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 -1دأؾزٛي وبسؽٕبعي اسؽذ ِٕٙذعي ػّشاْ ِضيظ صيغت دأؾگبٖ خٛاسصِي تٙشاْ،
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چكيذي
ثب تٛرٗ ثٗ ثضشاْ وُ آثي دس رٙبْ ثٗ ٚيژٖ دس ايشاْ ،صفبظت اص
ِٕبثغ آة٘بي عغضي  ٚصيشصِيٕي اص اّ٘يت ٚيژٖاي ثشخٛداس اعت.
آة٘بي صيشصِيٕي ثٗ عٛس ِؼّٛي اص ٔظش ِيىشٚثي  ٚؽيّيبيي دس
ٚضؼيت ِغٍٛثي لشاس داسٔذ ِگش ايٕىٗ دس احش فؼبٌيت٘بي أغبٔي
ِخً تخٍيٗ فبضالة ثٙذاؽتي  ٚفٕؼتي  ٚفؼبٌيت ٘بي وؾبٚسصي دس ِؼشك
أٛاع آاليٕذٖ٘ب لشاس گيشٔذٔ .يتشات يىي اص ُِٙتشيٓ آاليٕذٖ٘بي
آة صيشصِيٕي اعت .يىي اص سا٘ىبس٘بيي وٗ ِي تٛاْ ثٗ ِٕظٛس وب٘ؼ
ايٓ آاليٕذٖ ثٗ وبس گشفت ارشاي ؽجىٗ رّغآٚسي فبضالة دس ؽٙش٘ب ٚ
رٍٛگيشي اص دفغ فبضالة دس چبٖ٘بي ربرة ِيثبؽذ .دس ايٓ تضميك
سٔٚذ تغييشات غٍظت ٔيتشات چبٖ ٘بي ِٛرٛد دس آثخٛاْ وشد ثب تٛرٗ
ثٗ آِبس  ٚاعالػبت ِشثٛط ثٗ آٔبٌيض ويفي آة صيشصِيٕي دس عبي٘بي
1388تب ِٛ 1391سد ِغبٌؼٗ لشاس گشفتّ٘ .چٕيٓ ثب ثشسعي ِٕبعك تضت
پٛؽؼ ؽجىٗ رّغآٚسي فبضالة دس ِضذٚدٖ وشد ثضسگ ،استجبط ِيبْ
ارشاي ؽجىٗ رّغآٚسي فبضالة  ٚآٌٛدگي آة٘بي صيشصِيٕي ثٗ ٔيتشات
وٗ دس ِٕبعك ؽٙشي ٔبؽي اص تخٍيٗ فبضالة خبٔگي دس چبٖ٘بي ربرة
ِيثبؽذ ثشسعي گشديذِ .غبثك ايٓ ِغبٌؼٗ چبٖ٘بيي وٗ دس ٔٛاصي تضت
لشاس گشفتٗأذ ثب وب٘ؼ غٍظت ٔيتشات دس
پٛؽؼ ؽجىٗ رّغآٚسي
عبي٘بي اخيش ِٛارٗ ثٛدٖأذ دس صبٌي وٗ دس عبيش ِٕبعك غٍظت
ٔيتشات ّ٘چٕبْ دس صبي افضايؼ ثٛدٖ اعت.

َاژيٌاي كهيذيِٕ :بثغ آة صيشصِيٕي ،غٍظت ٔيتشات ،دفغ فبضالة ،چبٖ
ربرة ،ؽجىٗ رّغآٚسي فبضالة . ...ٚ

 -1مقذمً
اِشٚصٖ دس ثخؼ ٘بيي اص دٔيب ،اص رٍّٗ دس وؾٛس ايشاْ ،لغّت
ػّذٖاي اص آة ِٛسد ٔيبص اص ِٕبثغ صيشصِيٕي تأِيٓ ِيؽٛد .دس ّ٘يٓ
ٔمبط فبضالة٘بي ؽٙشي  ٚفٕؼتي وٗ اغٍت آٌٛدٖ ٘غتٕذ ،ثٗ ّ٘بْ عفشٖ
آة٘ب ثبص گشدأذٖ ِيؽٔٛذ .ثٗ ايٓ تشتيت ويفيت آة صيشصِيٕي تٕضي
يبفتٗ ِ ٚؾىالت صيغت ِضيغي فشاٚأي ثٗ ٚرٛد ِيآيذ[ .]1ثٗ عٛس وٍي
 55دسفذ اص آة آؽبِيذٔي اص آة صيشصِيٕي تأِيٓ ِيؽٛد .ثٕبثشايٓ
ِضبفظت اص آة صيشصِيٕي دس ثشاثش آاليٕذٖ ٘بيي وٗ ِّىٓ اعت عالِتي
أغبْ سا ثٗ خغش ثيبٔذاصد اّ٘يت پيذا ِيوٕذ .يىي اص ِ ُٙتشيٓ
آاليٕذٖ ٘ب ٔيتشات اعت .أغبْ ٘ب ٔيتشات سا اص عشيك خٛسدْ ٚ
آؽبِيذْ ِقشف ِيوٕٕذ[ِ .]2مذاس ٛٔ ٚع ّٔه ٘بي ِضٍٛي دس آة ٘بي
صيشصِيٕي ثغتگي ثٗ عٗ ػبًِ :رٕظ عٕگٙب ،عشػت صشوت ِٕ ٚؾبء آة
صيشصِيٕي داسد .دس آة٘بي صيشصِيٕي اص وبتي٘ ْٛب ثيؾتش وٍغيُ،
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