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 چىيذٜ:

ثش ايٗ ثبٚس ثٛد٘ذ وٝ آِٛدٌي ثٝ ٞش ٔيضاٖ دس ديب حُ ٔيٍشدد. دسيبٞب دسيب دس ثبٚس ٔشدْ ثيٟٙبيت ثٛد ٚ ٔيالدي  05تب دٞٝ 

ثب سٚ٘ك ٌشفتٗ تجبست جٟب٘ي اص عشيك دسيبٞب ٚ افضايؾ حٕلُ ٚ ٘ملُ   ئذ تّمي ٔيـذ٘ذ. ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙبعمي ثشاي دفغ ٔٛاد صا

دسيبيي ٚ ٕٞچٙيٗ جبثجبيي ٔٛاد آِي اص عشيك دسيب آِٛدٌي دس دسيب ٚ إٞيت حفظ ٔحيظ صيؼت دسيبيي ٔذ ٘ظش جٛأغ 

د للٛا٘يٙي دس ايلٗ   ٔٙجلش ثلٝ ايجلب    TORRY CANIONثيٗ إِّّي لشاس ٌشفت ٚ ٟ٘بيتلب سلغ اص ػلب٘حٝ وـلتي ٘فتلي      

خلٛف ٌشديذ. لٛا٘يٗ حفبظت اص ٔحيظ صيؼت دسيبيي ثشاي وبٞؾ آِٛدٌي دسيب اص عشيك وـتيٟب ٚضغ ٌشديذ ثٙٛػي 

ثب تذاثيش خبكي الذأبت وٙتشِي سا ٘يلض دس خللٛف ولبٞؾ سيؼله      ؿٙذوٝ ؿٙبٚسٞبيي وٝ حبُٔ ٔـتمبت ٘فتي ٘يض ٔيجب

اِضألبت وٙتشِلي ٚ تجٟيلضات ثيـلتشي ثلش سٚي ؿلٙبٚسٞب للشاس ٌشفلت تلب           طيثب سيـشفت ػّٓ ٚ تىِٙٛٛ ي ثٕٙبيٙذ .آِٛدٌ

آ٘جبييىٝ اص تشدد ؿٙبٚسٞبي حبُٔ ٘فت ته جذاسٜ جٌّٛيشي ثؼُٕ آٔذ ٚ لٛا٘يٙي دس خلٛف وبٞؾ سيؼه آِٛدٌي 

 ٞٛا تٛػظ وـتيٟب ٚ ٕٞچٙيٗ لٛا٘يٙي ٔشثٛط ثٝ جبثجبيي آة ثبالػت وـتي ٞب ٚضغ ٌشديذ.

% اص ٔجٕٛع آِٛدٌي يه ٚ ٘يٓ ٔيّيلٖٛ ٔتلش ٔىؼجلي ولٝ ٚاسد دسيلبي       7.4 جبْ ؿذٜ فمظ ػبِيب٘ٝ ِٚي عجك ثشسػي ٞبي ا٘

ٔيـٛد ٔشثٛط ثٝ وـتيٟبػت ٚ ٔحيظ صيؼت دسيبيي ٔتبحش اص كٙبيغ ديٍشي ٘يض ٔيجبؿذ ٚ حفبظت اص ٔحيظ صيؼت دسيبيي 

 د.ٔيجبيؼت ثب جذيت ثيـتش اص ػٛي ٔجبٔغ  ّٔي ٚ ثيٗ إِّّي سيٍيشي ٚ د٘جبَ ؿٛ
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 منابع آالينده آب دريا

تلٛيش سش٘ذٜ آغـتٝ ثٝ ٔٛاد ٘فتي يىي اص دِخشاؿتشيٗ كحٙٝ ٞبيي اػت وٝ ٔغجٛػبت ٚ سػب٘ٝ ٞب ثلشاي تٟيلي    

ٔيذٞٙذ ٚ ايلٗ ٔٛضلٛع ػلجت ٌشديلذٜ ولٝ افىلبس       افىبس ػٕٛٔي سغ اص ٚلٛع آِٛدٌي ٞب دس دسيب ثٝ ٔخبعجيٗ خٛد ٘ـبٖ 

ػٕٛٔي وـتيٟب ٚ ٔخلٛكب تب٘ىشٞب سا يىي اص ٟٕٔتشيٗ ػٛأُ آِٛدٜ وٙٙذٜ آة دسيب ثذا٘ٙلذ ِٚلي ٕٞبٍ٘ٛ٘لٝ ولٝ ػٙلٛاٖ      

ثشاحش جٙلً   8778ٚ  8741ثيٗ ػبِٟبي  ٔخبَ ػٙٛاٖ% اص وُ آِٛدٌي ٞبي دسيبيي ٔيجبؿذ ثٝ 0ٌشديذ ايٗ آِٛدٌي حذٚد 

ثيـتش اص آِٛدٌي اػت ولٝ  ثٝ تٟٙبيي ٛدٌي ثضسي دسٔٙغمٝ خّي  فبسع سخ داد وٝ ٞشوذاْ اصايٗ آِٛدٌيٟب سٙ  ٔٛسد آِ

. دس ٔلٛسد ػلبيش ٔٙلبعك دسيلبيي ٘يلض ٚضلؼيت ثلٝ ٕٞليٗ         تٛػظ اوؼٖٛ ٚاِذص دسػٛاحُ آٔشيىب اتفبق افتبد 8717دسػبَ 

ولٝ ثلٝ    ِٛدٌي ٕٞٝ ػلبِٝ ٚاسد دسيبٞلب ٔيٍلشدد   كٛست اػت ٚ خٛاػتٝ يب ٘بخٛاػتٝ دس احش حضٛس كٙبيغ ٔمذاس ٔتٙبثٟي آ

ػٙٛاٖ ٞضيٙٝ ٚ تبٚا٘ي دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔيـٛد وٝ ٔحيظ صيؼت دسيبيي ثبثت سيـلشفت تىِٙٛلٛطي ٚ سٛيلبيي چشخلٝ كلٙؼت      

 ٔتحُٕ ٔيٍشدد. 

 ثغٛس وّي آِٛدٌي كفش دس دسيب يؼٙي تٛلف تٕبْ فؼبِيتٟبي التلبدي وٝ ػٕلال ٕٔىلٗ ٘يؼلت ٚ اص عشفلي دساي لبثّيلت     

داسد، يؼٙي ثذٖٚ ٚاسد آٔذٖ خؼبسات صيؼت ٔحيغي ٔيتٛاٖ دس حذ ٔؼيٗ ٚ وٙتشَ ؿلذٜ  سزيشؽ آِٛدٌي سا تب حذ ٔؼيٙي 

اي اص آِٛدٌيٟب سا ثؼتٝ ثٝ ٘ٛع آِٛدٌي ٚ ؿشايظ خبف ٔٙغمٝ ٚاسد دسيب ٕ٘ٛد. ايٗ ٔؼئّٝ دس وٙٛا٘ؼيٟٛ٘بي دسيبيي تحلت  

صثبِٝ ٞبيي وٝ لبثّيلت ثشٌـلت ثلٝ عجيؼلت ساداس٘لذ دس ؿلشايظ        ٔـخق ٚ لٛا٘يٗ دفغ  PPMػٙٛاٖ سيضؽ ٔٛاد ٘فتي ثب 

خبف ٔجٛص دادٜ ؿذٜ اػت ِٚي حذ ايٗ آِٛدٌي ٞب ثبيذ تبثغ ٔذيشيت جلبٔغ ٚ ولبّٔي ثلشاي ٔٙلبعك ٔختّلف ٚ ؿلشايظ       

 وٝ ٔذيشيت ٔحيظ صيؼت ايٗ ٚظيفٝ سا ثش ػٟذٜ داسد. ٔختّف تؼشيف ٌشدد

 

 مديزيت محيط سيست دريايي

ظي ثٝ ٔحيظ صيؼت دسيبيي ٚاسد ؿلذٜ ٚ ػلجت    بٖ ثٝ عٛس ٔؼتميٓ يب غيش ٔؼتميٓ، ٔٛاد يب ا٘شآِٛدٌي تٛػظ ا٘ؼ

ثشٚص احشات صيبٖ ثبسي ثٝ ٔٙبثغ ص٘ذٜ ٚ ثٝ ٔخبعشٜ افتبدٖ ػالٔتي ا٘ؼبٖ ٚ ٔب٘غ سيـشفت فؼبِيتٟلبي دسيلبيي ٘ظيلش ٔلبٞيٍيشي     

خٛاٞذ ؿذ.آِٛدٌي ٔحيظ صيؼت دس دٚ  ٌشديذٜ ٚ دس ضٕٗ ػجت وبٞؾ ويفيت آة دسيب ٚ وبٞؾ تؼذاد تفشيحٍبٟٞب

ػغح ٔغشح اػت. الذأبت وٙتشَ آِٛدٌي ٕٞٛاسٜ ثش اػبع سبيٝ ٞبي ػمال٘ي ٚ ٔؼتذَ كٛست ٕ٘ي ٌيشد.ٌبٞي اٚللبت  

ايٗ لجيُ الذأبت چبسٜ ػبص سيؾ اص دسن ٔيضاٖ ٔخبعشات ٔبدٜ آاليٙذٜ ٚ دسجٝ ٔفيذ ثٛدٖ اللذاْ ا٘جلبْ ٔلي ؿلٛد. ٌلبٜ      



ػٕٛٔي ٕٔىٗ اػت ٔٛجت ثٝ اكشاس ا٘جبْ ٞش وبسي ثٝ ٔٙظٛس چبسٜ جٛيي ؿٛد ٚ يلب ػلجت ٌلشدد    تحشيه افىبس ٘بآٌبٜ 

٘ـبٖ دٞذ ولٝ دس ايلٗ صٔيٙلٝ فؼلبَ      ٚ ظبٞشاً وٝ دِٚت ٞب ٚ يب يه كٙؼت خبف ٔججٛس ؿٛد فؼبِيتي ا٘جبْ دٞذ وٝ كشفبً

ٚ ثبػج اتالف ٔٙبثؼي اػت وٝ ؿلبيذ  اػت.ايٗ ٌٛ٘ٝ فؼبِيت ٞبي ظبٞشي ٕٔىٗ اػت ثي ضشس ثبؿذ أب ٞضيٙٝ ثشداس ثٛدٜ 

ثٟتش اػت دس جبي ديٍش كشف ؿٛ٘ذ.اص جٙجٝ ديٍش،الذأبت غيش ٔمؼَٛ دس وٙتشَ آِٛدٌي ٕٔىٗ اػت ػجت ثذتش ؿذٖ 

. ثٝ ٔٙظٛس ايجبد ٚحذت سٚيٝ دس وٙتشَ آِٛدٌي ٞب دٚ ػغح وّلي ثلشاي ٔلذيشيت ٔحليظ صيؼلت دس ٘ظلش       اٚضبع ٌشدد

 ٌشفتٝ ٔيـٛد:

 سطح اول

يضاٖ آِٛدٌي وٕتش اص ظشفيت دسيبػت ٔب٘ٙذ صٔب٘ي وٝ ٘فت ٔٙجغ اكّي ا٘شطي ٘جٛد ٚ حُٕ ٚ ٘مُ آٖ : 8ٔػغح 

  دس ايٗ ػغح آِٛدٌي حبكُ اص ػّٕىشد وـتيٟب ٞضيٙٝ اي ايجبد ٕ٘يىٙذ ٚ دس عجيؼلت جلزة ٔيٍلشدد.    ا٘ذن ثٛدٜ اػت

 Zero)  ٙتي ا٘جلبْ ٔيٍلشدد.  دس ثؼيبسي اص ٔٙبعك جٟبٖ ايٗ ػلغح ٚجلٛد داسد ٚ ٔلذيشيت ٔحليظ صيؼلت ثلٝ ؿلىُ ػل        

economic cost) - 

 2سطح  –مديزيت محيط سيست 

: ٔيضاٖ آِٛدٌي فشاتش اص ظشفيلت سلزيشؽ دسيلب ٚ افىلبس ػٕلٛٔي اػلت ٚ ٞضيٙلٝ اضلبفٝ ايجلبد ٔيىٙلذ.           2ػغح 

(External costٙٚظيفٝ ٔذيشيت آِٛدٌي ايٗ اػت وٝ ٔغٕئٗ ؿٛد آِٛدٜ وٙٙذٜ ايٗ ٞضيٙٝ اضبفي سا سشداخت ٔيى )ذ. 

دس ايٗ ٔشحّٝ ٞشچٝ فؼبِيتٟبي التلبدي ثيـتشي كٛست ٌيشد ثٝ ٘ٛػي ٞضيٙٝ ٞبي صيؼت ٔحيغي ثبيذ جٟت وٙتشَ ػغح 

 آِٛدٌي افضايؾ يبثذ. ٕ٘ٛداس ريُ ايٗ ٔٛضٛع سا ٕ٘بيؾ ٔيذٞذ

 ٕ٘ٛداس فؼبِيت التلبدي

 

 
 

 

 

 

 فعاليت اقتصادي )سود(                                                آلودگي دريايي                                                                                                          
 

 

 

 

             سطح آلودگي هاي دريايي   
                                                                    P                                                                                    P0   



 : رابطه آلودگي هاي محيط سيستي با فعاليتهاي اقتصادي 1نمودار 

ٔـبٞذٜ ٔيٍشدد آِٛدٌي ٞبي ٔحيظ صيؼتي ثب فؼبِيتٟبي التلبدي ساثغٝ ٔؼتميٓ داسد ثلٝ   8ؿٕبسٜ ٕ٘ٛداسدس ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ 

 P0٘حٛي وٝ ٞشچٝ فؼبِيت التلبدي ثيـتش ؿٛد آِٛدٌي ٔحيظ صيؼت ٘يض افضايؾ سيذا ٔيىٙذ. ايٗ آِٛدٌي ٞلب اص ٘مغلٝ   

اػت وٝ تٛا٘بيي جلزة ٔلٛاد آاليٙلذٜ سا ثلذٖٚ      ٕٞبٖ حذ لبثُ سزيشؽ ٔحيظ صيؼت P0آغبص ٔيـٛد ، دس حميمت ٘مغٝ 

تبحيش ػٛء داسد ٚ سغ اص ايٗ ٘مغٝ آاليٙذٌي دس ٔحيظ ٔـٟٛد ٌشديذٜ ٚ تبحيشات آٖ ثلب سؿلذ ٚ فؼبِيلت التللبدي ساثغلٝ      

 ٔيجبؿذ. 2ٔذيشيت  ػغح  P0ٚ ثؼذ اص  8ٔذيشيت  ػغح  P0ٔؼتميٓ خٛاٞذ داؿت ٚ يب ثؼجبستي ديٍش لجُ اص 

 

 ي صيؼت ٔحيغيٕ٘ٛداس ٞضيٙٝ ٞب

 

 

              

آلودگي هاي سيست محيطي  

                                                                                                                                       C               

 

                                     

 آلودگي دريايي                                                                
 
 
 

 

 
 

        اي  ا    لود  
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 : هشينه هاي سيست محيطي 2نمودار 

 ٞضيٙٝ ٞبي وبٞؾ احشات صيؼت ٔحيغي فٛق  ٔـبٞذٜ ٔيٍشدد آِٛدٌي ٞبي ٔحيظ صيؼتي ثب  2ؿٕبسٜ ٕ٘ٛداسثب ٔالحظٝ  

ساثغٝ ٔؼىٛع داسد ثغٛسيىٝ ٞشچٝ دس صٔيٙٝ وبٞؾ احشات صيؼت ٔحيغي ثيـتش ٞضيٙٝ وٙيٓ آِٛدٌي ٞبي صيؼت ٔحيغي 

ش وبٞؾ سيذا وشدٜ ٚ دس ٘تيجٝ التلبد ػبِٕتشي خٛاٞيٓ داؿت ٞشچٙذ تحت ٞيچ ؿشايغي  احشات آِٛدٌي كفش ثيـت

 ثٝ كٛست خظ افمي ادأٝ سيذا خٛاٞذ ٕ٘ٛد. P1٘خٛاٞذ ؿذ. ٚ ٔٙحٙي ثؼذ اص ٘مغٝ 

 

 ػي ايٗ دٚ ٕ٘ٛداس ثٝ كٛست ريُ خٛاٞيٓ داؿت:سحبَ ثب ثش

P1 



              
 لود    اي    ت   ي    

 فعاليت اقتصادي )سود(
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    س    لود    اي د  ا         اي  ا    لود  /
 
 

  

P0XP    ٖٞضيٙلٝ ججلشاCorrective Cost   ٔب٘ٙلذClean Up Cost   ثلشايOil Spil      يلب ججلشاٖ خؼلبست كلٙؼت

 تٛسيؼت يب ٔبٞيٍيشاٖ يب ٔشدْ اػت

 ؿذٖ تب٘ىشٞب ٔيتٛا٘ذ جبي ٞضيٙٝ ججشاٖ سا ثٍيشد. double bottonٔخال  Preventive cost =ٞضيٙٝ سيـٍيشي 

بْ ٌشفتٝ دس خلٛف ولبٞؾ سيؼله   ثٝ ػجبستي ٞضيٙٝ ٞبي ا٘جٔحُ تؼبدَ ػٛد ثحشا٘ي ٚ ٞضيٙٝ ثحشا٘ي اػت ،  X٘مغٝ 

تاللي داس٘ذ ايٗ ٘مغٝ ٘مغٝ استيٕٓ آِٛدٌي ٚ ٞضيٙلٝ ٞلبي صيؼلت ٔحيغلي      Xآِٛدٌي ٚ آِٛدٌي ٔحيظ صيؼت دس ٘مغٝ 

اػت وٝ ٔيتٛاٖ ٞضيٙٝ لبثُ لجِٛي سا ثشاي ػٛد لبثُ لجِٛي دس ٘ظش ٌشفت اص ايٗ ٘مغٝ ثٝ ثؼذ ٞشچٝ ٞضيٙٝ سا ثلبال تلش ثجلشيٓ    

اٌش يه ٚاحذ ديٍش آِٛدٜ وٙيٓ ٕٞب٘ملذس ٞلٓ خؼلبست ٚاسد ولشدٜ      التلبدي ٘ليت ٘خٛاٞذ ؿذ ٚ ػٛدي ثبثت فؼبِيت 

ثذيٗ ٔٙظٛس فؼبِيتٟبي التلبدي  ٚ ٔحيظ صيؼت دسيبيي ٔيجبيؼت ٕٞيـٝ ثٝ ػٙٛاٖ دٚ ػبُٔ ٟٔٓ ٕٞيـلٝ ثبيؼلتي ٔلذ      ايٓ.

 ٘ظش لشاس ٌشفتٝ ٚ تبحيش ٔتمبثُ آٟ٘ب سا ثش سٚي يىذيٍش ثشسػي ٕ٘ٛد. 

 ه هاي محيط سيست دريايي هشين

سٚيىشد وٙٛ٘ي جٟبٖ ٘ؼجت ثٝ تخشيت ٔحيظ صيؼت وٝ تشٔيٓ آٖ ٘يبصٔٙذ ٞضيٙٝ ثؼيبس ٌضاف ٚ صٔبٖ عٛال٘ي ٔي ثبؿلذ ٚ  

دس ثشخي ٔٛاسد ٞشٌض تشٔيٓ ٕ٘ي يبثذ اثتذا ثش سيـٍيشي ٚ وبٞؾ احشات ػٛء صيؼت ٔحيغي ٚ ػپغ ثش اكُ سشداخلت ٞضيٙلٝ   

دٜ وٙٙذٜ اػتٛاس اػت.كٙبيغ ٔي ثبيؼت دس اِٚيٗ ٔشاحُ ثب ا٘جبْ اسصيبثي ٞبي صيؼت ٔحيغي ٚ تشٔيٓ ٔحيظ صيؼت تٛػظ آِٛ

سٚؽ ٞبي ػّٕي ٔٛجٛد ثٝ وبٞؾ احشات ػٛء صيؼت ٔحيغي سشداختٝ ٚ ػپغ دس ٍٞٙلبْ آِلٛدٜ ولشدٖ ٔحليظ دس سشداخلت      

 ٞضيٙٝ ثبصػبصي آٖ ٔـبسوت ٕ٘بيٙذ.ٞضيٙٝ ٞبي آِٛدٌي ثٝ ٔٛاسد ريُ ثؼتٍي داسد

X 



 خلٛكيت ٔٛاد آاليٙذٜ -

 ٔيضاٖ ٚ ٚػؼت آِٛدٌي  -

 ٔىبٖ ٚ صٔبٖ آِٛدٌي  -

 ؿشايظ جٛي -

  بزآورد هشينه هاي ناشي اس آلودگي دريايي

دس وـٛس ٔب دػتٛساِؼّٕي جٟت ثشآٚسد خؼبسات ٘بؿي اص ػٛا٘ح ٘فتي ثٝ ػٙلٛاٖ يله دػلتٛساِؼُٕ اػلتب٘ذاسد ٚ فشاٌيلش      

ػتٛساِؼُٕ ٞبي صيبدي ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس داسد وٝ اص جّٕٝ آٟ٘لب ٔلي   ٚجٛد ٘ذاسد.ٞٓ اوٖٙٛ دس وـٛسٞبي ٔختّف د٘يب د

، دػتٛساِؼُٕ ادػبي خؼبست كلٙذٚق ثليٗ إِّّلي ججلشاٖ     EPAتٛاٖ ثٝ دػتٛساِؼُٕ ثشآٚسد خؼبست ثش٘بٔٝ ٘ـت ٘فت 

ه خؼبست آِٛدٌي ٘فتي ٚ سإٞٙبي ٔٙغمٝ اي اسصيبثي خؼبست آِٛدٌي ٘فتي ٚ دػتٛساِؼُٕ ادػبي خؼبست ٔشوض ٔيٕل 

اؿبسٜ ٕ٘ٛد.ٞضيٙٝ ٞبي ٔحيظ صيؼت دسيبيي ؿبُٔ ٞضيٙٝ ٞلبي سبوؼلبصي، ججلشاٖ خؼلبست جٟلت جبثجلبيي فؼبِيتٟلب دس        

ٚ ٞضيٙللٝ ٞللبي ايجللبد تؼللٟيالت دسيبفللت دس ثٙبدس،ٞضيٙللٝ جٟللت ػللبخت ٚ ساٜ ا٘للذاصي  (Corrective Cost)ػلبحُ  

ا٘يٗ( ٔي تٛا٘ذ ػجت ٌشدد تب آِٛدٌي اص حذ ٚ الذأبت سيـٍيشا٘ٝ )ٚضغ لٛ (Preventive Cost)تب٘ىشٞبي دٚ جذاسٜ 

( فشاتش ٘شٚد.ٞضيٙٝ ٞبي سيـٍيشي فمظ دس كٛستي اسصؽ التلبدي داس٘ذ وٝ ٔيلضاٖ اٖ  (Optimal Levelٔغّٛة خٛد 

وٕتشاص ػٛد ٔبصادي اػت وٝ ثٛػيّٝ الذأبت سيـٍيشا٘ٝ حبكُ ٔي ؿٛد.ٞضيٙٝ ٞبي آِٛدٌي ؿبُٔ ٞضيٙٝ ٞلبي ٔؼلتميٓ )   

ال، ػٛد التلبدي اص دػت سفتٝ ٚ خؼبست ثٝ رخبيش ٔٙحلش ثفشد ٚ وٕيبة وٝ ا٘ذاصٜ ٌيشي آٟ٘ب تلب حلذي   اص ثيٗ سفتٗ وب

سيچيذٜ خٛاٞذ ثٛد.ثب ٍ٘بٞي ثش دػتٛساِؼُٕ ٞب ديذٜ ٔي ؿٛد وٝ ٔشاحُ تؼييٗ خؼبست ٘بؿلي اص آِلٛدٌي ٘فتلي دس اوخلش     

  آٖ اػت.آٟ٘ب يىؼبٖ اػت ٚ تفبٚت  تٟٙب دس سٚؽ اسصيبثي ٚ ثشآٚسد التلبدي 

 ظزفيت پذيزش دريا و افكار عمومي 

ثٝ عٛس وّي ٔي تٛاٖ اسصؽ ٞبي ٔجتٙي ثش سضبٔٙذي ٟ٘بيي وبالٞب ٚ خذٔبتي ساوٝ ثٝ عٛس ػلٙتي اص عجيؼلت حبكلُ    

( ا٘ذاصٜ (WTA( ٚ تٕبيُ ثٝ سزيشؽ (WTPؿذٜ ٚ دس ثبصاسي ٞٓ داد ٚ ػتذ ٕ٘ي ؿٛد ثب دٚ اثضاس تٕبيُ ثٝ سشداخت

ا ثٝ ػٙٛاٖ ٔؼيبسي ثشاي ػٙجؾ اسصؽ ٞبي ثشآٔذٜ اص سضبيت ٔٙذي ٟ٘بيي اػتفبدٜ وشد.تلبوٖٙٛ  ٌيشي وشد.ٚ آٟ٘ب س

ٟ٘بدٞللبي تلللٕيٓ ٌيش٘للذٜ ٚ ػيبػللتٍزاس اص ايللٗ اثضاسٞللب،ثشاي وؼللت اعالػللبت ضللشٚسي دسثللبسٜ اسصؽ خللذٔبت   

ػلت ولٝ فلشدي    (، حذاوخش ٔجّغلي ا (WTPاوٛػيؼتٕي اػتفبدٜ ٞبي ٚػيؼي ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ.ٔٙظٛس اص تٕبيُ ثٝ سشداخت 



( ؿشايغي ٚجٛد داسد ولٝ  (WTAثشاي ثذػت آٚسدٖ وباليي حبضش ثٝ سشداخت اػت.دس ٔمبثُ ،تٕبيُ ثٝ سزيشؽ 

افشاد ثشاي اجتٙبة اص آٖ يب ججشاٖ تحُٕ چيضي وٝ ٔٛسد دسخٛاػت آ٘بٖ ٘جٛدٜ أب ثلٝ آٟ٘لب تحٕيلُ ؿلذٜ اػلت، اص      

آٖ تٕبيلُ ثلٝ سلزيشؽ يلب دسيبفلت ٞضيٙلٝ ججشا٘لي ٔلي         دِٚت يب ػبصٔبٖ ٞبي ديٍش ٔجبِغي دسيبفت ٔي وٙٙذ ولٝ ثلٝ   

 ( ؿبُٔ(WTAٌٛيٙذ.ػٛأُ احشٌزاس ثش ظشفيت سزيشؽ 

ػغح دسآٔذي دس يه ٔٙغمٝ وٝ ثذِيُ ػغٛح ٔختّف دسآٔذي ثلشاي ٞلش ٌٛ٘لٝ آِلٛدٌي ثٛجلٛد       -

 آٔذٜ ٘تبي  ػٛد ٚصيبٖ آٖ دس وـٛسٞبي ٔختّف تفبٚت خٛاٞذ ٕ٘ٛد

 دس صٔبٖ حٛادث ٔٙجش ثٝ آِٛدٌي ٞبي ثضسي( ا٘ؼبٟ٘ب (WTAٔيضاٖ ظشفيت سزيشؽ  -

 سػب٘ٝ ٞبي جٕؼي -

اختالف حذٚد ٔغّٛة آِٛدٌي دسوـٛسٞبي ٔختّف ثضسٌتشيٗ ٔـىُ دس تذٚيٗ اجشاي لٛا٘يٗ احش  -

 ثخؾ ٔحيظ صيؼتي

 جمع بندي: 

ٔٙبعك دسيبيي خّي  فبسع، دسيبي ػٕبٖ ثٝ دِيُ ؿشايظ خبف صيؼت ٔحيغي ٚ تلشدد صيلبد ؿلٙبٚسٞب، ٘يبصٔٙلذ      -8

ظت ٚ ٔشالجت دس ثشاثش آِٛدٌي ٞبي صيؼت ٔحيغي ٔي ثبؿٙذ. ٔغبِؼبت ا٘جبْ يبفتٝ ٘ـبٖ ٔيذٞلذ حفبظلت   حفب

 دس ثشاثش آِٛدٌي ٞبي ٘فتي دس كذس اِٚٛيت ٞبي صيؼت ٔحيغي ايٗ ٔٙبعك اػت 

 

٘فت ٚ  ثش اػبع وٙٛا٘ؼيٖٛ ثيٗ إِّّي ٔبسسُ، وّيٝ ثٟشٜ ثشداساٖ اص دسيب، اػٓ اص تِٛيذوٙٙذٌبٖ ٚ حُٕ وٙٙذٌبٖ

ؿشوتٟبي وـتيشا٘ي، ٔٛظف ٔيجبؿٙذ، ضٕٗ ا٘جبْ الذأبت سيـٍيشا٘ٝ ٔٛسد ٘يبص ثشاي جٌّٛيشي اص سيضؽ ٘فت، آٔبدٌي 

 الصْ ثشاي ٔمبثّٝ ثب ػٛا٘ح ٘فتي سا ثش اػبع دػتٛساِؼُٕ ٞبي وٙٛا٘ؼيٖٛ ثيٗ إِّّي دس خٛد ايجبد وٙٙذ. 

ّي  فبسع ثبيذ وـٛسٞب ثٝ عٛس جذي تىبِيف دليك ٚ ٔؼيٙي سا ثٝ دس ٔٛسد وٙتشَ آِٛدٌي ٘بؿي اص فؼبِيت ٞب دس ثؼتش خ

 ؿشوتٟبي ٘فتي ثب اػتفبدٜ اص لٛا٘يٗ ّٔي تحٕيُ وٙٙذ چٙيٗ ػيؼتٕي ٔي تٛا٘ذ ٔٛاسد ريُ سا تحت سٛؿؾ لشاس دٞذ

 ٌضاسؽ اعالػبت وبفي ثٝ دِٚتٟب تٛػظ ػبُٔ فؼبِيت ٞب -

تبٔيٙي ٚ اجشا ايٗ تىبِيف ثب ضٕبٖ اجشاي  ٘ظبست ٔؼتٕش ػّٕيبت ٚ تٛكيٝ اػتب٘ذاسدٞبي تىٙيىي ٚ -

 جذي



دس ػغح ّٔي تٛجٝ صيبدي ثٝ آِٛدٌيٟبي ٘فتي ٘بؿي اص وـتيشا٘ي دس خّي  فبسع ٔـبٞذٜ ٔي ؿٛد ٚ  -

ثٝ ايٗ ٔٙظٛس وـٛسٞبيي وٝ دس ػغح ّٔي ٞٙٛص لبٖ٘ٛ جٌّٛيشي اص آِٛدٌي دسيب سا ٚضغ ٘ىشدٜ ا٘ذ 

يٗ لٛا٘يٗ ػؼي وٙٙذ تب ٘ٛالق آٖ سا ثب اتخبر ٔؼيبسٞبي ٔجبدست ثٝ ايٗ وبس وٙٙذ ٚ وـٛسٞبي فبلذ ا

 ٔتحذاِـىُ ثشعشف ٕ٘بيٙذ.

 ٚضغ ٚ اػٕبَ ٔمشسات ٔٛحش داخّي ٚ ّٔي ٞش يه اص وـٛسٞبي ػبحّي ٚ تمٛيت ٔمشسات ٔٛجٛد -

تٕبْ ػٛاحُ ؿٕبِي خّي  فبسع ٔتؼّك ثٝ جٕٟٛسي اػالٔي ايشاٖ اػت ٚضغ  ٘ظش ثٝ ايٙىٝ وٝ تمشيجبً -

يٗ ّٔي ايشاٖ ٔي تٛا٘ذ دس وبٞؾ آِٛدٌي خّي  فبسع ثؼيبس ٔٛحش ثبؿذ،ثٙبثشايٗ ٚ اجشاي لٛا٘

 سيـٟٙبد ٔي ؿٛد

تشغيت وـٛسٞبي حبؿيٝ خّي  فبسع دس ػضٛيت دس وٙٛا٘ؼيٟٛ٘بي ٔؼئِٛيت ٘بؿي اص خؼبست  -

آِٛدٌي ٘فتي ٚ تبػيغ كٙذٚق ثيٗ إِّّي ججشاٖ خؼبست ٘بؿي اص آِٛدٌيٟبي ٘فتي ٚ ايجبد ػيؼتٓ 

 ّّٕي دس ايٗ خلٛف ثيٗ اِ

ٚضغ ٚ اػٕبَ لٛا٘يٗ ٔٛحش ٚ وبسآٔذ ّٔي ثٝ ٔٛاصات ٕٞىبسي ٔٛجٛد ثشاي اجشاي وٙٛا٘ؼيٟٛ٘ب ٚ  -

 وٛؿؾ ثشاي تمٛيت ٞش چٝ ثيـتش ايٗ ٕٞىبسي

ثب تٛجٝ ثٝ ثؼذ تخللي تـخيق خؼبسات ٔؼتميٓ ٚ غيش ٔؼتميٓ ٚاسد ثشاوٛػيؼتٓ آثي اص ػٛي  -

دسثبسٜ لٛا٘يٗ ثيٗ إِّّي دسيب٘ٛسدي ٚ حفظ ٔحيظ صيؼت ػبِٓ،  آاليٙذٜ ٞب ٚ ٘يبص ثٝ اعالػبت دليك

ثبيذ دادٌبٜ سػيذٌي ثٝ جشائٓ دسيبيي ثٝ لضبٚت ٔتخلق دس ايٗ صٔيٙٝ ٚ ثب سفغ ٘ٛالق لب٘ٛ٘ي، دس 

 اػشع ٚلت اص ػٛي ٔشاجغ كالحيت داس ايجبدؿٛد.

يشاٖ، دس صٔيٙٝ ثٟجٛد ٔـىالت ساٞىبسٞبي دس خلٛف ػبصٔبٟ٘ب ٚ ػبختبسٞبي ٔٛجٛد ثشاي ٔمبثّٝ ثب آِٛدٌي ٘فتي دس ا

 ريُ سيـٟٙبد ٔي ؿٛد

تفىيه ٚظبيف ٚ ٔـخق ؿذٖ ٚظبيف ٞش يه اص ثخـٟبي دسٌيش دس أش ٔمبثّٝ ثب آِٛدٌي ٘فتي  -

اص ػٛي ػبصٔبٖ ثٙبدسٚدسيب٘ٛسدي ٚ ٔـخق ؿذٖ ٔؼئِٛيتي اص ػٛي ػبصٔبٟ٘بي ٕٞىبسي وٙٙذٜ دس 

 آٟ٘ب اػتفبدٜ ٕ٘ٛد. ايٗ أش وٝ دس ٔٛالغ اضغشاسي ثتٛاٖ اص



ا٘جبْ دٚسٜ ٞبي آٔٛصؿي ثشاي سشػُٙ ٚ افشاد ٔؼئَٛ آٔٛصؿي ٔشدْ ثٛٔي  ػبحُ ٘ـيٗ وٝ ٔي  -

 تٛا٘ٙذ دس أش ٔمبثّٝ ٘مؾ ٟٕٔي ايفب ٕ٘بيٙذ.

ثشٌضاسي ٔب٘ٛسٞبي ّٔي جٟت آٔبدٌي سشػُٙ ٚ ٘حٜٛ ٕٞبٍٞٙي استجبعبت ٚ ٔخبثشات دس صٔبٖ  -

 شي ٔشدْ ثٛٔي دس صٔبٖ ثشٚص ػٛا٘حٚلٛع حبدحٝ ٚ آٌبٞؼبصي ٚ ثٝ وبسٌي

افضايؾ سبيب٘ٝ ٞبي ٘فتي جٙٛثي وـٛس اص ٘ظش ٔشاوض دسيبفت ٔٛاد صائذ ٘فتي ٚ جٌّٛيشي اص تبخيش  -

 وـتي ٞب دس فؼبَ وشدٖ ايٗ أش

آٌبٞؼبصي ػٕٛٔي دس ػٛاحُ جٙٛثي وـٛس دس صٔيٙٝ اسصؽ اوٛػيؼتٓ ٔٙغمٝ ٚ حشٚت ّٔي وٝ دس  -

شٚص آِٛدٌي ٘فتي ثتٛا٘ٙذ اص حك خٛد دفبع وٙٙذ صيشا ٔشدْ ٘ؼجت ثٝ اسصؿٟب اختيبس داس٘ذ تب دس ٔٛالغ ث

 آٌبٞي ٘ذاس٘ذ.

( ٚ ثخؾ غيش خلٛكي تب دس ٍٞٙبْ ثشٚص حبدحٝ ثٝ ٔٛلغ (NGOتـىيُ ػبصٔبٟ٘بي غيش دِٚتي  -

الذاْ وٙٙذ صيشا دسثؼيبسي اص ٔٛالغ تـىُ ٞبي صيؼت ٔحيغي ثخؾ خلٛكي ٘مؾ ٟٕٔي سا ايفب 

 ٔي وٙٙذ.

د ػيؼتٓ وٙتشَ ٚ ثبصسػي ٌـتٟبي ػيؼتٕبتيه دس ٔٙغمٝ ٚ ا٘جبْ ٔشالجتٟبي صيؼت ٔحيغي ٚ ثٟجٛ -

 سبيؾ ثٝ كٛست ٔٙظٓ

 تؼٟيالت ٔٛسد ِضْٚ دسيبفت آة تٛاصٖ دس تشٔيٙبَ ٘فتي  -

ثش٘بٔٝ ٞبيي دس صٔيٙٝ ثشسػي ٔيضاٖ ٚ احشات آِٛدٌي دس خّي  فبسع تٛػظ ػبصٔبٟ٘بي حفبظت اص  -

س ٚ دسيب٘ٛسدي ٚ ٔشوض سظٚٞؾ ٞبي ٚصاست ٘فت ٚ ٕٞچٙيٗ دا٘ـٍبٟٞب ٔحيظ صيؼت، ػبصٔبٖ ثٙبد

 ثٝ اجشا ٌزاؿتٝ ؿٛد
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