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 چنيذُ 

افضايؾ ػشيؽ رْؿيت ، ت٘ػؿٚ كٖبيؽ ٗ پيـشفت فٖبٗسي ٗ تْبيٌ ثـش ثٚ افضايؾ ّ٘اد ّلشفي ٗ دس ٕتيزٚ اصديبد ّ٘اد صايذ ربّذ ، اص رَْٚ 

آٗسي ٗ دفؽ چٖئ ّ٘ادي دس ّؼبئَي اػت مٚ اخيشاٌ دس ر٘اّؽ ثـشي ثحشإٜبي ؾػيْي سا ث٘ر٘د آٗسدٙ اػت. ائ ّؼئَٚ ٗ دغذغٚ رْؽ 

كٖبيؽ اص رَْٚ كٖبيؽ مـتيشإي ٗ ّشامض خذّبتي دسيبيي ٗ ثٖذسي ّتٍ٘يبٓ سا ثش آٓ داؿتٚ مٚ ػيؼتِ ّذيشيت ربّؽ پؼْبٕذ سا دس ّحذٗدٙ 

ؼضايي داسد. ٚ ػبصي پؼْبٕذ ثؿٖ٘آ ّْٜتشئ ؾٖلش ّ٘غف فشآيٖذ اْٛيت ثٖٛبي تحت اختيبس اػتقشاس دٖٛذ ٗ دس ائ ػيؼتِ ّذيشيتي مْي

ثؿٖ٘آ طشح ْٕٕ٘ٚ داس رٜت ارشاي ّذيشيت پؼْبٕذ  )سٙ(ٚ ػبصي پؼْبٕذ ّٖطقٚ ٗيظٙ اقتلبدي ثٖذساّبُ خْيٖيٖدس ْٛئ ساػتب طشح مْي

 مبس ّطبٍؿبت قشاس دػت٘س دس ايشآ دسيبٕ٘سدي ٗ ثٖبدس ػبصّبٓ دس كٖؿتي –نشإٚ تزبسي پؼدس ّٖطقٚ ثؿٖ٘آ ثضسىتشئ ثٖذس تزبسي مـ٘س ثب 

ي ٗ ثٖذسي دس ائ ّٖطقٚ ثٚ ثخؾ خل٘كي ٗاىزاس ؿذٙ ، پغ اص آّبدٙ ػبصي طشح مبس دسيبي خذّبت مَيٚ مٚ إٓزب اص.  اػت ىشفتٚ

ّطبٍؿبت ٗ ثشسػي فشآيٖذٛبي ارشايي ٗ ؿٖبػبيي چـْٚ ٛب ٗ ؾٌَ تٍ٘يذ دس ّزتْؽ اقذاُ ثٚ ت٘صيؽ پشػـٖبّٚ رٜت ؿٖبػبيي ٗ طجقٚ ثٖذي 

ثش ْٛئ اػبع ضْٔ ثشسػي سٗؽ ّذيشيت فؿَي ٛش يل اص إ٘اؼ صايذات ٗ ّـنالت ارشايي ؿشمتٜب ىشديذّ٘اد صايذ ربّذ تٍ٘يذي 

ٗ ّذيشيت إٜٓب ، قبثَيت ثبصيبفت ٗ دفؽ إٜٓب ٕيض ثشاي ٛش مذاُ تؿيئ ىشديذ. ثب ت٘رٚ ثٚ ايٖنٚ اسائٚ ساٛنبسٛبي ّذيشيتي ، تؿيئ ّبٛيت 

يبفتٚ ٛب ، ّ٘اد صايذ ؿٖبػبيي ؿذٙ ثشاػبع  ذقيقثْٖػ٘س ت  شٕبك اّشي ضشٗسي اػت ، اص ائ سٗخل٘كيبت پؼْبٕذٛب ثٚ ٗيظٙ ّ٘اد صايذ خط

 طجقٚ ثٖذي ىشديذٕذسٗؽ ؿٖبػي اسائٚ ؿذٙ ث٘ػيَٚ ثشٕبّٚ ّحيط صيؼت ػبصّبٓ ٌَّ

ٚ ٖاليي ثشخ٘سدداس ث٘دٙ ٗ ساٛنبسٛبي مْيٕتبيذ ثذػت آّذٙ ٕـبٓ ّي دٛذ مٚ دس ائ ّٖطقٚ ثبصيبفت ّ٘اد صايذ اص پتبٕؼيٌ ثؼيبس ثب

ساٛنبسٛبي پيـٖٜبدي ؿبٌّ اكالح فشايٖذ ٕيٜذاسي ّ٘قت ، تفنيل اص ّجذاء تٍ٘يذ ، ػبصي پؼْبٕذٛب دس ّزتْؽ قبثَيت ارشايي داسٕذ

د قبثٌ ثبصيبفت ؿبٌّ پالػتيل خٖخي ػبصي ، اػتفبدٙ ّزذد ، اػتفبدٙ اص ّ٘اد ربييضئ ، ثبصيبفت ، اكالح فشايٖذ ارشايي ٗ... دس خل٘ف ّ٘ا

خذّبتي ٗ پـتيجبٕي ثب  -ٚ يل ٕبحيٚ كٖؿتيثثٚ ّخب )سٙ(ّٖطقٚ ٗيظٙ اقتلبدي ثٖذساّبُ خْيٖي، ؿيـٚ ، فَضات ، مبغز ٗ مبستٔ ٗ... ّي ثبؿذ

ٔ سٗ اٍٗ٘يت ثٖذي ارشاي تٖ٘ؼ صيبد ٗ فؿبٍيتٜب ، ثبيذ تحت يل ّذيشيت ربّؽ اقذاُ ثٚ اؾْبً طشح ينپبسچٚ ّذيشيت پؼْبٕذ ْٕبيذ. اص اي

ىشٗٙ اٍٗ٘يت  4ٕتبيذ طشح دس ّيبٓ تبّئ مٖٖذىبٓ ضشٗسي اػت. ثب ت٘رٚ ثٚ ّؿيبسٛبي تؿيئ ؿذٙ تبّئ مٖٖذىبٓ ٗ ػشّبيٚ ىزاسآ دس 

،  غالت()إجبسؽ ، تخَيٚ ٗ ثبسىيشي ثٖذي ؿذٙ إذ مٚ دس ىشٗٙ اًٗ تبّئ مٖٖذىبٓ فشايٖذٛبي اكَي ائ اداسٙ مٌ ؿبٌّ تشّيٖبً غالت

، ٗ  )اسائٚ خذّبت دسيبيي ٗ ثٖذسي(، ىَف ارٖؼي )اسائٚ خذّبت دسيبيي ٗ ثٖذسي(، ثٖيبد ثبسإذاص )اسائٚ خذّبت دسيبيي ٗ ثٖذسي(مبٗٙ

 قشاس ىشفتٚ إذ.مبالي مبٕتيٖشي( -)اسائٚ خذّبت دسيبيي ٗ ثٖذسيمـتيشإي رٖ٘ة
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 ثبصيبفت ، مبٛؾ اص ّجذا، ساٛنبس ّذيشيتيمْيٖٚ ػبصي ّ٘اد صائذ ربّذ ، ثٖذس ، 

 

 

 ّقذّٚ_1

ّلعشفي ٗ دس ٕتيزعٚ اصديعبد ّع٘اد صائعذ      افضايؾ ػشيؽ رْؿيت ، ت٘ػعؿٚ كعٖبيؽ ٗ پيـعشفت تنٍٖ٘ع٘طي ٗ تْبيعٌ ثـعش ثعٚ افعضايؾ ّع٘اد          

آٗسي ٗ دفععؽ َي مععٚ اخيععشا  دس ر٘اّععؽ ثـععشي ثحععشآ ٛععبي ؾػيْععي سا يعع  ٗرعع٘د آٗسدٙ اػععت . ّ ععبفب  ايٖنععٚ رْععؽ   ، اصرَْععٚ ّؼععبئ

چٖعئ ّعع٘ادي دس اغَععت مـع٘سٛبي رٜععبٓ ، ثعع٘يظٙ مـعع٘سٛبي دس حعبً ت٘ػععؿٚ اص تنٍٖ٘عع٘طي چٖعذآ  پيـععشفتٚ اي ثشخعع٘سداس ٕيؼععت .     

ؿذت آٍع٘دىي ٛعبي ّع٘اد صايعذ ٗ صثبٍعٚ دسؿعٜشٛب ٗ ّشامعض تزْعؽ كعٖبيؽ ثعٚ ىٕ٘عٚ اي اػعت معٚ ت٘رعٚ ؾَْعي ٗ ارشايعي ّتخللعبٓ                  

ِ ّعذيشيت رْعؽ آٗسي ٗ دفعؽ ّع٘اد صائعذ ربّعذ ٗ ثبصيبفعت ّؿطع٘ک داؿعتٚ معٚ ثعشاي            يؼعت ػ كعحي  ، ثشقعشاسي  رٜبٓ سإؼجت ثٚ دفؽ 

ثبيعذ  معبسآيي ايعٔ ػيؼعتِ    مٖتشً ، تٍ٘يذ ، كشفٚ رع٘يي ٗ ّلعشک ّع٘اد ٗ ٕيعض فشآيٖعذ رْعؽ آٗسي دفعؽ صثبٍعٚ اْٛيتعي اػبػعي داسد .           

دس ٚ ثٜذاؿعت ، اقتلعبد ٗ ّٜٖذػعي ّحعيط صيؼعت ّٖطجعق ثع٘دٙ ٗ ْٛبٖٛعو ثعب دييعش ؿعشايط ؾْعّ٘ي ثشٕبّعٚ سيعضي ؿع٘د .                ثب ت٘رٚ ث

ائ ثشٕبّٚ تْبّي اٛعذاک ارشايعي ، ّعبٍي ٗ ّٜٖذػعي دفعؽ صثبٍعٚ ثعب سٗاثعط دسٗٓ ثخـعي آٓ ْٛ ع٘ٓ ػيبػعت ، ثشٕبّعٚ سيعضي ؿعٜشي               

تلعبد ٗ ثٜذاؿعت ؾْعّ٘ي ثخع٘ثي ّعذٕػش قعشاس خ٘اٛعذ ىشفعت . ثعي تع٘رٜي ثعٚ            ػعبصّبٕي ، اق ثعشٗٓ  ٗ ٗ ّٖطقٚ اي ، ثشٕبّٚ سيضي دسٗٓ 

ميفيععت ىٕ٘عبى٘ٓ ّعع٘اد ، ت٘ػععؿٚ ثععي سٗيععٚ  اّعش رْععؽ آٗسي ٗ دفععؽ اكععٍ٘ي ّع٘اد صائععذ ربّععذ دس ربّؿععٚ اّععشٗصي ، ثعٚ ؾَععت مْيععت ٗ    

           ٗ ؾعذُ تنٍٖ٘ع٘طي    ؿٜشٛب ّحذٗديت ٛبي ٗضؽ ؿعذٙ ثعشاي خعذّبت ؾْعّ٘ي دس ؿعٜشٛبي ثعضسه ٗ ّنعبٓ ٛعبي فؿبٍيعت ٛعبي كعٖؿتي 

ايزععبد ّـععنالت ٗيععظٙ اي ؿععذٙ اػععت مععٚ سفععؽ إٜٓععب تٖٜععب اص طشيععق ْٛععبٖٛيي ؾَععِ ٗ تزشثععٚ دس چٜععبسچ٘ة يععل    ّٖبػععت ، ثبؾععج 

٘اد صائعذ ربّعذ اّنعبٓ پعزيش ّعي ثبؿعذ . ّٖطقعٚ ٗيعظٙ         ّذيشيت كعحي  ٗ اكعٍ٘ي رٜعت اسائعٚ ساٛنبسٛعبي معبٛؾ ٗ مْيٖعٚ ػعبصي ّع         

ٗ ٗصاست ساٙ ٗ ، تحععت پ٘ؿعؾ ػععبصّبٓ ثٖععبدس ٗ دسيععبٕ٘سدي   )سٙ(ؿٜشػععتبٓ ثٖععذس اّعبُ خْيٖععي ٗاقععؽ دس  )سٙ(اقتلعبدي ثٖععذس اّععبُ خْيٖعي  

تشاثشي ّي ثبؿذ . دس ايعٔ ّزتْعؽ مَيعٚ ٗاحعذٛبي ؾَْيعبتي تؿْيعش ٗ ٕيٜعذاسي ٗ ؾْشإعي ثعٚ ثخعؾ خل٘كعي ٗاىعزاس ؿعذٙ ٗ ؾعالٗٙ               

٘      ثش آٓ دس ّحٌ طشح ٛبي ت٘ػعؿٚ ّزتْعؽ ثعب اػعتقشاس كعٖبيؽ ّتؿعذد ، ّنعبٕي ْٛ ع٘ٓ          رعٚ  ؿعٜشك كعٖؿتي ايزعبد ؿعذٙ اػعت . ثعب ت

ثٚ فؿبٍيت ٛبي ّ٘ر٘د دس ٗاحذٛبي ّزتْؽ ّ٘اد صائعذ ربّعذ ّتؿعذد ٕيعض تٍ٘يعذ ىشديعذٙ معٚ دس ايعٔ ساػعتب ّعذيشيت ّع٘اد صائعذ ربّعذ              

دس ساػععتبي مععبٛؾ ؾ٘اّععٌ آٍعع٘دىي ٗ رَعع٘ىيشي اص تخشيععت اّععشي ثؼععيبس ّٜععِ تَقععي ّععي ىععشدد . ٛ ٖععئ ّععذيشيت ّحععيط صيؼععت  

ت ثب ثعٚ معبسىيشي فٖع٘ٓ ؾَْعي ، فٖعي ، ؾَْعي ٕيعض ّعي ت٘إعذ دس پيـعجشد ّ٘فقيعت ثشٕبّعٚ ٛعبي ّعذيشيت پؼعْبٕذ ٕقعؾ                 ّحيط صيؼ

 ثؼضايي سا ايفبء ْٕبيذ . 

هقالِطَل -2

حَي سيختٚ ّي ؿٕ٘ذ يب ّحٌ ٛبي دفٔ ّّ٘اد صائذ ربّذ اص طشيق ّختَف ػجت آٍ٘دىي آة ، خبك ٗ ٛ٘ا ّي ؿٕ٘ذ . امخش صثبٍٚ ٛبيي مٚ دس 

ٕبة ٛبيي مٚ دس تْبع ثب ّ٘اد صائعذ  اصثبٍٚ ػ٘صٛب ػ٘صإذٙ ّي ؿٕ٘ذ . ّ٘رت ثشٗص آٍ٘دىي دس ّحيط صيؼت ّي ىشدٕذ ، ثٚ ؾٖ٘آ ّخبً سٗ دس

ثب خ٘د حٌْ مشدٙ ٗ ثٚ آة ٛبي صيشصّيٖي ّٖتقٌ فيٌ ٛب قشاس ّي ىيشٕذ دس ك٘ست ؾذُ مٖتشً كحي  ، آاليٖذٙ ٛب سا دس حبً تزضيٚ دس ٍٖذ

ٕػيعش امؼعيذ ٛعبي ىع٘ىشد ، امؼعيذٛبي ٕيتعشٗطٓ ٗ ثؿ عي ّع٘اد         ثب ٗر٘د تنٖيل ٛبي پيـشفتٚ مٖتشً ٕيض آاليٖذٙ ٛبيي ّي مٖٖذ حتي 

ذ دس ؿيْيبيي آٍي اص طشيق ٍٖذفيٌ ٛب ٗ صثبٍٚ ػ٘صٛب ثٚ آة ٗ ٛ٘ا إتـبس ّي يبثٖذ . ثبصيبفت ٗ اػتفبدٙ ّزذد ثب ْٛٚ ّضايبي آٓ ٕيض ّي ت٘إع 

آٍ٘دىي ٛبيي سا دس ّحيط ثٚ ٗر٘د آٗسدٙ . حزک آاليٖذٙ ٛعب اص ّع٘اد   ، پشداصؽ ٗ فشآيٖذٛبي ػبخت ّزذد ،  ّشاحٌ ّختَف ؾَْيبت إتقبً

ّذيشيت ّ٘اد صائعذ  صائذ ربّذ ثٚ ّشاتت ثؼيبس پشٛضيٖٚ تش اص مٖتشً آٍ٘دىي اػت ، ثٖبثشائ ثب ت٘رٚ ثٚ مَيٚ ي ّ٘اسد رمش ؿذٙ ثٜتشئ سٗؽ 



ىٕ٘ٚ ضبيؿبت يب دس ٗاقؽ مبٛؾ تٍ٘يذ ّ٘اد صائذ اػت . معبٛؾ ّع٘اد صائعذ اص اٍ٘يعت ٛعبي ّعذيشيت دس       ربّذ ، ثٚ حذاقٌ سػبٕذٓ تٍ٘يذ ائ 

مٚ ثٚ ؾٖ٘آ ِّٜ تشئ فٔ ّذيشيتي دس خل٘ف ّ٘اد صائذ ربّعذ اؾْعبً ّعي ؿع٘د . دس حقيقعت ػعبدٙ تعشئ ٗ        ّزتْؽ ثٖذسي اّبُ اػت 

اىش چٚ ْٕي ت٘آ اص تٍ٘يذ ضبيؿبت ّحيط صيؼت دس استجبط ثب ّذيشيت ّ٘اد صائذ ، پشٛيض اص تٍ٘يذ ائ ّ٘اد  ّي ثبؿذ .  دٗػتبٕٚ تشئ سفتبس ثب

مشد ٍٗي ثب ٗر٘د ائ ّؼئٍ٘ئ ثبيذ تٍ٘يذ مٖٖذىبٓ ّ٘اد صائذ سا تـ٘يق مٖٖذ تب ٛشمذاُ دس مبٛؾ تٍ٘يذ ضبيؿبت ثٚ ك٘ست مبٌّ رَ٘ىيشي 

تب حذ اّنبٓ مبٛؾ دٖٛذ . مبٛؾ ّيضآ ّ٘اد صائذ تٍ٘يعذ ؿعذٙ   ضبيؿبت ّشث٘ط ثٚ ّ٘اد ػْي ٗ خطشٕبك سا  ّـبسمت مٖٖذ يب حذاقٌ ثخؾ

ت٘ػط تٍ٘يذ مٖٖذىبٓ اكَي ّي ت٘إذ ؾبٌّ ّْٜي دس مبٛؾ ٛضيٖٚ ٛبي ّشث٘ط ثٚ إتقبً ٗ دفؽ ائ ّ٘اد ثبؿذ ، اص طشک دييش ٛضيٖٚ ٛعبي  

ل٘الت رذيذ سا ٕيض مبٛؾ ّي دٛذ . دس ّ٘سد ػبصّبٓ ٛبي تزبسي ٗ ّؤػؼبت مبٛؾ ّقعذاس  ثشاي تٍ٘يذ ّحّشث٘ط ثٚ تٜيٚ ّ٘اد خبُ اٍٗيٚ 

ّضايبي آٓ ّْنٔ اػت اص ٕػش اقتلبدي مْتش ّحؼ٘ع  ضبيؿبت تٍ٘يذي اغَت ّ٘سد قجً٘ ٗاقؽ ّي ؿ٘د ٍٗي دسّ٘سد تٍ٘يذ مٖٖذىبٓ خبٕيي 

 3ّقبديش مبٛؾ ّ٘اد صائذ اص ٕػش ٕ٘ؼ ، ّؿْ٘ال ثٚ (2)ؼت ّي ثبؿذ .ثبؿٖذ ٗ ثيـتش ثٚ ؾٖ٘آ يل ّؼئٍ٘يت سفتبسي دس ّقبثٌ حفع ّحيط صي

 ىشٗٙ صيش تقؼيِ ّي ؿٕ٘ذ:

ىشٗٛي مٚ ّي ت٘إٖذ ػشيؽ ٗ ثذٗٓ ٛضيٖٚ يب ثب ٛضيٖٚ مْتشي إزبُ ؿٕ٘ذ : ائ دػتٚ ّْنٔ اػت ثٚ آػبٕي ٗ ثب ايزعبد تیييعشات    -

 غز(كفحٚ مبسفتبسي م٘چل إزبُ ؿٕ٘ذ )ّخٌ ٕ٘ؿيذٓ سٗي دٗ طشک يل 

ٚ ّْنعٔ اػعت دٗسٙ ٛعبي صّعبٕي     ىشٗٛي مٚ دس ّذت صّبٓ ط٘الٕي تش ٗ ثبّلشک ٛضيٖٚ ثيـعتش إزعبُ ّعي ؿعٕ٘ذ : ايعٔ دػعت       -

خشيذ دػتيبٙ فت٘مپي مٚ ثٚ ط٘س خ٘دمبس سٗي دٗ طشک ثشىٚ ٛبي مبغز چبح ّي مٖذ مٚ ػبً( ٕيبص ثبؿٖذ )ّخٌ 1_2)ّخالم٘تبٙ

 ٗ ٛضيٖٚ ّ٘اد صائذ ، ّْنٔ اػت ثشاثش قيْت يل دػتيبٙ مپي دس ػبً ؿ٘د( ثؼتٚ ثٚ ّيضآ مپي ، كشفٚ ر٘يي دس خشيذ مبغز

دس ّذت ط٘الٕي تش إزبُ ّي ؿٕ٘ذ : ىشٗٛي مٚ الصّٚ إٜٓب تیييشات ؿذيذ دس سفتبس اػت ٗ ثب ٛضيٖٚ ٛبي ثبالتش ٗ ثشىـت ػشّبيٚ  -

ػشّبيٚ ىزاسي ثشاي خشيذ اثعضاس  ػبً ثيـتش( ٕيبص داؿتٚ ثبؿٖذ )ّخٌ  2اػت ثٚ دٗسٙ ٛبي صّبٕي ط٘الٕي )ّخال ائ دػتٚ ّْنٔ 

 (3)رذيذ مبسخبٕٚ ، ٕلت ػيؼتِ ٛبي تلفيٚ آة ٗ ِٛ چٖئ اػتفبدٙ اص ّجذً ٛبي حشاستي ثشاي مبٛؾ ّلشک إشطي(

اػبػي اسائٚ مَيٚ خذّبت دسيبيي ٗثٖذسي ّ٘سد ٕيبص فؿبٍيت ٛبي ثٖذسىبٛي سا ثٚ قبٕ٘ٓ  44اداسٙ مٌ ثٖبدس دسيبٕ٘سدي دس ساػتبي تحقق اكٌ 

ثخؾ خل٘كي ٗاىزاس ْٕ٘دٙ اػت ٗ إٓ ٚ تحت ٕػبست اداسٙ مٌ ثٚ إزبُ ّي سػذ ، كشفب اّ٘س حبمْيتي ّي ثبؿذ . ثٖبثشائ چـعْٚ ٛعبي   

ؼتقش دس ّزتْؽ ث٘دٙ ٗ ّ٘اد صائذ تٍ٘يذي ّشث٘ط ثٚ اداسٙ ؿشمت ٛبي خل٘كي ّ )سٙ(ٍيذ پؼْبٕذ ٛبي كٖؿتي ّزتْؽ ثٖذسي اّبُ خْيٖيت٘

ؿشمت مٚ ثٚ ؾٖع٘آ   33ّ٘اد صائذ ربّذ تٍ٘يذي اص ػبختْبٓ ٛبي اداسي ٗ مٌ اص ٕ٘ؼ صثبٍٚ ٛبي اداسي ٗ ؿجٚ خبٕيي اػت . دس ائ پظٗٛؾ 

َيٚ ّ٘اد صائذ ربّذ دس ّزتْؽ ثٚ داليٌ صيش تٍ٘يذ دس ّزتْؽ فؿبٍيت ّي ْٕبيٖذ ، ّ٘سد ثشسػي قشاس ىشفت . متبّئ مٖٖذٙ ٗ يب ػشّبيٚ ىزاس 

آٗسدٙ ؿذٙ اػت . ٕـبٓ دٖٛعذٙ آٓ اػعت معٚ اص     1 مٚ دس رذًٗ ؿْبسّٙي ىشدد . إ٘اؼ صائذات ؿٖبػبيي ؿذٙ ثشسػي ٗ ّذيشيت فؿَي إٜٓب 

ذ ٗسٗدي ثٚ ّحٌ دفٔ ثٜذاؿتي ؿٜشداسي پتبٕؼٌ ثبالي قبثَيت ثبصيبفت ائ پؼْبدٛب اػتفبدٙ ٕـذٙ ٗ ّٖزش ثٚ افضايؾ ّيضإٔ ّ٘اد صائذ ربّ

اص پؼْبٕذ تٍ٘يذي دس ّزتْؽ ّشث٘ط ثٚ ؿشمت ٛبي خل٘كي ّي ثبؿذ ٗ ثب ت٘رٚ ثعٚ ٕع٘ؼ فؿبٍيعت    ّي ىشدد . اص إٓزبيي مٚ ػِٜ ؾْذٙ اي 

ّع٘س ػعبختْبٕي   إزعبُ ا ٛبي إٜٓب دس ىشٗٙ ٛبي ، اّ٘س ػتبدي ، تٜيٚ ٗ ٕيٚ داسي تزٜيضات ٗ تبػيؼبت ، تخَيٚ ، ثبسىيشي ٗ إجعبسؽ معبال ٗ   

ٌ      اّنبٓ   تٍ٘يذ پؼْبدٛبي ٗيظٙ دس ؿشمت ٛب ٗر٘د داسد . ٍزا ّ٘اد صائذ ربّذ ؿٖبػبيي ؿذٙ ثش اػعبع ثشٕبّعٚ ّحعيط صيؼعت ػعبصّبٓ َّع

(UNEP)ًٗاسائٚ ىشديذ . ٕتبيذ ٕـبٓ ّي دٛذ مٚ ّ٘اد صائذ ربّذ تٍ٘يذي ّزتْؽ اغَت اص إ٘اؼ ؿعجٚ خعبٕيي    2 طجقٚ ثٖذي ؿذٙ ٗ دس رذ

ثعٚ  ٗصٕي ّ٘اد صايذ ربّذ خطشٕبك ؿٖبػبيي ؿذٙ ثؼبس إذك اػعت ٗ  دسكذ ث٘دٙ ٗ مْتش دس ىشٗٙ ّ٘اد صائذ ربّذ خطشٕبك قشاس ّي ىيشٕذ . 

اػتفبدٙ ْٕ٘د .  )سٙ(فٔ ّ٘اد صائذ ربّذ ّٖطقٚ تحت ٕػبست پتشٗؿيْي ثٖذس اّبُ خْيٖيّي ت٘آ اص ّحٌ د ائ ّيضآ ٕيض ّٖػ٘س سفؽ اكٍ٘ي 

 اّب إٓ ٚ ثؼيبس اْٛيت داسد مبٛؾ تٍ٘يذ صايذات اػت مٚ ثب اؾْبً ساٛنبسٛبي مْيٖٚ ػبصي ّ٘اد صايذ ربّذ ّي ت٘آ ثٚ ائ ِّٜ سػيذ . 

 



)رُ( ر هجتوع تٌذري اهام خويٌيتزرسي هذيزيت فعلي اًَاع هَاد سايذ جاهذ د -1جذٍل شوارُ 
 

 ًحَُ هذيزيت فعلي اًَاع هَاد سايذ جاهذ رديف

1 
سايذات خشل شاهل طزح تاسيافت 

 )ماغذ ،مارتي ٍ هقَا، شيشِ(
 تفنيل اس هثذاء تَليذ ٍ تاسيافت در تزخي تخشْاي هجتوع

2 
، اجساد جاًَراى ٍ  پسواًذّاي غذايي

 ًخالِ تاغي ضايعات ، غالت

هحل دفي تْذاشتي شْزداري تِ صَرت هستقين يا غيز اًتقال تِ 

 هستقين

 ًخالِ ّاي ساختواًي 3
تفنيل اس هثذاء تَليذ ، استفادُ هجذد، اًتقال تِ هحل دفي تْذاشتي 

 شْزداري

4 
ضايعات پالستيني شاهل )ضايعات تستِ 

 ٍ...( تٌذي ماال، ظزٍف ينثار هصزف

خشْاي هجتوع، اًتقال تِ تفنيل اس هثذاء تَليذ ٍ تاسيافت در تزخي ت

 هحل دفي تْذاشتي شْزداري 

 تفنيل اس هثذاء تَليذ ٍ تاسيافت در تزخي تخشْاي هجتوع فلشات 5

 اًتقال تِ هحل دفي تْذاشتي شْزداري هٌسَجات 6

 اًتقال تِ هحل دفي تْذاشتي شْزداري ضايعات چَتي 7

8 
 قطعات داغي ٍ اسقاطي ٍ

 قطعات النتزًٍيني
 هجذد، تاسيافت، اًتقال تِ هحل دفي تْذاشتي شْزدارياستفادُ 

 ًگْذاري هَقت ،اًتقال تِ هحل دفي تْذاشتي شْزداري تايز ٍالستيل فزسَدُ 9

 اهحاء تِ ٍسيلِ ستالِ سَس –تفنيل اس هثذاء  پسواًذّاي عفًَي 11

 ضايعات آغشتِ تِ هَاد رٍغٌي ٍ ًفتي 11
 هجتوع تفنيل اس هثذاء تَليذ در تزخي قسوتْاي

 اًتقال تِ هحل دفي تْذاشتي شْزداري

 اًتقال تِ هحل دفي تْذاشتي شْزداري  ضايعات هَاد هعذًي 12

 اًتقال تِ هحل دفي تْذاشتي شْزداري ضايعات النتزًٍيني   13

 اًتقال تِ هحل دفي تْذاشتي شْزداري ضايعات هَاد شيويايي 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)رُ( در هجتوع تٌذري اهام خويٌي (UNEP) طثقِ تٌذي هَاد سائذ جاهذ تز اساط تزًاهِ هحيط سيست ساسهاى هلل -2جذٍل شوارُ 
 

 سايذ جاهذ ُهاد رديف
 خاصيت

 هَاد سايذ غيز خطزًاك
A B C D E F 

1 
سايذات خشل شاهل طزح تاسيافت 

 )ماغذ ،مارتي ٍ هقَا، شيشِ(
       

2 
جاًَراى ٍ ، اجساد  پسواًذّاي غذايي

 ًخالِ تاغي ضايعات ، غالت
       

        ًخالِ ّاي ساختواًي 3

4 
ضايعات پالستيني شاهل )ضايعات تستِ 

 ٍ...( تٌذي ماال، ظزٍف ينثار هصزف
       

        فلشات 5

        هٌسَجات 6

        ضايعات چَتي 7

        قطعات داغي ٍ اسقاطي  8

        ٍالستيل فزسَدُتايز  9

        پسواًذّاي عفًَي 11

        ضايعات آغشتِ تِ هَاد رٍغٌي ٍ ًفتي 11

         ضايعات هَاد هعذًي 12

        ضايعات النتزًٍيني   13

        ضايعات هَاد شيويايي 14

 

 سينذييش اػتقشاٛبي ّتٖ٘ؼ رٖت مٚ داساي ػبختبس ؿٜشك ٛبي كٖؿتي ّي ثبؿذ ، تؿذاد صيبدي ؿشمت ثب فؿبٍيت  )سٙ(دس ثٖذس اّبُ خْيٖي 

ّعذيشيت ّع٘اد   يبفتٚ إذ ٗ تحت ٕػبست ّذيشيت ٗاحذ ّؼبئٌ صيؼت ّحيطي إٜٓب مٖتشً ّي ىشدد . يني اص ّؼبئٌ صيؼت ّحيطي ّذٕػش ، 

ثٚ ط٘س ّؼبٗي ٗ ينؼبٓ دس تٍ٘يذ صائذات مٌ ّزْ٘ؾعٚ ّعؤحش ٕيؼعتٖذ ، دس ٕتيزعٚ رٜعت       اص إٓزب مٚ ْٛٚ ؿشمت ٛبربّذ إٜٓب اػت . صائذ 

ٍزا ثعٚ ّٖػع٘س ارعشاي طعشح ٛعبي ّعذيشيتي       اؾْبً طشح ّذيشيتي ّـتشك ٕيض ثٚ ط٘س ينؼبٓ ْٕي ت٘آ اص ْٛٚ ؿشمت ٛب إتػبس داؿت .  

ٍحبظ ّي ىشدد ، ثذئ  02_22ثٖبثشائ دس ارشاي طشح قبٕ٘ٓ . ؿشمت ٛب اٍ٘يت ثٖذي ىشدٕذ ٛبي ّٖبػت ّشث٘طٚ ثبيذ ثب ٍحبظ ٕج٘دٓ ّؿيبس

% اص صائعذات معٌ ّزْ٘ؾعٚ ثعٚ ٕحع٘ اكعٍ٘ي       02% اص مٌ ؿشمت ٛبي تبحيش ىزاس إتخبة ٗ تحت پ٘ؿؾ طشح قشاس ىيشٕذ ، 22ّؿٖي مٚ اىش 

   5 تعب 1ّؿيبسٛب ؿشمت ٛعب اص  ائ ػبع ىشديذ ٗ ثش ا يّذيشيت خ٘اٖٛذ ؿذ . رٜت ؿٖبػبيي ىشٗٙ ؿشمت ٛبي اكَي ّؤحش ثش تٍ٘يذ ّؿيبسٛبي

ّي دس ِٛ ضشة ؾذد خ٘اٖٛذ ؿذ ٗ  4دس خل٘ف ٛش ّؿيبس ّؿيبس صيش دس ٕػشىشفتٚ ؿذٙ ٗ اّتيبصات ٛش ؿشمت  4ّي ؿٕ٘ذ .اىش اّتيبصدٛي 

خ٘اٖٛعذ  اٍٗ٘يت طجقٚ ثٖذي ىشٗٙ  4دس  3 رذًٗ ؿْبسٙثش اػبع ٗ مؼت خ٘اٖٛذ ْٕ٘د  625ٗ حذامخش  1اّتيبصي حذاقٌ ، دس ٕتيزٚ ؿٕ٘ذ 

  :ىشديذ 

 اّتيبص ( 5تب  1) ؿشمت داساي ثيـتشئ پشػٌٖ دس ّزتْؽ ثبؿذ   -

 اّتيبص ( 5تب  1) ّذت إؿقبد قشاسداد ط٘الٕي تشي سا داؿتٚ ثبؿٖذ  -



 اّتيبص ( 5تب  1) تٍ٘يذي ؿشمت ثيـتش كٖؿتي ثبؿذ تب خبٕيي صائذات  -

 اّتيبص ( 5تب  1) اختيبس داؿتٚ ثبؿذ  دسيؽ تشي سا دس ّحذٗدٙ ثٖذس ػح٘صٙ ٗث٘دٙ ٗ  ػبصّبٓ اكَي فشآيٖذٛبي رضء فؿبٍيت -

 

 ًحَُ اٍلَيت تزحسة اهتياس ًْايي مسة شذُ 3جذٍل شوارُ 

 اٍلَيت اهتياس  رديف

1 51-1 4 

2 111-51 3 

3 151-111 2 

 1 151-تيشتز 4

 

 

ًتيجِ گيزي ٍ پيشٌْادات -3
 تیييش ثب مٚ دإؼت صيش ّ٘اسد ت٘آ ّي سا )سٙ(خْيٖي اّبُ ثٖذسي ّزتْؽ دس ربّذ صايذ ّ٘اد تٍ٘يذ ؾٌَ آّذٙ ؾٌْ ثٚ ٛبي ثشسػي اػبع ثش

 :  يبفت خ٘اٛذ مبٛؾ ّزتْؽ دس صايذ ّ٘اد تٍ٘يذ ّيضآ ّـنالت اي سيـٚ اكالح ٗ مبس إزبُ فشآيٖذ دس

  غيشاكٍ٘ي سٗؿٜبي ثٚ ٗثبسىيشي تخَيٚ ؾَْيبت إزبُ -1

  ٕبّٖبػت ثٖذي ثؼتٚ ثب مبالٛبيي پزيشؽ -2

 (  فشػ٘دىي ثؿَت)  ٗدػتيبٜٛب تزٜيضات ّٖبػت مبسمشد ؾذُ -3

  مبّيٕٜ٘ب كبحجبٓ غيشدائِ ح ٘س ثب ّزتْؽ ّـتشيبٓ ثش ٕػبستي ػيؼتِ ٗر٘د ؾذُ-4

 ؾَْيبتي ٛبي ّح٘طٚ ٗ مبسىبٜٛب دس ثٖبيي صيش ّـنالت ٗر٘د -5

 ّزتْؽ دس ٗ پزيشد ّي ك٘ست پؼْبٕذٛب حزِ ٗ ّيضآ مبٛؾ ّٖػ٘س ثٚ ربّذ صائذ ّ٘اد ػبصي مْيٖٚ ساػتبي دس ّذيشيتي ساٛنبسٛبي مَيٚ

 :ىشدد ّي اسائٚ ريٌ ؿشح ثٚ ربّذ صائذ ّ٘اد ػبصي مْيٖٚ ساٛنبسٛبي )سٙ(خْيٖي اّبُ ثٖذسي

ٔ  ّع٘اد  اص اػعتفبدٙ  ،( ػبصي خطش ثي) ػبصي خٖخي ، تٍ٘يذ ّجذا اص تفنيل ، ّ٘قت داسي ٕيٚ فشآيٖذ اكالح ، تٍ٘يذ اصّجذا مبٛؾ  ، رعبييضي

  ارشايي فشآيٖذٛبي اكالح ، ػ٘ص صثبٍٚ دس ػ٘صإذٓ ، مْپ٘ػت م٘د تٍ٘يذ ، ثبصيبفت ، ّزذد اػتفبدٙ

ٗاتش ، مبٗٙ ، مـتيشإي خط رٖ٘ة ، ثٖيعبد   ذتبيؿشمت ٛبي ٗ ّؿيبسٛبي ّـخق ؿذٙ اسائٚ ؿذٙ دس ائ ٕ٘ؿتٚ اٍٗ٘يت ثٖذي سٗؽ ثب اؾْبً 

رٜعت  ّبت تخَيٚ ٗ ثبسىيشي مبال ٗ تؿْيش ٗ ٕيٚ داسي تزٜيضات ّشث٘طعٚ سا دس ثٖعذس اسائعٚ ّعي ْٕبيٖعذ      ٗ آٍّ٘يٖيُ٘ مٚ خذثبسإذاص ، سٗثيبٓ 

 ارشاي طشح مْيٖٚ ػبصي ّ٘اد صائذ ربّذ دس اٍٗ٘يت اًٗ قشاس ىشفتٚ إذ . 



تخَيٚ ٗ ثبسىيشي مبال ٗ غالت( ، ىَف احؼجٖي )اٍٗ٘يت دُٗ دس ارشاي طشح ؿشمت ٛبي مَٜش مشّبٕـبٙ ٗ پشديغ ّتحذٙ )تخَيٚ ٗ ثبسىيشي 

 ّ٘اد ٕفتي( ، ّي ثبؿٖذ .تؿْيش ٗ ٕيٜذاسي تزٜيضات ّشث٘طٚ( ، ثٜشآ )تخَيٚ ٗ ثبسىيشي 

ٗ آسّبٓ ّع٘د آػعيب ، فشاػعبحٌ پبسػعيبٓ )تؿْيعش ٗ ٕيعٚ داسي تزٜيعضات دسيعبيي ٗ          ؿشمت ٛبي داساي اٍٗ٘يت ػُ٘ ،ٕيئ ػجض خبٗسّيبٕٚ

دإٚ ػپبٛبٓ ، )تخَيٚ ٗ ثبسىيشي غالت( ، ايشآ ّبسئ ػشٗيغ ، ّح٘س طاليي ٗ ثٜشآ )تخَيٚ ٗ ثبسىيشي ّ٘اد ٕفتي( ، ٕخٌ ّخبثشاتي( ، ٛضاس

 )اّ٘س ػبخت ٗ ػبص( ّي ثبؿٖذ . ػي پي دي دسيب )اّ٘س تٖػيْبتي ّزتْؽ( ، داسيبٓ ٗ خشُ )اسائٚ خذّبت اٗسطإؼي( ، ػيشّبٓ 

 ُ رٜت ارشاي طشح قشاس ىشفتٚ اػت:ؿشمت ٛبي صيش ٕيض دس اٍٗ٘يت چٜبس

ٗ كٖؿت فبسع ، دسيب ّ٘د ، آسّبٓ ّ٘د آػيب ، ػٖب إذيـٚ ، )تؿْيعش ٗ ٕيعٚ داسي تزٜيعضات( ، ؿعشمت ٛعبي       ، ؿٜشثٖذسؿشمت ٛبي رٜت 

ِ پبؿي ٗ طؿْٚ ، ؿشمت اكالح ػجض اسٕٗذ )ػمبسٗآ رٖ٘ة )اسائٚ خذّبت ػبخت ٗ ػبص( پبيبٕٚ احذاث ، آدٙ ، م٘ؿؾ ٗسصآ ، آسؿئ م٘ٙ ، 

 (ىزاسي( ، احؼبٓ ىؼتشآ ٗ پيْبٓ ىؼتشآ )اسائٚ خذّبت ف بي ػجض
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