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چکیدٌ
ٞسف اظ ایٗ پػٞٚف َطاحی اٍِٛی أٙیت فطٍٙٞی زض تٛؾؼ ٝپبیساض اؾت .ضٚـ پػٞٚف اظ ٘ظط ٞسف وبضثطزی  ٚاظ ٘ظط
ضٚـ رٕغ آٚضی زازٜٞب تٛنیفی ـ پیٕبیكی  ٚاظ ٘ظط ٘ٛع زازٜٞب آٔیرت( ٝوٕی ـ ویفی) اؾت .ربٔؼ ٝآٔبضی زض ثرف
ویفی (ثرف ٔهبحج٘ 15 )ٝفط اظ ذجطٌبٖ ٔ ٚترههیٗ ٚ ،نبحت ٘ظطاٖ آقٙب ثٔ ٝجبحج أٙیت فطٍٙٞی زض ٚظاضت ػّْٛ
ثٛز٘س و ٝثب ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ٞسفٕٙس ا٘تربة قس٘س .ربٔؼ ٝآٔبضی زض ثرف وٕی قبُٔ وبضقٙبؾبٖ ٔ ٚسیطاٖ ٚظاضت
ػّ ،ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚضی زض ؾبَ ٔ 98-99ی ثبقٙس و ٝزض اضتجبٌ ثب ٔٛيٛع تحمیك آٌبٞی زاض٘س و ٝثب اؾتفبز ٜاظ ٔحبؾجٝ
حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛزض ٔؼبزالت ؾبذتبضی  ٚضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی تهبزفی تؼساز ٘ 226فط ث ٝػٛٙاٖ حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛا٘تربة قس٘س .اثعاض
پػٞٚف زض ثرف ویفی قبُٔ ٔهبحج ٚ ٝضٚـ ٘ظطی ٝپطزاظی زاز ٜثٙیبز ثٛز  ٚثطای ٚن َٛإَیٙبٖ اظ ضٚایی آٖ ،اظ ٘ظطات
اؾبتیس ٔ ٚسیطاٖ زا٘كٍب ٜو ٝزض ایٗ حٛظ ٜذجطُّٔ ٚ ٜغ ثٛز٘س اؾتفبز ٜقس  ٚزض ثرف وٕی ،اظ اثعاض پطؾكٙبٔٔ ٝحمك ؾبذتٝ
اؾتفبز ٜقس .زض ایٗ پػٞٚف اظ  3پطؾكٙبٔ ٝاؾتفبز ٜقس .پطؾكٙبٔ ٝا َٚو ٝرٟت قٙبؾبیی  ٚتؼییٗ اثؼبز ِٛٔ ٚفٞٝبی أٙیت
فطٍٙٞی  ٚتٛؾؼ ٝپبیساض ٔی ثبقس  ٚپطؾكٙبٔ ٝز ْٚرٟت ثطضؾی ٚيؼیت ٔٛرٛز ُّٛٔ ٚة أٙیت فطٍٙٞی زض تٛؾؼ ٝپبیساض
ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت ٝاؾت ٚ .پطؾكٙبٔ ٝؾ ْٛو ٝث ٝرٟت ثطضؾی  ٚتؼییٗ اػتجبض اٍِٛٔ ٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت ٝاؾت .ثطای
ؾٙزف ضٚایی نٛضی پطؾكٙبٔ ٝاظ َطیك ارطای آظٔبیكی ،ضٚایی ٔحتٛا  ٚضٚایی ؾبظ ٜاظ َطیك لًبٚت ذجطٌبٖ ٔ ٚطٚض
ربٔغ ازثیبت اؾتفبز ٜقس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ ثٙٔ ٝظٛض ٔحبؾج ٝپبیبیی پطؾكٙبٔ ٝاظ يطیت آِفبی وط٘ٚجبخ ثٟطٌ ٜطفت ٝقس .تزعیٝ
 ٚتحّیُ زازٞ ٜب زض ثرف ویفی پػٞٚف اظ َطیك وسٌصاضی ا٘زبْ پصیطفت  ٚزض ثرف وٕی زض ز ٚلؿٕت تٛنیفی  ٚزض
لؿٕت اؾتٙجبَی اظ آظٔ ٖٛتحّیُ ػبّٔی اوتكبفی رٟت ثطضؾی قٙبؾبیی ِٔٛفٞٝب زض پطؾكٙبٔ ٝا ٚ ،َٚآظٔ ٖٛتی ظٚری
رٟت ثطضؾی ٚيؼیت ٔٛرٛز ُّٛٔ ٚة ٘ ٚیع اظ آظٔ ٖٛفطیسٔٗ رٟت تؼییٗ زضر ٝتٙبؾت اٍِ ٛثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْ افعاض
 LISREL ٚ SPSSاؾتفبز ٜقس .یبفتٞٝب ٘كبٖ زاز و ٝػٛأُ التهبزی ،ػٛأُ ارتٕبػی ،ػٛأُ ٔحیٍ ظیؿتی ،ػٛأُ
ؾیبؾی ،ػٛأُ ّٔیٔ ،صٞجی زض ایٗ ٔیبٖ تأحیط ٌصاض٘س ٕٞ ٚچٙیٗ ِٛٔ 50ف ٝث ٝػٛٙاٖ ِٔٛفٞٝبی أٙیت فطٍٙٞی زض تٛؾؼٝ
پبیساض قٙبؾبیی قس٘س.
ياژٌ َای کلیدیۺ أٙیت فطٍٙٞی ـ تٛؾؼ ٝپبیساض
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مقدمٍ
ا٘ؿبٖ ٞؿت ٝانّی تٛؾؼ ٝیبفتٍی  ٚػبُٔ ثٙیبزی ٞطٌ ٝ٘ٛپیكطفت  ٚتحِٛی ث ٝقٕبض ٔی آیس .پػٞٚف ٞب ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ
أطٚظ ٜوبضوٙبٖ ٔٙجغ ٔٔ ٟٓعیت ضلبثتی ؾبظٔبٖ ثٛزٚ ٜالسأبت  ٚؾیبؾتٟبی ٔسیطیت ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی زض رٟت حٕبیت ٞبی
اؾتطاتػی ؾبظٔبٖ ضا ث ٝارطا زض ٔی آٚض٘س(نبِحی أیطیٔ .)1391 ،سیطیت ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ثَٛ ٝض ٔؿتمیٓ  ٚغیطٔؿتمیٓ
ٔیتٛا٘س زض ثٟجٛز قبذهٟبی احطثركی ٕٞچٔ ٖٛیعاٖ ربث ٝربیی یب تطن ذسٔت وبضوٙبٖٔ ،یعاٖ غیجت وبضوٙبٖ ،ؾبظٌبضی
٘مف ،ویفیت ذسٔبتٔ ،یعاٖ حٛازث ،ا٘ؼحبف پصیطی ،اُ٘جبق ثطای تغییط ضٚیٞ ٝبی اؾتب٘ساضز ػّٕیبتی زض پبؾد ث ٝتغییطات
ٔحیُی ،ضيبیتٕٙسی قغّی افطاز ،اٍ٘یعـ  ٚضٚحیۀ وبضوٙبٖ ٘مف ثؿیبض ٕٟٔی زاقت ٝثبقس (ػیٛو ظازٚ ٜ
ٔؼیٙبٖ)1389،ؾبظٔبٖ ػجبضت اؾت اظ ٔزٕٛػ ٝای ٔتكىُ اظ ٌطٞٚی ا٘ؿبٖ ثب تٛا٘بیی ٞب ٚ ٚیػٌی ٞبی ٔرتّف و ٝزض رٟت
ضؾیسٖ ثٞ ٝسف ثب اٞساف اظ پیف تؼییٗ قس ،ٜثب اؾتفبز ٜاظ اثعاض ِٛ ٚاظْ ٔٛرٛز  ٚلبثُ زؾتطؼ ،زض پطت ٛضٚـ ٞبی ذبل
ا٘زبْ وبض ،تحت ؾطپطؾتی یب ٞسایت یه یب چٙس ٔسیط ٚ ،ثب ضػبیت ٔٛاظیٗ ٔ ٚمطضات ٔكرم یب یىسیٍط ٕٞىبضی ٔی
وٙٙس .یىی اظ ؾبظٔبٟ٘بی ٔٔ ٚ ٟٓؤحط زض رٟبٖ أطٚظ ؾبظٔبٟ٘بی آٔٛظقی ٞؿتٙس .ایٗ ؾبظٔبٖ ٞب تأحیط ثؽ قٍطفی زض آیٙسٜ
ارتٕبع ایفب ٔی ٕ٘بیٙس .ؾبظٔبٟ٘بیی و ٝاٍِٛی وّیٟ٘ ٝبزٞب ٔ ٚؤؾؿبت  ٚؾبظٔبٟ٘بی ضؾٕی ربٔؼٔ ٝیجبقٙسٛٔ .يٛع انّی ٚ
ٔحٛض اؾبؾی ایٗ ؾبظٔبٟ٘ب ا٘ؿبٖ اؾت ٕٟٔ ٚتطیٗ  ٚزقٛاضتطیٗ ٔؿأِٔ ٝطتجٍ ثب ا٘ؿبٖ ،تؼّیٓ ٚتطثیت اٚؾتٔ.مِٟٛی ثؿیبض
ٕٟٔی و ٝؾبیط ؾبظٔبٟ٘ب ٘ؿجت ث ٝآٖ چٙساٖ ٔؿئِٛیتی ضا پصیطا ٘یؿتٙس ٚایٗ ٔؿئِٛیت ذُیط ضا ث ٝؾبظٔبٟ٘بی آٔٛظقی ٚاٌصاض
ٔیٕٙبیٙس.حتی ذب٘ٛاز ٜو ٝیىی اظ ٟ٘بزٞبی انّی  ٚاؾبؾی ارتٕبع ٔحؿٛة ٔی قٛز زض ثطذی ٔٛاضز ٔؿئِٛیت تبْ تؼّیٓ
ٚتطثیت فطظ٘ساٖ ضا ث ٝؾبظٔبٖ ٞبی آٔٛظقی ٔحٔ َٛی ٕ٘بیس.حٕطثركی ؾبظٔبٟ٘بی آٔٛظقی اظ یه ؾ ٛتجسیُ ا٘ؿبٖ ٞبی
ذبْ ٔ ٚؿتؼس ث ٝا٘ؿبٖ ٞبی ؾبِٓ ،ذالق ،ثبِٙسٔ ،ٜتؼبزَ  ٚضقس یبفت ٝاؾت  ٚاظ زیٍط ؾ ٛتأٔیٗ وٙٙس٘ ٜیبظٞبی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی
ربٔؼ ٝزض ؾُٛح ٔرتّف  ٚزض ثرف ٞبی ٔتفبٚت فطٍٙٞی ،ارتٕبػی  ٚالتهبزی اؾت(وطیٕی  ٚؾّیٕی.)1394 ،
ٔف ْٟٛتٛؾؼ ٝپبیساض ٔفٟٔٛی اؾت و ٝزض ؾبَٞبی اذیط زض ازثیبت ربٔؼٝقٙبؾی ُٔطح قس ٜاؾتَ .جك ؾٕپٛظیٔٛی و ٝزض
ؾبَ  1991زض ال ٝٞثطٌعاض قس ،زض ٔٛضز ٔف ْٟٛتٛؾؼ ٝپبیساض آٔس« :ٜاٌط ٔٙظٛض اظ تٛؾؼٌ ٝؿتطـ أىب٘بت ظ٘سٌی
ا٘ؿبٖٞبؾت ،ایٗ أط ٘ ٝتٟٙب زض ٔٛضز ٘ؿُ حبيط ثّى ٝثطای ٘ؿُٞبی آیٙس٘ ٜیع ٔس٘ظط ثبقس»ٙٔ .ظٛض اظ تٛؾؼ ٝپبیساض ،تٟٙب
حفبظت اظ ٔحیٍ ظیؿت ٘یؿت ،ثّىٔ ٝف ْٟٛرسیسی اظ ضقس التهبزی اؾت ،ضقسی و ٝػساِت  ٚأىب٘بت ظ٘سٌی ضا ثطای
تٕبْ ٔطزْ رٟبٖ  ٝ٘ ٚتؼساز ا٘سوی افطاز ثطٌعیس ٜاؾت .زض فطایٙس تٛؾؼ ٝپبیساض ؾیبؾتٞبی التهبزیٔ ،بِی ،تزبضی ،ا٘طغی،
وكبٚضظی ،نٙؼتی  ... ٚثٌٝ٘ٛ ٝای َطاحی ٔیقٛز و ٝتٛؾؼ ٝالتهبزی ،ارتٕبػی  ٚظیؿتٔحیُی ضا تسا ْٚثركس .ثط ایٗ
اؾبؼ زیٍط ٕ٘یتٛاٖ ثطای تأٔیٗ ٔبِی ٔهبضف ربضی ،ثسٞیٞبی التهبزی و ٝثبظپطزاذت آٖ ثط ػٟس٘ ٜؿُٞبی آیٙس ٜاؾت
ایزبز وطز .زض ٟ٘بیت تٛؾؼ ٝپبیساض ثٔ ٝؼٙی ػسْ تحٕیُ آؾیتٞبی التهبزی ،ارتٕبػی یب ظیؿتٔحیُی ث٘ ٝؿُٞبی آیٙسٜ
اؾت .زض ٔفِ ْٟٛغٛی ،تٛؾؼ ٝپبیساض ٘ٛػی اظ تٛؾؼ ٝاؾت ؤ ٝی تٛا٘س ثَٛ ٝض ٘بٔحسٚز ازأ ٝزاقت ٝثبقس ٔ ٚف ْٟٛپبیساضی
اغّت زض چبضچٛة ٔٙبثغ تزسیسق٘ٛس٘ ٜظیط رٍُٞٙبٙٔ ،بثغ زضیبییٔ ،طاتغ ،آة  ٚذبن ٘ ٚیع ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٔٛضز تٛر ٝلطاض
ٔیٌیطز (قطٔبٖ.)2016 ،
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َطاحی اٍِٛی أٙیت فطٍٙٞی زض تٛؾؼ ٝپبیساض
ثط َجك تؼطیف ثیٗإِّّی ثط٘بٔٔ ٝحیُی ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس 1تٛؾؼ ٝپبیساض تٛؾؼٝای اؾت و٘ ٝیبظٞبی ٘ؿُ حبيط ضا ثطآٚضزٜ
ؾبظز ثس ٖٚایٙى ٝتٛا٘بییٞبی ٘ؿُ آیٙس ٜضا زض ضفغ ٘یبظٞبیكبٖ ثٔ ٝربَط ٜا٘ساظزٔ .ف ْٟٛتٛؾؼ ٝپبیساض ٘بظط ثط ایٗ ٚالؼیت
ا٘ىبض٘بپصیط اؾت و ٝزضؼٞبی ٔطث ٌٛث ٝاوِٛٛغی ٔیتٛا٘س  ٚثبیس زض ض٘ٚسٞبی التهبزی ث ٝوبض ٌطفت ٝقٛز .ثط ایٗ اؾبؼ ،ثب
تٛر ٝث ًٖٕٛٔ ٝوّی ازثیبت ثیٗإِّّی ٔطث ٌٛث ٝایٗ ضٚیىطز ٘ٛیٗ تٛؾؼٝای ٔیتٛاٖ ٌفت ؤ ٝف ْٟٛتٛؾؼ ٝپبیساض ٘بظط ثط
فطایٙس ٞسایت قس ٚ ٜانالح قس ٜتؼطیفی اظ تٛؾؼ ٝارتٕبػی ،ؾیبؾی  ٚفطٍٙٞی زض وٙبض تٛؾؼ ٝالتهبزی ،نٙؼتی قسٖ ٚ
تٛؾؼ ٝوكبٚضظی ثٚ ٝیػ٘ ٜیُ ث ٝیه وكبٚضظی پبیساض اؾت  ٚزض آٖ ٕٞعٔبٖ  ٚث ٝنٛضتی یىپبضچ ٝتٛؾؼ ٝا٘ؿب٘ی ،حفظ
ٔحیٍ ظیؿت ،وبٞف فمطٔ ،حٌ ٛطؾٍٙی ٘بثطاثطی زض لسضت اظ َطیك لٛیؾبظی ٔطزْ ٌ ٚؿتطـ زٔٛوطاؾی ٔ ٚكبضوت
٘یع ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٔیٌیطز .اِٚیٗ ثبض وبضثطز ٚاغ ٜتٛؾؼ ٝپبیساض تٛؾٍ ثبضثبضا ٚاضز( )1970زض اػالٔی ٝوٛوٛیبن زضثبضٜ
ٔحیٍ ظیؿت  ٚتٛؾؼ ٝثىبض ضفت .تٛؾؼ ٝپبیساض ایزبز تؼبزَ ٔیبٖ تٛؾؼٔ ٚ ٝحیٍ ظیؿت اؾت .زض ؾبَ  1980ثطای ٘رؿتیٗ
ثبض ٘بْ تٛؾؼ ٝپبیساض زض ٌعاضـ ؾبظٔبٖ رٟب٘ی حفبظت اظ ٔٙبثغ َجیؼی ) (IUCNآٔس .ایٗ ؾبظٔبٖ زض ٌعاضـ ذٛز ثب ٘بْ
اؾتطاتػی حف ظ ٔٙبثغ َجیؼی ایٗ ٚاغ ٜضا ثطای تٛنیف ٚيؼیتی ث ٝوبض ثطز و ٝتٛؾؼ ٝ٘ ٝتٟٙب ثطای َجیؼت ًٔط ٘یؿت ،ثّى ٝثٝ
یبضی آٖ ٔ ٓٞیآیس .پبیساضی ٔیتٛا٘س چٟبض رٙج ٝزاقت ٝثبقس :پبیساضی زض ٔٙبثغ َجیؼی ،پبیساضی ؾیبؾی ،پبیساضی ارتٕبػی
 ٚپبیساضی التهبزی .زض حمیمت تٛؾؼ ٝپبیساض تٟٙب ثط رٙج ٝظیؿتٔحیُی اتفبلی تٕطوع ٘ساضز ،ثّى ٝث ٝرٙجٞٝبی ارتٕبػی ٚ
التهبزی آٖ  ٓٞتٛرٔ ٝیوٙس .تٛؾؼ ٝپبیساض ٔحُ تاللی ربٔؼ ،ٝالتهبز ٔ ٚحیٍ ظیؿت اؾت (ٔٛضفی ٕٞ ٚىبضاٖ.)2016 ،2
ٔٛيٛع آٔٛظـ ٘ ٚمف ثط٘بٔٝضیعی آٔٛظقی زض تٛؾؼ ٝپبیساض اظ زیط ثبظ ٔٛضز ثحج ٌ ٚفتٍٛی فطاٚاٖ ثٛز ٜاؾت .
ثط٘بٔٝضیعی یه رطیبٖ َجیؼی زض رٛأغ ثكطی اؾت ،ثٟطٜٙٔسی اظ ثط٘بٔٝضیعی زض آٔٛظـ ضا ٔیتٛاٖ زض لسیٕیتطیٗ
زٚضاٖٞبی تبضیری ٔالحظٕٛ٘ ٝز 25 .لطٖ پیف اؾپبضتب یه ؾیؿتٓ آٔٛظقی ٔتٙبؾت ثب اٞساف ٔكرم ٘ظبٔی ،ارتٕبػی ٚ
التهبزی ثٙب ٟ٘بز .افالَ ٖٛزض وتبة رٕٟٛضی َطحی ث٘ ٝبْ «ٔسضؾ ٝزض ذسٔت ارتٕبع» ضا پیكٟٙبز وطز .أطٚظ ،ٜآٔٛظـ
زاضای ضاثُٝیی تٍٙبت ًٙثب تٛؾؼ ٝاؾت  ٚثطای تؼییٗ ضاثُٝی آٖ ثب ٘یبظٞبی تٛؾؼ ٝثبیس آٔٛظـ زض ز ٚؾُح ثَٛ ٝض ٕٞعٔبٖ
ػُٕ وٙس
ا )َٚانالح ؾبذتبض التهبزی  ٚارتٕبػی ٔ ٚحطنٞبیی و ٝذبضد اظ ؾیؿتٓ آٔٛظقی ٚرٛز زاض٘س ،و ٝثَٛ ٝض ٚؾیؼی
تؼییٗوٙٙس ٜؾبذتبض ٔ ٚیعاٖ تمبيبی وّی ثطای آٔٛظـ ٔیثبقس .ز )ْٚانالح وبضایی  ٚوفبیت ؾیؿتٓٞبی آٔٛظقی اظ
َطیك ایزبز تغییطات ٔتٙبؾت زض ٔحتٛای زٚضٜٞب ،تغییط ؾبذتبض ٘ظبْ آٔٛظقی ،اضتمبی ٔمطضات  ٚضٚـٞبی آٔٛظـ
حطفٝیی .ثٙبثطایٗ اظ َطیك ارطای ؾیؿتٓٞبی قبیؿت ٚ ٝتؼییٗ یه ضٚـ ٔٙبؾت وّی ثط٘بٔٝضیعی آٔٛظقی ٔیتٛاٖ ضاثُٝای
ٔخجت ثیٗ آٔٛظـ  ٚپػٞٚف ثب تٛؾؼ ٝپبیساض ثطلطاض ؾبذت(زاضاثی ،تمٛایی  ٚیعزی.)1397،
فط ،ًٙٞػٙبنط  ٚارعاى آٖ  ،قبُٔ اػتمـبزات ،ثبٚضٞـب  ٚاضظـٞب ،اظ رّٕٔ ٝؤِفٞٝبى تحىیٓ ٚحست ّٔﻰ اؾت ،ثَٛ ٝضى
و ٝپیچیس ٜتطیٗ  ٟٓٔ ٚتطیٗ ٔؤِفـۀ أٙیت ّٔﻰ زض ٞط وكٛض ،أٙیت فطٍٙٞﻰ اؾت .ثطاى وكٛضٞبیﻰ ٔب٘ٙـس رٕٟـٛضى
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اؾالٔﻰ ایطاٖ وٛٞ ٝیت ایطا٘ی ـ اؾالٔﻰ ث ٝػٛٙاٖ یىـﻰ اظ ٔٙبثغ لسضت ٘طْ آٖ ٔحؿٛة ٔﻰ قٛز ،تٛر ٝثٔ ٝؤِفٛٞ ٝیت اظ
إٞیت ٚیـػ ٜاى ثطذٛضزاض اؾـت .ثـٕٞ ٝیٗ زِیُ ثركﻰ اظ ر٘ ًٙـطْ ٔربِفبٖ ٘ظبْ ثـ ٝؾٕت ترُئـۀٔ ،جـب٘ﻰ فىـطى
اػتمبزى  ٚاضظقﻰ رٕٟٛضى اؾالٔﻰ ایطاٖ ٔتٕطوع قس ٜاؾت(ثبثّیبٖ  ٚزازثیٗ .)1393 ،فط ًٙٞؾبظٔب٘ی ،قی ٜٛی ظ٘سٌی
یه ؾبظٔبٖ اؾت  ٚػّٕىطز افطاز ثٔ ٝخبث ٝیىی اظ ٕٟٔتطیٗ ٔٙبثغ ؾبظٔب٘یٔ ،تأحط اظ فط ًٙٞآٖ ؾبظٔبٖ اؾتُٔ .بِؼبت
٘كبٖ ٔیسٞس و ٝفط ًٙٞؾبظٔب٘ی ،ثط ضفتبض فطزی ،اٍ٘یعـ ،ضيبیت قغّی ،ذاللیت ٛ٘ٚآٚضی ،قی ٜٛتهٕیٓ ٌیطی ٔٚیعاٖ
ٔكبضوت وبضوٙبٖ زضأٛضٔ ،یعاٖ فساوبضی  ٚتؼٟس ،اً٘جبٌ ،ؾرت وٛقی ،ؾُح ايُطاة ٔٚب٘ٙس آٖ ٔؤحطاؾت ،ثٙبثطایٗ
ٞط یه ٔیتٛا٘س ثٔ ٝخبثٔ ٝؼیبضی ثطای اضظیبثی ٔٛفمیت قغّی ٔحؿٛة قٛز .فط ًٙٞؾبظٔبٖ ،ثَٛ ٝضػٕس ٜتحت تأحیط فّؿفٝ
ٞبی ٔسیطیت  ٚقی ٜٛی ضٞجطی ٚضفتبض آٟ٘ب قىُ ٔی پصیطزٔ .سیطا٘ی و ٝپصیطای افىبض ٘ ٚظطات ثٛز ،ٜثطای وبضوٙبٖ
احتطاْ لبئُ ثبقٙس ٚآ٘بٖ ضاػٛأّی ٔؤحط ٚحیبتی ثطای تٛفیك ؾبظٔبٖ ثسا٘ٙس ،ثٟتطیٗ ؾطٔبیٞ ٝبی یه ؾبظٔبٖ ٞؿتٙس(ػعیعی
٘ػاز  ٚلبِی ظاز ٜوّٟط.)1397 ،
اظ آ٘زبیی و ٝأط آٔٛظـ اظ ؾٙیٗ اثتسایی ا٘ؿبٖ ثط زٚـ ثس٘ ٝػّٕی وكٛض لطاض ٌطفت ٝاؾت ثٙبثطایٗ زض ایزبز  ٚتبٔیٗ ٔؼٙب ٚ
ٔف ْٟٛأٙیت ٔؿئِٛیت ؾٍٙیٙی ثط زٚـ ؾبظٔبٖ ٞبی آٔٛظقی اظ رّٕ ٝآٔٛظـ ػبِی لطاض ٌطفت ٝاؾت .أب أٙیت زض ثطٝٞ
و٘ٛٙی زاضای ٔؼٙبٞبی ٔتفبٚتی قس ٚ ٜزاضای ٌؿتطزٌی ٞبی ذبنی قس ٜاؾت .ث ٝزِیُ پیچیسٌی ٞبی ز٘یبی و٘ٛٙی  ٚتبحیط
فًبٞبی أٙیتی ٔرتّف ثط ٕٞسیٍطٔ ،فبٞیٓ ٔرتّف أٙیت ٘یع زض وبضثطز آٖ زچبض تكتت ٞبی فطاٚا٘ی قس ٜاؾت .پیچیسٌی
ٞبی أٙیتی ثبػج قس ٜاؾت و ٝتٟٙب آٔٛظـ ػبِی زض ایزبز أٙیت تؼیییٗ وٙٙس٘ ٜجبقس  ،ث ٝذهٛل زض ظٔب٘ی و ٝثحج ٔٙبفغ
ّٔی ُٔطح ثبقس ؾبظٔبٟ٘بٚ ،ظاضترب٘ٞ ٝبی ٔرتّف ،افطاز  ٚقرهیت ٞبی ٔ ٟٓوالٖ وكٛضی ،ؾبظٔبٟ٘بی غیط زِٚتی  ٚثیٗ
إِّّی زض ایٗ ظٔی٘ ٝٙمف ث ٝؾعایی ایفب ٔی وٙٙس .زض ثطضؾی ٞبی ثسؾت آٔس ٜاظ ایٗ ؾبظٔبٖ ،قبذم ٞبی أٙیت فطٍٙٞی
زض ایٗ ؾبظٔبٖ زض ٚيؼیت ُّٔٛثی لطاض ٘ساضز  ٚاضتمبی ضفب ٜػٕٔٛی زض ایٗ ؾبظٔبٖ زض ٚيؼیت ٘بُّٔٛثی لطاض زاضز .ثب تٛرٝ
ثُٔ ٝبِت اضائ ٝقس ٚ ٜإٞیت فط ٚ ًٙٞأٙیت فطٍٙٞی زض تٛؾؼ ٝپبیساض زض حٛظ ٜؾبظٔبٖ ٞبی آٔٛظقی ،زض پػٞٚف
حبيطٔؿئّ ٝانّی ایٗ اؾت و ٝاٍِٛی ربٔغ أٙیت فطٍٙٞی زض تٛؾؼ ٝپبیساض زض ؾبظٔبٖ ٞبی آٔٛظقی چ ٝاٍِٛیی اؾت؟
پیطیىٍ تحقیق
پیطیىٍ داخلی
-

قىٞٛی ٔٙف ( )1397ث ٝتسٚیٗ  ٚاػتجبضیبثی اٍِٛی أٙیت زض تٛؾؼٌ ٝطزقٍطی پبیساض پطزاذت .ضٚـ پػٞٚف
تطویجی ٔتٛاِی اوتكبفی اؾت .زض ایٗ پػٞٚف ،اظ اثعاض ٔهبحج٘ ٝیٕ ٝؾبذتبض یبفت ٚ ٝپطؾكٙبٔٔ ٝحمك ؾبذتٝ
اؾتفبز ٜقس .ثطای تحّیُ زازٜٞبی ویفی اظ تحّیُ ًٕٔ ٖٛزض ؾ ٝؾُح ًٔبٔیٗ پبی ،ٝؾبظٔبٖزٙٞس ٚ ٜفطاٌیط
اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٕٞؿٛؾبظی زازٜٞب ،اػتجبضپصیطی زازٜٞبٛٔ ،ضز تأییس لطاض ٌطفت .ثطای
تحّیُ زازٜٞبی وٕی اظ ضٚـٞبی آظٔ ٖٛتی ته ٕ٘ٝ٘ٛای اؾتفبز ٜقس ٜاؾت٘ .تبیذ ایٗ پػٞٚف ٘كبٖ زاز وٝ
ایٗ اٍِ ٛزاضای  ًٖٕٛٔ 5فطاٌیط (أٙیت ارتٕبػی ،أٙیت التهبزی ،أٙیت ؾیبؾی ،أٙیت ظیؿت ٔحیُی
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َطاحی اٍِٛی أٙیت فطٍٙٞی زض تٛؾؼ ٝپبیساض
 ٚأٙیت فطٍٙٞی) ًٖٕٛٔ 12 ،ؾبظٔبٖزٙٞس ًٖٕٛٔ 200 ٚ ٜپبی ٝاؾت .ضٚاثٍ ٔیبٖ ایٗ ًٕٖٔٞٛب ٘یع زض لبِت
یه اٍِ ٛاضائ ٝقس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ اثؼبز پٙذٌب٘ ٝاٍِٛی أٙیت زض تٛؾؼٌ ٝطزقٍطی پبیساض اظ زیسٌب٘ ٜیطٚی
قبغُ زض ٘یطٚی ا٘تظبٔی اظ إٞیت ثبالتطی اظ ؾُح لبثُ لج َٛثطذٛضزاض ثٛز.
-

قیری ضاز ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1397تجییٗ ضاٞىبضٞبی زؾتیبثی ث ٝأٙیت پبیساض ثب تبویس ثط ِٔٛفٞ ٝبی فطٍٙٞی زض اؾتبٖ
ؾیؿتبٖ  ٚثّٛچؿتبٖ ضا ٔٛضز ُٔبِؼ ٝلطاض زاز٘س .زض ایٗ تحمیك ،تبحیط چٟبض ِٔٛف ٝقیرٛذیت  ٚضیكؿفیسی ،ضؾب٘ٝ
ٞبی ٌطٞٚیٟ٘ ،بزٞبی آٔٛظقی  ٚتطثیتی  ٚفطٔ ًٙٞصٞجی  ٚثبٚضٞبی زیٙی ثط أٙیت زض اؾتبٖ ؾیؿتبٖ ٚ
ثّٛچؿتبٖ ثطضؾی قس ٜاؾت .زضٟ٘بیت ثب اؾتفبز ٜاظ آظٔ ٖٛفطیسٔٗ ث ٝضتج ٝثٙسی ػٛأُ پطزاذت ٝایٓ .ثطاؾبؼ ٘تبیذ
حبنُ اظ تحمیك ،تٕبْ ػٛأُ ُٔطح قس ٜثط ایزبز  ٚاضتمبی أٙیت پبیساض زض اؾتبٖ تبحیطٌصاض ثٛز ٜا٘س٘ .تبیذ ایٗ
تحمیك تبویس ثط آٖ زاضز و ٝضؾب٘ٞ ٝبی ٌطٞٚی ّٔی ٔ ٚحّیٟ٘ ،بزٞبی آٔٛظقی ضؾٕی  ٚغیطضؾٕیٔ ،ؼتٕساٖ
ٔحّی  ٚثعضٌبٖ لٔٛی ٕٞ ٚچٙیٗ تٛر ٚ ٝتبویس ثط اقتطاوبت زیٙی ٔ ٚصٞجی اظرِّٕٛٔ ٝفٞ ٝبی ثؿیبض تبحیطٌصاضی
ٞؿتٙس ؤ ٝیتٛاٖ اظ آٟ٘ب ث ٝػٛٙاٖ اثعاضی وبضآٔس ٛٔ ٚحط زض ایزبز أٙیت پبیساض زض اؾتبٖ اؾتفبز ٜوطز.

-

نسالت (ٔ )1397سَ تٛؾؼ ٝپبیساض ٌطزقٍطی زض رٟت تحمك اٍِٛی اؾالٔی ایطا٘ی پیكطفت ضا اضائٕٛ٘ ٝز .زض
ایٗ پػٞٚف ضٚـ تحمیك تّفیمی اظ ٘ٛع َطح اوتكبفی ثٛز ٜاؾت .قبذمٞبی تٛؾؼ ٝپبیساض ٌطزقٍطی ثب
اؾٙبزوبٚی ٔ ٚهبحج ٝثب ذجطٌبٖ نٙؼت ٌطزقٍطی ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ "زاز ٜثٙیبز"  ٚقبذمٞبی تحمك اٍِٛی
اؾالٔی ایطا٘ی پیكطفت اظ اٍِٛی پبی ٝپیكطفت اؾالٔی ایطا٘ی ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ "تحّیُ ًٕٔ "ٖٛاؾترطاد ٚ
ٔسَ تٛؾؼ ٝپبیساض ٌطزقٍطی زض رٟت تحمك اٍِٛی اؾالٔی ایطا٘ی پیكطفت پیكٟٙبز قس .زض ایٗ ٔسَ ػٛأُ
ػّی تٛؾؼ ٝپبیساض ٌطزقٍطی (ٍ٘طا٘یٞبی ظیؿتٔحیُی ایطاٖ ،إٞیت احطات ٌطزقٍطی  ٚثؼس غئٛپِٛتیه
ایطاٖ) ،ػٛأُ ٔحٛضی (پبیساضی ٔٙبثغ ٌطزقٍطی ،آیٙسٍٜ٘طی زض حفظ ٔٙبثغ ٌطزقٍطی  ٚػساِت  ٚثطاثطی زض
اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثغ ٌطزقٍطی) ،ػٛأُ ظٔیٝٙای (ٔكبضوت  ٚا٘ؿزبْ شی٘فؼبٖ ٌطزقٍطی ،فطًٙٞؾبظی ٘ؿجت ثٝ
ٌطزقٍطی  ٚآٔٛظـ  ٚپػٞٚف ٌطزقٍطی) ،ػٛأُ ٔساذٌّٝط (حؽ ٔىبٖ ٌطزقٍطیٔ ،سیطیت ٔبِی
ٌطزقٍطی ،ایٕٙی  ٚأٙیت زض ٌطزقٍطی ،ػّٓ  ٚفٙبٚضیٞبی ٘ٛیٗ ٌطزقٍطی  ٚحىٕطٚایی ذٛة زض
ٌطزقٍطی) ،ػٛأُ ضاٞجطزی (ذٍٔكیٌصاضی  ٚثط٘بٔٝضیعی ٌطزقٍطی ،ثبظاضیبثی ٌطزقٍطیٔ ،سیطیت
ظیؿتٔحیُی ٔٙبثغ وكٛضٔ ،سیطیت حُٕ٘ٚمُ ٌطزقٍطیٔ ،سیطیت ٔٙبثغ ٌطزقٍطیٔ ،سیطیت ویفیت ربٔغ
ٌطزقٍطی  ٚاضظیبثی ٘ ٚظبضت پبیساضی ٌطزقٍطی)  ٚػٛأُ پیبٔسی (غٙبی فطٍٙٞی ایطاٖ اؾالٔی ،حفبظت اظ
ٔٙبثغ ٌطزقٍطی ،ضيبیت ٌطزقٍطاٖ  ٚضفب ٚ ٜویفیت ظ٘سٌی) ثب پیكطفت ارتٕبػی ،پیكطفت ػّٕی  ٚفٙبٚضی،
پیكطفت فطٍٙٞی  ٚزیٙی ،پیكطفت التهبزی  ٚپیكطفت ؾیبؾی  ٚأٙیتی زض ًٕٔ ٖٛفطاٌیط تحمك اٍِٛی اؾالٔی
ایطا٘ی پیكطفت زض یه چبضچٛة فطآیٙسیٕٞ ،پی٘ٛس قسٜا٘سٓٞ .چٙیٗ ثب اؾتفبز ٜاظ ٔسَ ٔؼبزالت ؾبذتبضی ٚ
تحّیُ ػبّٔی تبئیسی ٔسَ تٛؾؼ ٝپبیساض ٌطزقٍطی زض رٟت تحمك اٍِٛی اؾالٔی ایطا٘ی پیكطفت اظ ٘ظط
ذجطٌبٖ نٙؼت ٌطزقٍطی ثب پطؾكٙبٔ ٝآظٔ ٖٛقس .زضٔزٕٛع تزعیٚٝتحّیُ زازٜٞبی پػٞٚف ٘كبٖ زاز تٛؾؼٝ
پبیساض ٌطزقٍطی ،تٟٙب ضإٔ ٜىٗ ٘یؿت أب یىی اظ ضاٜٞبی ذٛة ثطای پیكطفت وكٛض زض چبضچٛة اٍِٛی
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اؾالٔی ایطا٘ی اؾتِ ،صا ثط تٛؾؼ ٝپبیساض ٌطزقٍطی ثٙٔٝعِٔ ٝحّٕی ثطای نسٚض فط ًٙٞاؾالٔی ایطا٘ی (ثب تىیٝ
ثط ؾطٔبیٞٝبی تبضیری ،تٕس٘ی  ٚلسضت ٘طْ رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ) ،تمٛیت التهبز زضٖٚظا (ثب ٔؼطفی ربیٍعیٙی
ثطای ٘فت ،تٛؾؼ ٝاقتغبَ ثٔٛی  ٚرؿتٚرٛی ضاٞىبضٞبی رسیس ثطای ٔمبثّ ٝثب تحطیٓٞبی ثیٗإِّّی) ،ػساِت
ؾطظٔیٙی (ثب تىیٝثط ثٟطٜٙٔسی ٔٙبؾت اظ ظطفیتٞبی ُٔٙمٝای  ٚؾطظٔیٙی)  ٚحفظ ٔحیٍظیؿت (ثب تىیٝثط
ؾطٔبیٞٝبی ٔب٘سٌبض ٔٙبثغ َجیؼی وكٛض  ٚرؿتٚرٛی ضاٞىبضٞبی رسیس ثطای ٔمبثّ ٝثب ثحطاٖ آة) تأویس
ٔیقٛز ٓٞ ٚچٙیٗ ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝتحمك اٍِٛی اؾالٔی ایطا٘ی پیكطفت زض ایٗ تحمیك ثیكتطیٗ تأحیط ضا ثط
پیكطفت فطٍٙٞی  ٚزیٙی  ٚپیكطفت ػّٕی  ٚفٙبٚضی زاضز ،تٛؾؼ ٝپبیساض ٌطزقٍطی رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ
تٛؾؼ ٝپبیساض زا٘فثٙیبٖ  ٚزیٗٔحٛض اؾت.
-

٘تبیذ پػٞٚف والئی زاضاثی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1397ثب ػٛٙاٖ" اضایٔ ٝسَ اثؼبز آٔٛظقی  ٚپػٞٚكی ٔطاوع ضقس  ٚتأحیط
آٖ ثط تٛؾؼ ٝپبیساض زا٘كٍبٜٞب" ثیبٍ٘ط آٖ اؾت و ٝاثؼبز آٔٛظقی  ٚپػٞٚكی ٔطاوع ضقس ثط تٛؾؼ ٝپبیساض
زا٘كٍبٜٞب احطٌصاض ثٛز ٔ ٚیعاٖ يطیت ػبّٔی اؾتب٘ساضز ثؼس آٔٛظقی  ٚ %64پػٞٚكی  %61ثطآٚضز قس ٜاؾت.
ثٙبثطایٗ ثؼس آٔٛظقی ثیكتطیٗ تأحیط  ٚثؼس پػٞٚكی ٔطاوع ضقس وٕتطیٗ تأحیط ضا ثط تٛؾؼ ٝپبیساض زض زا٘كٍبٜٞبی
آظاز اؾالٔی ٔبظ٘سضاٖ ث ٝذٛز اذتهبل زاز٘س.

-

٘تبیذ پػٞٚف ق ٝثرف ،شٚاِفمبضی ،وال٘تطی( )1397ثب ػٛٙاٖ "َطاحی اٍِٛی ؾبذتبضی فطٔ ًٙٞسیطیت
رٟبزی زض ثٍٙبٜٞبی التهبزی زِٚتی" ٘كبٖ زاز ٔسَ ٟ٘بیی ثب ِٛٔ 14فٌٛ 98 ٚ ٝی ٝثب آِفبی وط٘ٚجبخ  97.0اظ
پبیبیی ذٛثی ثطذٛضزاض ثٛز ٚ ٜتحّیُ ػبّٔی تأییسی ٘یع ثطاظـ ذٛة اٍِٛی ٟ٘بیی ضا ٘كبٖ زاز.
پیطیىٍ خارجی

-

پػٞٚف ز٘سِٖ ،ی ،ٖٛتٍٙت ،ً٘ٛیىؿبٖ ،یٛر ،ً٘ٛربٍ٘ؿ )2019(ٖٛثب ػٛٙاٖ "َطاحی ؾیؿتٓ ٔٛؾیمی
اَالػبتی زض ٔطوع فطٍٙٞی ٔجتٙی ثط " IoTچٙیٗ ثطآٚضز قس وَ ٝطاحی وّی  ،ثط اؾبؼ ایسَ ٜطاحی ؾُح ثبال
اظ ٘ظبضت ٔتٕطوع ٔ ،زٕٛػ ٝای اظ ؾیؿتٓ ربٔغ ٛٞقٕٙس قبُٔ الی ٝؾٙزف زازٞ ٜب  ،الی ٝا٘تمبَ قجى ، ٝالیٝ
ٔیب٘ی  ٚالی ٝپطزاظـ زازٞ ٜب َطاحی قس ٜاؾت .تحت ایٗ ٔؼٕبضی  ،ظیط ؾیؿتٓ ٔی تٛا٘س ث ٝنٛضت افمی ٔمیبؼ
ثٙسی قٛز  ٚ ،تزعی ٚ ٝتحّیُ ٔٛضزی ؾی ؿتٓ ٞبی ٛٞقٕٙس ثطای ٞط َطاحی ظیط ؾیؿتٓ ٔب٘ٙس ٘ظبضت ثط زازٞ ٜبی
ٔٛظ ٜفطٍٙٞی  ،قجى ٝحؿٍط ثی ؾیٓ  ٚقجىٛٞ ٝقٕٙس ( TPADتطٔیٙبَ) ا٘زبْ ٔی قٛز .ز ، ْٚؾٛ٘ ٝع فٙبٚضی
پكتیجب٘ی  IoTاظ فٙبٚضی  ، ZigBeeفٙبٚضی  ٚ RFIDفٙبٚضی پّتفطْ ته تطاق / ٝربؾبظی قس ٜثطای
ؾٙبضیٞٛبی وبضثطزی ؾیؿتٓ ٞبی ٛٞقٕٙس اؾتفبزٔ ٜی قٛز  ٚثب ؾبیط اثعاضٞبی فٙی ٔب٘ٙس وٙتطَ فبظی ٚ ،ضٚز ثٝ
ؾیؿتٓ  ٚچٙس ٔٛضز تطویت ٔی قٛز .ظٔب٘جٙسی وبض ٞسف وٙتطَ ٛٞقٕٙس حبنُ قس ٜاؾت.

-

پػٞٚف ز٘ٚبِس ،آ٘ ،ٝاؾتفبٖ ،ثٙت ،ٖٛزا٘یُ ،وطیؿتیٗ ( ،)20018ثب ػٛٙاٖ"َطاحی  ٚاضظیبثی ؾیؿتٓ آٔٛظـ
فطٍٙٞی ٔجتٙی ثط آٚاتبض" ٘تبیذ ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝقطوت وٙٙسٌبٖ آٔٛظـ زاز ٜقس ٜثب ثبظی ٔجتٙی ثط آٚاتبض ،
زضن فط ًٙٞفط ًٙٞافغب٘ؿتبٖ ضا ثَٛ ٝض لبثُ تٛرٟی ثٟجٛز ثركیس ٜا٘س  (P <0.01).ثب ایٗ حبَ ٚ ،اضٍ٘ٚی
٘مف ثبػج ثٟجٛز ػّٕىطز ٕ٘ی قٛز .ػال ٜٚثط ایٗ  ،پبؾد ث ٝیه پطؾكٙبٔ٘ ٝكبٖ زاز و ٝقطوت وٙٙسٌبٖ زض
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ثبظی ٔجتٙی ثط آٚاتبض ٘ؿجت ثٌ ٝط ٜٚوٙتطَ فیّٕجطزاضی قس ٜتط  ،زضن ثیكتطی اظ زضن افغب٘ؿتبٖ اظ فطًٙٞ
افغب٘ؿتبٖ زاقتٙس.
-

زضپػٞٚف ای چٞ ٚ ٛبً٘ ( )2017ثب ػٛٙاٖ “یه ٔسَ ثبظیبثی ٘طْ افعاض ثطای تیٓ ٞبی تٛؾؼ٘ ٝطْ افعاض ٔتمبثُ
فطٍٙٞی”٘تبیذ ٘كبٖ زاز  CCSDTث ٝزِیُ ایٗ ٚالؼیت و ٝتٛؾؼ٘ ٝطْ افعاض ث ٝیه تزبضت رٟب٘ی تجسیُ قسٜ
اؾت زض ؾبِٟبی اذیط ٔحجٛثیت ظیبزی پیسا وطز ٜاؾت .ثب ایٗ حبَ ٞ ،طچ ٝثیكتط  CCSDTقىُ ٔی ٌیطز ،
ثؿیبضی اظ چبِف ٞب ٔ ٚؿبئُ زض آٖ ٔحیٍ ٞبی ثیٗ فطٍٙٞی ُٔطح ٔی قٛز و٘ ٝبقی اظ ؾٛءاؾتفبز ، ٜؾٛء تفبٓٞ
 ،اذتالفبت فطٍٙٞی  ٚزضٌیطی ٞب اؾت .زض ایٗ ٔمبِ ٝاظ  SGMثطای وٕه ث ٝحُ ٔكىالت اؾتفبز ٜقسٜ
اؾت.

-

ویٕٞ ٚ ٛىبضاٖ ( ،)2014پػٞٚكی ضا تحت ػٛٙاٖ "تٛؾؼ ٝپبیساض پبضنٞبی نٙؼتی التهبزی زض چیٗ" ا٘زبْ
زاز٘س٘ ،تبیذ ٘كبٖ زاز ٔمیبؼٞبی ٔؼٕ َٛظیؿتٔحیُی ثطای پبضنٞبی التهبزی نٙؼتی ٕٞ ٚعیؿتی فطا ٓٞقسٜ
ثطای ایفبی ٘مف اضظـ زض تِٛیس وبضآیی تٛؾؼ ٝپبیساض ثطای پبضنٞبی التهبزی نٙؼتی ٘مف ٔفیسی زاقت ٝاؾت
ٓٞچٙیٗ وٕه ثطای َطاحی  ٚارطای آظٔبیفٞبی ٔحیُی ثطای تٛؾؼ ٝپبیساض ضا فطأ ٓٞیوٙٙس.

چارچًب وظزی
َجك تؼطیف ثیٗإِّّی ثط٘بٔٔ ٝحیُی ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس ،تٛؾؼ ٝپبیساض تٛؾؼٝای اؾت و٘ ٝیبظٞبی ٘ؿُ حبيط ضا ثطآٚضزٜ
ؾبظز ثس ٖٚآ٘ى ٝتٛا٘بییٞبی ٘ؿُ آیٙس ٜضا زض ضفغ ٘یبظٞبیقبٖ ثٔ ٝربَط ٜا٘ساظز .زض حمیمت ا٘سیكٕٙساٖ تٛؾؼٔ ٝؼتمس٘س
ٌؿتطـ أىب٘بت ظ٘سٌی ،اضتمبی ضفب ٜػٕٔٛی ،ضاثُ ٝثب ٔحیٍ ظیؿت ٞٛٔ ٚجتٞبی َجیؼی ،ا٘طغی  ٕٝٞ ٚ ٕٝٞ ... ٚثبیس زض
ضاؾتبی ػساِت ارتٕبػی نطف ٌطزز تب ٘ؿُ آیٙس ٜضا اظ ایٗ ٔٞٛجتٞبی َجیؼی  ٚحك ظیؿتٗ ٔحط٘ ْٚؿبظز (ٌٛزیىؽ ٚ
ٕٞىبضاٖ ،ث٘ ٝمُ اظ زاضاثی ٕٞ ٚىبضأٖ .)1397،ی تٛاٖ أٙیت فطٍٙٞی ضا ث ٝػٛٙاٖ قبذه ٝای ثطای ظطفیت ربٔؼ ٝثٙٔ ٝظٛض
حفبظت اظ ٚیػٌی ٞبی ذبل ذٛز زض ٔمبثُ تغییط قطایٍ  ٚتٟسیسات ٔبزی ٔ ٚؼٛٙی زا٘ؿت (آقٙب  ٚاؾٕبػیّی،
)76:1389؛ ث ٝػجبضت زیٍطٔ ،ه٘ٛیت فطٍٙٞی فطز  ٚربٔؼ ٝاظ ٞطٌ ٝ٘ٛتؼطو  ٚتٟسیس ضا أٙیت فطٍٙٞی ٔی ٌٛیٙس
(نبِحی أیطی.)56 :1388 ،
مًلفٍ َای تًسعٍ پایدار
-1ا٘ؿبٖ:
 -2وٛزوبٖ ٛ٘ ٚرٛا٘بٖ:
تٕیؿی ٖٛثطا٘ت ِٙس تٛؾؼ ٝپبیساض ضا ث ٝػٛٙاٖ تٛؾؼ ٝای و ٝحٛایذ و٘ٛٙی ضا تبٔیٗ ٔی وٙس ثس ٖٚا٘ى ٝتٛا٘بیی ٘ؿُ آیٙسٜ
ثطای ثطآٚضزٖ ٘یبظٞبی ذٛز ضا ثٔ ٝربَط ٜافىٙس تؼطیف وطز(اؾىٛثُ ٕٞ ٚىبضاٖ .)2012 ،
 -3ظ٘بٖ :
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ز٘یبی ایٙسٕ٘ ٜی تٛا٘س ثط ٔجٙبی ایٗ ٘بثطاثطی ٞبی اؾفٙبن تسا ْٚپیسا وٙس .تٛر ٝثٔ ٝحطٔٚیت ًٔبػف ظ٘بٖ ٘ ٚیبظٔٙسی ٞبی
حیبتی وٛزوبٖ  ٚرٛا٘بٖ ٔؿّٕب اظ ٘مف ٔطزاٖ وٓ ٘رٛاٞس وطز .فؼبالٖ ػطنٞ ٝبی ٔرتّف تٛؾؼ ٝپبیساض ثطآ٘ٙس تب ثبظزٚزٖ
ٔحطٔٚیت  ٚتجؼیى اظ رٟط ٜرٟبٖ  ،ز٘یبی آیٙس ٜثٔ ٝحیُی ثط آظ٘س ٜثطای ظ٘سٌی تٛاْ ثب آظازی  ،نّح یب آضأف  ٚثطاثطی
ثطای  ٕٝٞا٘ؿبٟ٘ب تجسیُ قٛز(اؾىٛثُ ٕٞ ٚىبضاٖ .)2012 ،
ٔ -4حیٍ ظیؿت:
زض ظٔبٖ ٔب ٕٞبُ٘ٛض و ٝزض ؾُٛض لجّی ایٗ تحمیك اقبض ٜقسٔ .حیٍ ظیؿت تجسیُ ثّٔ ٝؼیبض قس ٜاؾت ٔ ،ؼیبضی وٞ ٝط ضٚظ
ثیف اظ پیف زض رٟبٖ فطاٌیط ٔی قٛز ٚ .تٛؾؼ ٝتٟٙب ظٔب٘ی پبیساض اؾت و ٝثط قبِٛز ٜانُ ث ْٛقٙبؾی اؾتٛاض ثبقس(اؾىٛثُ
ٕٞ ٚىبضاٖ .)2012 ،
 -5فط:ًٙٞ
ثب پصیطـ فط ًٙٞث ٝػٛٙاٖ یه ضوٗ انُ تٛؾؼ ٚ ٝپبیساضی ضا ٜثطای ٚضٚز زیٍط ِٔٛفٞ ٝبی ٔؼٛٙی  ٚغیط ٔبزی ٌكٛزٜ
ٔی قس(اؾىٛثُ ٕٞ ٚىبضاٖ .)2012 ،
 -6آٔٛظـ:
زض زٚضاٖ ٔب آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ث ٝػٛٙاٖ ٔٛحطتطیٗ اثعاض رٛأغ ثطای ٚضٚز ث ٝچبِكٟبی آیٙسٛٔ ٜضز تٛافك لطاض ٌطفتٚ ٝ
انٛال پصیطفت ٝقس ٜاؾت و ٝزض پطت ٛآٔٛظـ  ٚپطٚضـ ز٘یبی فطزا قىُ ذٛاٞس ٌطفت(اؾىٛثُ ٕٞ ٚىبضاٖ .)2012 ،
ػّٓ:
ثطذٛضز ٌعیٙف ثب زا٘ف  ٚاَالػبت  ٚاػٕبَ وٙتطَ ثط آٖ ػٕال ظٔیٞ ٝٙبی اٌبٞی ٔ ٚكبضوت ضا ٔؿسٚز ٔی وٙس  ٚاظ َطفی
ثسٔ ٖٚكبضوت آٌبٞب٘ٔ ٝطزْ  ،تٛؾؼ ٝپبیساض ٔیؿط ٘رٛاٞس قس(نبِحی  ٚحبفظیبٖ .)1397 ،
ٔكبضوت:
حًٛض آٌبٞب٘ٔ ٝطزْ زض نح ٝٙؾیبؾی ثٛیع ٜزض ؾبِٟبی اذیط ،ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ قبذهٞ ٝبی انّی تٛؾؼ ٝپبیساض ٔٛضز
تبویس لطاض ٌطفت ٝاؾت(نبِحی  ٚحبفظیبٖ .)1397 ،
ريشضىاسی پژيَص
ضٚـ پػٞٚف اظ ٘ظط ٞسف وبضثطزی  ٚاظ ٘ظط ضٚـ رٕغ آٚضی زازٜٞب تٛنیفی ـ پیٕبیكی  ٚاظ ٘ظط ٘ٛع زازٜٞب آٔیرتٝ
(وٕی ـ ویفی) اؾت .ربٔؼ ٝآٔبضی زض ثرف ویفی (ثرف ٔهبحج٘ 15 )ٝفط اظ ذجطٌبٖ ٔ ٚترههیٗ ٚ ،نبحت ٘ظطاٖ
آقٙب ثٔ ٝجبحج أٙیت فطٍٙٞی زض ٚظاضت ػّ ْٛثٛز٘س و ٝثب ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ٞسفٕٙس ا٘تربة قس٘س .ربٔؼ ٝآٔبضی زض ثرف
وٕی قبُٔ وبضقٙبؾبٖ ٔ ٚسیطاٖ ٚظاضت ػّ ،ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚضی زض ؾبَ ٔ 98-99یثبقٙس و ٝزض اضتجبٌ ثب ٔٛيٛع تحمیك
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آٌبٞی زاض٘س و ٝثب اؾتفبز ٜاظ ٔحبؾج ٝحزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛزض ٔؼبزالت ؾبذتبضی  ٚضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی تهبزفی تؼساز ٘ 226فط ثٝ
ػٛٙاٖ حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛا٘تربة قس٘س .اثعاض پػٞٚف زض ثرف ویفی قبُٔ ٔهبحج ٚ ٝضٚـ ٘ظطی ٝپطزاظی زاز ٜثٙیبز ثٛز  ٚثطای
حهٛض إَ یٙبٖ اظ ضٚایی آٖ ،اظ ٘ظطات اؾبتیس ٔ ٚسیطاٖ زا٘كٍب ٜو ٝزض ایٗ حٛظ ٜذجطُّٔ ٚ ٜغ ثٛز٘س اؾتفبز ٜقس  ٚزض
ثرف وٕی ،اظ اثعاض پطؾكٙبٔٔ ٝحمك ؾبذت ٝاؾتفبز ٜقس .زض ایٗ پػٞٚف اظ  3پطؾكٙبٔ ٝاؾتفبز ٜقس .پطؾكٙبٔ ٝا َٚو ٝرٟت
قٙبؾبیی  ٚتؼییٗ اثؼبز ِٛٔ ٚفٞٝبی أٙیت فطٍٙٞی  ٚتٛؾؼ ٝپبیساض ٔیثبقس  ٚپطؾكٙبٔ ٝز ْٚرٟت ثطضؾی ٚيؼیت ٔٛرٛز ٚ
ُّٔٛة أٙیت فطٍٙٞی زض تٛؾؼ ٝپبیساض ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت ٝاؾت.
تزعی ٚ ٝتحّیُ زازٞ ٜب زض ثرف ویفی پػٞٚف اظ َطیك وسٌصاضی ا٘زبْ پصیطفت  ٚزض ثرف وٕی زض ز ٚلؿٕت
تٛنیفی  ٚزض لؿٕت اؾتٙجبَی اظ آظٔ ٖٛتحّیُ ػبّٔی اوتكبفی رٟت ثطضؾی قٙبؾبیی ِٔٛفٞٝب زض پطؾكٙبٔ ٝاٚ ،َٚ
آظٔ ٖٛتی ظٚری رٟت ثطضؾی ٚيؼیت ٔٛرٛز ُّٛٔ ٚة ٘ ٚیع اظ آظٔ ٖٛفطیسٔٗ رٟت تؼییٗ زضر ٝتٙبؾت اٍِ ٛثب
اؾتفبز ٜاظ ٘طْ افعاض  LISREL ٚ SPSSاؾتفبز ٜقس.
تحلیل دادٌ َا
الف)امکان اوجام تحلیل عاملی
جديل 1آسمًن KMOي بارتلت

.857

کیسر-میر

1.453E4

کا اسکوآر

334

درجه آزادی

.000

سطح معناداری
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رسٚ2 َٚاضیب٘ؽ وُ تجییٗ قسٜ
ٚاضیب٘ؽ وُ تجییٗ قسٜ
ٔطثغ ٔزصٚض چطذف یبفتٝ
زضنس تزٕؼی

زضنس اذتالف

ثطزاض اِٚیٝ

اؾترطاد چطذف یبفتٝ
زضنس اذتالف

وُ

ؾٛاالت

وُ

زضنس تزٕؼی

زضنس اذتالف ٔیعاٖ وُ

زضنس تزٕؼی

1
2

21.215

5.304 21.215

22.052

5.513 22.052

22.052

5.513 22.052

40.557

4.835 19.342

41.295

4.811 19.243

41.295

4.811 19.243

57.240

4.171 16.682

58.148

4.213 16.853

58.148

4.213 16.853

3

68.623

2.846 11.383

70.705

3.139 12.557

70.705

3.139 12.557

4

89.652

1.554 6.94

89.967

1.093 .387

81.150

10.445

89.578

1.493 6.91

89.999

1.087 .365

87.064

5.914

88.698

4.634

88.915

4.514

2.611
1.479
1.409
1.379

5
6
7
8

.
.
.

99.278

.066 .233

47

99.889

.036 .149

48

99.921

.031 .138

49

100.000

.029 .129

50

زض ٔزٕٛع تٕبٔی  6ػبُٔ ثب ٔمبزیط ٚیػ ٜثبالتط اظ یه تٛا٘ؿتٝا٘س  89.672اظ ٚاضیب٘ؽ ٌٛ 50یٔ ٝطث ٌٛث ٝپطؾكٙبٔ ٝضا تجییٗ
وٙٙس.
23

َطاحی اٍِٛی أٙیت فطٍٙٞی زض تٛؾؼ ٝپبیساض
زض ایٗ ٔطحّ ٝاظ آظٔ ٖٛفطیسٔٗ اؾتفبزٔ ٜی وٙیٓ .فطيیٞ ٝبی ایٗ آظٔ ٖٛث ٝنٛضت شیُ اؾت:.
ظیط قبذم ٞبی اظ إٞیت یىؿب٘ی ثطذٛضزاض٘س =H0

رس 3 َٚآظٔ ٖٛفطیسٔٗ

آظٔ ٖٛفطیسٔٗ

تؼساز

وبی زٚ

زضر ٝآظازی

ؾُح ٔؼٙبزاضی

226

6.941E3

49

0/000

ٔمساض ،sigثسؾت آٔس ٜو ٝثطاثط ./00اؾت  ٚاظ  0/05وٕتط اؾت فطو نفط آٔبضی زض ؾُح ٔؼٙبزاضی  95زضنس ٔطزٚز
ٚفطو یه پصیطفتٔ ٝی قٛز .ثب ایٗ ٚنف ،اِٛٚیت ٞب  ٚضتجٞ ٝبی ظیط قبذم ٞب ٔٛضز تأییس لطاض ٔی ٌیطز.
رس 4 َٚضتج ٝثٙسی ظیط قبذم ٞبی تحمیك
سًاالت

رتبٍ میاوگیه
7.29

سًال 1

24.03

سًال۲

11.40

سًال۳

۲۹.55

سًال۴

۳۴.44
11.28

سًال۵
سًال۶

7.37

سًال۷

۳۳.93

سًال۸

25.76

سًال۹

15.10

سًال1۱

۳۱.85

سًال11

۳۲.99
14.96

سًال1۲
سًال1۳

25.91

سًال1۴

24.31

سًال1۵

24.91

سًال1۶

24.80

سًال1۷

24.15

سًال1۸

04
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23.61

سًال1۹

23.1۲

سًال۲۱

24.83

سًال۲1

24.76

سًال۲۲

11.23

سًال۲۳

24.81

سًال۲۴

19.21

سًال۲۵

11.83

سًال۲۶

12.63

سًال۲۷

14.11

سًال۲۸

12.67

سًال۲۹

11.34

سًال۳۱

26.12

سًال۳1

25.87

سًال۳۲

15.60

سًال۳۳

سًاالت

رتبٍ میاوگیه
7.29

سًال 1

24.03

سًال۲

11.40

سًال۳

۲۹.55

سًال۴

۳۴.44

سًال۵

11.28

سًال۶

7.37

سًال۷

۳۳.93

سًال۸

25.76

سًال۹

15.10

سًال1۱

۳۱.85

سًال11

۳۲.99

سًال1۲

14.96

سًال1۳

25.91

سًال1۴

24.31

سًال1۵

24.91

سًال1۶

24.80

سًال1۷

24.15

سًال1۸

22

َطاحی اٍِٛی أٙیت فطٍٙٞی زض تٛؾؼ ٝپبیساض
23.61

سًال1۹

23.1۲

سًال۲۱

24.83

سًال۲1

24.76

سًال۲۲

11.23

سًال۲۳

24.81

سًال۲۴

19.21

سًال۲۵

11.83

سًال۲۶

12.63

سًال۲۷

14.11

سًال۲۸

12.67

سًال۲۹

11.34

سًال۳۱

26.12

سًال۳1

25.87

سًال۳۲

15.60

سًال۳۳

16.23

سًال۳۴

32.31

سًال۳۵

15.92

سًال۳۶

33.76

سًال۳۷

11.23

سًال۳۸

16.78

سًال۳۹

13.23

سًال۴۱

14.85

سًال۴1

16.25

سًال۴۲

17.28

سًال۴۳

16.34

سًال۴۴

21.16

سًال۴۵

26.37

سًال۴۶

۳۲.12

سًال۴۷

18.22

سًال۴۸

18.75

سًال۴۹

19.03

سًال۵۱

ثیكتطیٗ إٞیت ضا ؾٛاالت  12 ٚ 8 ،5یؼٙی ثؼس ؾیبؾت ٌصاضی ،آٔٛظـ  ٚپطٚضـ وكٛض  ٚاحیب  ٚتطٚیذ اضظـ ٞب ٚ
ثبٚضٞبی ّٔی ثطذٛضزاض٘س.
02
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ثب اؾتفبز ٜاظ تحّیُ ػبُٔ اوتكبفی تٛا٘ؿتیٓ زؾت ٝثٙسی اظ ػٛأُ انّی  ٚاثؼبز ث ٝزؾت آٚضیٓ و ٝایٗ زؾت ٝثٙسی ث ٝنٛضت
قىُ  4اؾت .زض ایٗ قىُ  6ػبُٔ انّی ٚرٛز زاضز و 50 ٝؾٛاَ پطؾكٙبٔ ٝوٌٛ ٝیٞ ٝبی تحمیك ٞؿتٙس زض ٔیبٖ ایٗ 6
ػبُٔ تٛظیغ قس ٜا٘سٕٞ ٚ .بُ٘ٛض و ٝزض ٔسَ آثكبضی زیسٔ ٜی قٛز ٞط ػبُٔ انّی زض ؾٕت ضاؾت  ٚقبذم ٞب زض ؾٕت
ضاؾت ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت.

22

َطاحی اٍِٛی أٙیت فطٍٙٞی زض تٛؾؼ ٝپبیساض
• درگیزی ي اشتغال فزَىگی

ﺣﻔﻆ تىیان َای

ارسشی ي اﺧﻼﻗی فزَىﮓ
•اوتقال فزَىﮓ ي میزاث فزَىگی

ﺗﻌامﻞ میان ﺧزدٌ

فزَىﮓ َای ﯾﮏ فزَىﮓ مﻠی تا ﺟُان ﺧارج

•آسیة سداﯾی اس ﺗُاﺟمات فزَىگی تیگاوٍ

تاسساسی ارسش

َای سىتی آسیة دﯾذٌ
•ﺗًلیذات فزَىگی

ﺧط مشی َای

عوامل فرهنگی

فزَىگی
•تﻌذ شاﺧص َای اﻗتصادی
•ﺗًسﯾع ثزيت عادالوٍ

عوامل
•َمثستگی اﺟتماعی

تزرسی ي شىاﺧت فساد

َمثستگی اﺟتماعی امىیت عمًمی
•درگیزی اﺟتماعی

يﺣذت ي

اقتصادی

ﺧاوًادٌ

تزگشاری وشست َای ﺗخصصی

عذالت ي ﺗًاسن اﺟتماعی

مذرسٍ ي داوشگاٌ

•امز تٍ مﻌزيف ي وُی اس مىكز ﺣﻔﻆ تىیان َای ارسشی ي اﺧﻼﻗی
فزَىﮓ امىیت اﺟتماعی

•رساوٍ َا

راتطٍ فزَىگی تیه محیط-اوسان

ﺗاکیذ تز اﯾىتزوت)
اطﻼعات (تا
فىايری
••اتﻌاد
محیطی
َای سﯾست
آمًسش

عوامل
اجتماعی

مشارکت افزاد در

اﺟزای آن
مزاﻗثترﯾشی
• تزوامٍ
محیطی
َایيسﯾست

عوامل محیط
زیستی
• تﻌذ سیاست گذاری

تزوامٍ رﯾشان ي طزاﺣان

وُادَای تاالدستی

•ارﺗثاط مزدم تا ديلت اعتماد ديلت-مﻠت

اسىاد تاالدستی

•دﯾپﻠماسی عمًمی
•ًَﯾت
•وُادَای ياسط در امىیت اﺟتماعی
وظزات تشرگان
امىیت مﻠی
تايرَای مﻠی
صذا ي سیما

•آمًسش ي پزيرش کشًر

اﺣیا ي ﺗزيﯾج ارسش َا ي

عوامل سیاسی

دﯾه تايری ي اﯾمان

اعتقادات
•آمًسش عالی
ﺗمذوی

ﺗقًﯾــت ﻗﻠمزي فزَىگی ـ
آداب ي رسًم

•اﯾجاد اوسجام مﻠی ي ﺗقًﯾت ريح ﺟمﻌی
سىت َا

عوامل ملی
و مذهبی

ﺗًﺟٍ تٍ فزَىﮓ َای محﻠی

02

قىُ ٔ :1سَ اِٚی ٝثطذٛاؾت ٝاظ تحّیُ ػبّٔی اوتكبفی
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وتایج
زض ایٗ تحمیك ،ثٙٔ ٝظٛض رٕغ آٚضی زازٜٞبی ویفی اثتسا ثب ٘ 15فط اظ ٔسیطاٖ فطٍٙٞی ٔهبحج ٝػٕیك اظ ضٚـ ضٚزضضٚ ٚ
حًٛض زض ٔحُ ا٘زبْ قسٞ .سف اظ ایٗ ثرف قٙبؾبیی  ٚاؾترطاد قبذم ٞب زض ٔهبحج ٝثٛز .زض ایٗ تحمیك اظ ضٚـ
ٌطا٘سز تئٛضی اؾتفبز ٜقس .پؽ اظ وسٌصاضی ٞب ٘ ٚیع ثطضؾی پیكی ٝٙپػٞٚف 50 ،قبذم ث ٝػٛٙاٖ ٌٛی ٝپطؾكٙبٔٔ ٝكرم
قس .ؾپؽ اظ تحّیُ ػبّٔی اوتكبفی اؾتفبز ٜقس و ٝثب ا٘زبْ تحّیُ ػبّٔی اوتكبفی٘ ،طْ افعاض  50قبذم ضا زض لبِت  6ػبُٔ
تٛظیغ ٕ٘ٛز ٕٞ ٚچٙیٗ  ٕٝٞایٗ  50قبذم ثطای حًٛض زض ٔسَ ٔفٟٔٛی تحمیك تبییس قس .ؾپؽ ایٗ  6ػبُٔ ثط اؾبؼ
ٔبٞیت ایٗ ٌٛیٞ ٝب ٘بْ ٌصاضی ٌطزیس و ٝثط اؾبؼ رس 4-5 ،4-4 ،4-3 َٚقبُٔ عًامل فزَىگی ،عًامل اقتصادی،
عًامل اجتماعی ،عًامل محیط سیستی ،عًامل سیاسی ،عًامل ملی ي مذَبی اؾت.
ثط اؾبؼ ازثیبت پػٞٚف ٔی تٛاٖ اشػبٖ وطز ٔه٘ٛیت فط ًٙٞفطز  ٚربٔؼ ،ٝاظ ٞطٌ ٝ٘ٛتؼطو  ٚتٟسیس ضا أٙیت
فطٍٙٞی ٔی ٘بٔٙس .ث ٝػجبضت زیٍط« :أٙیت فطٍٙٞی ػجبضت اظ ای زبز ٚيؼیتی ُٕٔئٗ ،آضأجرف  ٚذبِی اظ ٞطٌٝ٘ٛ
تٟسیس  ٚتؼطو ٔی ثبقس و ٝا٘ؿبٖ ٘ؿجت ث ٝزیٗ ،افىبض ،اذالق ،آزاة  ٚضؾ ،ْٛثبٚضٞب  ٚاضظـ ٞب ٔ ،یطاث فطٍٙٞی،
آحبض ازثی  ...ٚتساضن زیس ٜاؾت .ثطاؾبؼ ای ٗ تؼطیف ،أٙیت فطٍٙٞی زض ٔؼٙبی ػی ٙی آٖ «فمساٖ تٟسیس» ٔیطاث
فطٍٙٞی  ٚآحبض  ٚاضظـ ٞبی وؿت قس ٜاؾت  ٚزض ٔؼٙب ی شٙٞی آٖ «فمساٖ تطؼ» اظ ٞزٕٞ ٝب  ٚحّٕٞ ٝبیی اؾت وٝ
اضظـ ٞب ،آزاة  ٚضؾ ،ْٛاػتمبزات  ٚثبٚضٞب ضا زض ٔؼطو ذُط اؾتحبِ ٚ ٝیب ٘بثٛزی لطاض ٔی زٞسٞ .طٌبٔ ٜب أٙیت ضا
ثؿتط ضقس ،ثبِٙسٌی  ٚقىٛفبیی فط ًٙٞثسا٘یٓ  ٚفط ًٙٞضا ٘یع ثؿتط تؼبِی  ٚذٛقجرتی ا٘ؿبٖ ث ٝقٕبض آٚضیٓ تب حسٚز
ظیبزی اضظـ أٙیت فطٍٙٞی ضا ٔكرم وطز ٜایٓ .اظ ایٗ ٔٙظط ،ثبیس ثٔ ٝیعاٖ اضظـ  ٚإٞیت فط ،ًٙٞثطای أٙیت
اضظـ  ٚاػتجبض لبئُ قس چطا و ٝثصض اضظقٕٙس فط ًٙٞزض ظٔیٗ قٛض ٜظاض ٘بأٙی ٞطٌع ٕ٘ی ضٚی س  ٚث ٝثطي ٚثبض ٕ٘ی
٘كیٙس ِ ٚصا اٌط أٙیت ثطای فط ًٙٞرٙجٔ ٝمسٔی زاقت ٝثبقس اظ ٔمسٔبت ٚارت ٔی ثبقس.
 أٙیت فطٍٙٞی زض ٔؼٙبی ؾّجی ثٔ ٝف٘ ْٟٛجٛز  ٚفمساٖ تٟسیس ثطای اضظـ ٞبٙٞ ،زبضٞب ثبٚضٞبی ٔ ٚیطاث ثٙیبزیٗ یه
ربٔؼ ٝاؾت و ٝاظ ٔمجِٛیت ػبْ ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌیطز.
 أٙیت فطٍٙٞی زض ٔؼٙبی ایزبثی ثٔ ٝف ْٟٛتالـ ثطای حفبظت،ثمب  ٚتمٛیت ٙٞزبضٞبی ربٔؼ ٝثبقس.
 اؾتٕطاض تسا ْٚفطٍٙٞی و٘ ٝبظط ثط ا٘تمبَ اضظـ ٞبی ثٙیبزیٗ یه ربٔؼ ٝاظ ٘ؿُ ث٘ ٝؿُ زیٍطی ٔٛضز تٛر ٝثبقس.
 ثطاػتٛ٘ ،آٚضی  ٚاُ٘جبق فطٍٙٞی و ٝتٕطوع ثط لسضت تغییط  ٚاُ٘جبق یه فط ًٙٞزض تٕبؼ ثب ؾبیط فطٍٟٙٞب ٚ
زٌطٌ٘ٛی ای التهبزی ضؾیسٌی  ٚارتٕبػی ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌیطز.
ٔ كبضوت ٟ٘بزٞبی ٔس٘ی ٔ ٚطزٔی زض تسٚیٗ ،تٙظیٓ  ٚارطای ؾیبؾت ٞبی فطٍٙٞی وكٛض ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌیطز.
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َطاحی اٍِٛی أٙیت فطٍٙٞی زض تٛؾؼ ٝپبیساض
 وبضآٔسی ٘ ٚبوبضآٔسی ؾیبؾت ای فطٍٙٞی وكٛض زض تبٔیٗ أٙیت فطٍٙٞی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌیطز.
 ٓٞ افك ثٛزٖ ربٔؼ ٚ ٝحىٔٛت زض ذٛض ٜفطٍٙٞیٔ/یعاٖ ٟ٘بیت ٔمجِٛیت ٘ ٚفٛش ؾیبؾت ٞب  ٚضٚیىطزٞبی فطٍٙٞی زض
ربٔؼٛٔ ٝضز تٛر ٝلطاض ٌیطز.
 تبٔیٗ  ٚتًٕیٗ حمٛق الّیت ٞبی لٛیٔ،صٞجی،ظثب٘ی ٘ ٚػازی زض ِٛای فطّٔ ًٙٞی ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌیطز.
 أٙیتی  ٚؾیبؾی وطزٖ /فىط ٘ىطزٖ ٔؿبیُ ٛٔ ٚيٛػبت فطٍٙٞی ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌیطز.
ٔ یعاٖ ٔكبضوت زض ؾبذت اضظـ ٞبٙٞ،زبضٞب ٔ ٚیطاث فطٍٙٞی رٟبٖ ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌیطز.
ٔ یعاٖ اػتٕبز زض ؾطٔبی ٝارتٕبػی ٘ ٚؿجت آٖ ثب أٙیت فطٍٙٞی ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌیطز.
 پبیساضی – حجبت زضاظ ٔست تمٛیت ٌطزز
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-
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