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طی، ثخشی غیشلبثل اًکبس ٍ هْن اص ششایط صًذگی دس سشصهیي هب است. تجشثِ تبسیخی ایشاًیبى هَیذ ّبی صیست هحی هخبطشات ٍ ثحشاى

ًفؼبى هختلف ثشای هَاجِْ  ّب ثِ ّوشاُ هشبسکت فؼبالًِ ٍ خاللبًِ ری ّب ٍ تکٌَلَطی ّب، هْبست ای اص داًش ّن پیَستِ ی ثِ ٍجَد هجوَػِ

ّب ٍ  خیضی هبًٌذ ایشاى اّویت داسد تلفیك ایي داًش ص آًْب ثَدُ است. آًچِ دس جَاهغ ثحشاىّبی طجیؼی ٍ هْبس ٍ پیشگیشی ا ثب ایي ثحشاى

ای  تجشثِ 1331ّبی ثْبس  ّبی هذًی ٍ هشدهی ٍ ًْبدسبصی ثشای هذیشیت ثحشاى صیست هحیطی است. سیالة ّبی فٌی ثب هشبسکت هْبست

ّب اًْب سا  ای کِ ایي سیالة یشاًی لشاس داد. سِ چبلش ػوذُّبی جذی سا پیش سٍی جبهؼِ ا ّب ٍ چبلش چٌذٍجْی ثَد کِ فشصت

ثَم خَدشبى، دس  تَجْی ثِ خشد تبسیخی هشدم ایشاى دس ساثطِ ثب صیست ( غفلت اص ًظن طجیؼت ٍ ثی1تش ػجبستٌذ اص:  ثشجستِ

تَجْی ثِ داًش ػلوی ٍ  ّوشاُ ثب ثی( ایذئَلَطی تَسؼِ آهشاًِ دس ایشاى هذسى 2ّب ٍ هذیشیت اهشٍص هب اهش هتذاٍلی است.  سیبستگزاسی

( 3هحیطی جبهؼِ ایشاى شذُ است.  ّبی صیست ّبی جْبًی، هٌجش ثِ سست شذى ثخش صیبدی اص صیشسبخت هذیشیت ثحشاى دس تجشثِ

ّبی هذًی ٍ هشدهی، هبًغ اص هذیشیت  ّبی هشبسکت هحذٍد کشدى اهکبى تصوین سبصی ثِ ًْبدّبی خبص لذست ٍ ػذم تَجِ ثِ صهیٌِ

تشیي  هحیطی ثِ یکی اص حیبتی ّبی صیست طجیؼی ٍ ػشصِ طجیؼی شذُ است. دسًتیجِ، هسبلِ هٌبثغ هحیطی ٍ هٌبثغ ّبی صیست فك ثحشاىهَ

َّا، سیضگشدّب، اًمشاض  ّب، آلَدگی ّبی کِ حَل خشکسبلی، سیالة ّبی جبهؼِ هؼبصش ایشاى تجذیل شذُ است. ثحشاى ّب ٍ چبلش هسبلِ

دٌّذ کِ هسبلِ ًِ دس طجیؼت، ثلکِ دس هذاخلِ غیشهٌطمی ٍ هخشة  سی، ٍ...دس جشیبى ّستٌذ، ثِ خَثی ًشبى هیّبی گیبّی ٍ جبًَ گًَِ

ّب، ًِ  سیضی ثِ تؼجیشی دیگش هسبلِ اصلی دس خَد اًسبى ایشاًی است ٍ لزا ّذف اصلی ّوِ ثشًبهِاًسبى دس طجیؼت شکل گشفتِ است، 

 تغییش سفتبس ٍ رٌّیت اًسبى ایشاًی دس هَاجِْ ثب طجیؼت ثبیذ ثبشذ.

شٌبسی،  ّبی جبهؼِ ًظشاًی دس حَصُ ستبد هشکضی سبصهبى داًشجَیبى جْبدداًشگبّی خشاسبى سضَی دس ًظش داسد ثب دػَت اص صبحت

ّبی  هحیطی )تجشثِ سیالة ّبی صیست جستبسّبیی دس هسئَلیت اجتوبػی داًشگبُ ایشاًی ٍ ثحشاى»صیستی، کتبة  هٌْذسی آة ٍ هحیط 

الخصَص  ٍ ػلی شٌبسبى ٍ اسبتیذ حَصُ هحیط صیست ایي کتبة ثشگشفتِ اص همبالت جبهؼِهَسد ًمذ ٍ ثشسسی لشاس دّذ. (« 1331

ػلوی  )ػضَ ّیئت جبار رحماویّبی ایي ًشست  هْوبىآٍسی شذُ است.  ت کِ ثِ کَشش ججبس سحوبًی جوغاس 1331ّبی ثْبس  سیالة

)ػضَ  دکتر کامران داوریپظٍّشکذُ هطبلؼبت فشٌّگی ٍ اجتوبػی ٍصاست ػلَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍسی ٍ گشدآٍسًذُ کتبة هزکَس(، 

ػلوی گشٍُ هشتؼذاسی داًشگبُ فشدٍسی  )ػضَ ّیئت الدیه واصری لدکتر کماػلوی گشٍُ هٌْذسی آة داًشگبُ فشدٍسی هشْذ( ٍ  ّیئت

 هشْذ( خَاٌّذ ثَد.
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