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  ییاز نابایب اب هلباقم یاهدربهار و ینابم ،میهافم یایفارغج
 یناسنا رادیاپ هعسوت رب دیکات اب

 1مدقم يياضر شروک
 ناریا ،زاریش ،زاریش هاگشناد یزرواشک شزومآ و جیورت شخب رایشناد

 يمرک نیسحمالغ
 ناریا ،زاریش ،زاریش هاگشناد یزرواشک جیورت یرتکد یوجشناد

 درفنم رذون
 ناریا ،رهشوب ،رهشوب ناتسا یعی ط عبانم و یزرواشک شزومآ و تاقیقحت زکرم داتسا

 2/2/2391 :هلاقم شریذپ خیرات   1/9/2391 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
  هسانش نیرت مهم بن دوبمک و هدوب هارمه یناوارف یاه یراوشد اب تایح هررچ یرادیاپ و رارمتسا نن رد هک تسا یموبتسیز نابایب
 ییاه میلقا نینچ دوجو زا هن ،یناهج هعماج زورما ینارگن  لد ،ینابایب و کشر قطانم یایفارغج رب مکاح یاهانگنت مغریلع .تسا نن
  لهباق ریغ بلغا و یجیردت تروص هب ،نامز لوط رد نیمزرس دیلوت دادعتسا  هاک ثعاب هک تسا «ییاز نابایب» رابنایز هدیدپ زا هکلب
  رهب لمتشم و دشاب یم هعسوت لاح رد یاهروشک صوصخب اهروشک زا یرایسب ریگ نابیرگ ییاانابایب رضاح لاح رد .دوش یم تیؤر
     یهسررب قهیقحت نهیا فدهه . ددرهگ  یهم  رهب  ناهسنا  تهسردان  درهکلمع  ههب مه و هدوب یعیبط لماوع هدییاز مه هک تسا ییاهدنینرف
           هدهیدپ نهیا یاهدهمایپ و لهماوع و لهلع ههمادا رد و تهسا نارهیا و ناههج رد یهیاز  ناهبایب میهافم و ینابم و یلعف تیعضو ،هچخیرات
  و اهه تسایس ،ناهج رد ییاز نابایب اب هلباقم یاه همانرب یخیرات دنور یسررب نمض نینچمه .دهد یم رارق هقادم دروم ار یطیحم تسیز
       ههب ههک تهسا یهلیلحت و یفیهصوت  وهن زا قیقحت .دیامنیم  لیلحت و یسررب هنیمز نیا رد ار روشک هدنین و لاح ،هتشذگ یاهدربهار
 دهد یم ناشن اه هتفای .دراد  هوهپ دروم  وضوم هب عماج یهاگن ،یملع ربتعم عبانم رد دنم ماظن یوجتسج اب و یدانسا  هوهپ شور
  زا یهنوریب رهاظم اب میقتسم هلباقم زا  یب ، نن یدعب دنچ و هدیچیپ تیهام هجوت اب ینابایب قطانم رادیاپ تیریدم و ییاز نابایب راهم هک
   رهب دهیکأت اب نن  یسایس و یداصتقا ،یگنهرف ،یعامتجا یاه هشیر ترانش و هعسوت یاهوگلا حالصا دنمزاین ،یّننف یاه تفایهر قیرط
   و یهعیبط یاهه هیامرس ییارگمه مالتسم ،یلاسکشر تاررا لیدعت و ییاز نابایب اب هلباقم یارب مادقا یلم همانرب اذل .تسا یناسنا هعسوت
  ریذهپ فاطعنا لکش هب ینادیم تامادقا یبایشزرا و ارجا و اهدربهار یحارط رد عفنیذ نارگشنک هیلک روحم  امتجا تکراشم و یناسنا
 اب هلباقم» هزوح رد یسایس و یعامتجا یژولوکا یرظن یاه ناینب یدعب تاقیقحت رد دیامن یم داهنشیپ هلاقم نیا .دوب دهاور یلماکت و
 .دوش هداد طسب و یزاس موهفم «ییاز نابایب

 دربهار ،یناسنا رادیاپ هعسوت ،ییاز نابایب اب هلباقم ،ییاز نابایب :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
  یااه    نااینب زا تنایاص و هدنواش    دایدجت یاعی ط      عباانم زا تاظازح رد رایخا یااه ههد هدرتسگ یاه تیلاعف مغریلع
  هراک  تاسیز یرادایاپ و تا ث دیدهت و تسا یییحمتسیز هدرتسگ تارییغت هبرجت لاح رد ناهج هزورما ،یتخانش موب
 ،نیمز زا هنایوجدوس و لداعتمان یرادرب هرهب ا(9191 ،ناراکمه و یرزعج) دوش یم دادملب رصاعم هرود یساسا لکشم
    رد دایلوت هاخرچ یریذاپان       تاشگرب و عباانم یهدزااب شهااک ،سااسح یااه متسیسوکا یزاس یهت ثعاب ،اوه و بآ
 نارگن هعسوت لاح رد یاهروشک رثکا رد 1یرادیاپ یاه صخاش   هاک یروایب ،(Stringer, 2008) دوش یم تسیز طیحم
  و ااه   هداد هاک یتیعاضو اتسا هدرک نماان ار نیمز هاگتسیز ،یناهج ات یلحم سایقم رد تسیز طیحم شیاسرف و هدننک
  یااه    شلااچ ااب ار راشب هدنیآ تسا نکمم دنور نیا موادت و هدوب نآ فلتخم داعبا شرتسگ یایوگ دوجوم یاه هتفای
 ادیامن ور هبور یساسا
 ،یعامتجا و یداصتبا ،یحنف فلتخم داعبا اب هک تسا یییحم تسیز هدینیپ و  هدرتسگ   یاهدیدهت هلمج زا «6ییاز نابایب»
 نیا ا(Zhao et al., 2009) دوش یم بوسحم نیریش بآ دو مک و یمیلبا تارییغت زا دعب یناهج هعماج لضعم نیموس  
  یااه    هاقلح نیاب طاا ترا یگتخیسگ و موب تسیز دیلوت دادعتسا نتفر نیب زا موهزم  هب  نیمزرس بیرخت لکش هب هدیدپ
  دزااس     یام رثأاتم ار نااهج کاشخ    هامین و کاشخ قطاانم زا یرایسب یایفارغج و هدش نایامن نآ یعامتجا و یتسیز
  یاضارا دیلوت لیسناتپ و یزیخلصاح دیدش تفُاا و 9كاخ تفرسپ نآ یییحم دمایپ نیرتدیدش ا(0191 ،ینارآ یشاداد)
   تایزیک شهااک  ثاعاب تشگزاب لبابریغ و دیدش ات مارآ ،موادم تارییغت تروص هب هک (Gomes et al., 2003) تسا
   یازنم یاهدمایپ ًااملسم دنور  نیا  همادا ا(Diez and Mclntosh, 2010) ددرگ یم یگدنز یاقب یارب یعی ط یساسا عبانم
     مااجنا دانمزاین ،یناابایب یااه   هاصرع زا تاظازح بیرض شیازفا اذل اتشاد دهاوخ یناهج هعماج یارب یدایز یناسنا
 اتسا یناسنا هعسوت تیولوا اب اهزاین و اه تیدودحم ،تاناکما تخانش و عماج تاعلایم
  یاخرب رد و هتفرگ رارب عماوج هجوت دروم رتمک  شاخب نیا هراومه  ،یانابایب  قطاانم هجوت لباب یاه لیس ناتپ  دوجو اب
91   ،نارااکمه و یدایون) دننک یم یقلت روآ نا یز ی تح و یدا صتبا شزرا دباف ار اه نآ دراوم     نیانچ فالخراب ااما ا(03
 ناهایگ ،رظانم زا   ییاشامت یا هنیجنگ ندوب اراد و زیامتم 0یسانش تخیر نیمز  و هژیو زادنا مشچ  اب قطانم نیا ،یهاگدید
   تاسا رایظن           ماک زاین ناابایب ااب رادایاپ یتاسیزمه رد یامدرم یااه تنس و شناد ،گنهرف رظن زا ،صاخ ناروناج و
(Stringer, 2008)رد ار روشک تحاسم زا یهجوت لباب شخب هک تسا مهم یاه متسیسوکا زا یکی زین ناریا رد نابایب ا 
   ،یخیراات دهاواش و راثآ ساسا رب اتسا راذگرثا زین (بالات و عترم ،لگنج) کیژولوکا یاه نایشآ رگید رب و هتفرگ رب
    تااقیقحت هاسسؤم) دانا هدوب انشآ ینابایب و کشخ یاه موب تسیز زا یرادرب هرهب رادیاپ یاه شور اب زاب رید زا نایناریا
  یزایر  هامانرب و  دراک  راظن فرص روشک تیریدم  نالک یاه  همانرب رد نآ زا ناوت یمن نیاربانب ا(0191 ،عتارم و اه لگنج
 اتسا یرورض قطانم نیا رادیاپ هعسوت یارب یدر هار
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    رد تااعلایم ااما ،نیمزراس بیرخت و ییاز نابایب هلمج زا یتسیز طیحم یاه شلاچ دروم رد ناوارف تاقیقحت دوجو اب
   فداه نیارباانب  ادراد راراب نازیر همانرب یورارف یرامش یب ماهبا طاقن و هدوب كدنا هدیدپ نیا یناسنا یایفارغج هزوح
 :تسا لیذ یاه شسرپ هب ییوگخساپ قیقحت نیا
  یروراض تامادبا و تسا راذگرثا نآ شرتسگ رب یلماوع هچ ناریا و ناهج رد ییاز نابایب داعبا و موهزم هب هجوت اب ا1
 ؟تسا مادک نآ اب هلباقم یارب
 ؟تسا هتشاد ریخا ههد دنچ رد یلماکت و رییغت هچ ناریا رد  1ییاز نابایب اب هلباقم یاهدر هار و اه تسایس ا6
 ؟دراد یهاگیاج هچ ییاز نابایب اب هلباقم یاه همانرب رد یمدرم تکراشم و یناسنا هعسوت ا9
 فادها هب یبایتسد یارب هک ددرگ  یم بوسحم یلیلحت ا یزیصوت ،تیهام رظن زا و یدربراک ،فده ظاحل هب قیقحت نیا
 تالجم ،بتک) یا هناخباتک عبانم یسررب و هعلایم ،زاین دروم تاعالطا یروآ عمج شور ادش هدازتسا یدانسَاا شور  زا
   رد مزال جاتنتاسا ،ااه  هاتفای نیودت اب ادوب یتنرتنیا یوجتسج و یسیون شیف ،(شهوژپ عوضوم اب ط ترم دانسا رگید و
  هعاسوت  هایواز زا   اات داش شالت یسررب نیا رد ادش یهد نامزاس قیقحت دنور و هتفرگ تروص شهوژپ فده یاتسار
 لیلحت و هیزجت هدنیآ و لاح تیعضو و هدش هجوت ییاز نابایب هژیو رویب و یییحم تسیز تارطاخم هلئسم هب یناسنا
  ینوانک  دانور و  طیاراش هک تسا نیا  دهد یم لیکشت زین ار شهوژپ هیضرف یعون هب هک نامتزگ نیا یلصا روحم ادوش
    هعاسوت و داش داهاوخ    هدانیآ رد یایاز  ناابایب دننام یکیژولوکا تارطاخم شیازفا و زورب بجوم یناهج تسیز طیحم
 اتسا نآ اب هلباقم یساسا در هار یمدرم تکراشم و یزاسدنمناوت قیرط زا یسایس ا یعامتجا
 تصرف اي ديدهت :نابایب
  نارایا روشک ادنراد شرتسگ هراب جنپ رد و هداد لیکشت ار ناهج یاه یکشخ موس کی دودح  ینابایب و کشخ قطانم
  ،یدامحا) تسا هتفرگرب رد کشخ همین و کشخ یاه میلبا ار نآ تحاسم رتشیب و هدش عباو ایند کشخ دنبرمک رد مه
 و  هتخااس  یاییحم  یااه  تایلباب   زا  یهااگ  هوالج ار  ناهک  نیمزراس  نایا یامیس ،یتسیز و یکیژولوکا یانغ ا(0191
  ،یاگنهرف  هااگن  رد اتاسا  فالتخم  یااه ه رود  یاعی ط و  یتخاناش نیمز یاه نامدای زا هدنام یاجب یثاریم  شیاه نابایب
  زادانا  نیانط یحو یادن ،متاخ ات مدآ زا ادنا هدوب نار مایپ تلاسر دهم و خیرات گرزب یاه ندمت شیادیپ هاگداز اه نابایب
  داحاو  زرام  کای رد  ینااهج ار نیمزرس نیا رگا تسین قارغا و هدوب ینابایب یاهرا غ هدنفاکش و یا هسام یاه هنهپ رد
 ا(6391 ،یدابآرزص و رهپس) دنمانب
 ،(ییامرگ نیمز و یدیشروخ ،یداب) ریذپدیدجت  و و اان یا هی ژرانا نیمأت رد اه نابایب شقن زین یروانف و ملع رصع رد
 و تااسا هااجوت لااباب ی ملع تاااقیقحت هعااسوت و یرونا ج و یها یگ یا ه  هااانوگ عواانت ،ینداااعم عبانم زا یرادرب هرهب
 و  درکرا ک  اتاسا  یحاوان     نایا ینیمزراس رادایاپ هعاسوت  شخبدایون     ،یکیژوالوکا و  یعاامتجا ،ی داصتبا یاه تیلباب
 راثآ ،هراتسرپ نامسآ ،كاپ یاوه ،ین ش یا ااه  ل مر ،ی ااعی ط لید ااب یب رظانم  ااب قطا اانم نیا یدرگ تعی ط یاه هبذاج
 و ینا بایب  یااه موبداز نهک یگنهرف و یداصتبا تامدخ  نیرتزراب زا یکی ریوک هیشاح یناسنا یاه هاگتنوکس و یگنهرف
391 ،ناراکمه و یدیون) تسا یقطانم نینچ یرادیاپ ظزح و یعی ط ریاخذ زا تیامح یارب یهار   نیانچ دوجو اب ا(0

                                                                                                                                                               
1. Combat desetification 
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  یااه   میالبا دواجو زا هن ،یناهج هعماج زورما ینارگن ،قطانم نیا یایفارغج رب مکاح یاهانگنت مغریلع و ییاه تیفرظ
     دااجیا تایتر لاباب رایغ بلغا و یجیردت تروص هب ،نامز لوط رد هک تسا ییاز نابایب را نایز دنیآرف زا هکلب ،ینابایب
 « ااه  ناابایب وحم و هزرا م» موهزم نآ زا هک «ییادز نابایب» ترا ع یاجب دش یعس راتشون نیا رد لیلد نیمه هب ادوش یم
 یا هقینم یاه تیلاعف اب ات دوش ششوک دیاب نیاربانب ادوش هتزگ نخس «ییاز نابایب اب هلباقم ای راهم» زا ،دوش یم طا نتسا
      و یرونااج ،یهاایگ یتاسیز عوانت یرادایاپ   هانیمز  و ییااسانش ینابایب    یاه موب تسیز رب مکاح یتسیز نیناوب ،یحلم و
 اددرگ مهارف دنمشزرا یاه هصرع نیا یکیزیف یاه هرکیپ
 يياز نابایب داعبا و موهفم
  ماان    هاب یواسنارف یناا لگنج  یدالیام 3031 لاس رد سپس و دش هدازتسا ندوال سیئول طسوت ادتبا رد ییاز نابایب هژاو
  یااه   لاگنج زا یاشخب تیعضو حیرشت ،حالیصا نیا دربراک زا وا فده ادرب راکب ار نآ دوخ یاه هتشون رد 1لیوربآ
 هانتخرد هب یزاساهر زا سپ و هدنازوس و یشارت كاپ ،یزرواشک عرازم هب یضارا لید ت فده اب هک دوب اقیرفآ یناراب
 ،6 داحتم   لالم نامزااس  یایاز    ناابایب ااب هزراا م یناهج نویسناونک ا(Sivakumar, 2007) دندشیم لید ت رازهتوب و راز
  اای (یتخانش تسیز) یتسیز دیلوت دادعتسا و تیلباب نتفر تسد زا ای شهاک ینعم  هب ار نیمزرس بیرخت و ییاز نابایب
   کاشخ و کاشخ    هامین ،کاشخ قطانم رد راز هتوب و لگنج ،عترم ،یبآ ،مید یضارا رد ود نیا زا ی یکرت و یداصتبا
  یااه   تایلاعف ،یاعی ط  تاراییغت زا لصاح یاهدنیآرف زا ی یکرت و نیمزرس زا هیور یب یرادرب هرهب رثا رد بوطرم  همین
     ییآرااک هدانیازف یباتاش ااب  هاک (Abahussain, 2002; UNCCD, 1994)  داناد  یام   یتنوکاس یااه  هویاش و  ینااسنا
 ا(2191 ،ناراکمه و یر کا) دهد یم شهاک ار کشخ یاه نیمزرس
  عاامتجا و داصتبا رب یریذپان نار ج تاراسخ زابرید زا و دراد یرشب ندمت تمدب هب یا هقباس یلاسکشخ و ییاز نابایب
   نیمزراس یااه  هواک  اات ناتساب نیچ یاه تشد زا ناوت یم ار نیمزرس بیرخت یاپ در اتسا  هتخاس دراو کشخ قطانم
6 رد نیرهنلا نیب نانکاس تشونرس هدننک وگزاب هک یرموس یسامح ناتساد کی اتفای اکیرمآ رد اهاکنیا   لا ب لاس 444
   لالم ناهک  تاایبدا رد ییاز نابایب موهزم هب هک دشاب یا هتشون نیلوا دیاش ،تساه لگنج یدوبان و عیب رطاخ هب دالیم زا
 نآ زا نونکا و دش دوبان نآ زیخلصاح عرازم اب هارمه هنکس رزن رازه 41 زا شیب اب گرزب ندمت نیا تختیاپ ادزادرپ یم
 زا  شیاپ  لااس 440 رد ار  ناانوی  نیمزرس نوطالفا .تسا هدنامن یباب یزیچ ناور یاه هسام رد نوفدم ییاه هبارخ زج
   زا هاک تاسا  یازیحن  ماسج  داننامه   هدواب نایا زا ل ب هچ نآ اب هسیاقم رد ام نیمزرس» :دنک یم فیصوت هنوگ نیا دالیم
42 و دوب مور یروتارپما هحلغ را نا یراگزور هک اقیرفآ لامش ا«تسا هتفر لیلحت یرامیب   ،تاشاد یاج نآ رد دابآ رهش 4
    یتییااه یناتاسهوک یااه     لاگنج هاب هرااشا ااب دوخ یاه تشاددای رد بملک فتسیرک اتسا فوخم ینابایب نونکا مه
  زا یرااع    نوانکا هاک ییااه ناتسهوک ؛«ما هدیدن دنمهوکش و هو نا نینچ نیا ییاه لگنج دوخ رمع رد زگره» :دیوگ یم
    رهاش ،لا ب لااس 4426  نیاننمه ا(4391   ،نازوراف یامارهب  و ناایرزعج) د انا هدش بیرخت تدش هب و دنتسه لگنج
 4931-09 ی ااه  لااس  لواط رد ؛(0191 ،ینارآ یشاداد) دش نوفدم كاخ ریز هشیمه یارب قارع لامش رد دابآ سروخ

                                                                                                                                                               
1. Aubreville 
2. United Nations Convention to Combating Desertifiction (UNCCD) 
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 بونج و زکرم رب ار كاخ نت نویلیم 449 ،دش فورعم 1را غ هساک هب هک دیدش را غ و درگ و یداب شیاسرف ،یدالیم
  یلااسکشخ هرود ا(3191    ،یماساب) دوامن ریزاراس ودارولک ووکیزکموین ،سازکت ،اموهالکا ،سازناک هلمج زا اکیرمآ
   هاب ار یایاز نابایب و حریم اه لاس نآ رد یللملا نیب یلضعم ناونع هب 9031 ات 1231 یاه لاس رد اقیرفآ یارحص گرزب
  لاکین هناخراک دوجو ب س هب اداناک ویراتنآ یحاون رد ا(Stringer, 2008) درک لید ت یناهج داعبا رد یناسنا یا هعجاف
    دوباان یعیاسو هرتاسگ رد راد    هاشیر نااهایگ ماامت ،ینالوط تدم رد فارطا یاه نیمز رب درگوگ دیسکا داوم تشن و
  نونکاات یدالیم 4111 لاس زا ا(1191 ،یسوواط) تشاذگ اجرب ینابایب یرظانم و هدش هتسش هدو دحم نآ كاخ ،دندش
        یاضارا هاب یپتاسا و یاعترم یاضارا زا عابرم رتموالیک نویلیم 0/0 و اهراز هشیب و اه لگنج زا عبرم رتمولیک نویلیم 2
    شیااسرف لاماع نیرات  ماهم ،یزرواشک هب لگنج زا یربراک لید ت و نیمز ششوپ رد رییغت ادنا هدش لید ت یزرواشک
 ا(Sivakumar, 2007) دنک یم مک دصرد 40 ات 42 نیب ار كاخ یلآ نبرک شزرا هک تسا
   ااما اتاسا     هداش راشتنم نااهج رد یایاز    ناابایب تاراثا و دااعبا صوصخ رد یزلتخم یاهشرازگ زین ریخا یاه هد رد
   ادایدرگ هائارا 16 راک روتسد ناونع اب دحتم للم هعسوت و تسیز طیحم سنارزنک شرازگ 61 لصف رد رامآ نیرتدنتسم
   تایعمج ماشش   کای و روشک 441 زا شیب ،دنا هدرک دانتسا نآ هب ًااتدمع مه یدعب تاقیقحت هک شرازگ نیا ساسا رب
    هاک تاسا یایاز   ناابایب زا رثأاتم ،نیمز تحاسم مراهچ  کی و کشخ یضارا زا (راتکه درایلیم 2/9) دصرد 40 ،ناهج
 ل     زانت اتاسا نااهج عاتارم زا (داصرد 90  ) رااتکه دراایلیم 9/9    بایرخت ،هدرتاسگ راقف رب هوالع نآ رثا نیرت حضاو
         و نارااب هاب یاکتم ماید یاضارا لمااش کاشخ قطاانم دصرد 00 زا شیب رد كاخ نامتخاس بیرخت و یزیخلصاح
   نااکما و درایگ  یام رب رد ار کشخ یاه نیمزرس تیعمجرپ قطانم دصرد 49 زا شیب هک یبآ تشک یاه نیمز بیرخت
  شرازاگ   سااسا راب ا(UNCED, 1992  ) تاسا یایاز  ناابایب مئالع و اه هناشن رگید زا ،دراد دوجو اه نآ رد یزرواشک
  ااقیرفآ موس ود ،ایسآ موس  کی لماش نیمز هرک حیس زا موس کی ،ییاز نابایب اب هلباقم یللملا نیب نویسناونک زا یرگید
 ناهج روشک 411 زا شیب رد رزن درایلیم 6/1 یگدنز و تسا ییاز نابایب هب ءالتبا لاح رد یبونج یاکیرمآ مجنپ  کی و
   نیاب زا یایاز نابایب رثا رد یزرواشک یضارا زا راتکه نویلیم 41 هنایلاس نیننمه اتسوربور یّددج رایسب تارطاخم اب
 ,UNCCD ) دنتاسه   یرداام نیمزراس زا   ترجااهم هاب راچان ییاز نابایب یاهدیدهت لیلد هب رزن نویلیم 191 و دنور یم

 ا(2004
 یاه ناسنا زا رزن نویلیم 416 شیب و تسا رالد درایلیم 60 رب بلاب یزرواشک تالوصحم هب ییاز نابایب هنالاس تراسخ
   دنتاسه یایاز     ناابایب ریثأات تاحت میقتاسم روط هب نییاپ رایسب یسایس و یعامتجا تردب اب و نیشن هیشاح ،ریقف ًااتدمع
(Sivakumar, 2007)و دایلوت شهااک رااچد ناهج رسارس رد یضارا زا عبرم رتمولیک نویلیم 2/09 زا شیب ییوس زا ا    
     هدازتاسا لابابریغ ،زیخلاصاح یاضارا عبرم رتمولیک رازه 40 ات 41 هلاس ره ،نابایب یورشیپ رثا رد و دنتسه یرو هرهب
   و هداد خر ااقیرفآ یارحاص رد ریخا لاس 40 رد یضارا تفرسپ حیس نیرتشیب ا(Diez and Mclntosh, 2010) دنوش 
 لاح رد نانچ مه اذغ دیلوت هنارس هقینم نیا رد اتسا  هدش هتساک نآ یزرواشک یضارا یرو هرهب زا دصرد 46 لبادح

                                                                                                                                                               
 Dust Bowl ا1
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   ییاذاغ ینمااان یییارش نینچ رد ادوش یم دروآرب دصرد کی ات مین یزرواشک یضارا هنایلاس یرو هرهب و تسا شهاک
 ا(Sivakumar, 2007) تسا رشب هدننک دیدهت یلصا یاه هزلؤم زا یکی نمزم یگنسرگ و
  تاسا رتشیب کشخ قطانم رد هدیدپ نیا شرتسگ اما ،دنتسه هجاوم ییاز نابایب اب اهموبتسیز زا یعیسو حیس هچرگا
(Santini et al., 2010)راتمک نآ   هنالااس یگدنراب طسوتم هک ینیمزرس ،دحتم للم تسیز طیحم همانرب فیرعت قبایم ا  
  كاخ ا(UNEP, 2005) دریگ یم رارب کشخ یاهنیمزرس هدر رد ،دشاب شا هنالاس طسوتم قرعت و ریخ ت دصرد 12 زا
   نایا داصرد 46    ااهنت هاک یروایب ،دنراد زاین یزاسزاب یارب یرت ینالوط نامز هب و تسا ریذپ بیسآ رایسب قطانم نیا
  رایز راهچ هب کشخ یاه نیمزرس ا(2191 ،روپکین و نایبارس) دیامن تمواقم اه بیرخت عاونا ربارب رد دناوت یم یضارا
  یگدانراب طسوتم هک کشخارف میلبا ادنوش یم میسقت کشخارف و کشخ ،کشخ همین ،کشخ بوطرم همین یمیلبا هدر
   شیاب رد بایترت نیدب ادنمان یم «یعباو نابایب» ار تسا شا هنالاس طسوتم قرعت و ریخ ت دصرد مین زا رتمک نآ  هنالاس
 رد ا  ر ایاسآ داصرد 20  هاب کیدزن تیعضو نیا اتسا مکاح کشخ یمیلبا طیارش نیمز یاه یکشخ زا دصرد 00 زا
 ،عتارم و اهلگنج تاقیقحت هسسؤم) دنراد رارب تفرسپ ،رعم رد تدش هب نآ ینابایب یضارا زا دصرد 10 و هتفرگرب
  داصرد 11 ،6رود زا شجنس و1ییایفارغج تاعالطا هناماس رد ییاز نابایب تاق ط و هشقن یاه هداد یسررب ق ط ا(0191
 ا(Harahsheh and Tateishi, 2000) دنتسه كاخ شیاسرف ریثأت تحت دیدش و طسوتم دح رد ایسآ برغ قطانم
 ناريا رد يياز نابایب تیعضو
      ها لغ نآ یلاصا هاصخاش هاک دراد تایعبوم هراح رواجم راشفرپ هقینم هب موسوم هلدتعم هقینم یبونج همین رد ناریا
  یهیداب و هتفرگرب رد کشخ و مرگ ناگزاسموب ار نآ حیس زا یمظعا تمسب لیلد نیمه هب ،تسا تبوطر رب یکشخ
      هزاات یعواضوم نارایا رد یایاز نابایب ادشاب ینابایب و کشخ طیارش زا رثأتم نآ رد هعسوت یاه تیلاعف رتشیب هک تسا
 رد ،هدوب ینوکسم یا هقینم هتشذگ رد هک ناتسزوخ یجا لا هقینم ادراد نیمزرس نیا خیرات هزادنا هب یا هقباس و تسین
  ،یانارآ یشاداد) دش هکورتم ییاز نابایب تلع هب ناشاک هدس یاتسور و دمآرد هناریو تروص هب ناور یاه هسام موجه رثا
   هتاشاد دواجو «نَززوز»   ماان هاب یمهم ًاات سن رهش دابانگ و هیردیح  تبرت یاهرهش لصاف دح ناسارخ ناتسا رد ا(0191
    یرااجت هااگیاج زا تای اکح هاک دنک یم دای «کچوک هرصب» هب رهش نیا زا یرجه متزه نرب رد یومح توبای اتسا
   ،هدایدرگ ناور یااه    هاسام دااشان صابر هصرع کنیا هقینم نیا ادراد نآ فارطا رد هدکهد 061 دوجو و روبزم رهش
  یاایوگ نابز ،نآ یخیرات دجسم و اهانب زا هدنام اج یاه هبارخ و تسامرمکح نآ رب فاوخ بونج یاه نابایب توکس
 ا(1091 ،نایدمحا) تسا هقینم نیا یناسنا و یعی ط یایفارغج تشذگرس
    هعاسوت نااکرا زا هاک یعی ط  عبانم تیریدم و یییحم تسیز درکلمع رد ناریا ،یناهج یاه صخاش و اهشهوژپ ق ط
        هنالااسود شرازاگ رباانب ادرادان ینادانچ قایفوت ؛دواش یم بوسحم یعامتجا هعسوت و یداصتبا دشر رانک رد رادیاپ
 0  ااپورا هایداحتا كرتشم تاقیقحت زکرم و 9داصتبا یناهج عمجم یراکمه اب ای ملک و لیی هاگشناد یللملانیب تاقیقحت
 و 6  متاسیسوکا یناام هدنز و1یییحم تسیز تمالس هزوح ود رد هک 1«یییحمتسیز درکلمع یناهج صخاش» ناونع اب
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 روما) بآ عبانم هب یسرتسد ،اهیرامیب و ،ارما ،یییحم تسیز یاهراشف دننام یتاعوضوم یسررب هب صخاش 16 رد
  و یریگیهاام ،یراد   لاگنج) یاعی ط   عباانم ،یتسیز عونت ،شحو تایح یاه هاگتنوکس ،اوه یگدولآ ،(برش و یتشادهب
       ،تیریدام دوا هب یاراب ار یدانمتردب رازابا نآ دانتاسا  دروام ی ااه صخاش و هتخادرپ یمیلبا تارییغت و (یزرواشک
    لااس رد نارایا ها تر ،دهدیم رارب نازیر همانرب یورارف یییحم تسیز یاهدر هار نییعت و یریگمیمصت ،یرازگتسایس
     ااب هاسیاقم رد و لوزان هالپ 3 اب (02 ه تر) یدالیم 1446 لاس اب هسیاقم رد ناهج روشک 921 نایم رد یدالیم 4146
 ا(Yale University, 2010) تسا  هدیسر 10 ه تر هب لوزن هلپ 16 اب (91 ه تر) یدالیم 2446 لاس
  زوراب و  ییاواه و بآ یا اه  یاگژیو ،ریخا نرب کی یعامتجا و یداصتبا یاهراتخاس رییغت ،تیعمج دشر هب ور دنور
     هداش نارایا قطاانم زا یرایاسب رد  یایازنابایب شرتسگ و طیحم یعی ط لداعت ندروخ مه رب بجوم ،یمیلبا تارییغت
 یا   هاسام یااه   هاپت حیاس ،یا   هراوهاام ریوااصت یسررب ق ط ا(1191 ،ناریا یرو هرهب و تیریدم تاعلایم زکرم) تسا
       تاسا هتاشاد یالوزن ریاس یانیمزریز یااه   بآ حیاس و شیازافا  رااتکه 2106 ،هلاس 91 هرود کی رد راوز س هقینم
  رااتکه 0660     ،لااس شاش تدام رد زاین نیئان هقینم رد اه قد و ینش یاه هپت (2191 ،رورپکاپ و یراوز س یسرداد)
   اتاسا هدش شرازگ ییاز نابایب زا یا هزات یاه هناشن زین ریخا یاه لاس رد ا(1091 ،یدان و یبداص) تسا هتفای شیازفا
 رارب ریخ ،رعم رد و (Ahadnejad Reveshty & Maruyama, 2010) هیمورا هچایرد زا یدایز شخب ندش کشخ
      هاباقح و یابآ مایژر هاب یهجوات    یاب و تاسدالاب زایربآ  یااههضوح رد رییغت لیلد هب اه بالات ندش کشخ و نتفرگ
  (دراگزیر ) راا غ و درگ ا(Song et al., 2014 ؛1391 ،یرای و دنمزاس) دنتسه ییاز نابایب زا ییاه  قادصم ، تسیز طیحم
 Draxler et al., 2001; Hamidi et) هنایمرواخ هقینم ریخا لاس دنچ رد ییاز نابایب دامن و روهظون یا هدیدپ دننامب زین

al., 2014) تسا  هدرک ریگرد ار ام روشک زا یعیسو قطانم و (Saeb et al., 2013)ا 
      دواخ رد ار نااهج یناابایب قطاانم داصرد 14/9 و ینابایب یاههدیدپ دصرد 0/6 ،ناهج یاه یکشخ دصرد 6/1 ناریا
  هاب ناریا کشخ قطانم  هرتسگ اتسا (راتکه 66/4 یناهج هنارس لباقم رد) راتکه 1/4 نآ رد نابایب هنارس و هداد یاج
 ا(0191   ،عاتارم و ااه   لاگنج تااقیقحت هسسؤم) تسا ناهج و ایسآ رد نآ ریظن نازیم ربارب ود ًاا یرقت ،تحاسم  ت سن
  رتاشیب ناریا تسیز طیحم رب مکاح یعی ط تخس طیارش هاگ نآ ،دوش دودحم کشخارف قطانم هب هسیاقم حیس هننانچ
    کاشخارف قطاانم ار ایاسآ یاه یکشخ زا 1/2 و ناهج یاه یکشخ زا دصرد 1/0 هک یلاح رد ادوب دهاوخ كرد  لباب
    هاشقن هاب هاننانچ ا(1  لوداج) تسایسآ ربارب 2 و یناهج نیگنایم ربارب 1 دودح ،ناریا رد قطانم نیا ؛دنا هداد لیکشت
    زا یدوداحم قطاانم رد زاج هب ناریا ،دوش هجوت زین دحتمللم نارمع همانرب ییاز نابایب سلطا رد ناهج کشخ قطانم
  یگدانراب نیگنایم و هتشاد قلعت کشخ یاه نیمزرس هدر هب قطانم هیقب رد ،دراد یبوطرم میلبا هک برغ لامش و لامش
 ا(4191،ولشنک) تسا یناهج نیگنایم ربارب هس و موس  کی بیترت هب نآ قرعت و ریخ ت و
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 ناهج و ایسآ ،ناريا رد کشخ یاه نیمزرس عيزوت :(1) لودج
 میلبا 
 هقینم 

 عمج کشخ بوطرم همین کشخ همین کشخ کشخارف

 6/00 3/3 0/01 1/61 1/0 ناهج
 1/10 9/1 9/21 0/01 1/2 ایسآ
 1/31 3/0 3/31 4/36 6/19 ناریا

 0191 ،عتارم و اه لگنج تاقیقحت هسسؤم :ع نم

    ،راعم رد رااتکه نوایلیم 10   ،رواشک یایاز  ناابایب هدیدپ ،رعم رد یضارا راتکه نویلیم 441 دودح زا یلک روط هب
  یااه       بایرخت ریااس ،راعم رد زاین رااتکه نوایلیم 1  و یدااب شیاسرف ،رعم رد راتکه نویلیم 46 ،یبآ شیاسرف
 Forest, Rang and Watershed) داانراد رارااب یاایاز یروااش و یزیخلااصاح شهاااک دااننام یااکیزیف و ییایمیااش

Management Org, 2005) لیکاشت یدااب شیااسرف ریثأات تاحت و یانارحب یاه نوناک ار نآ راتکه نویلیم شش و       
   یاهداحاو هاب دصرد 0/10 ،ییاز نابایب زا یشان تاراسخ لک زا ا(0191) عتارم و اه لگنج تاقیقحت هسسؤم) دهد یم
 تی ثت رتفد) دوش یم دراو روشک عتارم هژیو هب یعی ط  عبانم هب دصرد 41 و یزرواشک یضارا هب دصرد 9/00 ،ینوکسم
  نوایلیم 9 زا شیب هک تسا راتکه نویلیم 0 روشک ینابایب قطانم رد عباو یزرواشک یضارا ا(1191 ،ییادز نابایب و نش
  (داصرد 90 ) نات نویلیم 0/10 هک نآ هجوت لباب ادراد رارب یداب شیاسرف تاراسخ ،رعم رد میقتسم رویب نآ راتکه
  رواشک ینابایب قطانم عومجم رد ا(2191 ،روپکین و نایبارس) دوش یم دیلوت قطانم نیا رد یزرواشک تالوصحم لک زا
 03  ،ناتاسا 11  ،یاعی ط      عباانم یاضارا تحااسم داصرد 16 ،لک تحاسم دصرد 46 ،راتکه نویلیم 0/90 تحاسم اب
  و عاتارم ،اه لگنج نامزاس) دریگ یم رب رد ار روشک تیعمج زا (دصرد 6/11) رزن نویلیم 39 و هقینم 611 ،ناتسرهش
 ا(1191 ،یرادزیخبآ
 اهدمایپ و لماوع :يياز نابایب
  نیرات  ماهم ترارح هجرد و تبوطر لماش یمیلبا لماوع ادنراد ه لغ طیحم هدنزریغ لماوع ینابایب و کشخ قطانم رد
  تاراییغت و لاس لوط رد مظنمان شنکارپ اب كدنا هنایلاس یگدنراب ادنتسه یحاون نیا رد هدننک دودحم هدنزریغ لماوع
   ماهم یااه  یاگژیو هلمج زا قرعت و ریخ ت لیسناتپ ندوب الاب نیننمه و هنایلاس و هناهام ،هنازور ترارح هجرد دیدش
  و رات    عیراس قراعت و رایخ ت ثاعاب و هدوزفا نآ یکشخ هجرد هب زین یلحم و یلصف یاهداب دوجو اتسا قطانم نیا
 ا(0191 ،یرزعج) دوش یم طیحم رتشیب یکشخ
  زا باسانمان یر ادراب       هراهب اتاسا هداش هائارا نااهج و نارایا رد ییاز نابایب لماوع صوصخ رد یزلتخم یاه شرازگ
 ,Forest ) دواش    یام بواسحم نآ لاماع نیرتزراب ،یضارا تیریدم بسانم یاهدر هار نادقف و یعی ط یاه موب تسیز

Rang and Watershed Management Org, 2005)هرزاس زا هایور یب تشادرب شور هب یبآ عبانم رادیاپان تیریدم ا   
     ،یاسرتسد شهااک راب هوالاع هک تسا دنیآرف نیا رد یداینب تاعوضوم زا یکی ،هدرشف یرایبآ و 1ینیمزریز یاه بآ
    داوام عامجت ،ااه كاخ ندش روش و شیاسرف دننام یکیژولوکا و یکیژولوردیه ،یییحم تسیز بولیمان تارثا یاراد
  هاب نآ ذوزن بجوم زین ییایمیش یاه هداهن زا دایز هدازتسا ا(Veron et al., 2006) تسا بآ تیزیک شهاک و ییایمیش

                                                                                                                                                               
1. Overexploitation of aquifers 
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     رهااظم زا هاک كااخ یرواش و ندش یبادنام ،یگتفرگبآ ،طیارش نیا هعومجم ادوش یم یگدولآ و ینیمزریز یاه بآ
 ا(Bartolini et al., 2007) دراد لا ند هب ار تسا ییاز نابایب یلصا
  یااه     شزرا یاان م راب یزروااشک یااه  هنامااس اب تعارز و یرادماد یقیزلت و یتنس یزرواشک یاه هناماس ینیزگیاج
   رااچد ،تدام   ینالواط یرادماد و تعارز هقباس اب کشخ  همین قطانم ات دش ثعاب ای یمان دنالوکوئاک هقینم رد1یرازاب
 کی رد ا(Becker and Veste, 2006) ددرگ داجیا ینابایب یاههراسخر اه نآ رد و هدش یهایگ ششوپ و كاخ تفرسپ
   رد یطاا ترا یابآ   ماک و یلااسکشخ هک دش صخشم ایناپسا بونج رد نابایب زا رثأتم مدرم اب ه حاصم و ینادیم قیقحت
 تسا یا هصیصخ نیرت مهم بآ دو مک صوصخ هب یمیلبا طئارش و اهانگنت و دراد ییاز نابایب اب فیرظ رایسب و هتخیمآ
 ا(Onate and Peco, 2005) دوش یم یتسیز عبانم دیلوت شهاک و یهایگ ششوپ هب بیسآ ثعاب هک
  عباانم هعسوت دنس ساسارب ادنا هدرک یسررب ار ییاز نابایب لماوع مه یا هقینم یاه شرازگ یخرب ،یلخاد تاقیقحت رد
 ر ای    یغت ،یتعناص هعاسوت ،یانیمزریز بآ یااه   هرزاس زا هنالوئاسمریغ هدازتسا لیلدب ییاز نابایب ،رهشوب ناتسا رد یعی ط 
     براخم یاهدنزااس داننامه یاعی       ط لاماوع راانک رد رادایاپان یزروااشک هعاسوت و عاتارم بیرخت ،یضارا یربراک
    لااح رد یپاایپ یااه      یلااسکشخ و کاشخارف و کاشخ میالبا دواجو ،كاخ و بآ عبانم هدننک هدولآ و یسانش نیمز
  و یایور یاه هیال رد كاخ یروش هک دش صخشم یرگید شهوژپ رد ا(1191 ،ناراکمه و هداز یتشد) تسا شرتسگ
 هعسوت ،یزرواشک فلتخم یاهوگلا نیب رد و تسا یعترم یضارا زا رتشیب یراد ینعم روط هب یزرواشک یضارا نیریز
 ا(0191 ،ناراکمه و یرزعج) دراد ییاز یروش و كاخ شیاسرف رد ار شقن نیرتشیب ،مدنگ تشاک رادیاپان یاه هناماس
  تاسا  نآ رگناایب و دهد یم ناشن ار یهباشم یاه هتفای زین ناهزصا لامش کشخ هقینم رد ییاز نابایب یاه هشقن یسررب
      لای ب زا یاعی ط لاماوع و یانیمزریز یااه بآ تشادرب و ماد یارچ ،یزرواشک هب عتارم لید ت دننام ییاه تیلاعف هک
 19     و ینااسنا لاماوع هاب یایاز   ناابایب داصرد 12 هک یروط هب ؛دنتسه ییاز نابایب رد رثؤم لماوع نیرتمهم ،یلاسکشخ
 ا(2191 ،ناراکمه و یر کا) دراد صاصتخا یعی ط لماوع هب دصرد
  نااسنا یاه نابایب رگا ادنوش یم ییاز نابایب ب س میقتسمریغ و میقتسم روط هب تیعمج دشر و ینیمزرس هنیهبان تیریدم
    لاماوع لکاش هاب     ینااسنا لاماوع یازیک و یامک داعبا ،مینادب تسیزطیحم اب ناسنا بسانمان طباور هجیتن ار تخاس
   تاراییغت هاب   هاجوت ااب ا(9191 ،اینریدب) دیامنیم زورب وا یسایس و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتبا یاهراتفر و یتیعمج
 رد    یاعی ط عباانم فراصم و     ییاذاغ داوام یاراب اضاقت ششک شیازفا قیرط زا لماع نیا هک دسر یم رظن هب ،تیعمج
 اتسا رثؤم ییاز نابایب شرتسگ
      لاماوع زا یداداعت اای کای رد هداش دا اجیا تارییغت هب تسیزطیحم زا یشخب خساپ ناوتیم ار ییاز نابایب یلک رویب
 و یهایگ ششوپ و كاخ ،بآ ،یعی ط  عبانم رد یکیژولوکا یساسا تارییغت لکش هب تیاهن رد هک دومن دادملب ینوریب
    راگید و نااسنا لوقعماان یاه تیلاعف نآ یوس کی هک یشنک مهرب ا(Sepehr et al., 2007) دیامن یم زورب   عبانم رگید
  ؛تاسا یدیلک شقن یاراد ییاز نابایب ندش رادیدپ رد یناسنا لماع نایم نیا رد ادراد رارب ریذپ بیسآ تسیز طیحم وس
  داشخب    یام عیراست ار یایاز  ناابایب دنور و هدش یییحم لماوع تیوقت و کیرحت بجوم ،میقتسم شقن رب هوالع اریز
(Fu, 2000)زا میقتاسم هاجیتن و تاسیز طیحم تفرسپ یناهج دنیآرف زا رثأتم یا هدیدپ ییاز نابایب ریگارف یا هیواز زا ا    

                                                                                                                                                               
1. Market Values 
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  راراب ا(Wang et al., 2008  ) تاسا یعاامتجا و یداصتبا یاه متسیس و یعی ط  عبانم نیب لداعت مدع و یگتخیسگ مه
 هدینیپ و یهجودنچ یعوضوم ار ییاز نابایب راهم هک تسا یناصصختم هیرظن دییأت مه رانک رد تاعوضوم نیا نتفرگ
    كاردا رتاشیب یمااگنه یایاز نابایب تاریخ ا(Onate and Peco, 2005) دنیامن یم دیکأت نآ یناسنا داعبا رب و دنناد یم
  یااه   هزااس زا یداداعت   یگتاسویپ ماه  هاب رثا رد و تسا یدعب دنچ یدنیآرف هجیتن هدیدپ نیا دنادب هعماج هک دوش یم
  و ییاواه و بآ تارییغت ، یعی ط طیارش ،یییحم  هنیمز اب ط ترم تارثا ییازفا مه و بیکرت اب و زاغآ یناسنا و یییحم
 ا(Santini et al., 2010) دبای یم شرتسگ یناسنا لماوع راشف
 ,UNEP ) دراد لاا ند هب ار یسایس و یداصتبا ،یعامتجا ،یییحم تسیز دنیاشوخان یاهدمایپ زا یا هعومجم ییاز نابایب

  تایزیک و تّدیمک شهاک ،تسیز طیحم هیاپ عبانم بیرخت دننام یییحم میقتسم تارثا لکش هب نآ زا یشخب هک (2005
   یاعی ط یمیظنتدواخ تیلباب شهاک و كاخ یرو هرهب شهاک ،قلعم تارذ دوجو و بآ ندش روش ،نیریش بآ هریخذ
  و دواش    یام زاین یدااصتبا  یااه  ترااسخ هب رجنم ییاز نابایب عیرس شرتسگ ا(Goudie, 2011) دوش یم نایامن میلبا
   دااجیا تامداخ  هائارا    و تعناص هعاسوت ،ماد شروراپ ،ییاذغ داوم نیمأت ،یزرواشک رظن زا یرایسب یاه تیدودحم
     ،شایورد و ینااهارف یانهیمرف) تاسا هدیدپ نیا جیاتن زا نازرواشک و نارادماد تشیعم یاه هویش یشاپورف ادیامن یم
  ناباتاش دشر اب هک تسا یریقف و هتفاین هعسوت ماظن هرمث ییاز نابایب تسا صخشم (1) هراگن رد هک روینامه ا(1391
  یرادراب    هراهب و یاییحم عباانم رب راشف هیساو هب ییاتسور رقف ا(Sivakumar, 2007) تسا نا یرگ هب تسد  تیعمج
   هژایو روایب و  یاییحم   تاسیز یااه   ناراحب و دواش  یام    تاسیزطیحم بیرخت دیدشت بجوم ،عبانم نیا زا هدعاب یب
 و  دایازفا   یام ناانآ  یتاسدگنت   تداش راب ،ناییاتسور هدازتسا دروم عبانم ندرب نیب زا و لیلحت هیساو هب زین ییاز نابایب
 ا(Nasreen et al., 2006 ) دانک   یام ترجااهم هب رو جم دمآرد بسک و یلغش یاه تصرف هب یسرتسد یارب ار یا هدع
  هاک یرویب ،هدروآرد تکرح هب ار ییاز نابایب هخرچ و هدش رگیدکی دیدشت ثعاب لباقتم شنکمهرب اب ترجاهم و رقف
 ادوش یم رتشیب نامز لوط رد هتساوخان و بویعم هخرچ نیا شرتسگ تعرس

 
 ترجاهم و رقف اب يياز نابایب لباقتم شنک :(1) هراگن

 و یگنهرف ،یعامتجا ،یسایس ،یسانش تسیز ،یکیزیف لماوع هدینیپ لباقتم شنکاو و شنک زا یلاسکشخ و ییاز نابایب
   ،ترجااهم زا یاشان  لئااسم      و یرااکیب ،ییاذاغ ینمااان و بآ دوا مک ،یفااکان هیذغت و تشادهب  ،رقف دننام یداصتبا
  اایند یحاون مامت یناهج سایقم رد و هتشاذگ  رثا رادیاپ و نزاوتم هعسوت رب یتیعمج تالاعزنا و لعف و دارفا ییاجباج
   و یعاامتجا یااه جرم و جره دننام رگید میقتسمریغ تارثا اب هارمه هدش رکذ دراوم ا(6 هراگن) دنزاس یم رارب رثأتم ار
     زا هدازتاسا رد عازان و یعاامتجا یااه هنیزه شیازفا و ینماان ،یهورگ یگراوآ ،دیدش ییحب ،یسایس یرادیاپ شهاک
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  دنتاسه زین ییاز نابایب لماع و تلع لطاب رود کی رد هک دنوش یم بوسحم ییاز نابایب یناهج یاهدمایپ ،یعی ط عبانم
(Xu et al., 2010)راظن     زا هداید بیاسآ قطاانم رد  نااهج  مدرام   نیراتریقف زا رازن  دراایلیم کی زا شیب هچرگا اریز ا  
    دارافا نایا و تاسین هعسوت لاح رد یاهروشک و ریقف عماوج لکشم اهنت ییاز نابایب اما ،دننک یم یگدنز یییحم تسیز
 ادنتسه ییاز نابایب یاهدمایپ ریگرد ًاامیقتسم ناهج هتفای هعسوت روشک 11 رضاح لاح رد ا دنتسین ییاز نابایب ناینابرب اهنت
 رد  یگدانز  هامادا ناکما رگید هک دنتسه وربور یدارفا نوزفازور یاه ترجاهم اب هتفای هعسوت یاهروشک همه یفرط زا
 ره رد ییاز نابایب و رقف هک تسا تیعباو نیا هدننک میسرت ییاز نابایب نیاربانب ادنرادن ار دوخ هتفای بیرختدیاه نیمزرس
  یامارهب و نایرزعج) دزاس یمن بیصن یب دوخ دنزگ زا ناهج مامت رد ار تا ث و هافر ،دشاب هتشاد دوجو ناهج زا هشوگ
  رد اای راتفرگ یاه ناسنا دیاب ،قطانم نیا رد تیعمج زا یگرزب شخب تشیعم  و تنوکس هجوت اب اذل ا(4391 ،نازورف
   شهااک و یایاز   ناابایب رااهم ی ااه تیلاعف و اهدر هار روحم یللملا نیب یاه نامزاس و اهروشک یوس زا دیدهت ،رعم
 ا(UNEP, 2005) دنریگ رارب 1هرازه هعسوت فادها هب ندیسر یارب یلاسکشخ تارثا

 
 يياز نابایب هخرچ :(2) هراگن

 شور و هقباس :يياز نابایب اب هلباقم
  دواخ هب ار اه هصرع نیا رد نکاس مدرم و نازیر همانرب رکف هراومه ،کشخ یاه نیمزرس بیرخت اب هلباقم یاه هار نتفای
    رادایاپ هعاسوت زااین   شیاپ یللملا نیب و یلم حیس رد ینابایب یاه هراسخر هعسوت زا یریگولج و تسا  هتشاد فویعم
  لامع   هاب یاییحم تسیز دیدهت نیا اب هلباقم یارب یزلتخم تامادبا نونکات یناهج سایقم رد ا(Stringer, 2008) تسا
   لااح رد نااننمه هدیدپ نیا و هتشادن دوجو اه تیلاعف تیقفوم زا یدامتعا  لباب و نئمیم نادنچ یاه هناشن اما ،هدمآ
 ا(Yang et al., 2005; Diez and Mclntosh, 2010) تسا شرتسگ
  کای ناونع هب نآ یفرعم و اقیرفآ رد 4031 لیاوا و 4231 ههد رخاوا دیدش یاه ییحب و اه یلاسکشخ یخیرات رظن زا
 تیامح بلج یارب ار یمسر همانعیب نیلوا 0031 لاس رد ات تشاد نآ رب ار دحتم لم نامزاس یمومع عمجم ،لضعم
  زااغآ ناهج رد ار یعیسو تامادبا ،دحتم للم تسیز طیحم  همانرب سپس ادیامن بیوصت ییاز نابایب اب هلباقم رد اه تلم
   یاهرواشک کامک اب كاخ و بآ تظازح یاه حرط و ییاز نابایب لرتنک یاه همانرب یارجا و حرط هیهت لماش هک دومن
    تاختیاپ یبوریاان رد ار یایاز  ناابایب   ااب هالباقم هژیو سالجا نیلوا دحتم للم نامزاس 0031 لاس رد ادوب هتفای هعسوت

                                                                                                                                                               
1. Millennium Development Goals (MDGs) 
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    ینااهج ساایقم رد یاییحم   تاسیز هلئاسم کی ناونع هب ییاز نابایب راب نیلّدوا یارب اجنآ رد و دومن رازگرب اینک روشک
 ا(UNCOD, 1978) دش حریم
    تیلوئاسم هاک دواب 1« یایاز نابایب اب هلباقم یارب لمع همانرب» ناونع اب یحرط بیوصت سنارزنک نیا رد مادبا نیرت مهم
  نااشن یدعب یاه یبایزرا ا(Sivakumar, 2007) دیدرگ راذگاو دحتم للم تسیز طیحم همانرب هب نآ یارجا و یریگ یپ
  هاب یایاز نابایب اب ریگرد مدرم رثکا و هدو ن یناهج هعماج یاهزاین اب بسانتم نامز نآ ات هتفرگ تروص تامادبا هک داد
  و تاسیز    طیاحم سنارازنک رد عواضوم 6331 لاس رد اذل ادنراد زاین رتعماج ییاههمانرب هب ،موس ناهج رد صوصخ
     داحتم لالم نامزااس زا و تافا  ی صاااصتخا یایاز نابایب اب هلباقم عوضوم هب 16 راک روتسد 61 لصف و حریم هعسوت
  نایا ا(UNCED, 1992   ) دایامن هاجوت هژایو رویب یناهج مهم تالضعم زا یکی دننامه ییاز نابایب هب ات دش هتساوخ
 ا(Sivakumar, 2007) دیدرگ 0331 لاس رد دحتم للم ییاز نابایب اب هلباقم نویسناونک نیودت هب رجنم تیاهن رد دنور
       و ااهدر هار ااب باسانتم و رادایاپ هعاسوت بوچرااچ رد ییاز نابایب اب هلباقم ،یللملا نیب نویسناونک تابوصم ساسارب
      هژیواب یاعی ط عباانم زا هانیهب یرادراب  هراهب و هعسوت ،ءایحا ،تظفاحم و دوش یم ارجا و هیهت اهروشک یلم یاه همانرب
     نایا تخاناش نوداب و هدواب ری ذاپ  نااکما دوجوم عناوم و اهدادعتسا قیبد یبایزرا و یسررب اب کشخ یاه متسیسوئژ
    لمعلاروتاسد کای هاک نآ زا شیپ یلم و یللملا نیب حیس رد نویسناونک ا(6191 ،یدلاخ) دوب دهاوخن رسیم اه ییاناوت
   نوداب نآ ییآرااک رد و تسا یشخبارف و هدننک  گنهامه یبوقح دنس کی ؛دشاب یتالیکشت و ییارجا دومنهر ای یحنف
  ،نویاسناونک 1    هداام سااسا راب  ادراد دواجو     دایدرت مزال یاگنهرف یاهرتاسب یریگ لکش و یفاک ینوناب یاه هناوتشپ
 :دنیامن ظاحل ییاز نابایب اب هلباقم یلم یاه یزیر همانرب رد ار لیذ لوصا دنزظوم دهعتم یاهروشک
  راراب دوخ یاه همانرب تیولوا رد رادیاپ هعسوت یاه تسایس و اهدر هار بوچراهچ رد ار ییاز نابایب اب هلباقم همانرب (1
 ادنیامن نیودت و هداد
 ادنیامن ییاسانش یداصتبا و یعامتجا یاه ه نج رب دیکأت اب ار ییاز نابایب یلصا لماوع (6
    نیودات رد ار یاتلودریغ یااه        نامزااس و نااناوج ،ناانز ،یالحم هاعماج تکرااشم ،یموامع یاه یهاگآ ءاقترا اب (9
 ادنیامن لیهست ییاز نابایب اب هلباقم یاه همانرب
   و تدامزارد یااه    تاسایس یاراب ار باسانم یاضف ،دیدج نیناوب بیوصت و هیهت و دوجوم نیناوب تیوقت نمض (0
 ا(UNCCD, 1994) دنیامن داجیا ینیمزرس یایفارغج رد یتایلمع همانرب
   شهااک و یایاز  ناابای  ب ااب هالباقم یراج و هتشذگ یاه همانرب یبایزرا ،اهدر هار نیودت ،ییاز نابایب اب هلباقم نویسناونک
   هعاسوت یناا م و  ااه شور  طاسب و   عازنیذ یااه  هوراگ هیلک روضح و تکراشم هب طونم ار ایسآ رد یلاسکشخ تارثا
 و  ااه  صخااش  ،ااه   لمعلاروتاسد نیودات دنیآرف هک هدش دیکأت نیننمه ادناد یم روکذم همانرب رد یگنهرف و یعامتجا
  یااه   هاگداید زا یرایگ     هراهب یاراب ی اسانم تاصرف ینابایب قطانم تیریدم یاه حرط تارثا یبایزرا و ارجا یاهرایعم
 اتساه همانرب لماکت و یریذپ فایعنا و ناعزنیذ
 زا   ساپ یایاز     ناابایب ااب هالباقم و رواشک یعی ط عبانم رب هتفای نامزاس تیریدم یارب یلمع ماگ نیتسخن یخیرات رظن زا
1) یسمش یرجه 0991 لاس رد كاخ و بآ تظازح هتیمک لیکشت  رد     وئااف نااسانشراک یرااکمه ااب (ی دالیام 113
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  ادواب  یدااب و  یابآ شیاسرف راهم و هزرا م یاه هویش یسررب ،روکذم هتیمک یلصا فده ادش هتشادرب ینا لگنج نامزاس
  زا ییااه  شاخب رد 1 ناور یااه     ناش تای ثت هامانرب نیتاسخن ،وتنس نامیپ بلاب رد 1991 لاس هامرهم زا و نآ بباعتم
   جیااتن نداشراکشآ زا سپ ادش ارجا راتکه 40 تعسو هب ناتسزوخ هیاور لا و هیدیمح ،یجا لا یا هسام یاه یراومهان
  و باتاش  ااب  یایارجا  تاایلمع ،یا   هاسام یااه هپت تکرح ی سن فبوت و هدش لمح تابوسر شهاک دننام نآ سوملم
  یریواک  عاتارم   یاایحا هامانرب   اتافای هامادا 4091 ههد لیاوا زا "یریوک عتارم نارمع حرط" مان اب یرتشیب یگدرتسگ
  نااسارخ لامش یاهراز نش رد 0091 لاس رد هک دوب صوصخ نیا رد تامادبا نیرتروهشم زا یکی راوز س دابآ ثراح
    دایدرت و یالحم هاعماج و  نانیاشن  مواب زا  یرایاسب  ینامگداب  ااب  اداتبا رد همانرب نیا ا(Pakparvar, 1998) دش ءارجا
  هبااشم یتامادبا شرتسگ ب س  ناور یاه هسام تی ثت تارثا ندش دوهشم یلو ،دوب هارمه حرط نایرجم و نازیر همانرب
 ادش روشک قطانم رگید رد
 تادهعت هک دوب یروشک نیموس ناریا ،(1091) 2331 لاس رد ییاز نابایب شرتسگ اب هلباقم نویسناونک بیوصت زا سپ
     لیهاست رواظنم هاب مزال یااه  هامان نییآ سپس ادرک بیوصت یمالسا یاروش سلجم و ءاضما ار یناهج نویسناونک نیا
  هالمج زا اتسا هدش میظنت اتسار نیمه رد زین یتسدالاب و نالک دانسا یخرب نآ زا سپ ادش هیهت یبوقح یاهراک وزاس
  زادانا   ماشچ دناس ،1091 لاس رد یعی ط عبانم ظزح یلک یاه تسایس غالبا هب ناوت یم اه یراذگ تسایس و نیناوب نیا
     رااهم یالم مادابا هامانرب نیودت ،3091 لاس زا ییاز نابایب اب هلباقم یلم هتیمک لیکشت ،ناریا یمالسا یروهمج هعسوت
 ا(3191 ،یقطان و داژن ید ع) دومن هراشا 0401 ناریا ات نابایب یدر هار همانرب بیوصت و 9191 لاس رد ییاز نابایب
  ،یاسدنهم و ینف هزوح راهچ رد ار ییاز نابایب اب هلباقم یارب روشک ییارجا یاه تسایس و اهدر هار (6) هرامش لودج
  ،یراایبآ  نامدانار شیازفا و یزرواشک رادیاپ تیریدم ادهد یم ناشن یتیامح و یجیورت و یشزومآ ،ینوناب و یتسایس
  ااب  یعوناصم  هایذغت و بالیس شخپ و یرادناوخبآ یاه حرط یارجا و دوجوم یحیس یاه بآ عبانم زا هنیهب هدازتسا
 رد 9 نیچراپ و6نکشداب ثادحا ا(3191 ،یهاشورسخ) دنرثؤم ییاز نابایب دنور ندرک دنک رد اه ناوخبآ لداعت و تیوقت
      و عاتارم تیریدام ،یاعارز ا لاگنج ماظن و یتظازح یزرواشک جیورت ،0هدننک تیامح ناتخرد تشک و عرازم فارطا
       هعاسوت ادراد یامهم شاقن یناابایب قطاانم یاعی ط  عباانم زا رادیاپ یرادرب هرهب رد یناسنا هعسوت ریسم زا هفولع دیلوت
  لاثم ون یاه یژرنا و زاگویب دننام یگناخ یاه یژرنا زا هدازتسا و لسعرو نز و نایزبآ شرورپ دننام نیزگیاج لغاشم
 ,Berthe ) دانک کمک ییاز نابایب دنور لرتنک هب دناوت یم یدایز دودح ات زین یدیشروخ نکمرگ بآ و یشیامرگ نیمز

   یاراجا ااب داد ناشن دزی ناتسا رد ییاز نابایب لرتنک یاهدر هار یبایزرا رد ی تارم هلسلس لیلحت دنیآرف دربراک ا(1997
   تاشادرب رد لیداعت و یهایگ ششوپ ءایحا و هعسوت ،یضارا یربراک بسانمان رییغت و لید ت زا یریگولج یاه هژورپ
     ءاایحا ار هداش بایرخت یااه نیمزرس و یریگولج یضارا ندش ینابایب زا دصرد 40 ات ناوت یم ینیمزریز عبانم زا بآ
    راراب یداعب یااه  تایولوا رد زین هاوخ بآ مک یاه شور زا هدازتسا اب یرایبآ یوگلا رد رییغت و ماد یارچ لرتنک ادرک
  هالباقم رد  زااتمم روشک زا یکی رامش رد ار ناریا تسا هتسناوت تامادبا نیا ا(3191 ،ناراکمه و شور یبداص) دنتشاد

                                                                                                                                                               
1. Sand Dune Fixation Project 
2. Windbreaks 
3. Quickset hedging 
4. Tree nurseries 
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  یاقلت یا  هتاسویپ و هتفای نامزاس تامادبا هلسلس یمسر زاغآ هلزنم هب ناوت یم ار اه همانرب نیا ادیامن حریم ییاز نابایب اب
 ادراد همادا «یلاسکشخ تارثا شهاک و ییاز نابایب اب هلباقم یارب مادبا یلم همانرب» ناونع اب زورما هب ات هک درک

 ينابایب قطانم تيريدم ييارجا یاه تسایس و اهدربهار – 2 لودج
 ییارجا یاه تسایس در هار

 یسدنهم و ینف
 

 تیفرظ رب دازام ماد شهاک و عتارم شیارگ و تیفرظ ساسارب عتارم حالصا و دو هب

 شیاسرف دعتسم یضارا رد اه بآ ناور تیریدم و یرادزیخبآ یاه تیلاعف شرتسگ

 یداب شیاسرف هب ساسح قطانم و اه نوناک لرتنک

 زیخبآ یاه هزوح رد یعی ط عبانم هچراپکی تیریدم رارقتسا و هعلایم حرط

 ینابایب قطانم تشاک تسد یاه لگنج یموب  تسیز تیریدم

 تشاک تسد عتارم هب هدزاب مک یاهراز مید لید ت

 راد بیش یضارا رد تشاک و مخش یاه شور حالصا

 یزرواشک یضارا رد نیون یرایبآ یاه متسیس هعسوت

 فراعتمان  كاخ و  بآ عبانم زا یرادرب هرهب یهدناماس

 ینوناب و یتسایس

 هعسوت دنیآرف رد اه شزرا نیا ظاحل و یعی ط عبانم فلتخم یاهدرکراک یراذگ شزرا و ییاسانش

 یعی ط عبانم رادیاپ تیریدم و تظازح درکیور اب دوجوم نیناوب حالصا و یزاس ماگنهب

    زا ماد فذاح ،کایژولوکا ناوات  ظازح) یعی ط عبانم یاه حرط یارب یییحم تسیز یاهرایعم و طباوض لامعا
 (بوکشاریز تعارز فذح ،یلگنج یاه هاگشیور
 زیخبآ یاه هزوح و ی یرخت یضارا بسانمان یاه یربراک حالصا و رییغت حرط
 یعی ط عبانم رد نارحب تیریدم یاج هب کسیر تیریدم
 یعی ط عبانم زا یرادرب هرهب یاهوگلا و اه ماظن حالصا
 یضارا یربراک دنم هیباض رییغت و نییعت و نیمزرس شیامآ همانرب رد اه تیلباب نییعت رد یرگن عماج

 یجیورت و یشزومآ

 نآ اب هلباقم یاهراکهار و ییاز نابایب هدیدپ زا یمومع یاه یهاگآ یاقترا

 ییادز نابایب یاه حرط تیریدم و یزیر همانرب رد یللملا نیب و یا هقینم ،یلحم عماوج تکراشم ءاقترا

 ثداوح تیریدم و یریگشیپ عماج یاه همانرب یارجا و نیودت رد یلحم عماوج جیسب و یزاس دنمناوت

 یرادزیخبآ و یعی ط عبانم یاه حرط نارادرب هرهب یارب یجیورت و یشزومآ یاه هرود یارجا

 یعی ط عبانم داهن مدرم یاه نامزاس و اه ینواعت ،اه هیداحتا یزاس دنمناوت و هعسوت ،لیکشت

 یتیامح

 ینابایب قطانم یاه تیلباب و لیسناتپ ،عبانم یئاسانش
 ییاز نابایب اب هلباقم هنیمز رد ارجا شخب یاهزاین نیمأت تهج یدربراک تاقیقحت تیوقت
 ینابایب قطانم یاهاتسور یارب ون یاه یژرنا و یلیسف تخوس نیمأت
 زاین دروم هفولع نیمأت و یتعنص یاه یرورپماد هب نآ لید ت و یتنس یرادماد ماظن رد لوحت
 یلاسکشخ و لیس لباقم رد یضارا یدنب هنهپ قی یت و قطانم یاه كاخ یزیخلصاح هشقن هیهت
 دعتسم قطانم رد (یرتسرافورگآ) یعارز لگنج و بوچ تعارز همانرب هعسوت

  و تاشک ،  ی نااج عیانص ،مسیروتوکا) نابایب اب راگزاس یاه تیلاعف قیرط زا یلحم عماوج یداصتبا هینب تیوقت
 (ااااا و یتعنص و ییوراد ناهایگ هعسوت

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

 يياز نابایب اب هلباقم یاه حرط يسانش بیسآ و يبايزرا
   ریثأات تاحت  قطاانم  رد یازلتخم یاه حرط هنایلاس ،ینابایب قطانم تیریدم تّددم دنلب فادها هب ندیسر یارب ناریا رد
  یالم و یا    هاقینم دااعبا رد فالتخم یعامتجا و یداصتبا ،یییحم تسیز تارثا یاراد هک دوش یم ارجا یداب شیاسرف
 ا(Forest, Rang and Watershed Management Org, 2005 ) دراد دواجو هلصاف بولیم هیقن اب دنچ ره ،دنشاب یم
   و دراگ شهااک  ،یطاا ترا  طوایخ ،یزرواشک یضارا زا تظفاحم هب ناوت یم هدش دای یاه حرط یارجا ت ثم تارثا زا
 زا ،هتشذگ ههد هس رد اه حرط نیا یارجا اب ادرک هراشا ریثأت تحت قطانم رد تسیز طیحم یزاسهب و اوه فییلت ،را غ
 تشاک تسد  لگنج راتکه نویلیم 1/1 و هدش یریگولج یعی ط عبانم یاه هصرع زا راتکه نویلیم 1 رب بلاب ندش ینابایب
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  یااه  حراط   یاگنهرف و یعاامتجا  تاراثا ا تاسا    هداش دااجیا راتکه رازه شش تحاسم هب ینابایب یلگنج كراپ 01 و
  ااه  حراط   نایا اتاسین  ااه  نآ یاییحم  تاسیز و  یدااصتبا یاه شزرا زا رتمک ،قطانم بلغا رد ینابایب قطانم تیریدم
  فاراطا  یاهاتاسور  یدوباان و  مدرام  ترجااهم ،یلاسکشخ و یبآ مک ربارب رد نانیشن موب یراگزاس شیازفا اب دنتسناوت
    ،رواشک یرادزایخبآ و عاتارم ،اهلگنج نامزاس)  دنشخب دو هب ار نانآ رادیاپ تشیعم و دمآرد ،لاغتشا و شهاک ار حرط
 ا(1191
  یاراد ااما      ،هتاشاد یاناوارف تا ثم رااثآ هاچرگا ،هعسوت یاه حرط زا یرایسب دننامه ییاز نابایب راهم یاه حرط یارجا
   نااشن رواشک رد اه حرط نیا یعوضوم قباوس یسررب ا(3191 ،یقطان و داژن ید ع) دنتسه زین ییاهدیدهت و اه بیسآ
  یاعباو          شزرا و تایمها ،هعاسوت لااح رد یاهرواشک زا یرایاسب داننامه هتاشذگ یااه  یزایر همانرب رد هک دهد یم
  و یاحارط یعامتجا و یتسیز تاظحالم هب هجوت نودب اهنآ زا یخرب و هدوب ناهنپ ناریگ میمصت هاگن زا تسیز طیحم
  ظااحل    هاب عمااج و نودام یحارط دباف زین ییاز نابایب راهم یاه حرط ا(1191 ،یرونم) دناهتفرگ رارب یرادرب هرهب دروم
 و       یاحنف دااعبا بالغا ،هاقینم کای رد تاایلمع یارجا هوحن هیجوت یارب و هدوب یعامتجا یرادیاپ و یتخانش موب ناوت
        هاسسؤم) دواب دایکأت دروام كااخ تافاب و بآ عباانم تیزیک دننام ناور یاه هسام تی ثت هدننک عیرست یرازفا تخس
       ااب نیمزراس یتاسیز ناوات تایازک و هاگاشیور کیژولوکا تیفرظ نیب لاثم رویب ا(0191 ،عتارم و اهلگنج تاقیقحت
  یااه      هدوات یرادایاپ ظازح یاراب و هتاشادن د واجو مزال قبایت ینابایب تشاک تسد یاه  لگنج کیژولویزیف یاهزاین
       تایفرظ سااسا راب هداش ءاایحا یااه   هاصرع زا رادایاپ یرادراب   هراهب و تاظازح و بیرخت لماوع لباقم رد یتخرد
 ا(0191 ،ییاضر) دوب هدشن یشیدنا هراچ نامز لوط رد یتخانش موب
     و ناییاتاسور نیاب دااضت و مدرام یتیا  اضران دااجیا ثعاب یدراوم رد ییادز نابایب یاه حرط یارجا یعامتجا ه نج زا
    هداش ناانآ یااه    رادایزگ و تالیاامت هانماد ندرک دودحم و یعی ط  عبانم هب دح زا شیب یاکتا لیلد هب ،یتلود نایرجم
  ییاتاسور هعسوت یاه همانرب رد (یتلود نایرجم و ناسانشراک) اه ینوریب روضح لباقم رد نارادرب هرهب زا یهورگ اتسا
  هاعماج ادنراد یتاداقتنا هزوح نیا رد تیریدم هوحن هب ت سن و هدومن  تمواقم و یریگ عضوم تدش هب تسیزطیحم و
   ماک یااهرازمید و اه هاگارچ رد یراکلگنج و عتارم قرب دننامه یعی ط  عبانم هعسوت یاه حرط زا یخرب یارجا یلحم
  تازلاخم حرط یارجا اب ای و هدرکن یتکراشم ای اه حرط یارجا نیح رد و دنناد یمن دوخ تشیعم اب تهج مه ار هدزاب
    هاب رواشک یاعی ط   عباانم یااه  حراط رد نابزیم قطانم یاه هاگدید هب یهجوت یب زا یشان یاه دمایپ هک یروط هب ادننک یم
   یاشان یعاامتجا و یداصتبا لئاسم ،اه هژورپ هنوگ نیا یورارف تالکشم نیرت مهم زا یکی و تسا كرد لباب حوضو 
 ا(2191 ،رف یزجن) تساهنآ لباقم رد نارادرب هرهب یاه لمعلا سکع زا
  ناانآ كاردا و یهاگآ و ناشرایتخا رد یعی ط عبانم زا نانیشناتسور یرادرب هرهب یاه شور رت قیبد تخانش تهج نیا زا
    تیریدام یااهدر هار یریگرااک    هاب و هعاسوت یاراب ییان م ،ییاز نابایب یییحم  تسیز و یداصتبا ا یعامتجا تارثا زا
   هراابرد شراگن ه اک    نایا ًاافااضم اتاسا یا    هاقینم و یالحم حیاس رد دوجوم یاهزاین هب هجوت و تّددمزارد رد رادیاپ
 هننانچ و (Dolisca et al., 2007) دشاب یم توازتم یدودح ات فلتخم یاه طیحم رد نازرواشک نیب رد تسیز طیحم
   یاراب ااه    شالات ،دانریگن راراب هجوت دروم ییاز نابایب اب هلباقم یاه هژورپ یتخانشناور و یگنهرف ،یعامتجا یاه هنیمز
 ادش دهاوخ هژورپ نابزیم یاه طیحم رد یرادیاپان و داضت شیازفا ثعاب و هجیتن یب رادیاپ هعسوت ققحت
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   شراگن هداننک    نیایعت لاماوع تخانش تیمها و ناعزنیذ اه هاگدید زا اه حرط نیا یبایزرا ترورض مغریلع یلک رویب
  لامع   هاب ااه    نآ یاهدامایپ زا یاقیبد یاسررب نونکات ،یعی ط عبانم تیریدم و ییاتسور هعسوت نارازگتسایس یارب مدرم
   را تعم یااه  یاسانش    شور هایاپ راب ااه  حراط نیا درکلمع هب ت سن نانیشن اتسور صوصخ هب ناعزنیذ درکیور و هدماین
  و ااه همانرب تارثا تیاده و اه تیولوا صیخشت یارب شخبرثا و عماج یبایزرا یاه شور نیاربانب اتسا  هدشن یسررب
     و یهااگآ شرتاسگ و طاسب هاب ،یلحم عماوج تکراشم اب و تسا ییاز نابایب راهم یاه حرط تیقفوم لماع اه تیلاعف
 Diez and ) دراک        داهاوخ کامک یناابایب قطاانم تیریدام یااه حرط یرادیاپ و اه یریگ میمصت دو هب و مدرم شناد

Mclntosh, 2010)ا 
      یاتارییغت رایخا هاهد دانچ لواط رد (9  لوداج) ناریا رد ییاز نابایب اب هلباقم یاهدر هار و اه تسایس اتسار نیمه رد
 و     یرازگتاسایس ،یلمااکت دانیآرف نایا رد ا(0191   ،عاتارم و ااه  لاگنج تاقیقحت هسسؤم) تسا هتفای لماکت و هتشاد
      سااسا راب تاکرح ،یاتآ زادانا مشچ و هدمآ رد هلاس جنپ یاه همانرب لکش هب هنالاس تدم هاتوک عطاقم زا یزیر همانرب
  صخاشم یوگلا و حرط دباف ادتبا رد هک ییاه همانرب نیننمه اتسا ینابایب قطانم تیریدم یلم همانرب رد یرگن عماج
  یااه   یتاساک لیلداب و دنداد رارب یییحم لماوع و اه یگژیو تخانش رب ار هژورپ فیرعت ساسا و ان م همادا رد ،دندوب
   شهااک رواظنم   هاب ینااسنا لماوع رب دیکأت اب ازنابایب فلتخم لماوع تیریدم و نیی ت ،هدنیآ و لاح هاگن ،هدش هدهاشم
  یایاز نابایب یعی ط و یناسنا للع راهم ،ییارجا همانرب زکرمت و دیکأت نیاربانب اتسا ینابایب قطانم یریذپ بیسآ بیرض
  ترااسخ  تاحت  قطاانم رد  ًاافراص  ،ااه  لوالعم شیادز یاجب ریثأت تحت قطانم زا یعیسو هرتسگ رد یداب شیاسرف و
 ادوب دهاوخ
  قاقحت  ااب  یدااب شیاسرف لرتنک و ییاز نابایب اب هلباقم یاه شور هیبار ،اهدر هار و اه تسایس لماکت و رییغت دنور رد
  داننام یدودحم و تباث یاه شور ،ریغتم یاه فده هب ندیسر یارب ادتبا رد ادیدرگ حالصا و رییغت شوختسد فادها
   هاک تاباث  یفداه هب ندیسر تهج رد و هدنیآ و لاح یارب یلو ؛دش یم ارجا نکشداب ثادحا و یراک لاهن ،یشاپ  لام
  یااه هژورپ و اه حرط تیولوا اب ریغتم ییاه شور ،تسا ینابایب قطانم رادیاپ تیریدم و ییاز نابایب تارثا شهاک انامه
   قایرط زا یایاز   ناابایب رااهم یاه همانرب صبان درکیور نیننمه ادوش یم ارجا و یحارط یتراظن و هناریگشیپ ،یتیریدم
  لااح هب رارقتسا زا سپ یلگنج یاه هدوت و هدو ن رادروخرب مزال تیعماج زا ادتبا رد هک تشاک تسد یاه لگنج داجیا
 اداد مادبا تحت یاه هصرع رادیاپ تیریدم و تنایص هب ار دوخ یاج ،دندش یم اهر دوخ
    یازلتخم یاییحم اهدایدهت و   ااه تصرف و یلخاد فعض و  توب طاقن یاراد نامز لوط رد ییاز نابایب راهم یاه حرط
  طااقن زا  هدازتاسا و یدر هار لیلحت ،اهدیدهت ًااضعب و اه تصرف رب زکرمت یاجب ،اه تسایس لوحت دنور رد هک دنا هدوب
  برااجت    لداا ت هامادا رد اتاسا     هاتفرگ راراب هاجوت دروام اه تصرف هب اهدیدهت لید ت و اه بیسآ شهاک یارب توب
   رد زیچاان حیاس زا   یناابایب قطانم هب شناد و هیامرس دورو دنور و ه ناج همه و ماگنه هب ییاز نابایب راهم رد یللملا نیب
 و  یاسانشراک  شاناد  راب      هایکت هاک یروایب ،تاسا هداش هتفای تینیع و دنمنوناب و هتفر رتارف رایسب تسخن یاه لاس
 و  اراجا  ،یاحارط رد  نیوان و  یمواب شناد ییازفا مه  و قیزلت یبرتم در هار هب ار دوخ یاج یموب شناد هب یهجوت یب
 اتسا هداد ییاز نابایب اب هلباقم یاه همانرب یبایزرا
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  درواتاسد و      شاقن ،نیاشیپ یااهدرکیور فالاخ راب هک دنا هدیدرگ هتکن نیا هجوتم ییاز نابایب هزوح نایلوتم نیننمه
    ااب نیارباانب اتاسین ینابایب یاه هصرع هب یتاقیقحت زکارم زا یروانف لاقتنا هب دودحم یجیورت و یشزومآ یاه تیلاعف
  ناوانع  هاب یمدرم تکراشم بلج و یزاس گنهرف ،یعی ط عبانم و یزرواشک جیورت و شزومآ ماظن رد اه میاداراپ رییغت
    یاتآ یرواحم درا هار ،یعامتجا یاه هک ش لیلحت و یزاسدنمناوت یوگلا و هتفرگ رارب هجوت دروم نیون تفایهر کی
  تاراثا  یباایزرا  و یگنهاامه  ،تاسایس  لاامعا ،یبایشزرا و تراظن صخاش هنیمز رد ًااتیاهن ادوب دهاوخ هزوح نیا رد
 اتسا هدش هژورپ ره بوصم تایلمع تّدیمک ققحت نیزگیاج ،یعامتجا و یییحم تسیز
 نادقف ،نامز و عبانم تیدودحم ،یلولعم و تلع طباور یور رب  قفاوت شهاک ،فادها عونت ،رصاعم یاه هشیدنا یان م رب
  ط ترام لئاسم یگدینیپ شیازفا هارمه هب یسایس تردب عیزوت و تاعالطا هب یسرتسد رد یراتخاس یرباربان و یهاگآ
 نیمه هب اتسا هداد شهاک ار ینابایب قطانم یایفارغج رد یتسیز عبانم تیریدم یتنس یاه لدم ییاراک ،تسیز طیحم اب
  یااه  مااظن یمامت ات تسا هتفای شرتسگ عونتم و  ددعتم یعامتجا یاه شزرا لیذ رد یعی ط عبانم تیریدم موهزم ،لیلد
 دنیامن تکراشم یتسیز عبانم تیریدم یاه همانرب یارجا و نیودت رد  ینوناب و یسایس و یداصتبا ،یگنهرف ا یعامتجا
    نایا ادواشن شوامارف  نااعزنیذ فلتخم یاه هورگ ضبانتم ًاا لاغ و ایوپ یعامتجا یاه تواضب و اه هتساوخ ،اه شالت و
 و  یالحم  مدرام  ناایم  دواجوم    یعاامتجا یاهدااضت لاح و   یاعی ط عباانم یرادیاپان شهاک بجوم اهنت هن اهدرکیور
   یوراشیپ ار یرات   ناشور یااه   قافا ،هدانیآ و  ینوانک  یاهرادایزگ    ناایم نزاوات   دااجیا ااب  هاکلب ،دوش یم نازیر همانرب
   ،دایدج میادارااپ رد  نیارباانب ا(0391  ،زروااشک و یمرک) دهد یم رارب ینابایب یاه ماظن موب زا تظازح یاه یزیر همانرب
  بالج و  نااعزنیذ  فالتخم ی اه هورگ یاهزاین و اه هتساوخ هب هجوت ورگ رد ییاز نابایب راهم یارب یعی ط عبانم تظازح
 اب هکلب ،تسین یکیژولونکت و یحنف ًاافرص یعوضوم ییاز نابایب و نابایب هزوح لئاسم اریز ؛دشاب یم اه نآ لاعف تکراشم
 تیقفوم اب اهنت هن یحرط ره نآ هب هجوت نودب و دراد طا ترا ییاتسور هعماج و نابایب هدرتسگ هزوح یراتخاس لئاسم
  داهاوخ  زاین  اتاسور یداصتبا و یعامتجا یتنس راتخاس ندز مه رب و یگنهامهان زورب ثعاب هکلب ،دوب دهاوخن هارمه
  یدااصتبا و  یعاامتجا  یااه هنیمز هب یهجوت مک  ییاز نابایب اب هلباقم یاه تیلاعف رتمک تیقفوم لیالد زا یکی دیاش ادش
  ندامآ  دواجو  هاب    ثاعاب هاک تاسا  ناامز لوط رد یعامتجا و یعی ط طیحم اب نآ کیناگرا طا ترا و ییاتسور عماوج
91 ،یناهزصا رکاذ) تسا هدش فلتخم قطانم رد یتوازتم یاه یگژیو  ا(13
  داناد یم ییاه هدیدپ زا هتسد نآ رامش رد ار ییاز نابایب ،اه تسایس و اهدر هار رییغت رد مکاح یناینب درکیور یلک رویب
  نیراتمک (ااا و نیمز تسشن ،ییاز یروش ،یا هسام یاه یراومهان تکرح ریظن) شا ینوریب رهاظم اب میقتسم هزرا م هک
     زا شتاراثا لراتنک و رااهم زا شیاب هک تسا یدنیآرف زا هتساخرب نآ تیهام اریز ادروآ دهاوخ را ب ار نکمم درواتسد
     و یدااصتبا ،یاگنهرف ،یعاامتجا ،یاییحم   تاسیز یااه هنیمز زا یهاگآ هشیدنا رد دیاب ،یعی ط لماوع تخانش قیرط
  یااهداهن زا         یرایاسب یگنهاامه ااب و تکرااشم و نونااب ،ترداب ،شاناد هاب فویعم یمزع اب و هدمآرب شا یسایس
    راگید یناایب هاب ا(1191   ،یبالخادیاس و هرااصع) تخادرپ نآ راهم هب فلتخم یاه هزوح رد ریگ میمصت و زاس میمصت
 ندیشخب تعرس و ییاز نابایب اب هلباقم یارب یا هقینم و یلحم یاهویرانس و یلمع یاهدر هار ،اه یرازگتسایس هعسوت
   كرد و هدواب ریذاپ    نااکما یعاامتجا یااه هنیمز عماج لیلحت قیرط زا اهنت ،هدش نییعت شیپ زا فادها ققحت دنور هب
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 ,Onate and Pece ) تاسا هنیمز نیا رد ماگ نیتسخن یعامتجا ماظن یلصا ناعزنیذ هلیسو هب نآ تارثا و هلئسم تیهام

 ا(2005
 (هدنيآ و لاح ،هتشذگ) ناريا ينابایب قطانم رد يياز نابایب اب هلباقم یاهدربهار و اه تسایس لماکت و رییغت دنور :(4) لودج

 (هلاس 12 زادنا مشچ) هدنيآ لاح هتشذگ يگژيو فيدر

 هلاس جنپ یاه همانرب عطاقم رد ا یشخب هنالاس عطاقم رد ا شخبریز یزیرهمانرب و یرازگتسایس 1
   ا یتیریداام یراا هار بااسح ،رااگن عماااج
 ینابایب قطانم تیریدم یلم همانرب ییارجا

 فادها 6
 هااب یداااب شیاااسرف تراااسخ لرااتنک
 یتیعمج یاهنوناک

 و یعی ط تسیز طیحم هب تراسخ لرتنک
 ،یداصتبا ،یتیعمج یاهنوناک) یعامتجا
 (ییانبریز ،یدیلوت

   لراتنک و یایاز   ناابایب ینااسنا لماوع راهم
 یداب شیاسرف

 وگلا و حرط دباف اه هژورپ فیرعت ساسا 9
   لاماع و ااه     یاگژیو تخاناش راب دایکأت
  ،میااالبا ،كااااخ) از  ناااابایب یاااییحم
 (یژولوفرموئژ

 رب دیکأت اب فلتخم لماوع تیریدم و نیی ت
 یناسنا لماوع

 (دودحم) یتیریدم ا ییارجا ییارجا راد تیولوا تامادبا 0
   یبااایزرا ،یدراا هار ،یتیریداام ا یاایارجا
 یشخبرثا

 ییارجا همانرب زکرمت و دیکأت 1
 قطااانم رد ًاافرااص) اااه  لواالعم شایادز
 (تراسخ تحت

 تحت قطانم رد ًااتدمع) اه لولعم شیادز
 (تراسخ

  رد) یدااب شیاسرف و ییاز نابایب للع راهم
 (رثأتم و رثؤم قطانم

2 
 ییاز نابایب اب هلباقم یاه شور هیبار
    قاقحت ااب یدااب شیاسرف لرتنک و
 فادها

  دوداحم و تباث اه شور ،ریغتم فده
 ثادااحا و یراااک لاااهن ،یااشاپ  لااام)
 (نکشداب

 شیارگ ،تباث شور ًااتدمع ،ریغتم فده
 یااااه  لاااگنج تیریدااام تماااس هاااب
 باناور تیریدم ،تشاک تسد

 اه حرط اب تیولوا ،ریغتم شور ،تباث فده
 یتراظن و هناریگشیپ ،یتیریدم یاه هژورپ و

 رادیاپ تیریدم ،تنایص ،داجیا یشرورپ تامادبا ،ءایحا ،تظازح ،داجیا یزاساهر و رارقتسا ات تظازح ،داجیا تشاک تسد یاه لگنج تیریدم 0

 اه تصرف و اهدیدهت هب هجوت نازیم 1
   ًاااضعب و ااه   تاصرف راب زکرمت ًااتدمع
 اهدیدهت

  و ااه  تاصرف زا عبوم هب هدازتسا رب دیکأت
 اهدیدهت

     تواب طااقن زا هدازتاسا) یدرا هار لیلحت
   هاب اهدایدهت لید ت ،اه بیسآ شهاک یارب
 (اه تصرف

3 
   رااهم رد یاللملا نیب براجت لدا ت
 ییاز نابایب

 ه ناج همه و ماگنه هب ت ثم دنور براجت كدنا لدا ت

41 
  هااب شااناد و هیامرااس دورو داانور
 ینابایب قطانم

 هتفایتینیع و دنمنوناب اهیرازگتسایس رب دیکأت حیس رد مک 

 هدازتسا دروم شناد عون 11
  یهجوات یب و یسانشراک شناد رب هیکت
 یموب شناد هب

 تااکرح و یااسانشراک شااناد رااب هاایکت
 شااناد زا هدازتااسا و تخانااش تمااس هااب
 یموب

   رد نیوان و یمواب شناد ییازفامه  و قیزلت
 یبایزرا و ارجا ،یحارط

61 
 یاااه تاایلاعف  درواتااسد و شااقن
 یجیورت و یشزومآ

 یعامتجا یاه هک ش لیلحت و یزاسدنمناوت یمدرم تکراشم بلج و یزاس گنهرف یروانف لاقتنا

 یبایشزرا و تراظن صخاش 91
 رااه بوااصم تااایلمع تااّدیمک قااقحت
 هژورپ

  بواصم تایلمع تیزیک و تّدیمک ققحت
 هژورپ ره

  ،تااسایس لااامعا) حرااط فادااها قااقحت
  و یاییحم تسیز تارثا یبایزرا ،یگنهامه
 (یعامتجا

 (تافاضا و لیمکت اب) 0191 ،عتارم و اه لگنج تاقیقحت هسسؤم :ع نم

 ينابایب قطانم رد تسيز طیحم یرادياپ و (يسایس و يعامتجا ،یداصتقا) يناسنا هعسوت هطبار
  راظن زا  ادانهد  یام  راراب   ریثأات تاحت ار  تاسیز  طیاحم  یرادایاپ  یتمواکح  راتخااس و   یعاامتجا ،یداصتبا تیعضو
  تایفرظ زا رت اشیب ،  یاعی ط عباانم فرصم و جارختسا اتسا  هیلوا داوم و یژرنا دنمزاین ،یداصتبا هعسوت ،نادنمشیدنا
     هاجاوم رایخ ااب ار یدااصتبا   هعاسوت و هداش رجنم اه ناسنا هافر شهاک و تسیز طیحم بیرخت هب هرک تسیز لمحت
  لایلد  هاب  رایقف یاهروشک رد ادراد دوجو طا ترا اهروشک دمآرد حیس و یییحم تسیز یرادیاپ نیب نیننمه ادنک یم
 ادنتسه لئاب یرتشیب شزرا ،تسیز طیحم اب هسیاقم رد دوخ یهافر یاهزاین ریاس یارب مدرم ،هنارس دمآرد ندوب نییاپ
 رد ا دانهد   یام نااشن   هاجوت رتاشیب  تاسیز  طیاحم هب ،دنسر یم هنارس دمآرد زا یفاک حیس هب اهروشک یتبو لباقم رد
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  ظازح   یاراب ااضاقت ،  راترب یااه  یرواانف و    هتاسباو تامداخ و عیاناص رد   یراتخااس تاراییغت ،هعسوت رتالاب حویس
 ا(0391 ،ناراکمه و یتاره) دهد یم شیازفا ار تسیز طیحم 
    تا ثم و میقتاسم هایبار دوجو اما ،تسین ماهبا نودب و فازش تسی ز طیحم و  یسایس ا یعامتجا هعسوت هیبار دنچره
  سااسارب  تاعی ط و  نااسنا  لاباقتم ه ایبار    رادایاپ یعاامتجا تاسایس   رد ادراد یرتاشیب نارادافرط  هلوقم ود نیا نیب
  یااه  ش انج  تکرااشم   نتخاناش تیماسر  هاب  مزلتاسم  نیراتکد نیا و هدش فیرعتزاب تعی ط هب مارتحا و یتسیزمه
 دورو و  یاییحم تیلباب یان م رب ینیمزرس شیامآ ،یییحم تسیز یراذگ هیامرس ،یعامتجا  تسایس رد یییحم تسیز
 ا(6391 ،دار ینایواک) تسا یعامتجا تسایس فلتخم لحارم هب یییحم تسیز تاظحالم
  تلاداع و    ینااسنا قواقح و یرابارب  تااعالطا یدازآ ،رتالاب  یعامتجا یاه یهاگآ و یندم تکراشم رب یناسنا هعسوت
   تکرااشم و یعاامتجا    تااکرحت هعاسوت ،یتاسیز طیحم یهاگآ شیازفا بجوم دراوم نیا ادراد تلالد رتالاب یعامتجا
  ،هعاسوت  دانور رد  اات  دزااس  یام  ردااب ار  مدرام و دوش یم تسیز طیحم نایماح هلمج زا عزنیذ یاههورگ عاونا یسایس
  ریثأات  ،نونااب  تایمکاح و   تاسیز  طیاحم عفادم یبوقح یاه نامزاس و اه نمجنا هب نتسویپ قیرط زا و دننک تکراشم
 اوه یگدولآ اب هلباقم و یتسیز عونت ظزح هلمج زا اهروشک یییحم تسیز یاهدرواتسد و اه تسایس رد یا هدننک نییعت
  یریذاپ   تیلوئاسم شیازافا  باجوم  هاک     تاسا یراکوزااس ینااسنا هعاسوت ءاقترا نیننمه ادنشاب هتشاد ییاز نابایب و
  یعاامتجا  یااه  هوراگ  هاب ار  نااکما نیا و ددرگ یم نادنورهش یییحم تسیز تاحیجرت هب رتشیب هجوت و نارازگتسایس
   داننام یایاز   ناابایب رااهم و  یتاسیز   طیاحم تاعواضوم  هاب رتشیب هجوت هب رو جم ار مکاح یسایس یاهداهن ات دهد یم
 یا  هانارای و یتایلام یاه تسایس میظنت و تسیز طیحم یماح یاه نامزاس زا تیامح ،بسانم نیناوب یارجا و بیوصت
 ا(1391 ،ناراکمه و یتاره) دنیامن بسانم
  تاسا نآ  مزلتاسم ییاز نابایب راهم و تسیز طیحم تظازح رد یریگ  میمصت و یرازگتسایس دنیآرف رد تکراشم در هار
   تاراییغت زا میقتاسم  رواط   هاب راگید    ناامز راه زا شیاب هزو راما  هاک  ینادنورهاش و   یندام هاعماج ،ناعزنیذ یمامت هک
  هیواسود نایرج و هدوب یییحم تسیز یاه یهاگآ و تاعالطا یاراد ،دنریذپ یم ریثأت نیمزرس بیرخت و یییحم تسیز
 زا  ناگدانریگ   میماصت واس کی زا هیوس ود نایرج نیا رد ادشاب راربرب تیمکاح و اه نآ نیب تاعالطا و یهاگآ ،شناد
 هدنریگ میمصت یاهداهن   یاهدر هار و اه تسایس زا  ناعزنیذ رگید یوس زا و دندرگ دنم  هرهب ناعزنیذ رظن و هبرجت ،شناد
 ا(1191 ،مج) دنناسر یم نانآ شوگ هب ار دوخ یادص و دنوش ر خاب  
 یخرب و هدمآ باسح هب یمومع تکراشم زا یئزج تاعالطا هب یسرتسد و دنا هدینت مه رد یمیهازم تکراشم و یهاگآ 
 رد  نااعزنیذ    تکرااشم رواصت ادانناد   یام تکرااشم زا  یائزج ار «نتشاد یهاگآ قح» تسیز طیحم قوقح ناصصختم
 زا  یرادرواخرب و    قطاانم نایا تیریدام یارب یریگ میمصت هوحن زا یهاگآ نودب ،ینابایب قطانم تسیز طیحم تیریدم
 ،مج) تسا «کیژولوکا یهاگآ» مزلتسم تسیز طیحم اب راگزاس  هعماج هب یبایتسد و هدوب راوشد ، مزال یعامتجا تردب
 و  عفاانم ،دنشاب هدید شزومآ یفاک ردب هب و دنشاب هتشاد یسرتسد تاعالطا هب نادنورهش یتبو نیا رب هوالع ا(1191
 زا  تاظازح رد  دارافا  یاعباو و راد  یانعم  تکرااشم ناکما و دومن دنهاوخ كرد رتهب ار یییحم تسیز یاه تیساسح
  دواب  دانهاوخ رداب مدرم یتح و دوش یم مهارف یللملا نیب یلم و یا هقینم حیس رد ینابایب میلبا و کشخ یاه نیمزرس
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  دوا هب و  هاعماج  یهااگآ شیازفا اب ساسا نیا رب ادنیامن مالعا یللملا نیب تامیمصت رد عزنیذ ناونع هب ار دوخ تارظن
 امیتسه ییاز نابایب اب هلباقم ظزح یارب هناهاگآ نایرج کی دهاش یناسنا هعسوت صخاش
   یاهرواشک لکاشم نیرت مهم ،تسیز طیحم لئاسم زا نوگمهان شیبامک یاهروصت و ییارگمه دو ن یللملا نیب ه نج زا
      یرااکمه وراگ رد راشب یگدانز ةدانیآ ،دیدج یاضف رد اما اتسا  یییحم تسیز تنیما اب ندش ور هبور ماگنه ناهج
    مایژر کای شیادایپ و اهروشک  ییارگمه و یراکمه اب  تسیز طیحم برخم هعسوت  یاه حرط تارثا تیریدم و تسا
  نآ دامآراک تیریدم و تسیز طیحم یالتعا نیاربانب اتسا ریذپ ناکما لاعف و تسدکی ،گنهامه یییحم تسیز یتینما
 و    تاسا ینااهج یاییحم    تاسیز یاهدرادناتاسا یاخرب بوچراهچ رد رمتسم و ریگارف یگنهامه و یراکمه مزلتسم
 رد   اتافای دانهاوخ تسد یرتشیب تیقفوم هب تسیز طیحم و ایفارغج اب دنویپ تروص رد یا هقینم ییارگمه یاهوگلا
    دااینب راب دااصتبا ریغتم اه نآ رد هک تشاد دنهاوخ بولیم هدزاب ینامز روحمداصتبا یا هقینم یاه یراکمه اتسار نیا
 ا(6391 ،دار ینایواک) دوش افوکش یا هقینم ییارگمه رد یییحم تسیز تینما هاگیاج
  یاهراتخااس  راانک  رد ینااسنا و  کایژولوکا رصانع یگتسویپ مه هب ،ییازنابایب و یمیلبا تارییغت هزوح رد هژیو رویب
 شرگن ترورض و هدش نابایب رادیاپ تیریدم و یییحمتسیز یاه نارحب یرازگتسایس یگدینیپ ثعاب ،هنیرید یداهن
  یگنهاامه   و ماجاسنا سااسا  راب یا هاقینم تیریدم و یلحم و یموب یاهداهن رب زکرمت ،تعی ط هب یمتسیس و عماج
  و یانارگنک   یدامحم) دواش  یام   سااسحا شیاپ   زا شیاب ،متاسیس یناسنا و کیژولوکا یازجا لماعت و یییحم تسیز
   یزااسداهن دانمزاین ،موب تسیز یداصتبا و یعامتجا طیارش دو هب و اهاضف هنوگ نیا یعباو هعسوت ا(1191 ،ناراکمه
  فالتخم ی ااه  صخااش   دایاب ،کایژولوکا   متاسیس کای  ناوانع  هاب   ناابایب رادایاپ  ظازح یارب و تسا دیدج یعامتجا
   ادوامن هاعلایم شا  ینواماریپ  هزواح     و ریثأات تاحت هدوداحم رد ار  گانهرف  و دااصتبا ،عبانم و تیعمج ،تسیز طیحم
  قایمعت و   ندراک رات هدرتسگ ینعم هب ،یسایس و یعامتجا هعسوت رظنم زا تسیز طیحم تیریدم هزوح رد یرازگتسایس
  یااه همانرب رد یدیلک نارگشنک صیخشت اتسا ییاز نابایب راهم و  یعی ط عبانم زا تظازح رد یمدرم تکراشم هاگیاج
 و دور   یام راماش  هاب  یاعی ط  عباانم   یتکرااشم تیریدام لمع ۀمانرب ندومن ییارجا تامازلا زا یکی یتکراشم تیریدم
  نااعزن یذ تیعبوم و تایصوصخ هب یفاکان هجوت لیلد هب ،یعی ط عبانم یتکراشم تیریدم یاه همانرب زا یرایسب ،هزورما
 اتسا هدش هجاوم تسکش اب  اه ن آ یعامتجا طباور هک ش رد
  بیاسرت یللملا نیب هژورپ هلمج زا هتفای بیرخت قطانم یایحا اب طا ترا رد ناریا یللملا نیب و یلم یاه هبرجت هب هجوت اب
   یاضارا راب    هژایو دایکات ااب  هاتفای بیرخت و یلگنج یضارا یایحا یللملا نیب هژورپ و یبونج ناسارخ ناتسا رد  نبرک
 یاتسار رد یلخاد یاه هبرجت نیننمه و  یبونج ناسارخ و نامرک ناتسا رد روش  یاه كاخ و یداب شیاسرف هب ساسح
  هک اش  دراکیور  ااب  یزااسدنمناوت و  تکرااشم  یاناریا  یواگلا هلمج زا یلحم هعماج یزاسدنمناوت و یمدرم تکراشم
  قاقحت     نااعزنیذ تکرااشم و ینااسنا هعاسوت نودب ییاز نابایب اب هلباقم هک تسا هدیسر تا ثا هب تیعباو نیا یعامتجا
    سااسحا و یناابایب قطاانم  نانکااس و  نارادراب     هراهب یزطااع و یانهذ یرایگرد داجیا ینعم هب تکراشم نیا ادبای یمن
  دااجیا   هارامه هاب  ااه  تیلوئاسم رد  نداش کیرش و یرای مه و یراکمه بلاب رد هدننکش ماظن موب هب ت سن تیلوئسم
  نااسنا اریز ا(0391 ،ناراکمه و نایمالسا) تسا تسیز طیحم تظازح و  یعامتجا ا یداصتبا یاهزاین نیب یگتس مه
 هب و هتخانش ار هنیمز نیا رد رگید ی نج و یلصا رثؤم یشیدنارود اب هک دشاب یعی ط عبانم تایح قوشم دناوت یم ینامز
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  هاب    ار وا شاقن نیا زا ناسنا  یرود تسا یهیدب ادزادرپب هدنرادزاب لماوع فذح یتح و شهاک و دعاسم لماوع تیوقت
 یاجرب دوخ زا هخرچ نیا رد ار یاه هتساوخان تارثا ،هدرک لصتم یعی ط عبانم هدننک دودحم ای و برخم لماوع هگرج
  ریثأات و شقن نیاربانب ا(3191 ،رفدیؤم و یئارس) تفای ییاز نابایب رد ناوت یم ار نآ لکش نیرتزراب هک تشاذگ دهاوخ
 ،یزیر همانرب رد نارادرب هرهب و یلحم مدرم تکراشم تیمها یایوگ نآ زا لصاح یاهدمایپ و ییاز نابایب رد یناسنا لماع
    ،دواخ عباانم راب   یالحم مدرام  تیلوئاسم ت  روراض راما نیا و تسا ییاز نابایب اب هزرا م یاه هژورپ یارجا و تیریدم
 راکشآ رتشیب ار یلحم یاهداهن قیرط زا دوخ یهدنامزاس ییاناوت و یریگ میمصت یاهدنیآرف رد یراذگریثأت و تکراشم 
 ادزاس یم
 یریگ هجیتن
  تاسیل زا  ار یایاز نابایب تسا هتسناوتن نونکات هتفرگ تروص تامادبا دهد یم ناشن تاعلایم و اه یسررب جیاتن دنچره
  هعاسوت یاه همانرب بوچراچ رد تامادبا تیوقت رب نازیر همانرب اما ،دنک جراخ اهروشک یورارف یاه شلاچ و تاریخ
  رد لامع دروم یاه هژورپ و اه حرط ییاراک و یشخبرثا یزاسرثکادح روظنم هب ناعزنیذ هیلک تکراشم و اهروشک رادیاپ
     تایروحم ااب رثؤام یااه   هامانرب و ااهدر هار یبایزرا و ییاسانش ادنراد دیکأت ییاز نابایب اب هلباقم یلم مادبا یاه همانرب
  تکرااشم ی ااه شور  نیرات   ماهم زا یاکی  ااه  حراط هنوگ نیا نایرجم و نارادرب هرهب هاگدید اب ییانشآ و یناسنا هعسوت
   ییااسانش و هدانیآ رد  ااه حرط تارثا زا ار ناعزنیذ ،نایرجم و یلحم مدرم نیب تاعالطا هلدا م اتسا عزنیذ یاه هورگ
      هاب دانیآرف نایا ادراک دهاوخ علیم رتشیب ینونک یعامتجا ا یداصتبا طیارش زا و هاگآ تفرشیپ و هعسوت یاه تصرف
 .تشاد دنهاوخ تامیمصت رد یرثؤم روضح و دش دنهاوخن هتشاذگ رانک اه نآ هک دهد یم نانیمطا دارفا
    و یزااسدنمناوت هانیمز ،دنتاسه ینابایب قطانم اب میقتسم طا ترا رد هک یدارفا یاه شرگن و كاردا ،اه هاگدید هب هجوت
   نویاسناونک ادزااس   یام مهاراف قطانم نیا تیریدم رد تکراشم و یریگ میمصت یاهدنیآرف رد ار نانآ یریذپ تیلوئسم
  یااه هامانرب     راگید ااب روکذام یااه هژوراپ عماج و دنم ماظن طا ترا موزل رب دیکأت نمض دحتم للم ییاز نابایب اب هلباقم
    ااب هالباقم یااه    هامانرب تاراثا یباایزرا و ءارجا ،یحارط رد یمدرم تکراشم هب یا هژیو هجوت ،اهروشک رادیاپ هعسوت
  تروراض ساسا نیمه رب ا(UNCCD, 1994) دراد ینادیم یاه تیلاعف زا لصاح یاههزومآ یزاسدنتسم و ییاز نابایب
   هالباقم یااه هژورپ رد ،هعسوت یاه حرط مهم و یلصا ناکرا ناونع هب یییحم تسیز و یداصتبا ،یعامتجا یرادیاپ دراد
   ءاراجا و یاحارط یا  هانوگ  هاب  یاعی طعبانم ءایحا و تظازح اب ط ترم یاه تیلاعف و هتفرگ رارب رظندم زین ییاز نابایب اب
  یعاامتجا و یداصتبا یرادیاپ و متیسوکا تایح موادت ،عبانم زا هنیهب یرادرب هرهب هنیمز ندومن مهارف نمض هک دندرگ
 ادنیامن نیمضت ار
   هعاسوت یااه      حراط تایقفوم لاماع نیرات   ماهم یاکیزیف لماوع اب هسیاقم رد یناسنا لماوع هک نیا هب هجوت اب نیاربانب
  یااه     هژوراپ یبایاشزرا و اراجا ،یزایر  هامانرب ،یریگ میمصت دنور رب یشیدنازاب ؛دنتسه ییاز نابایب راهم و یعی ط عبانم
            یااهراتفر اتاسا ریذاپانراکنا یتروراض و مناتغم یتاصرف ،دانیآرف نایا رد مدرام شاقن و هااگیاج نییعت و ییارجا
       تاظازح ،رادایاپ یزروااشک ااب ط ترام یااه   هامانرب و ااه  حراط زا نانآ یزنم ای ت ثم یبایزرا و دارفا یییحم تسیز
  مزلتاسم رادیاپ راتفر و دریگ یم لکش نانآ یاه شرگن و اهرواب ،اه هشیدنا ساسا رب یعی ط عبانم هعسوت و تسیز طیحم



 1396 ناتسبات ،موس هرامش ،متفه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 886

  ااه  حراط نیا یییحم تسیز و یعامتجا یرادیاپ و تیقفوم لیلد نیمه هب اتسا مدرم یاه شرگن و اهرواب رد تارییغت
  رد یاعی ط    عباانم نارادراب   هراهب شراگن و    كاردا راب راذاگریثأت لماوع هب هجوت و تخانش هب یگتسب یدایز دودح ات
    یتخاناشناور و یعاامتجا عاناوم شهاک و بسانم یاه قوشم یحارط رد نازیر همانرب هب و دراد ینابایب یاه موب تسیز
 ادهد یم شیازفا ار اه هژورپ زا یمدرم تیامح و یهارمه حیس و هدرک کمک
 عبانم
 انارهت هاگشناد تاراشتنا :نارهت ا(مّدود دلج) یداب شیاسرف :یدربراک یژولوفروموئژ ا(0191) انسح ،یدمحا
-311  صاص ،61 ش ،  ییاایفارغج تااقیقحت  ا(یایادز نابایب و ییاز نابایب دنیآرف هب یمتسیس یشرگن) نابایب ا(0191) ایلعدمحم ،نایدمحا

 ا001
  یاراب یلحم عماوج تخادرپ هب لیامت و تکراشم رادقم دروآرب ا(0391) ادماح ،یعیفر ؛ه یط ،هداز حا صم ؛یدهم ،ینابرب ؛ارهز ،نایمالسا

 ا00-11 صص ،2 ش ،نابایب تیریدم ا(لگدیب و نارآ ناتسرهش ؛دابآ شون :یدروم یسررب) ینابایب قطانم یایحا و ظزح
   و رود زا شجناس یرواانف اب ییاز نابایب یدنب هق ط و یبایزرا ا(2191) اهراهب ،یشکچ ؛اضر ،سردم ؛اضردیمح ،هداز میرک ؛یضترم ،یر کا

-601 صص ،6 ش ،01 دلج ،ناریا نابایب و عترم تاقیقحت ا(ناهزصا لامش کشخ هقینم :یدروم هعلایم) ییایفارغج تاعالطا متسیس
 ا061
 رد  ییادز نابایب حرط یارجا یبایزرا  و  یسررب ا(9191) ادیجم ، یفوص ؛نسح ،دنوینرذآ ؛هللا ترصن ،ماغرض ؛دیواج ،یتایح ؛دمحم ،یرزعج

 ا331 -916 :صص ،29 ش ،ییایفارغج  یاه شهوژپ ادرمال تشد
   رد یزروااشک هایور     یاب لاماع ریثأات یاسررب ا(0191) اایدان ،یلامک ؛داهرف ،یرخف ؛نیسح ،دنوینرذآ ؛دمحا ،روپ یبداص ؛دمحم ،یرزعج

 ا146 -346 صص ،1 ش ،12 لاس ،ناریا یعی ط عبانم ا(رهشوب  ن اتسا یتشد هقینم :یدروم یسررب) ییاز نابایب
  نامزااس ا یایاز  ناابایب  ااب  هالباقم  نویاسناونک فادها و لوصا اب ییانشآ ،ییاز نابایب راهم ا(4391) ادیجم ،نازورف یمارهب ؛دیحو ،نایرزعج

 اییاز نابایب اب هلباقم یلم هورگراک هناخریبد ،روشک یرادزیخبآ و عتارم ،اهلگنج
 ،41  هراماش ،11   لااس ،درا هار همانلصف اللملا نیب قوقح رد تسیز طیحم زا تظازح یارب یییحم تسیز یسارکومد ا(1191) اداهرف ،مج

 ا2-10 صص
  یااه  شهوژاپ ادابآدیزوبا هیحان تسیز طیحم تالوحت رب ناور یاه هسام تی ثت همانرب جیاتن و راثآ یبایزرا و یسررب ا(6191) اش ،یدلاخ

 ا13 -641 صص ،10 هرامش ،19 لاس ،ییایفارغج
 :رد سرتسد لباب ؟دتف ا یم قازتا هنوگچ و تسیچ ییاز نابایب  ا(3191) ام ،یهاش ورسخ

 http://www.irandeserts.com/articles/750.htm 
 اهنوپ رشن :نارهت اکشخ قطانم تشاکتسد یاهلگنج تیریدم ا(0191) اءایع دیس ،ییاضر
 ش ،66 هرود ،ایفارغج شزومآ دشر اناسنا یگدنز رب نآ ریثأت و ییاز نابایب هدیدپ رب رثؤم لماوع رب یشرگن ا(0191) انسح ،ینارآ یشاداد

 ا39-90 :صص ،9
     تاشد یاضارا رد کایدزن و رود یااه  شجناس شور  هب ییاز نابایب دنور یسررب ا(2191) ای تجم ،رورپکاپ ؛مساقلاوبا ،یراوز س  یسرداد

 ا99-61 :صص ،1 ش ،01 دلج اناریا نابایب و عترم تاقیقحت اراوز س
   رد رهاشوب ناتاسا یرادزیخبآ و یعی ط عبانم هعسوت دنس ا(1191) اهتشرف ،یجاوم ؛رغصا یلع ،ییاناوت ؛گنشوه ،یزیرش ؛دوعسم ،هداز یتشد

 اهنوپ رشن :نارهت ا0401 قفا
     و جیورات راتفد :ناراهت ا(ااه    هامانرب و تاراثا ،تامادابا ،لماوع) ناریا رد ییادز نابایب و ییاز نابایب ا(1191) اییادز نابایب و نش تی ثت رتفد

 ایمدرم تکراشم
19) ااضریلع ،یناهزصا رکاذ   لااس ،یسانش طیحم (ناهزصا ناتسا :یدروم ۀعلایم) ینابایب قطانم ییاناوت رب دیکأت اب ییاز نابایب اب هلباقم ا(13

1 صص ،9 ش ،19  ا02-111
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 اهنوپ رشن :نارهت اهلاس یس درکلمع ا(1191) ایرادزیخبآ و عتارم ،اه لگنج نامزاس
 ا161-401 صص ،6 ش ،6 هرود ،یمومع یراذگتسایس اتاجن یاهدر هار و نوماه یاه شلاچ ا(1391) امیرم ،یرای ؛هراهب ،دنمزاس
 یایفارغج یاه شهوژپ اناریا ینابایب قطانم رد مسیروتوکا ۀعسوت رب راذگرثا یاه صخاش لیلحت ا(6391) امظعا ،یدابآرزص ؛لداع ،رهپس

 ا091-011 صص ،0 ش ،10 هرود ،یناسنا
       راتفد تارااشتنا ،رادایاپ یزروااشک هیراشن ایناابایب قطانم رد اهراکهار و اه شلاچ :یمیلبا تارییغت ا(2191) ایلع ،روپکین ؛الیل ،نایبارس

 ا60 -10 صص ،6 ش ،یزرواشک رادیاپ هعسوت و تسیز طیحم
  یااه  هازلؤم  راب  دایکأت  ااب  کاشخ  قطاانم  یاهرهاش رد  هعاسوت  یرادایاپ  نازایم  یاسررب ا(3191) اهدیعس ،رفدیؤم ؛نیسحدمحم ،ییارس

 ا00-20 صص ،1 ش ،16 لاس ،یییحم یزیر همانرب و ایفارغج .ناکدرا رهش :یییحم تسیز
     نیامّدود تالااقم هاعومجم ایناابایب قطانم تیریدم و تخانش رد RS و GIS یاه متسیس دربراک ا(1091) ایلع ،یدان ؛دمحمریم ،یبداص

 ا399-629 :صص ،روشک عتارم و اهلگنج تاقیقحت هسسؤم :نارهت ،ییادز نابایب فلتخم یاه شور و ییاز نابایب یلم شیامه
 (AHP ) یا تارم هلسلس یلیلحت دنیآرف دربراک ا(3191) ادمحم ،ثرومهط ؛اضرمالغ ،نایباتهز ؛نسح ،یدمحا ؛نسحدمحم ،شوریبداص

-14  صاص ،19 ش ،01 لاس ،ناریا نابایب و عترم تاقیقحت ا(دزی دابآرضخ هقینم :یدروم هعلایم) ییادز نابایب یاهدر هار یبایزرا رد
 ا19

 ا161-191 صص ،3 ش ،0 لاس ،ییایفارغج زادنا مشچ اییاز نابایب یاهدمایپ و اهدنیآرف ا(1191) ایقت ،یسوواط
 اهنوپ تاراشتنا :نارهت اناریا رد ییاز نابایب اب هلباقم و نابایب ا(3191) ادوواد ،یقطان ؛سا عمالغ ،داژن ید ع
      اااهراکهار و ااهدر هار ،یناا م :نارایا یاعی ط عبانم تاقیقحت هعسوت یدر هار دنس ا(1191) ارزعجدیس ،یبالخادیس ؛نسحدمحم ،هراصع

 اروشک عتارم و اهگنج تاقیقحت هسسؤم :نارهت
 رهشوب ناتسا یاه نابایب لیکشت رد رثؤم یسانش نیمز لماوع یسررب ا(2191) ادمحم ،یهاشورسخ ؛نیدلا یحمدیس ،یرزعج ؛داهرف ،یرخف

 ا139-640  صص ،9 ش ،01 دلج ،ناریا نابایب و عترم تاقیقحت انآ ورملب نییعت و
  انااقیم  ریواک  زایخبآ  هزواح رد  پانوی و  وئااف شور  ااب ییازنابایب هشقن هیهت و یبایزرا ا(1391) ادمحم ،شیورد ؛یلع ،یناهارف ینیهمرف

 ا001-211 صص ،0 ش ،31 دلج ،ناریا نابایب و عترم تاقیقحت
 :رد سرتسد لباب اگنهرف و یسانش ناسنا یملع هاگیاپ انآ یعامتجا لئاسم و ییاز نابایب :(6) یتسیز طیحم لئاسم ا(3191) ااریمس ،یمساب

www.anthropology.ir/node/4851 
 ا60-41 صص ،26 ش ،عترم و لگنج اییاز نابایب رب رثؤم یگنهرف و یعامتجا لماوع ا(9191) ازوریف ،اینریدب
 یدر هار تاعلایم هدکشهوژپ تاراشتنا :نارهت ایسایس یژولوکا ا(6391) ادارم ،دار ینایواک
  هراماش ،11 دلج ،ناریا یزرواشک شزومآ و جیورت مولع ایعی ط عبانم زا تظازح یناسنا داعبا ا(0391) ا هیضرم ،زرواشک ؛هلا تزع ،یمرک

 ا141-311 صص ،6
 اعتارم و اهلگنج تاقیقحت هسسؤم :نارهت اکشخ قطانم رد یراکلگنج ا(4191) امشاه ،ولشنک
 هعسوت هسسؤم :نارهت ایلاسکشخ یاهرثا لیدعت و ییاز نابایب اب هلباقم یلم مادبا همانرب ا(1191) اناریا یرو هرهب و تیریدم تاعلایم زکرم

 اناریا ییاتسور
 یراذگتسایس یاهریسم لیلحت و نییعت ا(1191) ااضردواد ،برع  ؛ثرمویک ،نایرتشا ؛دمحم ، ییاباب ؛یقت ،یخماش ؛هنانح ،ینارگنک یدمحم

 هلجم ا(دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا رد گزو زیخبآ ۀضوح یدروم ۀعلایم) سرگاز یشیور ۀیحان رد بآ و لگنج ،داهن ریغتم هس نایم
 ا009-319 صص ،0 ش ،1 لاس ،ناریا لگنج

    یباایزرا یدااینب تایوقت و یزاس تیفرظ هژورپ ،یرادلگنج یاهحرط یییحم تسیز تارثا یبایزرا یامنهار ا(1191) ادوعسمدیس ،یرونم
 ادحتم للم نارمع همانرب ،تسیز طیحم تظازح نامزاس :نارهت اناریا رد یییحمتسیز تارثا
 :رد سرتسد لباب انابایب یدر هار همانرب ا(0191) اعتارم و اه لگنج تاقیقحت هسسؤم

ac.ir/Roadmap/index.htm-http://www.rifr 
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  :یدروام هعلایم) سرگاز یشیور هیحان رد یراک لگنج دحاو یکیژولوکا ناوت ساسا رب یگنج یاه هنوگ باختنا ا(2191) ایلع ،رف یزجن
 ا16 -29 صص ،10 ش ،یگدنزاس و شهوژپ ا(مالیا ناتسا ،رهش هرد بارس زیخبآ هضوح

 ه      اقینم یتاسیروتوکا شزرا هاعلایم :نارایا رد رادایاپ هعاسوت و اه نابایب ا(0391) ادیمح ،داژن ریما ؛مساقلاوبا دیس ،یوضترم ؛دماح ،یدیون
 ا12-61 صص ،11 ش ،1 هرود ،یداصتبا هعسوت و دشر یاه شهوژپ اناهزصا ناتسا رد رصم یریوک

 یوگلا کی دربراک :تسیز طیحم یرادیاپ رب یراجت و یسایس یاهریغتم ریثأت یسررب ا(0391) امتکت ،ینیما ؛تجح ،هداز یقت ؛داوج ،یتاره
 ا361-211 صص ،01 ش ،0 لاس ،یداصتبا یراذگتسایس اایوپ لناپ
 رد  تاسیزییحم  تایزیک رب یسایس و یداصتبا یرباربان ریثأت یسررب ا(1391) امتکت ،ینیما ؛تجح ،هداز یقت ؛یلع ،یناقهد ؛داوج ،یتاره

 ا031-196 صص ،96 ش ،یداصتبا یزاسلدم تاقیقحت اGMM لناپ درکیور :بختنم یاهروشک
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