
1 
 

 بسمه تعالی

 جامعه ایرانتعامالت اوساوی در آسیب شىاسی 

دس خّسٝ اسائٝ ثستٝ پیطٟٙبدی ثٝ دِٚت سیضدٞٓ تحت  سیذ حسیٗ ضشف اِذیٗتمشیش سخٙشا٘ی ٚثیٙبسی 

ا٘تطبس یبفتٝ دس وتبثی ثب ٕٞیٗ ٘بْ  ،«ثستٝ ساٞجشدی ٔٛاخٟٝ ثب آسیت ٞبی اختٕبػی ثب سٚیىشد اسالٔی»ػٙٛاٖ

 (.63-99)ظ 0011تٛسف دا٘طٍبٜ ضبٞذ دس تبثستبٖ 

دس «. ٔب ٕٞٝ ٔٛخٛداتی دس ساثكٝ ٞستیٓ»سًٙ ثٙبی خبٔؼٝ است. ثٝ تؼجیش ثشخی خبٔؼٝ ضٙبسبٖ، «تؼبُٔ»

ٔؼٙب تِٛیذ ٚ تجبدَ ٔی وٙیٓ، ضىٛفب ٔی تبثیشٚ تبثش ٔی یبثیٓ،  چبسچٛة ٕٞیٗ استجبقبت، ص٘ذٌی ٔی وٙیٓ،

ٞٛیت ٔی یبثیٓ. ٕٞٝ دستبٚسدٞبی فشٍٞٙی ٚ تٕذ٘ی ٔب ٘یض اص سٍٞزس ٕٞیٗ تؼبٔالت ػبیذ ضذٜ  ٚ ضٛیٓ

ٚ تؼبُٔ ٘ٛع ٔتٙبسجی اص است. ٞش تؼبّٔی دس ظشف یه ساثكٝ ثٛلٛع ٔی پیٛ٘ذد. ثٝ ثیبٖ دیٍش، ٞش ساثكٝ ای، 

 .داسیٕٓٔىٗ تؼبّٔی خكٛـ ب ٔ ،ساثكٝ ای لّٕشٚٞبیسا التؿب ٔی وٙذ. اص ایٗ سٚ، ثٝ تؼذاد ٔیذاٟ٘ب ٚ  استجبـ

٘ٛػی استجبـ ٚ تؼبُٔ ٔتفبٚت اص ساثكٝ وبسٌش ٚ وبسفشٔبیی ٚ ٔؼّٓ ٚ  ،ساثكٝ صٖ ٚ ضٛٞشی ثشای ٔثبَ،

ضبٌشدی التؿب ٔی وٙذ. اص خّٕٝ آسیت ٞبی ضبیغ دس ٞشخبٔؼٝ، ثشٚص اختالَ دس خكٛـ استجبقی ٚ تؼبّٔی 

  ػْٕٛ دس سكٛح ٚ سبحت ٞبی ٔختّف اختٕبػی است. 

ٔحسٛس دس وٕیت ٚ  اختالالتٛاٞذ ػیٙی ٚ تدشثٝ ٞبی صیستٝ ػْٕٛ افشاد دس خبٔؼٝ ایشاٖ اص ثشٚص ثشخی ض

استجبقبت دسٚ٘ی دس ثٛیژٜ  اختالَایٗ ثشٚص ٔختّف حىبیت داسد.  ٔیذاٟ٘بیویفیت استجبقبت ا٘سب٘ی دس 

ٖ ػبْ)وٝ سٚاثف اغیُ ٚ ٚ دیٍشا ٕٞسبیٍبٖٕٞىبساٖ، خب٘ٛادٜ، خٛیطبٚ٘ذاٖ، دٚستبٖ، ٔثُ ٌشٟٚٞبی اِٚیٝ 

ٚ وبٞص اٍ٘یضٜ افشاد ( وب٘ٛ٘ی آٟ٘ب ػٕذتب اص ٘ٛع غیش سسٕی، ػبقفی، اخاللی، غیش ا٘تفبػی ٚ فشاغتی است

، آضىبستش اص آٖ است وٝ ٘یبصی ثٝ استذالَ ٚ ثشای تؼٟذٔٙذی ثٝ سػبیت التؿبئبت استجبقی دس ایٗ چشخٝ

ثٛلٛع پیٛستٝ دس استجبقبت ایٗ ضجىٝ غیش ٔٙتظشٜ تغییشات ثب تٕبْ ٚخٛد ٔی تٛاٖ اسائٝ ضٛاٞذ داضتٝ ثبضذ. 

ٚ دس سكح استجبقبت سبصٔب٘ی  شٜ اختٕبعثبالخع دس سكح خب٘ٛادٜ ٚ خٛیطبٚ٘ذی سا احسبس وشد. دس ٌست

ٚ تٙه  اص سكحی ضذٖضٛاٞذ ٌشٟٚٞبی ثب٘ٛی( ٘یض ٕٞٝ دس سٚاثف سسٕی ٚ ٘یٕٝ سسٕیٚ دسٖٚ سبصٔب٘ی)

سٚاثف ٚ... ٔحٛسی،  خٛدٚ  )ٔبدی(ٔٙفؼت ٔذاسیغّظت ٍ٘شش ٔجبدالتی، غّجٝ ػمال٘یت اثضاسی، ، ٔبیٍی

     ا٘سب٘ی دس ایٗ لّٕشٚ حىبیت داسد.  

ػٛاسؼ ٚ ٞضیٙٝ ٞبی ٔبدی ٚ اص ایٗ ٚؾؼیت ثٛیژٜ دسسكح ٌشٟٚٞبی اِٚیٝ ثٝ دِیُ  ضٙبسب٘ٝ  آسیت تّمی

یٗ ٚؾؼیت ٔستمیٓ ٚ غیشٔستمیٓ ثشفشایٙذٞبی خبٔؼٝ ا است وٝغیشٔبدی فشاٚاٖ ٚ ثؼؿب خجشاٖ ٘بپزیشی 
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ٔشالجت ٚ وٙتشَ ٕٞذِی ٚ ٕٞٙٛایی خٕؼی، ثٟشٜ ٌیشی اص ظشفیت ٞبی ٔتمبثُ، پزیشی ٚتشثیت اختٕبػی، 

تٛسؼٝ دس خٕؼی اختٕبػی، یىپبسچٍی ٚ ا٘سدبْ اختٕبػی، تؼبٖٚ ٚ ٕٞجستٍی اختٕبػی، ٔطبسوت 

 تٙص ٞب ٚ تؼبسؾبت اختٕبػی ٚ... تحٕیُ ٔی وٙذ.  ٕٞىبسی ٚ ٔؼبؾذت اختٕبػی، ٟٔبس ،اختٕبػی

تشدیذی ٘یست وٝ وٓ ٚ ویف استجبقبت ٚ تؼبٔالت ا٘سب٘ی، ٕٞٛاسٜ آضىبستشیٗ خّٜٛ ٚ ثبسصتشیٗ ٕ٘بیطٍش 

صیشسبخت ٞبی اػتمبدی، اسصضی، ٞٙدبسی ٚ ثٗ ٔبیٝ ٞبی اغیُ یه فشًٞٙ ٔحسٛة ٔی ضٛد. ٔتمبثال 

ی اص ثشٚص تغییشاتٞبی سٚییٗ یه فشًٞٙ ٚ خّٜٛ ٞبی سفتبسی آٖ،  دس الیٝ فشسبیطی ثشٚص ٞش ٘ٛع تغییش

دس الیٝ ٞبی ثٙیبدیٗ ٚ ػٙبغش وب٘ٛ٘ی آٖ فشًٞٙ خجش ٔی دٞذ. ثشٚص ایٗ ٚؾؼیت اٌش ثشای یه  ٔتٙبست 

خبٔؼٝ سىٛالس أشی ػبدی ٚ ٔمتؿبی پیطشٚی ثی ٚلفٝ خبٔؼٝ دس فشایٙذ ٔذس٘یضاسیٖٛ تفسیش ضٛد، ثشای 

ُ ظشفیت ٞب ٚ صٔیٙٝ ٞبی سٙتی ٚ ٔزٞجی وٟٗ ثٙیبد ٚ اٞذاف ٚ آسٔبٟ٘بیی وٝ ٔحشن اٚ ثٝ خبٔؼٝ ٔب ثٝ دِی

ا٘حكبـ ٚ  خض خسبست ٚ ؛ایدبد ا٘مالة اسالٔی ٚ ثبصسبصی خبٔؼٝ دیٙی ٚ استمشاس ٘ظبْ ٚالیی ضذ

 تفسیشی ٘ذاسد.   دیٙی ٚ ا٘سب٘یسٚیٍشدا٘ی ػّٕی اص آسٔبٟ٘بی 

 وشاوگان ایه يضعیت آسیبی 

غّجٝ تؼبٔالت خٙثی دس ٔمبیسٝ ثب تؼبٔالت ، )ٔتٙبست ثب سكح ا٘تظبس(ا٘سب٘ی ٚ اخاللی استجبقبتوبٞص 

دس  اوشاٜ، ٘فشت ٚ...(خطٛ٘ت، تؼبسؼ، تٛاْ ثب تٙص،  تؼبٔالت)ٔٙفیٚ ػبقفی، غّجٝ تؼبٔالت ػبقفی سشد 

پیٛ٘ذٞبی  وبٞص، (ٔكّٛة)تؼبٔالت ٕٞشاٜ ثب ٞیدب٘بت خٛضبیٙذ ٚ ٚ ٔثجت ٔمبیسٝ ثب تؼبٔالت ػبقفی ٌشْ

)ثٝ ػٙٛاٖ ؾؼف اػتٕبد ٔتمبثٌُفت ٚ ٌٛ ٚ تؼبٔالت ٌفتبسی سبص٘ذٜ، فشًٞٙ ، وٕجٛد ثب دٚاْ غٕیٕی

وثشت ٚ تٙٛع آسیت ٞب ٚ ا٘حشافبت پشٚ٘ذٜ ٞبی لؿبیی، وثشت ، ثشخستٝ تشیٗ ضبخع سشٔبیٝ اختٕبػی(

ؾؼف ضشاوت ٚ وبس خٕؼی، تٕبیُ ثٝ ؾؼف افضایص ٔیضاٖ خٛدوطی، قالق، آٔبس  افضایص  اختٕبػی،

)ٚ ػبدی ضذٖ ثٝ حمٛق اسحبْ ٚ خٛیطبٖ وٓ تٛخٟیفشاس ٌستشدٜ ٔبِیبتی،   پبیجٙذی ثٝ تؼٟذات اختٕبػی،

ضیٛع  ،ٚ فشص٘ذاٖ ثب یىذیٍش ٚاِذیٗ ٚ فشص٘ذاٖ آضىبس دس سٚاثفتؼبسؾبت  ٚخٛد، ٔٛؾٛع لكغ سحٓ(

 ؾؼفبٖ٘ٛ ٌشیضی، ؾؼف ٚخذاٖ وبسی، لٔیُ ثٝ دٚستی ٞبی ٘بپبیذاس، ؾؼف تٛخٝ ثٝ حمٛق ٕٞسبیٍبٖ، 

، ٔیُ ثٝ پٟٙب٘ىبسی، تبویذ ثش ، ؾؼف اِتضاْ ثٝ سػبیت اسصضٟبی اخاللییٚ سبصٔب٘ یضغّ ٚظبیفثٝ تؼٟذ 

  حشیٓ خػٛغی ٚ ثسف سٚصافضٖٚ لّٕشٚ آٖ، تشخیح استجبـ دس فؿبی ٔدبصی ثش استجبـ دس فؿبی حمیمی،

ثٝ دیٍشاٖ ثٝ خبی ٍ٘بٜ اظٟبسی)خٛاستٗ افشاد ثٝ  یاثضاس ٍ٘بٜٔیُ ثٝ خبظ ٌشایی ثٝ خبی ػبْ ٌشایی، غّجٝ 

  ٚ... ، ٔیُ ٚافش ثٝ ػػیبٖ ٔذ٘ی، ا٘س ٚ اِفت سٚصافضٖٚ ثب حیٛا٘بت خبٍ٘یخبقش خٛد آٟ٘ب(

 

  ي عًامل فردی ي ساختاری بريز ایه يضعیت علل
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ٚ  ٔیُ ثٝ ٚاٌشاییوٓ تٛخٟی ثٝ التؿبئبت حیبت خٕؼی ٚ ّٔضٚٔبت لٟشی آٖ،   فشدٌشایی خٛدخٛاٞب٘ٝ،

ٞٙدبسٞب، اٞذاف،  ثبٚسٞب، اسصش ٞب،ثشٚص اختالف دس ثٙیبدٞبی فشٍٞٙی ٔطتشن)، فبغّٝ ٌضیٙی اص دیٍشاٖ

ٚ تدشثٝ ٞبی  )ٚ ػذْ ا٘تمبَ ٔیشاث فشٍٞٙی٘سّی ثیٙبضىبف ٞبی دسٖٚ ٘سّی ٚ ثشٚص، (اٍ٘یضٜ ٞب آسٔبٟ٘ب، 

ٚ ثسف  ، اغبِت یبثی حشیٓ خػٛغیٚسصی ٚ ایفبی تؼٟذات ٔذ٘ی اص ٔسئِٛیت قجیؼی ٌشیض، (صیستی

ٚ احسبس )ثی اػتٕبدیافضایص ، ٔحذٚدٜسٚصافضٖٚ آٖ ٚ دس ٘تیدٝ ٕٔٙٛػیت دیٍشاٖ ثشای ٚسٚد ثٝ ایٗ 

 ٚ خٛف دائٓ اص اثتالی ثٝ ا٘ٛاع ٔختّف آٖ، ، وثشت ٚ ضیٛع آسیت ٞب(٘بأٙی اص استجبـ ٚ اتىبی ثٝ دیٍشاٖ

ٚ تؼبُٔ  ضٟشٞبی ثضسيص٘ذٌی دس ، تؼٟذات ٚ ٔیثبق ٞبی ٔطتشنافشاد دس پبیجٙذی ثٝ ثٝ  اػتٕبد وبفیػذْ 

، خٛیطبٚ٘ذیٔثُ استجبقبت استجبقبت ثشخی پشٞضیٙٝ ثٛدٖ ، ثب ٌشٟٚٞب ٚ خشیب٘بت ٔختّف ٘بخٛاستٝ

احسبس ثی ٘یبصی اص ٕسبیٍبٖ(، ٞٚاثستٍی ثٝ سبصٔبٖ ٞبی سسٕی ثٝ خبی ٔشدْ ػبدی)دٚستبٖ، خٛیطبٖ، 

ثٝ آٔٛصٜ آٌبٞی ٚ تؼٟذ ػّٕی ٔیضاٖ ؾؼف سشٔبیٝ فشٍٞٙی)وبٞص ، )اص خّٕٝ خٛیطبٚ٘ذاٖ ٚ دٚستبٖ(ْٕٛػ

ثٛیژٜ غفّت اص آثبس ٚؾؼی ٚ پیبٔذٞبی پٟٙبٖ اػٕبَ ٚ سٚیٝ ٞبی فشدی ٚ  ٔؼٙٛی ٚ...ٞبی دیٙی، اخاللی ٚ 

ٔیضاٖ اضتشاوبت وبٞص سٚاج پّٛساِیسٓ فشٍٞٙی ٚ اػتمبدی ٚ (، ثبصتبة آٖ دس ٌستشٜ حیبت خٕؼی

تدشثٝ ٚؾؼیت ٞبی آ٘ٛٔیه دس خبٔؼٝ ثٛیژٜ دس ضٟشٜ ٞبی )ثبٚسٞب، اسصضٟب، رٞٙیبت ٚ آسٔبٟ٘ب(، فشٍٞٙی

فمذاٖ لبٖ٘ٛ، تؼبسؼ لٛا٘یٗ، سٛء تفسیش لٛا٘یٗ، تغییش ٔىشس لٛا٘یٗ، ػذْ ػذْ اقالع اص لٛا٘یٗ، ثضسي)

ٚ دیٍشاٖ ٟٔٓ دس  ٞص ٔٛلؼیت ٔشاخغ اسصضیوب ؾٕب٘ت اخشای لٛا٘یٗ، ٔٙمؿی ضذٖ تبسیخ اػتجبس لٛا٘یٗ(، 

ثشٚص تغییشات اختٕبػی ضتبثبٖ، ٔشخؼیت یبثی سّجشیت ٞب ٚ چٟشٜ ٞبی فبلذ اغبِت فشٍٞٙی، ، خبٔؼٝ

ٟٔبخشت ٌستشدٜ ثٛیژٜ اص سٚستب ثٝ ضٟش ٚ اص ضٟشٞبی وٛچه ، فشٍٞٙی  ٚ احسبس خالء ٘سّی ثیٙبضىبف 

، تىبپٛی دائٓ ثشای تبٔیٗ ٔبیحتبج ٚ وبٞص ی ٚ ٔذ٘ی آٖ()ثذٖٚ سػبیت التؿبئبت فشٍٞٙثٝ ضٟشٞبی ثضسي

تبثیش پزیشی ضذیذ اص فشًٞٙ سشٔبیٝ داسی ٚ خبٔؼٝ غّجٝ تذسیدی سجه ص٘ذٌی غشثی، فشغت ٚ فشاغت، 

حؿٛس صیبد دس فؿبی ٔدبصی ٚ غّجٝ ػمال٘یت اثضاسی ٚ تسشی آٖ ثٝ سبحت ٞبی ٔختّف ص٘ذٌی، ٔػشفی، 

ذات اختٕبػی ٚ اخاللی، ٘بأیذی اص اغالح أٛس ٚ ثٟجٛد اٚؾبع، ٚخٛد ا٘دبْ تؼٟػذْ فشغت وبفی ثشای 

فبغّٝ ٞبی قجمبتی ٚ فبغّٝ ٞبی اختٕبػی دس خبٔؼٝ، ٚخٛد تجؼیؽ ٞبی ٘بسٚا ٚ تٛخیٝ ٘بپزیش دس ٌستشٜ 

فسبد سبختبسی دس خبٔؼٝ،  فمذاٖ ػذاِت ٚخٛد خبٔؼٝ، سشخٛسدٌی اص اخشای سیبست ٞبی ٘بوبسآٔذ دِٚت، 

 ،  ؾؼف حٕبیت دِٚت اص الطبس آسیت پزیش  ٚ...  أىب٘بت ٚ داضتٝ ٞبی ٔٛسد ٘یبص خٕغ دس تٛصیؼی
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 ی پیشىهادیراهکارها

آٔٛصش ٚ تشٚیح ٟٔبست ٞبی استجبقی ٚ تؼبّٔی)اص ٌفت ٚ ٌٛ تب وٙتشَ اغالح فشایٙذٞبی خبٔؼٝ پزیشی،  .0

  ؛(ٚ تب ٘حٜٛ دسست سفتبس ٔتٙبست ثب ٔٛلؼیت ٞب ٚ التؿبئبت ٔیذاٟ٘بی وٙص خطٓ

  ؛اػتٕبد ػٕٛٔیصٔیٙٝ ٞبی تمٛیت ا٘تمبدات، غشیح ٌفتٗ ٚ ضٙیذٖ ثشای ی ٌایدبد آٔبد.9

  ؛ایدبد ٔشاوض ستبدی ثشای سغذ ٔستٕش اٚؾبع.6

)دس تمٛیت ٔحّٝ ٞب، صضیاسداسای اغبِت ٚ ٔٛلؼیت تمٛیت ٌشٟٚٞبی ٔشخغ تمٛیت سٚح خٕغ ٌشایی، .0

 ؛دَ ضٟشٞبی ثضسي(

ٟ٘بدٞبی سبصٔبٟ٘بی ٔشدْ ٟ٘بد)ٕٞچٖٛ ٚ ٚاٌزاسی أٛس ثٝ دس أٛس فشٍٞٙی وبٞص تػذی ٌشی دِٚت .5 

  ؛ٚ ...( ٔشاوض حٛصٚی ٚ دا٘طٍبٞی، ،ٞیئت ٞبی ا٘ذیطٝ ٚسصٞیبت ٔزٞجی، تطىالت ٔذ٘ی، فشٍٞٙی، 

صٔیٙٝ ٞبی تمٛیت ، ثشای سفغ ٔطىالت التػبدی خیشیٗ ٚ ٞبی ٟ٘بد ٚلفاص ظشفیت حذاوثشی ثٟشٜ ٌیشی .3

 ؛)ثٝ خبی ٔٙفؼت قّجب٘ٝ(خیشخٛاٞب٘ٝ ٚ ٘ٛع دٚستب٘ٝفؼبِیت ٞبی ٔطبسوت داٚقّجب٘ٝ ٔشدْ دس 

ثشای اثشاص ٘ظش آصاد دس خػٛظ ٔسبئُ ػٕٛٔی)ٚ ٘طست ٞبی ایدبد ٔشاوضی ثشای ثشٌضاسی ٔدبِس .7

  ؛(فشٍٞٙی اختٕبػی

 ؛ٚ فشاغتی لبثُ استفبدٜ ػْٕٛ)فؿبٞبی ٔطبع( ایدبد ٔشاوض تفشیحی.8

ثشای تمٛیت ظشفیت ٚ...(  ، ٌفت ٚ ٌٛٞبی لٟٜٛ خب٘ٝ ایثٟشٜ ٌیشی اص ظشفیت سسب٘ٝ ٞبی سٙتی)ٔٙجش .9

  ؛ٞبی اختٕبػی فشًٞٙ

 ؛ضجىٝ ٞبی اختٕبػیثٟشٜ ٌیشی ؾبثكٝ ٔٙذ اص .01

  ؛ٚسصش ٍٕٞب٘ی ثشای اٍ٘یضٜ ٞبأىب٘بت ٚ  لٛیت.00 

 ؛ ثب ٞذف تحىیٓ پیٛ٘ذٞب لٛٔی، ٔزٞجی ٚ...خب٘ٛادٌی، دس حُ تؼبسؾبت دغذغٝ ٔٙذٔطبسوت .09

ٔثُ سٚح خٕؼی تمٛیت سٙت ٞب ٚ سسْٛ فشٍٞٙی تمٛیت وٙٙذٜ ، تمٛیت ػجبدات ٚ ٔٙبسه خٕؼی.06

 ٘ٛسٚص، یّذا، ِٚیٕٝ دٞی ثٝ ٔٙبسجت ٞبی ٔختّف، خطٗ ٞبی ػشٚسی، ٔدبِس سٛن؛ 

  ؛)تشٔیٓ ضىبف ٞب ٚ سفغ تؼبسؾبت ٚ تؿبدٞب(ٝایدبد تؼبدَ ٚ تٛاصٖ دس خبٔؼ.00
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  اختٕبػی ٚ صٔیٙٝ ٞبی آٖ؛ تمٛیت ٕٞجستٍی.05

 ؛اػكبی آصادی ثٝ خشدٜ فشًٞٙ ٞب. 03

 ؛تمٛیت صٔیٙٝ ٞبی استمشاسسجه ص٘ذٌی دیٙی.07

 تمٛیت تؼبٚ٘ی ٞب ٚ ضشوت ٞبی سٟبٔی وٛچه ٚ... .08

 

 پژيهشی  پیشىهادات

 تٛغیفی پژٚٞص ٞبی ٌستشدٜ دس ٔمیبس ّٔی ثب ٞذف اقالع یبثیٔكبِؼبت ٚ  ؾشٚست ا٘دبْ  .0

 ؛ػٕیك اص وٓ ٚ ویف سٚاثف ا٘سب٘ی

  ؛تطىیُ ٞیبت ٞبی ا٘ذیطٝ ٚسص ثشای تحّیُ یبفتٝ ٞب ٚ اسائٝ ساٞىبسٞب .9

 ؛پی ٌیشی سٚ٘ذ اخشایی سیبست ٞبتبسیس ٔشوضیتی ستبدی ثشای  .6

  .اختٕبػی ٔطبثٝاستفبدٜ اص تدشثیبت وطٛسٞبی داسای ٚؾؼیت فشٍٞٙی  .0

 

 جمع بىدی

، دس وٙبس 0ٔكبِؼبت ا٘دبْ ضذٜ ثب ٔٛؾٛع آسیت ضٙبسی سٚاثف ٚ ٔٙبسجبت اختٕبػی دس خبٔؼٝ ایشاٖ ٔؼبغش

ٔٛیذات فشاٚاٖ ثشآٔذٜ اص تدشثٝ ٞبی صیستٝ آحبد خبٔؼٝ تٕبٔب حىبیت اص ظٟٛس ٚ استٕشاس ثی ٚلفٝ یه 

داسد. ایٗ ٚؾؼیت دس سكح ٌشٟٚٞبی اِٚیٝ وٝ ثٝ دس ضجىٝ استجبقبت ا٘سب٘ی سٚ٘ذ فشسبیطی ٟٔبس ٘بپزیش 

ٚاثستٍی ٚخٛدی داس٘ذ، ٔحسٛس تش ٚ ٔطٟٛدتش پیٛ٘ذٞب ٚ سٚاثف ػٕیك ػبقفی ٚ تؼبٔالت ثی ٚاسكٝ  

ایٗ ٚؾؼیت ٞشچٙذ دس خٛأغ سىٛالس ثٝ ػٙٛاٖ پیبٔذ ػبدی سٚ٘ذ تٛسؼٝ ٔذسٖ ٚ ٚلٛع  ثشٚصاست. 

                                                           
خبٔغ تشیٗ ٔكبِؼٝ ای وٝ اخیشا دس ایٗ استجبـ غٛست پزیشفتٝ، سسبِٝ دوتشی خٙبة احٕذ فشصا٘ٝ اص دا٘طدٛیبٖ پژٚٞطٍبٜ  -0

 001)ثب ٕ٘ٛ٘ٝ  حٛصٜ ٚ دا٘طٍبٜ است وٝ ثٝ سإٞٙبیی استبد غذیك اٚسػی ٚ ثٝ سٚش ٌش٘ذد تئٛسی ٚ ثب تىٙیه ٔػبحجٝ 

. ایٗ پژٚٞص ٔحممب٘ٝ )وٝ تبوٖٙٛ دفبع ٘طذٜ( ثب غشاحت تٕبْ ٚ ثب اسائٝ ٘فشی( دس ضٟش ٔمذس ٔطٟذ ثٝ اخشا دسآٔذٜ است

شٟٚٞبی سكح ٌدسػبقفی ٚ اخاللی)وٕب ٚ ویفب( استجبقبت ٚضیت ٘ضِٚی ضٛاٞذ ثسیبس ٌٛیب، ادػبی فٛق ٔجٙی ثش افَٛ ثی ٚلفٝ 

ایٗ ٚؾؼیت احتٕبال دس والٖ ضٟشٞبی دیٍش ٕٞچٖٛ تٟشاٖ وٝ دس ٔمبیسٝ اص ثبفت سٙتی،  سا ثٝ اثجبت سسب٘یذٜ است. اِٚیٝ 

ؾؼیف تشی  ثشخٛسداس٘ذ، ثبضذت ٚ ػٕك ثیطتشی خشیبٖ ٚ ٔحیكی فؿبی ٔزٞجی، دغذغٝ ٞبی ٔتطشػب٘ٝ ٚ دٚاػی ػشفی 

   داسد.  
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ٔشی قجیؼی ٚ ٌشیض٘بپزیش اٍ٘بضتٝ ٔی ضٛد أب ثی ضه، ٚلٛع حتی دسغذی اص آٖ دس تحٛالت سبختبسی؛ ا

خبٔؼٝ سٙتی ٔزٞجی ایشاٖ ثب ٔختػبت ٚیژٜ ٚ ا٘تظبسات ثش آٔذٜ اص ا٘مالة اسالٔی ٔجٙی ثش استمبی ویفی 

 پیطشٚی خبٔٛشاص  ٚ اخاللی ٚ اغالح صیست خٟبٖ ٔتٙبست ثب آسٔبٟ٘بی اسصضی اسالٔی؛فشًٞٙ دیٙی 

فشٍٞٙی خجش ٔی دٞذ. دِٚت اسالٔی ثٝ التؿبی سسبِت فشٍٞٙی خٛیص ٕ٘ی ثحشاٖ ٚ سٛ٘بٔی ٚیشاٍ٘ش  یه

تٛا٘ذ دس ٔمبثُ ایٗ سٙخ تٟی ضذٌی ٞب ٚ صٚاَ سشٔبیٝ ٞبی ا٘سب٘ی وٝ اسبس ٚ ثٙیبد خبٔؼٝ سا ثٝ ٔخبقشٜ 

ٚ سبیش ٟ٘بدٞب ٚ بٟ٘ب ضٛسای فشًٞٙ ػٕٛٔی است ،اص ضٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٞٙیٔی افىٙذ، ثی تٛخٝ ثبضذ. 

اغالح ایٗ سٚ٘ذ ٚ حفظ  ٔتٙبست سا ثشایفشٍٞٙی ا٘تظبس ٔی سٚد وٝ ساٞىبسٞبی سبصٔبٟ٘بی فشٍٞٙی ٔسئَٛ 

استجبقبت ٚ تؼبٔالت ایدبد، تحىیٓ ٚ استٕشاس دس ٘مص ٔحٛسی اخاللی وٝ  ٞٙدبسٞبیٚ تمٛیت اسصش ٞب ٚ 

       داسد، تذاسن ثیٙٙذ.  ا٘سب٘ی 


