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 چكيذه

ٝيػٟ ٢ٜٗسؾي غٛتيي ثب تٞٓيس ٗحهٞالت تطاضيرت٠ كطنتي ثطاي ًب١ف كوط، ايجبز ٠ ثيٞتٌٜٞٓٞغي ًكبٝضظي ٝ ث 

ؿصايي، ضكغ ؾٞء تـصي٠ ٝ جُٔٞيطي اظ ترطيت ٜٗبثغ عجيؼي ٝ اكعايف تٞاٛبيي زض انالح ٛجبتبت ايجبز اٜٗيت 

ٛ٘ٞزٟ اؾت. ثب ايٚ ٝجٞز، ٝضٝز ثيٞتٌٜٞٓٞغي زض تحويوبت ًكبٝضظي ٝ تٞٓيس ٗحهٞالت تطاضيرت٠، زض ثؿيبضي اظ 

ظيؿتي، تجبضي ٝ  ي، ايٜ٘ي١بي اذالهي، اجت٘بػي، كط١ِٜي، ظيؿت ٗحيغ ١بيي اظ جٜج٠ ًكٞض١ب ثب چبٓف

اػتوبزي ٗٞاج٠ قسٟ اؾت. آٛچ٠ ٗؿٖٔ اؾت ١ط كٜبٝضي زض ًٜبض ٗعايبي كطاٝاٙ ذٞز، ٗٞاضزي اظ ذغط يب ضيؿي ضا 

زضنس اي٘ٚ  100عٞض  ١ب ث٠ ٛيع ث٠ ١٘طاٟ زاضز. ايٚ ٗٞضٞع شات ١ط كٜبٝضي ثٞزٟ ٝ زض ٝاهغ ١يچ يي اظ كٜبٝضي

ٝضي جسيس ثتٞاٛس ٗكٌٔي اظ ٗكٌالت ثكط ضا حْ ٛ٘ٞزٟ ٝ ٛؿجت ث٠ ؾبيط ٛيؿتٜس. ثسي٢ي اؾت، ظٗبٛي ٠ً يي كٜب

ُيطي اظ آٙ اذالهي ذٞا١س ثٞز. اؾتسال٢ٓبي ؿيطٜٗغوي ٝ ؿيطػٔ٘ي  ١ب ٗكٌْ ذبني ايجبز ٜٛ٘بيس، ث٢طٟ كٜبٝضي

 ج٢ت ٗربٓلت ثب يي كٜبٝضي جسيس ١ٖ ث٠ ١٘بٙ اٛساظٟ ؿيطاذالهي اؾت. ث٠ ١٘يٚ زٓيْ اُط ٗحهٞالت تطاضيرت٠

ثتٞاٜٛس ث٠ ١ط عطيوي ٗكٌالت ٛبقي اظ ضٝق٢بي ًكبٝضظي ؾٜتي ضا ث٠ حساهْ ضؾبٛسٟ ثسٝٙ اي٠ٌٜ ذٞز ٗكٌْ 

١بي  ث٠ ١ط حبّ، زيسُبٟ .جسيسي ايجبز ًٜٜس، اظ ٛظط كٜي ٝ اذالهي اؾتلبزٟ اظ آ٢ٛب اضجحيت ذٞا١س زاقت

ٝ چٜساٙ ٗجٜبي ػٔ٘ي ٛساضز ٝ ايٚ  اذالهي زض ٗٞضز ٗحهٞالت تطاضيرت٠ ثيكتط ٗجتٜي ثط هضبٝت٢بي اضظقي ثٞزٟ

 اضظق٢ب ٝ ٗؼيبض١ب احت٘بالً ثب ُصقت ظٗبٙ ٝ تـييط قطايظ ٝ تـييط ٛظب٢ٗبي قٜبذتي تـييط ذٞا١س ًطز. ِٛطاٛي

  .ضاحتي هبثْ حْ اؾت ١بي ػٔ٘ي زض ٗٞضز ايٚ زؾت٠ اظ ٗحهٞالت ١ٖ ثب اؾتسال٢ٓبي ػٔ٘ي ث٠

 ممذمه 
ـييط يبكت٠ ثبقس. ايٚ غٛتيي ت ٢ٜٗسؾي عطين اظ آٙ غٛتيٌي ؾبذتبض ٠ً قٞزي ٗ ُلت٠ ُيب١ي ث٠ تطاضيرت٠ ُيبٟ

 ٕ نٞضت آٙ ٝضي ث٢طٟ ٝ ػٌ٘ٔطز ث٢جٞز ثطاي ٝ ي٢ب ثي٘بض يب آكبت ثطذي ث٠ ُيبٟ ٗوبٝٗت ث٢جٞز ج٢ت ٗؼ٘ٞالً تـييط 

 ٗجٞظي اؾبؼ ثط ٢ٓب ؾب ايٚ زض .اٛس قسٟ تٞٓيس ايطاٙ زض 85 تب 83 ٢ٓبي ؾب زض تطاضيرت٠ ٗحهٞالت اٝٓيٚ .يِيطز

 ج٢بز ٝظاضت ث٠ ٝاثؿت٠ ًكٞض ثطٛج تحويوبت ٗطًع تٞؾظ تطاضيرت٠ ثطٛج ثٞز نبزضقسٟ زٝٓت ١يئت ؾٞي اظ ٠ً

 ق٢ط زض ثطٛج تحويوبت ٗطًع ٗحووبٙ تطاضيرت٠، ٗحهٞالت تٞٓيس عطح ثطاؾبؼ .ضؾيس اٛجٟٞ تٞٓيس ث٠ ًكبٝضظي

ٗي  ثيكتطي ٗحهّٞ ٝ ثٞز ٗوبٕٝ ت٢بآك ٗوبثْ زض ٝ ٛساقت پبقيٖ ؾ ث٠ ٛيبظي ٠ً ثٞزٛس ًطزٟ تٞٓيس ثطٛجي ضقت،

 غٙ ؾٞء اثطات ٠ً ذجط ايٚ اػبٕ ثب ظيؿت ٗحيظ ؾبظٗبٙ ٗبٜٛس ٢ٛب ؾبظٗب ثطذي ١كتٖ زٝٓت ظٗبٙ زض اٗب ز. زا

 اثجبت ث٠ ٝ قسٟ ٠ُصاقت ثحث ث٠ ٗرتٔق ؾ٘يٜبض١بي ٝ ؿ٢بًٜلطاٛ زض  ايطاٛي تطاضيرت٠ ثطٛج تٞٓيس زض ٗٞضزاؾتلبزٟ
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 زض تطاضيرت٠ ٗحهٞالت تحويوبت ٝ تٞٓيس تطتيت ايٚ ث٠ ٝ قسٛس ثطٛج ايٚ تٞٓيس تٞهق ذٞاؾتبض اؾت ضؾيسٟ

 .قس ٗتٞهق ز١ٖ ٝ ٢ٖٛ زٝٓت٢بي

 ضيعي ثطٛب٠ٗ ثطاؾبؼ ٝ ُطكت هطاض ًبض زؾتٞض زض ٗجسزاً تطاضيرت٠ ٗحهٞالت تٞٓيس ٗٞضٞع يبظز١ٖ، زٝٓت زض اٗب

 ٛرؿتيٚ پٜج٠ .قٞٛس ثبظاض ٝاضز ٝ ًكت95 ؾبّ زض تسضيج ث٠ ٗحهٞالت ايٚ اؾت هطاض ًكبٝضظي ج٢بز ٝظاضت

 اٛج٘ٚ ضئيؽ اظ٢بضات عجن آظٗبيكِب١ي، تٞٓيس ٝ تحويوبت ؾبّ چٜس اظ پؽ ٠ً اؾت غٛتيي تـييطيبكت٠ ٗحهّٞ

 .ثطؾس اٛجٟٞ تٞٓيس ث٠ جبضي ؾبّ زض اؾت هطاض ظيؿتي،

 ث٠ عطف زٝ ٝ ًطز زاؽ ٗجسزًا ضا تطاضيرت٠ كٜبٝضي ٗربٓلبٙ ٝ ٗٞاكوبٙ ٗيبٙ ثحث ١ب، تطاضيرت٠ ًكت ٗجسز پيِيطي

 ثٜسي زؾت٠ ٝ ُطزآٝضي ثب اؾت قسٟ ؾؼي ازا٠ٗ زض .پطزاذتٜس ٗحهٞالت ايٚ ضز يب تأييس زض ذٞز اؾتسال٢ٓبي ثيبٙ

 .قٞز كطا١ٖ ثبضٟ ايٚ زض هضبٝت ثطاي ظٗي٠ٜ قسٟ،ٙ ثيب ي از٠ٓ

 تجاری ساسی موفك محصوالت تزاریخته

ثبض  ؾبظي ٗٞكن ٗحهٞالت تطاضيرت٠ ثٞز. ٗحهٞالت تطاضيرت٠ ثطاي اٝٓيٚ ٛٞظز١٘يٚ ؾبّ تجبضي ، 2014ؾبّ 

 ٗٞكويت ظيط ًكت ٗحهٞالت تطاضيرت٠ ضكت٠ ٗئيبضز ١ٌتبض اظ اضاضي ثب 1.8ًكت قسٛس ٝ تبًٜٞٙ  1996زضؾبّ 

ًكت ًكٞض چيٚ يب  ١بي هبثْ زضنس ثيف اظ ًْ ظٗيٚ 80اي اؾت. ايٚ ؾغح توطيجبً  ؾبثو٠ اٛس ٠ً ضًٞضز ثي

ًكٞض ج٢بٙ ًكت قسٛس. ؾغح ظيط ًكت  28زض  2014ايبالت ٗتحسٟ آٗطيٌب اؾت. ٗحهٞالت تطاضيرت٠ زضؾبّ 

 181.5ث٠  1996ٗٔيٞٙ ١ٌتبض زض ؾبّ  1.7تبًٜٞٙ ثيف اظ نس ثطاثط قسٟ ٝ اظ  1996ايٚ ٛٞع ٗحهٞالت اظؾبّ 

ٛؿجت ث٠  2014كت ٗحهٞالت تطاضيرت٠ زض ؾبّ اكعايف ؾغح ظيط ً .ضؾيسٟ اؾت 2014ٔيٞٙ ١ٌتبض زض ؾبّ يٗ

ٔيٞٙ ١ٌتبض يٗ 5ايٚ ضهٖ  2012ٛؿجت ث٠ ؾبّ  ،٠2013 زض ؾبّ زض حبٓي ً. ٗٔيٞٙ ١ٌتبض ثٞز 6.3ؾبّ هجْ، 

ز١س  زضنس ضقس ؾبال٠ٛ اؾت. اكعايف نسثطاثطي ٗحهٞالت تطاضيرت٠ ٛكبٙ ٗي 4تب  3اكعايف زاقت ٠ً ٗؼبزّ 

اٛس. تؼساز  اٛس، ؾطيؼتطيٚ كٜبٝضي پصيطكت٠ قسٟ زض ازٝاض اذيط ثٞزٟ ٗعايبيي ٠ً زاقت٠زٓيْ  ٠ً ايٚ ٗحهٞالت، ث٠

ث٠  1996ًكٞض زض ؾبّ  6اٛس ثيف اظ چ٢بض ثطاثط قسٟ اؾت ٝ اظ  ًكٞض١بيي ٠ً ٗحهٞالت تطاضيرت٠ تٞٓيس ًطزٟ

 ضؾيسٟ اؾت. 2013، يٌي ثيكتط اظ ؾبّ 2014ًكٞض زض ؾبّ  28
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 محصوالت تزاریخته تز توليذکننذهپنج کشور تز

ثب  ج٢بٛي ٗحهٞالت تطاضيرت٠زضنس ؾغح ظيط ًكت  40ٔيٞٙ ١ٌتبض ؾغح ظيط ًكت يٗ 73.1آٗطيٌب ١٘چٜبٙ ثب  

زضنس( ٝ پٜج٠  94زضنس پصيطـ(، ؾٞيب ) 93زضنس پصيطـ ثطاي ٗحهٞالت اؾبؾي قبْٗ شضت ) 90ثيف اظ 

ٞآي اكعايف ؾبال٠ٛ ؾغح ظيط ًكت ضا زاقت ٝ ثب ثطظيْ ثطاي پٜج٘يٚ ؾبّ ٗت . زضنس(، حبئع ضتج٠ ثطتط ثٞز 96)

ٔيٞٙ ١ٌتبض ؾغح ظيط ًكت ايٚ يٗ 3ٔيٞٙ ١ٌتبض ؾغح ظيط ًكت ٗحهٞالت تطاضيرت٠ ثؼس اظ آٗطيٌب، ثب يٗ 1.9

ٗحهٞالت، زض ضتج٠ زٕٝ هطاض ُطكت. هبثْ تٞج٠ اي٠ٌٜ، ثطظيْ ثؼس اظ ًكت ؾٞيبي تطاضيرت٠ زاضاي زٝ نلت 

ٗئيٞٙ ١ٌتبض ضا ث٠ ًكت ايٚ  5.2ٗوبٕٝ ث٠ آكبت اٗؿبّ ٛيع ثطاي زٝٗيٚ ؾبّ پيبپي ١٘عٗبٙ تحْ٘ ث٠ ػٔلٌف ٝ 

 24.3ث٠  ١2013ٌتبض زض ؾبّ  24.4ٗحهّٞ اذتهبل زاز. آضغاٛتيٚ ٗوبٕ ؾٞٗي ذٞز ضا، ثب ًب١ف ٛبچيع اظ 

ٔيٞٙ ي11ٗ)ٔيٞٙ ١ٌتبض ؾغح ظيط ًكت پٜج٠ تطاضيرت٠ يٗ 11.6،حلظ ًطز. ١ٜس ثب زاقتٚ  ١2014ٌتبض زض ؾبّ 

ٔيٞٙ يٗ 19.6زضنس پصيطـ ٗوبٕ چ٢بضٕ ضا زاقت. پٜج٘يٚ ًكٞض ثطتط ًبٛبزا ثٞز ٠ً  95ٝ  ١2013ٌتبض زض ؾبّ 

زضنس ًٔعا زض ًبٛبزا تطاضيرت٠ اؾت. ضٝي  ١بي ذٞز ضا ظيط ًكت ًٔعاي تطاضيرت٠ ثطز. ٛٞز ٝ پٜج ١ٌتبض اظ ظٗيٚ

ٔيٞٙ ١ٌتبض ضا ث٠ يٗ 10ًكت ُيب١بٙ تطاضيرت٠، ثيكتط اظ پٜج ًكٞض ثطتط ج٢بٙ زض ظٗي٠ٜ  ١2014ٖ ضكت٠ زض ؾبّ 

 .اي ُؿتطزٟ ٝ ٗؿتحٌٖ ثطاي تٞؾؼ٠ پبيساض زض آيٜسٟ ذٞا١س ثٞز ًكت ايٚ ُيب١بٙ اذتهبل زازٛس ٠ً پبي٠

 مشایای محصوالت تزاریخته

ثيؿت ٗعايبي چكِ٘يط ثؿيبضي ضا زض عي  زض ؾغح ج٢بٙ اٛجبٕ قس،  2014ٛتبيج يي تحٔيْ ٗتب ٠ً زض ؾبّ 

ٗغبٓؼ٠ زض  147ؾبّ ُصقت٠ ثطاي ٗحهٞالت تطاضيرت٠ ثطق٘طزٟ اؾت. ١٘چٜيٚ زض يي ثطضؾي ٗكبث٠ ٠ً عي 

 ثيؿت ؾبّ ُصقت٠ اٛجبٕ قس، ٛكبٙ زازٟ قس ٠ً پصيطـ كٜبٝضي ٗحهٞالت تطاضيرت٠ ثبػث ًب١ف ٗهطف حكطٟ

 68عايف ؾٞز ًكبٝضظ١ب تب زضنس ٝ اك 22زضنس، اكعايف ػٌ٘ٔطز ٗحهٞالت ظضاػي تب  ١37بي قي٘يبيي تب  ًف

١ب، ٗطثٞط ث٠  ١ب ٛتبيج ثبثت ٗغبٓؼبت تحٔيْ ٗتبي هجٔي ضا تأييس ٗيٌٜٜس. آذطيٚ زازٟ زضنس قسٟ اؾت. ايٚ يبكت٠

١بي ظيط ث٠ اٜٗيت ؿصايي، تٞؾؼ٠ پبيساض ٝ  ،ٛكبٙ ٗيس١س ٠ً ٗحهٞالت تطاضيرت٠ اظ ضاٟ 2013تب  1996ؾب٢ٓبي 

ٗئيبضز زالض، تأٗيٚ ٗحيظ  133اٛس: اكعايف تٞٓيسات ظضاػي ث٠ اضظـ  ًطزٟتـييط اهٔيٖ ٝ ٗحيظ ظيؿت ً٘ي 

تب  ١1996بي قي٘يبيي اظ ؾبّ  ًف ٔيٞٙ ًئُٞطٕ ٗبزٟ ٗؤثط حكطٟيٗ 500ظيؿت ث٢تط ثب ًب١ف ٗهطف توطيجبً 

٠ً بضز ًئُٞطٕ قس ٗئي 28تب  CO2 ت٢ٜبيي ثبػث ًب١ف اٛتكبض ُبظ ث٠ 2013ث٠ ٛحٞي ٠ً ت٢ٜب زض ؾبّ  2012

جٞيي زض  ١ب ث٠ ٗست يي ؾبّ ثٞز، حلظ تٜٞع ظيؿتي اظ عطين نطك٠ ٔيٞٙ ذٞزضٝ اظ جبزٟيٗ 12.4ٗؼبزّ ذطٝج 

ٔيٞٙ يٗ 16.5ٝ ً٘ي ث٠ ضكغ كوط اظ عطين ً٘ي ث٠ ثيف اظ  2013تب  1996ٔيٞٙ ١ٌتبض ظٗيٚ اظ يٗ 132ًكت 
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ًكبٝضظاٙ ٠ً جعء كويطتطيٚ ٗطزٕ  ١بي تحت پٞقف ايٚ ٔيٞٙ ٛلط اظ ذبٛٞازٟيٗ 65پب ٝ ثيف اظ  ًكبٝضظ ذطزٟ

ج٢بٙ ٗحؿٞة ٗيكٞٛس. اُطچ٠ اٗطٝظٟ اؾتلبزٟ اظ ٗحهٞالت تطاضيرت٠ ث٠ ػٜٞاٙ يي ضطٝضت تٔوي ٗيكٞز، اٗب 

اٛجبٕ ػ٘ٔيبت ظضاػي ذٞة اظ ج٠ٔ٘ تٜبٝة ٝ ٗسيطيت ٗوبٝٗت ثطاي ايٚ ٗحهٞالت، ١٘چٞٙ ٗحهٞالت 

 .ؿيطتطاضيرت٠ ضطٝضي اؾت

 نگاه اسالممحصوالت تزاریخته اس 

١بي ٗص١جي اكطاز اؾت. ٗحووبٙ ٝ ٗلؿطاٙ زيٜي زض ازيبٙ ا٢ٓي  پصيطـ ٗحهٞالت تطاضيرت٠ ٗتأثط اظ زيسُبٟ

  (1)ي اجبظٟ اظ كٜبٝضي ٗحهٞالت تطاضيرت٠ ١ؿتٜس ١بي ٗتلبٝتي زض ظٗي٠ٜ اؾالٕ، ٗؿيحيت ٝ ي٢ٞز زاضاي زيسُبٟ

١بي  ؼتطيٚ ضقس ج٘ؼيتي زض ٗيبٙ ازيبٙ ٝ كط١َٜاؾالٕ يٌي اظ ثعضُتطيٚ ٗصا١ت ج٢بٛي اؾت ٠ً زاضاي ؾطي

ٗئيبضز ٛلط زض  6/1ٗرتٔق قبْٗ ٗؿيحيت، ي٢ٞزيت، ١ٜسٝيؿٖ، ثٞزيؿٖ ٝ ... اؾت. ٗؿٔ٘بٛبٙ ثب ج٘ؼيتي ثبٓؾ ثط 

ي انٔي ثب  زيٚ اؾالٕ زاضاي زٝ قبذ٠ . (2)زضنس ج٘ؼيت ج٢بٛي ضا قبْٗ ٗيكٞٛس 25ًكٞض زٛيب، حسٝز  112

١بي تبضيري ٝ زًتطيٚ ١ؿتٜس. زض اؾالٕ ػٔيطؿٖ  ؾٜي اؾت ٠ً زاضاي تلبٝت زض زيسُبٟ ػٜبٝيٚ ٗصا١ت قيؼ٠ ٝ

ًٜٜسٟ ثطاي تـييطات  ١بي ٗطثٞط ث٠ ؾالٗتي ٝ ٗحيظ ظيؿت ٛبقي اظ ٗحهٞالت تطاضيرت٠، هبٛٞٙ ٜٗغ ِٛطاٛي

اؾالٕ ػوبيس ي اؾتلبزٟ اظ ٗحهٞالت تطاضيرت٠ زض  زض ظٗي٠ٜ . (3)زض ُيب١بٙ ٝ جبٛٞضاٙ ٝجٞز ٛساضز غٛتيٌي

ٗرتٔلي تٞؾظ ٗحووبٙ ٝ ٗلؿطاٙ اثطاظ قسٟ اؾت ٝ تبًٜٞٙ اج٘بع ٝاحسي ثطاي پصيطـ ايٚ ٗحهٞالت اػالٕ 

هطف ثب ٝاضزات ٝ ٗ (.M.U.I)ٗيالزي ٗجٔؽ ػٔ٘بي ًكٞض اٛسٝٛعي  2003ؾبّ  اظ يٌؿٞ زضاُطچ٠  ٛكسٟ اؾت.

 قٞضاي(، IFANCA) باؾالٗي اٗطي١ٌ٘چٜيٚ، قٞضاي تـصي٠ ٝ ؿصاي  .(1)ٗحهٞالت تطاضيرت٠ ٗٞاكوت ًطز

 اثطاظقسٟ ٛظطات ٗبٓعي زٝٓت ٝ ؾؼٞزي ػطثؿتبٙ ٗؿٔ٘بٛبٙ ج٢بٛي اتحبزي٠ي(MUIS)،ؾِٜبپٞض اؾالٗي ٗص١جي

 ٗؼتوسٛس زيٜي ػٔ٘بي ٝ ٗحووبٙ ثطذي زيِط ؾٞي اظ اٗب ،پصيطكت٠اٛس ضا تطاضيرت٠ ٗحهٞالت ثٞزٙ حالّ ثط ٗجٜي

 DNAٗثبّ ث٠ػٜٞاٙ ،ٗيقٞز آٙ اظ ٛبقي تطاضيرت٠ي ؿصاي حطٗت ثبػث حطإُٞقت ٗٞجٞزات DNA اظ اؾتلبزٟ

 اظ ظيبزي زضنس زاقت تٞج٠ ثبيس آجت٠(. 4) اؾت تطاضيرت٠ ُيبٟ قسٙ حطإ ثبػث ؾٞيب ُيبٟ زض قسٟ اثطاظ ذٞى

 ذٔوت زض زذبٓت تطاضيرت٠ ُيب١بٙ تٞٓيس زاضٛس اػتوبز ثطذي ،١ٖچٜيٚ. ٗكبث٢ٜس يٌسيِط ثب ؾٞيب ٝ ذٞى غٕٛٞ

 (.   1) ٛيؿت جبيع ثٞزٟ ذسا
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 فوایذ و مخاطزات 

  ١بي ؿصايي ٗحؿٞة ٗيكٞز. ٢ٜٗسؾي غٛتيي اثعاضي هسضتٜ٘س ثطاي انالح ُيب١ـبٙ زض ًكـبٝضظي ٝ تٞٓيس كطآٝضزٟ

ثـ٠ ػٔـت ٛـٞ ثٞزٙ ايٚ كٜبٝضي ٗطزٕ احؿبؼ ٗتلبٝتي ٛؿجت ث٠ آٙ زاضٛـس . ٗربٓلـبٙ ايٚ كٜبٝضي   ثب ايٚ ٝجٞز،

سزي اظ ج٠ٔ٘ ذغطات ٛبقـٜبذت٠ ايـٚ كٜـبٝضي ثطاي اٛؿبٙ ٝ ٗحيظ ظيؿت ث٠ ٗربٓلت ثب آٙ ثب زاليْ ٗتؼ

ٗيپطزاظٛس. اٗب ثطذي ١ٖ ايٚ كٜبٝضي ضا اثعاضي ثطاي ٗوبث٠ٔ ثب ُطؾِٜي ٗيساٜٛـس . ثـ٠ ١ـط حـبّ، ١٘بٜٛس ؾبيط 

ي اؾت ٠ً اضظيـبثي زهيوـي ٜٗظٞض اع٘يٜبٙ اظ ؾـٞزٜٗسي ايـٚ كٜبٝضي ثطاي جبٗؼ٠، ضطٝض پيكطكت٢بي ػٔ٘ي، ث٠

١بي ٗطثٞط ث٠ ٗحهٞالت تطاضيرت٠ ثيـبِٛط ٓـعٕٝ اضظيبثي زض ثؿيبضي اظ ٗٞاضز  زض ايـٚ ظٗيٜـ٠ نٞضت ُيطز. ِٛطاٛي

 :اظ ج٠ٔ٘ زض ثرف اجت٘بػي اؾت. ؾـؤاالت انٔي ٠ً زض ايٚ ظٗي٠ٜ ٗغطح ثٞزٟ ٝ ثبيس پبؾد زازٟ قٞز ػجبضتٜس اظ

ـطاي ضكـغ ُطؾـِٜي ج٢ـبٙ ٗحؿـٞة ٗيكٞز؟ چ٠ ذغطاتي ثطاي ؾالٗت اٛؿبٙ ٝ آيب ايـٚ ضا١ٌـبض ضاٟ حٔـي ث

 (؟5)قٞز ٚ ُـطٟٝ ١ـبي ٗرتٔـق توؿيٖ ٗيٗحيظ ظيؿت زاضز؟ آيب ؾٞز حبنْ اظ ايٚ كٜبٝضي ث٠ يٌؿبٙ ثـي

 

 ها و گزسنگي انسان تزاریخته

ٗئيٞٙ  800ثب ٝجٞزي ٠ً زض حبّ حبضط ؿصاي ًبكي ثـطاي ج٘ؼيـت ج٢ـبٙ ٝجـٞز زاضز ٝٓي ثبظ ١ٖ ثيف اظ  

 7/1ثيٜي ٗيكٞز ٠ً ج٘ؼيت ج٢بٙ )ثـب ٛـطخ ضقـس ٛلط زض ج٢بٙ زچبض ؾـٞء تـصيـ٠ ٝ كوط ؿصايي ١ؿتٜس. پيف

ٗئيبضز ٛلط( زض كوط ٗغٔن ٝ  4/1) يـي پـٜجٖ ٗطزٕ زٛيب (6)ٗئيبضز ٛلـط ثطؾـس 3/9  ث٠ 2050زضنس( زض ؾبّ 

اظ عـطف زيِـط ًكـٞض١بي زض حـبّ تٞؾـؼ٠ ًـ٠ زض (7)ثـب زضآٗـس ي ً٘تـط اظ يـي زالض زض ضٝظ ظٛسُي ٗيٌٜٜـس

زضنـس ج٘ؼيـت آٙ ثـ٠ اٗـٞض ًكبٝضظي ٗكـٜٞٓس ً٘تـطيٚ زضآٗـس ًكـبٝضظي ٝ  80تـب  50ثطذـي ٗـٞاضز 

ٗطزٕ كويط زٛيب ثـطاي ٗؼيكـت ذٞز ٗؿتويٖ يب  % 70ٓصا حسٝز   ضا زاضٛس.(% 6/2ثـبالتطيٚ ٛـطخ ضقـس ج٘ؼيتي )

١ب ٛلطي ٠ً ١ط ؾب٠ٓ ث٠ آٙ اضـبك٠ ٗـي  ثطاي تـصي٠ ايٚ ج٘ؼيت ٝ ٗئيٞٙ. (8)اٛس ؿيطٗؿتويٖ ث٠ ًكبٝضظي ٝاثؿت٠

انالح قـٞز ت٘ـبٗي ضٝق٢بي ٌٗ٘ٚ ثطاي اكعايف شذـبيط ج٢ـبٛي ؿـصا اظ ج٘ٔـ٠ اكـعايف ؾغح ظيط ًكت، 

ٝ انالح ضٝق٢بي حلبظـت اظ ٗحهـ ٝالت ضا ثبيـس ثٌـبض ُطكـت .   ضٝق٢بي ًكت، اؾتلبزٟ اظ اضهبٕ انالح قسٟ

ٓـصا اٜٗيت ؿصايي ٢ٗ٘تطيٚ چبٓف ًكٞض١ب ثٞيػٟ ًكٞض١بي زض حبّ تٞؾؼ٠ اؾت. ث٠ ١٘يٚ زٓيْ اؾتلبزٟ اظ ػٕٔٞ 

ي ٗحؿٞة ٗيكٞز. زض ًٜبض ت٘ـبٗي ضٝـ ١ـبي ٗٞجٞز ٝ كٜٞٙ پيكطكت٠ ت٢ٜب ضاٟ زؾتيبثي ث٠ تٞٓيس پبيساض ًكبٝضظ

ثطاي اكـعايف اٜٗيـت ؿـصايي، اؾـتلبزٟ اظ ٗحهـٞالت ظضاػـي زؾتٞضظي قسٟ غٛتيٌي ١ٖ ٗيتٞاٛس ث٠ ايٚ اٗط 

يي ٛظط ػ٘ٞٗي ايـٚ اؾـت ًـ٠ تـييـط ٝ تحـّٞ زض ًكـبٝضظي يـي ضطٝضت اذالهي ثـطاي ًـب١ف  .ً٘ي ًٜس
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ث٠ ػويسٟ تٞٗبؼ ٗبٓتٞؼ،  . (9ز ػـسآت زض ثؿيبضي اظ ًكٞض١بي كويط زٛيب ٗيجبقس )كوـط ٝ ُطؾـِٜي ٝ ايجـب

ثب (10)ثطاي اؾتلبزٟ اظ ثيٞتٌٜٞٓٞغي اؾتٗئيبضزي زض آيٜسٟ ٛعزيي يي تٞجيـ٠ اذالهـي  10تـصي٠ يي ج٘ؼيت 

ايٚ ثبٝضٛس ٠ً ايٚ اي ثط  ٝجٞزي ٠ً تحويوبت ًكبٝضظي ٝ ٛوف آٙ زض تٞٓيس ؿصا شاتبً پؿٜسيسٟ ٗيجبقس اٗب ػسٟ

يـٚ اكـطاز كٜبٝضي٢بي ـييط پيسا ًطزٟ اؾت. ث٠ ػويـسٟ ازيـسُبٟ ثـب اثـساع ضٝـ ١ـبي زؾتٞضظي غٛتيٌي تب حسي ت

جسيس ث٠ زٓيْ ٗب١يتكبٙ چبٓكي زض ظٗي٠ٜ ٝجٞز اضظق٢ب ٝ ٛظب٢ٗبي اضظقي ايجبز ٛ٘ٞزٟ اؾت. ث٠ ػالٟٝ، تالـ 

ايف ٝاهؼيتي اؾت ٠ً ثبيس ٗـٞضز تٞجـ٠ هـطاض ُيطز. اٗب ثحث زض ٗٞضز ثطاي تٞٓيـس ؿـصا ثطاي ج٘ؼيت زض حبّ اكع

ِٛطاٛي٢بي ٗٞجٞز زض ظٗي٠ٜ تٞٓيس ؿصا ثبيـس ثـب احتيبط ١٘طاٟ ثبقس چـٞٙ اعالػـبت ً٘ـي زض ظٗيٜـ٠ چِـِٞٛي 

ثـطاي  زض ؾيؿت٢٘بي ًكبٝضظي ٗٞجٞز، زٝ ضا١ٌـبض(11)رت٠ ثط ًكبٝضظي پبيساض ٝجٞز زاضزتـأثيط ٗحهٞالت تطاضي

اكـعايف تٞٓيـسات ًكـبٝضظي ٝ ؿـصايي ٝجـٞز زاضز: اكـعايف ككـطزُي ًكـبٝضظي زض ٜٗبعوي ٠ً زض حبّ 

ظضاػت  ٗبٜٛس ثصض١بي انالح قسٟ، ًٞز١بي ًكبٝضظي اؾت ُٝؿتطـ ؾغح ظيط ًكت. زض اظ ٢ٛبز٢١بي ظيبزي

زؾت آٝضز. زض  ضا زض ٝاحس ؾغح ث٠ ككطزٟ قي٘يبيي، ٗبقيٜأالت ٝ ... اؾتلبزٟ ٗيكٞز تب ثتٞاٙ حساًثط ػٌ٘ٔطز

ظضاػت ككطزٟ ترطيـت ٗحـيظ ظيؿـت تكسيس ٗيِطزز زض نٞضتي ٠ً حبٓت زٕٝ ٜٗجط ث٠ حصف اًٞؾيؿت٢٘ـب 

ٗبٜٛس ج٢ِٜٔب( ٝ تٜٞع ظيؿتي آ٢ٛب ٗـي قـٞز . اظ ٛظـط تئـٞضي، ًكـت ٗحهٞالت تطاضيرت٠ ٗيتٞاٛس ثب اؾتلبزٟ اظ )

ًكبٝضظي ضا اكعايف ٝ ٗيعاٙ ُطؾِٜي ضا ًب١ف ز١س زض حبٓي ٠ً ثبػث  ؾيؿتٖ ظضاػت ككطزٟ ٗيعاٙ تٞٓيسات

حلبظت ٗحيظ ظيؿت ٗيِطزز. اٗب ٗحهٞالت تطاضيرتـ٠ تـب چ٠ حس زض ضكغ ُطؾِٜي ٛوف زاضٛس؟ ثب تٞج٠ ثـ٠ 

ػٞاْٗ ٗرتٔلي اظ ج٠ٔ٘ كوط، ػسٕ تٞظيغ ػبزال٠ٛ ؿصا، ػسٕ ثجبت ؾيبؾي ٝ ... ثؿتِي زاضز،  ايٌٜـ٠ ُطؾـِٜي ثـ٠

١ب ت٢ٜب ضاٟ حْ ثـطاي ضكـغ ُطؾِٜي ٝ ً٘جٞز ؿصا ٗحؿٞة ٛ٘يكٞٛس ٝٓي يٌي اظ  ثٜبثطايٚ ١ط چٜس تطاضيرت٠

ضا١ٌبض١ب ثـطاي زؾتيبثي ث٠ ايٚ ١سف ثٞزٟ ٝ اذالم ايجبة ٗيٌٜس ١ط ٛٞع كٜبٝضي ٠ً ً٘ي ث٠ ضكغ ُطؾِٜي 

ٗحهٞالت تطاضيرت٠، زض نٞضتي ٠ً آثبض ١بيي ٗبٜٛس  زض ايـٚ ٗيبٙ كٜبٝضي(11ٛ٘بيس ثبيس ٗٞضز تٞج٠ هطاض ُيـطز )

 .ؾـٞء ظيؿت ٗحيغي ضٝق٢بي ٗطؾٕٞ ًكبٝضظي ضا ٛساقت٠ ثبقٜس زض اٝٓٞيت ذٞا١ٜس ثٞز

 

 سیست ها و محيط تزاریخته

ثحث ػٔ٘ي زض ٗٞضز ٗحـيظ ظيؿـت يـي ثحـث ؾيبؾي يب اهتهبزي ٛيؿت ث٠ٌٔ ٛٞػي (12)ث٠ ػويسٟ پٞٓيٚ  

١بي اذالهي شاتي ٗٞضز حلبظت  ظيؿت اؾت. آيب ٗحيظ ظيؿت ثبيس ثسٓيْ اضظـاضتجـبط قرهـي ٗـب ثـب ٗحـيظ 

عٞض ًٔي، تضبز آقٌبضي ثيٚ  هطاض ُيطز يب اي٠ٌٜ چٞٙ ٜٗجغ اضظقٜ٘سي ثطاي ثكط اؾـت ثبيـس حلظ ُطزز؟ ث٠
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ٝجٞز زاضز ٠ً ايٚ اٗط يي ٗٞضٞع ًٔيسي زض تٞؾؼ٠ ٝ ُؿتطـ ٗحهٞالت   ٛيبظ١بي ثكطي ٝ تٞج٠ ثـ٠ عجيؼت

 اضيرت٠ ٗحؿٞة ٗيكٞز. آٛچ٠ ٗؿـٖٔ اؾـت، ًكـبٝضظي اٗطٝظي ث٠ ػٔت ٝاثؿتِي ث٠ ٗٞاز قي٘يبيي ج٢ت ث٢ي٠ٜتط

ؾـبظي قـطايظ ؿصايي ذبى، ٝاثؿتِي ث٠ ثصض اضهبٕ ٜٗبؾت، اؾتلبزٟ اظ آكـت ًـف ١ـب ٝ ؾٕ٘ٞ قي٘يبيي ثطاي 

زؾتٞضظي غٛتيٌي  (14،13)ؿت زاضز ًٜتطّ آكبت، ثي٘بضي٢ب ٝ ػٔـق ١ـبي ١ـطظ، آثـبض ثؿيبض ؾٞيي ثط ٗحيظ ظي

ُيب١بٙ ظضاػـي ثـب ٝاضز ًـطزٙ غٙ ١ـبي ٗطثـٞط ثـ٠ تحْ٘ تٜك٢بي ظٛـسٟ ٝ ؿيطظٛـسٟ ضـ٘ٚ اكـعايف ٝ ث٢جـٞز 

تٞٓيـسات ًكبٝضظي اظ ٛظط اذالهي ١ٖ ؾبظُبضي ثباليي ثب ٗحيظ ظيؿت زاضز. ثـب ايٚ ٝجٞز، ٗربٓلبٙ ٗحهٞالت 

آيب ايٚ كٜبٝضي ثب ٗحيظ ظيؿت ٛبؾبظُبض اؾت  كٜـبٝضي ١ٖ ٗبٜٛس كٜبٝضي٢بي هجٔي تطاضيرت٠ ػويسٟ زاضٛس ٠ً ايـٚ

كطاض غٙ ٝ اثط ػٔق ١طظ١ب: ايـٚ احت٘ـبّ ٝجـ ٝز زاضز ًـ٠ تـطاغٙ ١ـبي  ثبػث توٞيت ًكبٝضظي پبيساض ٗيكٞز؟ 

ثب اٛتوبّ ث٠ ػٔل٢بي  ١بي ُطزٟ ث٠ اضهبٕ ٗجـبٝض ذٞز ٜٗتوْ قسٟ ٝ يب ٗٞجٞز زض ٗحهٞالت تطاضيرت٠ اظ عطين زا٠ٛ

ث٠ ١٘يٚ زٓيْ ٗربٓلبٙ ايٚ كٜبٝضي ِٛطاٙ ػٔق ١طظ آٜٛس ٠ً ثب تٞٓيس ٛبذٞاؾت٠ .١طظ ثبػث تجسيْ آ٢ٛب ث٠ اثط قٞٛس

ثطاي ٗحيظ ظيؿت ايجبز قٞز. ثب ايٚ ٝجٞز، زاٛكٜ٘ساٙ شًط ٗـي  ايٚ زؾت٠ اظ ػٔل٢بي ١طظ ثحطا٢ٛبي جـسي

ضيرت٠ ٗكبث٠ اضهبٕ انالح قسٟ ثب ضٝـ ؾٜتي ٗيجبقس )٠ٛ ً٘تط ٠ٛ ًٜٜـس ٠ً زٝ ضٍ ُيطي ذبضجي ٗحهٞالت تطا

ض٘ٚ  . ثيكتط( ٝ ثٜبثطايٚ تأثيط جطيـبٙ غٙ ثؿتِي ث٠ ذٞز نلت غٛتيٌي زاضز ٝ اضتجبعي ث٠ ضٝـ انالحي ٛـساضز

ـ٠ اظ عطف زيِط ث٠ ٛظط ٗيطؾس ً. ًطزاي٠ٌٜ ٗيتٞاٙ ثـب ثٌـبضُيطي ضٝـ ١ـبي ٜٗبؾـت اظ ايـٚ اتلـبم جُٔٞيطي 

٢ٗـٖ تـطيٚ ذغـط احت٘ـبٓي ظيؿـت ٗحيغي، ٗطثٞط ث٠ اؾتلبزٟ اظ ذٞز ػٔلٌف ثبقس. يؼٜي اي٠ٌٜ ثب ايجبز 

يف يبثس. اظ عطف زيِط ٌٗ٘ٚ اؾت ٠ً ثب ايجبز ٝ بٕٝ، ٗهطف ػٔلٌـف ثـ ١كـست اكـعاػٔل٢بي ١طظ ٗتحْ٘ يب ٗو

ٗحبثب  ( ت٘بيـْ ًكـبٝضظاٙ ثـ٠ اؾتلبزٟ ثيٗؼطكي اضهـبٕ ٗوـبٕٝ ثـ٠ ػٔلٌف )ٗبٜٛس ؾٞيبي ٗوبٕٝ ثـ٠ ػٔـق ًـف 

اظ ػٔلٌف ٝ زض ٛتيجـ٠ ٗهـطف آٙ اكـعايف جـسي يبكت٠ ٠ً ث٠ ٛٞث٠ ذٞز ٗٞجت آٓٞزُي ثيكتط ٗحيظ ظيؿت 

زض پبؾد ايٚ زؾت٠ اظ عطكساضاٙ ٗحيظ ظيؿت ٗيتـٞاٙ ثـ٠ ٗـٞاضز ظيـط اقبضٟ ًطز: ثطاؾبؼ آٗبض  . ذٞا١ـس قـس

ؾيبؾتِعاضي ؿصا ٝ ًكبٝضظي زض آٗطيٌب ٗيعاٙ ٗهـطف ػٔـق ًـف زض ُيب١ـبٙ ٜٗتكطٟ تٞؾظ ٗطًع ٗٔي 

 1999زض ؾــبّ  زض ٛتيجــ٠. %ً٘تـط اؾـت 33 - 25تطاضيرتـ٠ ٛؿجت ث٠ ٗحهٞالت ؿيطتطاضيرت٠ ٗكبث٠ ذٞز 

ض اظ ٗئيـٞٙ زال 216زض ؾـٞيب نـٞضت ُطكتـ٠ ٝ  1996ٗئيــٞٙ ؾ٘پبقي ً٘تط اظ ؾبّ  19ساز زض آٗطيٌــب تؼــ

١بي اذيط زض اضٝپب ١ـٖ ٛكبٙ زازٟ ٠ً ٗهطف ػٔلٌف زض ُيب١بٙ ٗوبٕٝ  جٞيي قسٟ اؾت. ُعاضـ ايٚ ثبثت نطك٠

ثٜبثطايٚ، انْ ايٚ ازػب ٠ً ُيبٟ . ث٠ ػٔلٌف زض ايـٚ ًكٞض١ب زض اؿٔت ٗٞاضز ث٠ ٛهق ًب١ف پيسا ًطزٟ اؾت

اظ عطف زيِط، زض ٢ٜٗسؾي  .ثيپبي٠ اؾتتطاضيرت٠ ٗوبٕٝ ث٠ ػٔلٌف ٗٞجت اكعايف ايٚ ٛٞع ؾٕ٘ٞ ذٞا١س قس، 

ُيب١بٙ ثطاي ٗوبٝٗت ث٠ ػٔلٌف، ث٢غـٞض عجيؼي ٝ ٜٗغوي، ُيب١بٙ ث٠ ػٔلٌك٢بيي ٗوبٕٝ ٗيكٞٛس ٠ً ثطاؾبؼ 

تطيٚ ٛٞع ػٔلٌك٢بي ظيؿت  ٚ ٝ ٗحـيظ ظيؿـت زٝؾتب١٠ٛب اظ ًـٖ ذغطتـطيٚ، ؾـبٖٓ تـطي ٗغبٓؼبت ٝ ُعاضـ
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١بي اؾتلبزٟ قسٟ ثطاي ٗحهٞالت ظضاػي ٗوبٕٝ ث٠ ػٔلٌف زض ثؿيبضي  ٌفثٜـبثطايٚ، ػٔل ٜس. پصيط ١ؿـت ترطيت

قٞز ٗكٌالت ظيؿـت ٗحيغـي ً٘تـط ٝ  ١بيي ٠ً ثطاي ُيب١بٙ ٗؼ٘ـٞٓي اؾتلبزٟ ٗي اظ ٗٞاضز ٛؿجت ث٠ ػٔلٌف

٠ً تطاضيرت٠ اؾت   ١ب يٌي زيِط اظ ظٗيٜـ٠ ١ـبي كٜـبٝضي ٗوبٝٗت ث٠ آكبت ٝ ثي٘بضي ًـبضايي ثـبالتطي زاضٛس. 

١ب ثط ؾالٗتي اٛؿبٙ ٝ ٗحـيظ ظيؿـت ٝ  ١بيي ضا ث٠ ١٘طاٟ زاقت٠ اؾت. ثـ٠ ػٔـت آثـبض ثؿيبض ؾٞء آكتٌف ِٛطاٛي

ط ١بي قي٘يبيي اظ ٛظ اثـط ثـٞزٙ ًٜتـطّ قـي٘يبيي آكـبت، اؾـتلبزٟ اظ آكتٌف اظ عـطف زيِـط ثـ٠ ػٔـت ثـي

تيي ٗـي تٞاٛـس ضاٟ ػالجـي ثـطاي ايـٚ زض ايٚ ضاؾتب ٢ٜٗسؾي غٛ. تظيؿت ٗحيغي ٝ اذالهي ٗغٔٞة ٛيؿ

ٗٞضٞع ثٞزٟ ٝ ض٘ٚ ١سكِيطي زهين ٗسيطيت آكبت، اظ آثـبض ٗرـطة ظيؿت ٗحيغي ؾـٕ٘ٞ قـي٘يبيي 

اظ  Bt جٔـُٞيطي ٛ٘بيـس . ٢ٜٗسؾـي غٛتيـي تٞاٛؿت٠ اؾت ثب اٛتوبّ غ٢ٛـبي ٗوبٝٗـت )ثـ٠ ػٜـٞاٙ ٗثـبّ غٙ

ب١بٛي ٗبٜٛـس پٜجـ٠، شضت، ثطٛج ٝ ... آ٢ٛب ضا زض ٗوبثْ آكبت ٝ ثي٘بضي٢ب ث٠ ُي (  thuringiensis Bacillus ثبًتطي

ٗوبٕٝ ٛ٘بيس. ثب اٛتوبّ ايـٚ غٙ، ُيب١بٙ ت٢ٜب زض ٗوبثْ آكت ١سف ٗوبٝٗت ٛكبٙ ٗـي ز١ٜـس . ثـسيٚ تطتيت ثط 

ض ايٚ ضٝـ ذالف ضٝـ ؾ٘پبقي ًـ٠ ت٘ـبٗي ٗٞجـٞزات ظٛـسٟ )ٗليـس ٝ ٗضط( ٗعضػ٠ زض اثط ؾٖ اظ ثيٚ ٗيطٝٛس ز

كوـظ آكـت ٗـٞضز ٛظط اظ ثيٚ ضكت٠ ٝ ؾبيط ٗٞجـٞزات زض اٗـبٙ ٗـي ٗبٜٛـس . ثٜـبثطايٚ، ايـٚ كٜبٝضي ػالٟٝ ثط 

جـٞيي زض ١عيٜـ٠ ؾ٘پبقـي، ثؿـيبض ؾـبظُبض ثـب ٗحيظ ظيؿت اؾـت . عجـن ثطآٝضز١ـبي اٛجـبٕ قـسٟ،  نطك٠

 15ٗئيـبضز زالض ثـٞز ًـ٠ ايٚ اٗط ثبػث ًب١ف  9/6 ثبٓؾ ثط 2007كـطٝـ ج٢ـبٛي ٗحهٞالت تطاضيرت٠ زض ؾبّ 

 ثـ٠ ػويـسٟ :تٜـٞع ظيؿـتي   .آٝض آٙ ثط ٗحيظ ظيؿت قسٟ اؾت زضنسي ٗهطف آكتٌف ٝ ٓصا ًب١ف اثطات ظيبٙ

Hardon(23)  ٕپالؾ٢٘بيي ٠ً زض ًكبٝضظي ؾٜتي ث٠ ػٜـٞاٙ يـي ٜٗجـغ ػ٘ـٞٗي ثـب  7ثطذـٞضز تجـبضي ثـب غض

١ؿـتٜس ٛـٞػي ؾـطهت ظيؿـتي ٗحؿـٞة قـسٟ ٝ ؿيطاذالهي اؾت. ايٚ تهٞض ٝجٞز زاضز ٠ً  اضظـ ٗـٞضز تٞجـ٠

ٗربعطٟ  ثطذي اظ نلبت ٝاضز قسٟ ث٠ ُيب١بٙ ظضاػي اظ عطين ضٝق٢بي ٢ٜٗسؾي غٛتيـي، تٜـٞع ظيؿـتي ضا ث٠

ػٔل٢بي ١س اٛساذت. ثطاي ٗثبّ، اؾتلبزٟ اظ ػٔلٌف ثطاي ُيب١بٙ ٗتحْ٘ ث٠ ػٔلٌف ٌٗ٘ٚ اؾت ج٘ؼيت اذٞ

عٞض ٗؿتويٖ يـب ؿيطٗؿتويٖ اظ ايٚ  ١ـطظ ضا ثـ٠ حـسي ًب١ف ز١س ٠ً تأثيط ٜٗلي ثط ٗٞجٞزات ٗرتٔلي ٠ً ث٠

ػٔل٢بي ١طظ ث٠ ػٜٞاٙ ؿصا اؾتلبزٟ ٗيٌٜٜس، زاقت٠ ثبقس. ١٘چٜيٚ ث٠ ػٔت ضٝيٌطز ًكبٝضظاٙ ث٠ ايـٚ ٗحهـٞالت 

ـسضيج اظ ثـيٚ ثطٝٛس. ثب ايٚ ٝجٞز، ثطذي ١ٖ ثط ت٠ جسيـس، ؾبيط ٗحهٞالت اظ ؾيؿتٖ ًكـبٝضظي حـصف قـسٟ ٝ ث

ايـٚ ثبٝضٛـس ًـ٠ تٞؾـؼ٠ ٗحهـٞالت تطاضيرت٠ ث٠ ػٔت اكعايف ٛيبظ ث٠ غ٢ٛبي ذبضجي ثبػث اكـعايف تٜـٞع ظيؿتي 

ٛچ٠ ٗؿٖٔ اؾت، ١سف اظ ًكبٝضظي تٞٓيس ؿصا اؾت. ثٜبثطايٚ، زؾتيبثي ث٠ ايٚ ١سف ثبػث ٗيكٞز ٠ً آ .ذٞا١س قس

جب ٠ً ٌٗ٘ٚ اؾت اظ ضقـس ٝ كؼبٓيت ؾبيط ٗٞجٞزات ظٛس١بي ٠ً ثبػث ذؿبضت ث٠ ٗحهّٞ ٗيكٞز ًكبٝضظ تب آٛ

ٗ٘بٛؼت ث٠ ػْ٘ آٝضز. يي ٗعضػ٠ )چـ٠ ؾـٜتي ٝ چـ٠ اضُبٛيـي ( يـي اًٞؾيؿتٖ عجيؼي ٛيؿت. ثبثت قسٟ 

اٛجـبٕ اؾت ٠ً ١ـط چٜـس زض ًكـٞض١بي تٞؾؼ٠ يبكت٠ ثيكتط اٗٞض ًكبٝضظي تحت قـطايظ ؾـرتِيطا٠ٛ اي 
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قست  ٗيكٞز ٝٓي ثبظ ١ٖ ًكبٝضظي اثطات ظيبزي ثط ٗحيظ زاضز. ثٜـبثطايٚ زض ًكبٝضظي ؾٜتي ١ٖ تٜٞع ظيؿتي ث٠

ث٠ ١ط حبّ ثبيس زض ته٘يِ٘يطي٢بي اذالهي زض ٗٞضز اؾـتلبزٟ اظ ٗحهٞالت . (15)ٗـي ُيـطزتحت تـأثيط هـطاض 

 .تطاضيرت٠ ث٠ ت٘بٗي ايٚ ٗٞاضز تٞج٠ ٛ٘ٞز

 

 اجتماعي –ها: آثار التصادی  تزاریخته

ًكبٝضظي ١٘ٞاضٟ يي هسضت اهتهبزي ٢ٖٗ زض تجـبضت ًكـٞض١ب ثـٞزٟ اؾت. ظ٢ٞض كٜبٝضي٢بي جسيس اظ ج٠ٔ٘  

ػويـسٟ ػٕ٘ٞ ثط ايٚ  .ثيٞتٌٜٞٓٞغي ٝ ٢ٜٗسؾي غٛتيي ٛوف ثؿيبض ظيبزي زض تٞؾؼ٠ ًكبٝضظي زٛيب زاقـت٠ اؾـت 

ٟ اٛـس اٗـب زاٛكي ا١٘يت ثيكتطي زاضز ٠ً ؾٞزٜٗستط ثبقـس . اؾت ٠ً تحويوبت ػٔ٘ي ثرٞزي ذـٞز پؿـٜسيس

ُلتـ٠ ٗـي قـٞز ًـ٠ اؾتلبزٟ اظ ثيٞتٌٜٞٓٞغي ًكبٝضظي ثؿيبض ؾـٞزٜٗس اؾـت . اٗـب ٜٗظـٞض اظ ؾٞزٜٗسي 

چيؿت؟ آيب ٜٗظٞض ت٢ٜب ًب١ف ١عي٠ٜ ًبضُطي ثب اؾـتلبزٟ اظ ٗحهٞالت ٗوبٕٝ ثـ٠ ػٔـق ًـف ثجـبي ٝجـيٚ، يـب 

ـطف آكتٌف زض ٛتيج٠ اؾتلبزٟ اظ ُيب١بٙ ٗوبٕٝ ث٠ آكبت اؾت؟ آيب ايٚ اٗـط ٜٗجط ث٠ ثيٌبضي زض ثيٚ ًـب١ف ٗه

ؾٞزٜٗسي اظ ٛظط ػ٘ـٕٞ ثـ٠ ايـٚ ٗؼٜـي اؾـت ًـ٠  -ٗطزٕ )ثٞيػٟ ظٛبٙ( ٝ كوط ثيكتط ٛ٘يكٞز؟ ػسٕ ؾٞزٜٗسي 

ّ تطاضيرت٠ ٗيتٞاٛس ٛيبظ١بي ٗحهٞالت تطاضيرت٠ ثبيس ثطآٝضٛسٟ ٛيبظ١بي انٔي جبٗؼـ٠ ثبقـٜس . يـي ٗحهٞ

.ثـب ًـب١ف اثـطات ظيؿـت ٗحيغـي  2.ثب اضائ٠ ؿصاي ؾـبٖٓ تـط  1اجت٘بػي ضا ث٠ چٜس عطين ثـطآٝضزٟ ًٜس: 

ث٢جـٞز اٝضـبع ًكٞض١بي زض حبّ تٞؾؼ٠ ٝ تـصي٠ ج٘ؼيت  ظاٙ تـط ٝ يـب.ثـب تٞٓيـس ٗـٞاز ذـبٕ اض 3ًكبٝضظي 

حهٞالت تطاضيرت٠ زض آٗطيٌب ٝ ؾـبيط ًكٞض١ب، تطزيسي زض ٗٞضز هسضت ثب تٞج٠ ث٠ ٗٞكويت٢بي تجبضي ٗ .ج٢بٙ

١ـبي ٗـسيطيت ًكـبٝضظي اؾـت ًـ٠  يٌي اظ ٗعايبي آٙ تؿ٢يْ ضٝـ . تجبضي ايٚ ٗحهٞالت ٝجـٞز ٛـساضز

ثبػث ًب١ف ١عي٠ٜ تٞٓيس ٗيِطزز. ث٠ ػالٟٝ، ٗسيطيت ػٔل٢ـبي ١ـطظ زض ٛتيج٠ اؾتلبزٟ اظ ٗحهٞالت ٗوـبٕٝ ثـ٠ 

ًـف ثبػـث ًـبٟ ـ ػ٘ٔيبت ًكبٝضظي قسٟ ٝ ثسيٚ ٝؾي٠ٔ كطؾبيف ذبى ًب١ف ٗييبثس ٝ ايٚ اٗط ١ٖ  ػٔـق

ُعاضق٢بي اذيطاً زض اضٝپب ٛكبٙ ٗيس١س ٠ً ٗحهٞالت  . ثـطاي ًكـبٝضظ ٝ ١ـٖ ثـطاي ٗحـيظ ظيؿـت ٗليـس اؾـت

ـصا نطك٢جٞيي زض ١عي٠ٜ تطاضيرت٠ ثبػث اكعايف هبثْ تٞج٢ي زض ػٌ٘ٔطز، ًب١ف اؾـتلبزٟ اظ آكـت ًـف ٝ ٓ

ثيكتط تحويوبت  -جٜج٢٢بي اهتهبزي (16)ٗيِطزٛس. ت٘بٗي ايٚ ٗٞاضز ثيبِٛط ؾٞزٜٗسي ايٚ كٜبٝضي اؾت 

ثيٞتٌٜٞٓٞغي تٞؾظ قطًت٢ـبي ذهٞني اٛجبٕ قسٟ ٝ يب ٗٞضز ح٘بيت آ٢ٛب ٗيجبقس. ايٚ قطًت٢ب ثـ٠ اٗيــس 

اظ كــطٝـ ٗحهٞالت يب تٌٜٞٓٞغي، ػالهٜ٘س ١ؿتٜس  زؾــتيبثي ثــ٠ زضآٗــس١بي نــبزضاتي ثيكــتط حبنــْ

٠ً زض ظٗي٠ٜ ٛيبظ١بي ًكـٞض ذٞز زؾت ث٠ اٛجبٕ تحوين ثعٜٛس. چٜيٚ اضتجبعي ثـيٚ ثيٞتٌٜٞٓـٞغي ٝ تجبضت ث٠ 
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ايٚ ٗؼٜي اؾت ٠ً اٝٓيٚ ١سف قطًت٢ب ٛلغ اهتهبزي اؾت ٠ٛ ٜٗبكغ اٛؿبٛي ٝ ظيؿت ٗحيغي. ايٚ اٗط يي پسيسٟ 

ثب ١سف كطنت٢بي  ( ٜسيٚ ز٠١ اؾت ٠ً ث٠ تحويوبت )چ٠ زض ؾغح ٗٔي ٝ چ٠ ثيٜبٓ٘ٔٔـيچ . جسيـسي ٛيؿـت

اظ ٗحهٞالت ظضاػي، زؾتٌبضي٢بي  % 80زض  .تجبضي ِٛبٟ ٗيكٞز ٝ ثيٞتٌٜٞٓٞغي ١ٖ اظ ايٚ اٗط ٗؿتثٜي ٛيؿت

تطاضيرت٠ ثبهي٘بٛـسٟ ٗحهـٞالت  % 20غٛتيٌي ثـ٠ ٜٗظـٞض ايجـبز ٗوبٝٗت ث٠ ػٔلٌف نٞضت ُطكت٠ اؾت. 

ًكبٝضظاٛي ٠ً اظ ٗٞازقي٘يبيي اؾتلبزٟ ٗيٌٜٜس  . ث٢ٜ٘ظٞض ٗوبٝٗت ث٠ آكبت ٝ ثي٘ـبض ١ـب زؾـت ٝضظي قـسٟ اٛـس

 80ثب اؾتلبزٟ اظ ٗحهٞالت تطاضيرت٠ ٗوبٕٝ ث٠ آكت ١عي٠ٜ ًـبضُطي آ٢ٛـب ًـب١ف يبكتـ٠ اؾـت . اظ آٛجبيي ٠ً 

 ٠5 ػٔلٌـف ٢ٜٗسؾـي قـسٟ اٛـس ػجيـت ٛيؿـت ًـ٠ %ٗحهٞالت ظضاػي تطاضيرت٠ ت٢ٜب ث٠ ذبعط ٗوبٝٗت ثـ

آٝٛتيؽ( قطًت٢بي  ظٌٛـب، زٝپٞٛـت، ٛـٞٝاضتيؽ ٝ -قـطًت ثـعضٍ ثيٞتٌٜٞٓـٞغي زٛيـب )ٗٞٛؿـبٛتٞ، آؾـتطا 

ـ تجبضي %كطٝ 25%كطٝـ ثصض١بي تطاضيرت٠ ٝ  100تٞٓيسًٜٜسٟ ٗٞازقي٘يبيي ثبقـٜس . ايـٚ قـطًت ١ـب توطيجبً 

ظٗـبٛي ًـ٠ قـطًت ٗٞٛؿـبٛتٞ اٝٓـيٚ ٗحهـّٞ تطاضيرتـ٠  1996حساهْ اظ ؾـبّ  .زاضٛس ثـصض ضا زض اذتيبض

ضا ػطضـ٠ ٛ٘ـٞز، ثـط ثـبظاض كـطٝـ ثـصض١بي تطاضيرت٠ حبً٘يت يبكت. ايٚ قطًت تب حس ظيبزي ) RR )ؾـٞيبي

زاضز ٠ً ايٚ ٗجٔؾ  ٗئيبضز زالض زض ؾبّ زض آٗس 5/5ثـسٓيْ انـٔي تـطيٚ ٗحهّٞ تٞٓيسي ذٞز )ضاٛساح( ثيف اظ 

%ًْ  58حسٝز  RR ثيف اظ تٞٓيس ٛبذبٓم ٗٔي ثؿـيبضي اظ ًكـٞض١بي زض حبّ تٞؾؼ٠ ٗيجبقس. ؾٞيبي

ٗحهٞالت تطاضيرت٠ ضا قبْٗ ٗيكٞز ٝ پؽ اظ آٙ شضت، پٜج٠ ٝ ًبٛٞال هطاض زاضٛس. آضغاٛتـيٚ، آٗطيٌب ٝ ًبٛبزا اظ 

 54%ًْ ؾٞيبي ظيط ًكت ٝ زض آٗطيٌب  95غاٛتيٚ، زض آض .ػ٘س١تطيٚ ٗهطكٌٜٜسُبٙ ثصض١بي تطاضيرت٠ ١ؿتٜس

ثئيٞٙ  3ضآٛساح  2000%آٙ تطاضيرت٠ اؾت. ثسٝٙ زض ٛظط ُطكتٚ ؾبيط زض آٗـس١بي ٗٞٛؿـبٛتٞ، كـطٝـ ؾـبّ 

قسٟ اؾت. زض چٜيٚ قطايغي حن ٗهطكٌٜٜسٟ تـب  RR زالض ثـٞزٟ ًـ٠ ثيكـتط آٙ نـطف ٗحهـٞالت تطاضيرت٠

ٗبٌٓيــت ٗؼٜــٞي اظ ج٘ٔــ٠ ٗجبحــث انــٔي زض  -ٗبٌٓيــت ٗؼٜــٞي  .(26)يطزچـ٠ حس ٗٞضز تٞج٠ هطاض ٗيِ

ثيٞتٌٜٞٓٞغي ٗسضٙ ٗحؿٞة ٗيكٞز. اظ ٛظط هـبٛٞٛي ٗبٌٓيـت كٜـبٝضي ثصض١بي تطاضيرت٠ اظ عطين ثجت ًطزٙ آٙ 

اظ يي  ث٢ط١جـطزاضي( IPR) حلظ ٗي قٞز. ١٘بٜٛـس حـن ًپي ضايت ثب اؾتلبزٟ اظ هبٛٞٙ حن ٗبٌٓيت ٗؼٜٞي

ؾبّ( ث٠ زضذٞاؾت ًٜٜـسٟ اػغب ٗيكٞز. ثب ايٚ ٝجٞز اٗطٝظٟ ثؿيبضي اظ  17كٜبٝضي ثطاي ٗست ٗحسٝز )ٗثالً 

 1980اظ كطٝـ اذتطاػبت حلبظت ٛ٘بيس. زض آٗطيٌب، اظ ؾبّ  IPR ًكـٞض١ب اظ ج٘ٔـ٠ آٗطيٌـب اجبظٟ زاز١بٛس ٠ً

ط ٗٞاز ثيٞٓٞغيٌي ٛ٘ٞز١بٛس. زض اضٝپب، هٞاٛيٚ ؾبظٗبٙ قطًت٢بي ٗرتٔق ثيٞتٌٜٞٓٞغي اهـسإ ثـ٠ ثجـت غٙ ١ـب ٝ ؾبي

تجبضت ج٢ـبٛي اظ آ٢ٛب ح٘بيت ٗيٌٜس. ترٔق اظ ايٚ ثجت٢ب ٝ تٞاكـن ١ـب ١عيٜـ٠ ثؿـيبض ؾــِٜيٜي زاضز. ٗــثالً 

 (ثـسٝٙ ٗجـٞظ اظ ًـبٛٞالي Schmeiser Percy Canadianٝهتــي ٗٞٛؿــبٛتٞ ٗــسػي قــس ًــ٠ قــطًت 

RR زالض جطي٘ــ٠  20000زازُـبٟ ايـٚ قـطًت ضا ثـ٠ پطزاذــت  ػٔلٌف( اؾتلبزٟ ٛ٘ـٞزٟ اؾـت ٗوبٕٝ ث٠

ازػب ٗيٌطز ٠ً ٠ٛ ت٢ٜب اهـسإ ثـ٠ ًكـت ايـٚ ُيب١ـبٙ   Schmeiserٗحٌــٕٞ ٛ٘ــٞز . ثــط ػٌــؽ قــطًت 
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٠ً اظ ٗعاضع ٗجبٝض ٝاضز ايٚ  ُيب١بٛي ثٞزٛس RR ٌٛطزٟ ث٠ٌٔ اظ ضاٛساح ١ٖ اؾـتلبزٟ ٜٛ٘ـٞزٟ اؾـت ٝ ايـٚ ُيب١ـبٙ

اٛس يٌي اظ كٜبٝضي٢بي چبٓف ثطاِٛيع زيِط زض ايٚ حٞظٟ، كٜبٝضي پبيـبٛجط اؾت ايٚ كٜبٝضي ِٛطاٛي٢ـبي  ٜٗغو٠ قسٟ

اذالهـي جـسي ضا ٗغـطح ٛ٘ـٞزٟ اؾت. زض ايٚ كٜبٝضي ثصض١ب پؽ اظ يي زٝضٟ ًكت، ثطاي ًكـت ١ـبي ثؼـسي 

ٗٞضـٞع ثبػـث ٝاثؿـتِي قـسيس ًكبٝضظاٙ ث٠ قطًت٢بي ت٢يـ٠ ًٜٜـسٟ ايـٚ هبثـْ اؾـتلبزٟ ٛيؿـتٜس . ايـٚ 

ثـصض١ب قـسٟ ٝ زض نـٞضت اؾتلبزٟ اظ ايٚ كٜبٝضي زض يي ٜٗغو٠ اٌٗبٙ اؾتلبزٟ اظ ثـصض١بي تٞٓيـس قسٟ زض ٗعضػ٠ 

ْ قرهي ٝجٞز ٛرٞا١س زاقت. زض ٛتيج٠، ١ـط چٜـس ايـٚ كٜبٝضي اظ پرف عجيؼي تطاغ٢ٛب جُٔٞيطي ث٠ ػ٘

١بي ذهٞني ؾ٢ٖ ػ٘س١بي  قطًت .زٝؾتي ٗيكٞز ٗيأٝضز، ٝٓي ثبػث توبثْ ٝ تضبز اذالم تجبضت ٝ اذالم ثكط

تٞٓيس ٗحهٞالت تطاضيرت٠ زض زؾت قطًت٢بي  % 90ُلت٠ ٗيكٞز ٠ً  . زض تحويوبت ثيٞتٌٜٞٓـٞغي زاضٛـس

ت تطاضيرت٠ ؾٞز ؾطقبضي ذهٞني اؾت. ايٚ قـطًت ١ـب ثـب اؾـتلبزٟ اظ حـن اٗتيـبظ اؾـتلبزٟ اظ ٗحهٞال

ٛهيت ذٞز ًطز١بٛس. قـطًت ١ـبيي ٗبٜٛس ٗٞٛؿبٛتٞ ٗسػي ١ؿتٜس ٠ً حن ثجـت ٝ ٗبٌٓيـت ٗؼٜـٞي ججـطاٙ 

اُط قطًت٢ب ٛتٞاٜٛس اظ اٗتيـبظ ثجـت  . ٜٗهلب٢ٛبي ثطاي ١عي٢ٜبي اؾت ٠ً آ٢ٛب نطف ايٚ كٜبٝضي ٛ٘ـٞزٟ اٛـس

ثـطاي يـي زٝضٟ ٗكـرم اؾـتلبزٟ ًٜٜـس آيـب  ٗحهـٞالت تٞٓيـسي ذـٞز ج٢ـت كـطٝـ اٛحهـبضي آٙ

اِٛيع١بي ثطاي آ٢ٛب ثطاي تحويوبت ٝجٞز ذٞا١س زاقت. اٗـب ثؿـيبضي اظ زاٛكٜ٘ساٙ ثط ايٚ ػويس١بٛـس ًـ٠ اقـٌبّ 

حيـبت )ٗبٜٛـس غضٕ پالؾـٖ ٝ الي٢ٜبي ؾٔٞٓي( ثبيس زض اذتيبض ٠٘١ ثبقس ٛـ٠ ايٌٜـ٠ ثجـت ذهٞنـي ُطزز. آ٢ٛب 

٠ً ٜٗبثغ ظيؿتي ٗبٌٓيت ذهٞني ٛساضز. ثب ايٚ ٝجٞز، حن ٗبٌٓيت زض ١يچ جبٗؼ٢بي ثـ٠ زٓيـْ  ػويسٟ زاضٛس

 "ٛيبظ اجت٘ـبػي "، " ت٘بيـْ ػ٘ـٞٗي"انـْ ػـسآت ثـ٠ عـٞض ٗغٔن ضػبيت ٛ٘يكٞز. جبٗؼ٠ ٗيتٞاٛس ثـ٠ ٜٗظـٞض 

 "ثطاي اذالم ػ٘ٞٗي ذغطي"١٘چٜيٚ اُط ٗٞضٞع ثجت  . حـن ٗبٌٓيـت ضا ضـجظ ًٜـس "ٜٗلؼـت ػ٘ـٞٗي "ٝ 

  ٛبثطايٚ، ذـي ٗٞجـٞزات ٗ٘بٛؼت ث٠ ػْ٘ آٝضززاقت٠ ثبقس، عجن هبٛٞٙ ثجت ٗكٌٔؿبظ ثٞزٟ ٝ ٓصا ثبيـس اظ ثجـت ثط

الظٕ اؾـت زض اضظيـبثي ٗحهـٞالت تطاضيرتـ٠، ضـ٘ٚ ايٌٜـ٠ جٜج٢٢بي ؾالٗتي ٝ ظيؿت ٗحيغـي آ٢ٛـب ٗـٞضز 

١بي اهتهبزي، ٗبٌٓيت ٗؼٜٞي، اجت٘ـبػي ٝ ٗٔـي آٙ ١ٖ زاقت. ثبيس  ٠اضظيـبثي هـطاض ُيـطز، ِٛب١ي جبٗغ ث٠ جٜج

ثطضؾي قٞز ٠ً اػغبي حن ٗبٌٓيت اؾتلبزٟ اظ ايٚ كٜبٝضي ث٠ قرم چ٠ ٗحبؾٚ ٝ ٗؼبيجي ٗيتٞاٛس زاقت٠ ثبقـس 

ضا ٗجٞظ اؾتلبزٟ اظ ايٚ كٜبٝضي  . ٗعايـبي اجت٘بػي ٝ ٗٔي ث٢ط١ِيطي اظ ايٚ كٜبٝضي چيؿت؟ ٝ اي٠ٌٜ چـ٠ ًؿـي

 .اػغب ٛ٘ٞزٟ ٝ چ٠ ًؿي اظ آٙ ث٢ـطٟ ٜٗـس ٗيكٞز
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 تحث

 ثطضؾي انّٞ اذالم ظيؿتي -آق 

- 3ظيبٙ ٛطؾبٛسٙ - 2احتطإ ث٠ كطز )اؾتوالّ( - 1 :اذالم ظيؿتي ثط چ٢بض انْ ًٔي اؾتٞاض اؾت ٠ً قبْٗ 

 ايٚ پبؾر٢ب ث٠ثب ثطضؾي پبؾر٢بي زضيبكتي ٗكرم قس ٠ً ت٘بٗي انّٞ كٞم زض  .ػسآت ١ؿتٜس- 4ذيطذٞا١ي 

نٞضت ٝاضح يب ٗؿتتط ٝجٞز زاضٛس ٝ اظ ٛظط ٗطاجغ ٗحتطٕ اؾتلبزٟ اظ ٗحهٞالت تطاضيرت٠ ٝ ثبٓتجغ پػ١ٝف ٝ 

١بي ٗرتٔق ايٜ٘ي ٝ  ١بي ٗطثٞط ث٠ آٙ ٗجبظ اؾت، ٓيٌٚ ايٚ جٞاظ ٜٗٞط ث٠ ضػبيت جٜج٠ ي كٜبٝضي تٞؾؼ٠

  .اذالهي اؾت

 تأًيس هطآٙ ًطيٖ ثط تلٌط ٝ زهت زض ؿصا  -ة

ػٜٞاٙ ٠ٛٞ٘ٛ يٌي اظ آ٢ٛب ٠ً  هطآٙ ًطيٖ زض ثرك٢بي ٗرتٔلي ث٠ ا١٘يت ٝ تٞج٠ ث٠ ؿصا تأًيس ًطزٟ اؾت ٠ً ث٠

يؼٜي اٛؿبٙ  إِٓي عَؼب٠ٗ ي ػجؽ ثيبٙ ٗيساضز كَْٔيْٜظُطِ االْْٛؿبٙ ؾٞضٟ 24ي  زالٓت ضٝقٜي زاضز شًط ٗيكٞز. آي٠

هلل ٌٗبضٕ قيطاظي ٛعزيٌتطيٚ اقيبء ذبضجي ث٠ اٛؿبٙ ي آيت اا ثبيس ث٠ ؿصاي ذٞيف ثِٜطز. ثط اؾبؼ تلؿيط ٠ٛٞ٘ٛ

هطآٙ ثط تلٌط ٝ تٞج٠ زض ٗٞاز ؿصائي تأًيس   ٓصا  ؿصاي اٝؾت ٠ً جصة ثسٙ ٝ جعئي اظ ثبكت ٝ ٝجٞز اٝ ٗي قٞز،

ًطزٟ اؾت. زض ايٚ آي٠ ٜٗظٞض اظ كَْٔيْٜظُطِ ت٘بقبي ظب١طي ٛيؿت، ث٠ٌٔ ِٛبٟ ث٠ ٗؼٜي تلٌط، زهت زض ؾبذت٘بٙ ايٚ 

عٞض ذالن٠ اظ آي٠ اؾتظ٢بض ٗيكٞز؛ ؿصا  ؿصايي، اجعاء ٝ تأثيطات آٙ زض ٝجٞز اٛؿبٙ اؾت. ٗؼبٛي شيْ ث٠ ٗٞاز

چ٠ِٛٞ تٞٓيس ٗيكٞز؟ چ٠ِٛٞ تطًيت ٗيكٞز؟ چ٠ِٛٞ ث٠ ثبظاض ػطض٠ ٗيكٞز ٝ چ٠ِٛٞ ث٠ كطٝـ ٗيطؾس؟ زيِط آ٠ٌٛ 

اقتي؟ ٗضط اؾت يب ٗليس؟ قي٘يبيي ٝ آيب ؿصا پبى اؾت يب ٛجؽ؟ حالّ اؾت يب حطإ؟ ث٢ساقتي اؾت يب ؿيط ث٢س

 ٗهٜٞػي اؾت يب عجيؼي ٝ زؾتٜرٞضزٟ؟ ثب كط١َٜ زيٜي ؾبظُبض اؾت يب ٛبؾبظُبض؟ پؽ، ثطاؾبؼ تلؿيط ايٚ آي٠

ي هطآٙ ًطيٖ ٗكرم قس ٠ً ١ط ؿصايي ضا ٛجبيس تٞٓيس ًطز ٝ ١ط ؿصايي ضا ٛجبيس ث٠ ثبظاض ػطض٠ ٝ تٞظيغ ٝ ٗهطف 

  .ًطز

 هٞالت تطاضيرت٠جٞاظ اؾتلبزٟ اظ ٗح -ج

ثب تٞج٠ ث٠ پبؾر٢بي زضيبكتي ٗيتٞاٙ ُلت اظ ٛظط ٗطاجغ قيؼ٠ اؾتلبزٟ اظ ٗحهٞالت تطاضيرت٠ ثالٗبٛغ اؾت؛  

١٘چٜيٚ، تٞٓيس ٝ تٞظيغ آ٢ٛب ٛيع ٗجبظ ق٘طزٟ قسٟ اؾت. )ض.ى. ث٠ پبؾر٢بي آيبت ػظبٕ ٛٞضي ١٘ساٛي ٝ جٜبتي(. 

قطٝط ٝ احتيبع٢بيي اظ ؾٞي ايكبٙ ١٘طاٟ اؾت ٠ً ث٠ قطح ظيط ي هبثْ تٞج٠ ايٚ اؾت ٠ً ايٚ ٗجٞظ ثب  ٌٛت٠

ػسٕ ضطض اًثط ٗطاجغ اؾتلبزٟ اظ ٗحهٞالت تطاضيرت٠ ضا ٗكطٝط ث٠ ػسٕ ضطض آٙ ثطاي اٛؿبٙ - 1 -ج .١ؿتٜس

اٛس. )ض. ى. ث٠ پبؾد آيت ااهلل  ثيكتط ٝ ػسٕ ضطض زض آيٜسٟ ضا ٛيع ٗغطح ًطزٟ اٛس. ثطذي ثطضؾي ٝ زهت اػالٕ ًطزٟ
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ػٜٞاٙ  ػٜٞاٙ ٗثبّ آٓٞزُي ٗحيظ ظيؿت، ضا ث٠ ػجبضت زيِط ضطض ثبٛٞي٠، ث٠ طاظي( ثطذي تبٓي كبؾس زيِط يب ث٠قي

زض ذهٞل ػسٕ ضطض، هبػس١ي ٢ٖٗ كو٢ي ٝجٞز  اٛس. )ض. ى. ث٠ پبؾد آيت ااهلل ٛٞضي ١٘ساٛي قطٝط اػالٙ زاقت٠

ػسٟ حبًٖ زض كو٠ ٗٞضز اؾتٜبز هطاض ٗيِيطز. نٞضت هب ي الضطض ث٠ ي ٛلي ضطض يب هبػسٟ ػٜٞاٙ هبػسٟ زاضز ٠ً ث٠

ايٚ هبػسٟ ثط اؾبؼ ضٝايتي ٗتٞاتط اظ پيبٗجط ُطاٗي اؾالٕ )ل( اؾت الضطض ٝ الضطاض كي االؾالٕ. ٗؼٜبي حسيث 

ي هبِٛٞٛصاضي ٝ ١ٖ  الضطض آٙ اؾت ٠ً ضطض زض اؾالٕ ٗكطٝػيت ٛساضز. ػسٕ ٗكطٝػيت ضطض ١ٖ قبْٗ ٗطح٠ٔ

ػٜٞاٙ زٓيْ  ث٠ –ي الضطض، ػالٟٝ ثط آ٠ٌٛ زض ٗٞاضز ضطض قرهي  هبػسٟ. ٙ ٗيكٞزي اجطاي هبٛٞ قبْٗ ٗطح٠ٔ

ي اٝٓي٠ ضا ٗحسٝز ؾبظز، ١٘چٜيٚ، حبًي اظ يي ذظ ٗكي ًٔي زض تكطيغ احٌبٕ  ي از٠ٓ ٗيتٞاٛس زايطٟ -ثبٛٞي

ٗجتٜي ثط ٛلي ضطض ي الضطض اٝالً احٌبٕ ا٢ٓي اػٖ اظ ٝضؼي ٝ تٌٔيلي  زيِط ثط عجن هبػسٟ  ػجبضت اٝٓي٠ اؾت. ث٠

ثط ٗطزٕ ٝضغ قسٟ ٝ ثبٛيبً چٜبٛچ٠ قّ٘ٞ هٞاٛيٚ ٝ ٗوطضات اجت٘بػي زض ٗٞاضز ذبني ٗٞجت ظيبٙ ثؼضي ثط ثؼض 

١بيي اؾت ٠ً اظ زيطثبظ كو٢بي اؾالٕ اظ آٙ  ي الضطض, اظ تطاظ ٝ هبػسٟ زيِط قٞز آٙ هٞاٛيٚ ٗطتلغ اؾت. هـبػـسٟ

كوي٢بٙ، اظ ج٠ٔ٘ ٗال اح٘س ٛطاهي، ٗيطكتبح ٗطاؿ٢بي، قيد اٛهبضي ٝ  ١بي اذيط، ق٘بضي اظ اٛس. زض ؾسٟ ثحث ًطزٟ

اٛس. ا١٘يت ايٚ هبػسٟ ث٠ حسي اؾت ٠ً ثطذي اظ ٗتلٌطاٙ  زيِطاٙ ضؾب٠ٓ يب ًتبثي ٗؿتوْ ضا ثساٙ ٝيػٟ ؾبذت٠

ثطات ضت اٝجٞة ٝ ضطٝ.اٛس  ػٜٞاٙ ًٔيس ٝ ضٗع ١٘ب١ِٜي اؾالٕ ثب پيكطكت٢ب ٝ تٞؾؼ٠ يبز ًطزٟ اؾالٗي اظ آٙ ث٠

ي ٗطاجغ ٗحتطٕ زض پصيطـ ٗحهٞالت  قسٟ يٌي اظ قطٝط ٗغطح ١٘بٙ ايٚ عجيؼي ٗحهٞالت تطاضيرت٠

تطاضيرت٠ آٙ اؾت ٠ً آ٢ٛب آثبضي ٗبٜٛس ٗٞاز عجيؼي زاقت٠ ثبقٜس. )ض. ى. ث٠ پبؾد آيت ااهلل جٜبتي( ايٚ زيسُبٟ 

ػجبضت زيِط، زض  ػسٕ ضطض اؾت. ث٠ اؾتلبزٟ ث٠ تط اظ زيسُبٟ ٗكطٝط ًطزٙ تط ٝ ؾرت ُيطا٠ٛ هسضي ٗحتبعب٠ٛ

ايٜجب ػالٟٝ ثط ػسٕ ضطض، ٗكبث٢ت اثطات اؾتلبزٟ اظ ٗحهٞالت تطاضيرت٠ ثب ٗحهٞالت عجيؼي ٗس ٛظط هطاض ُطكت٠ 

١بي ػٔ٘ي هجْ اظ ض١بؾبظي ٗحهٞالت تطاضيرت٠ ٗٞضز ٛظط ٝ ػْ٘ اؾت آُب١ي ٝ  اؾت. ايٚ ٗٞضٞع زض اضظيبثي

 يٌي اظ قطٝط زيِطي ٠ً ثطذي اظ ٗطاجغ اػالٕ ًطز١بٛس، آُب١ي ٗهطف تضؾبٛي )ثطچؿجِصاضي ٗحهٞال اعالع

ايٚ ٗٞضٞع ٜٗغجن ثط انْ احتطإ ث٠ كطز ٝ  .ًٜٜسُبٙ اظ ٛٞع ٗحهّٞ اؾت تب ثب اذتيبض ذٞز اظ آٙ اؾتلبزٟ ًٜٜس

ٜسٟ ًٜ ضػبيت اؾتوالّ اؾت ٠ً يٌي اظ انّٞ اذالم ظيؿتي ٗصًٞض اؾت. اٗطٝظٟ، زض ثؿيبضي اظ ًكٞض١بي ٗهطف

ًٜٜسُبٙ، جعء ضٞاثظ ٝ ٗوطضات اؾتلبزٟ اظ ايٚ هجيْ ٗحهٞالت اؾت ٝ ثب ػٜٞاٙ  ثركي ث٠ ٗهطف آُب١ي

 .اضي ٗحهٞالت تطاضيرت٠ اجطا ٗيكٞزُص ثطچؿت
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 گيزی نتيجه

زض هطٙ اذيط ثكط ثب چبٓك٢بي ٗتؼسزي ضٝثطٝ اؾت ًـ٠ اظ ٢ٗـٖ تـطيٚ آ٢ٛب ٗيتٞاٙ ث٠ ت٢ي٠ ٝ تٞٓيس ؿصا ثطاي  

ج٘ؼيت زض حـبّ اكـعايف، ضكـغ كوط ٝ ُطؾِٜي ٝ حلبظت اظ ٗحيظ ظيؿت اقبضٟ ٛ٘ٞز. ث٠ ٜٗظٞض تـصي٠ ٝ ضكغ 

ث٢جٞز پيسا ًطزٟ ٝ زض ًٜبض آٙ آثبض  ُطؾِٜي ج٘ؼيت زض حبّ ضقس ج٢بٙ، ضطٝضي اؾت ٠ً تٞٓيـس ٝ تٞظيغ ؿصا

١بي ػٔ٘ي ٝ كٜبٝضي٢ـبي جسيـس  ٗرـطة ظيؿـت ٗحيغـي ًب١ف يبثس. ايٚ اٗط ٗؿتٔعٕ اؾتلبزٟ اظ يبكت٠

ٗـيجبقـس. اؾــتلبزٟ اظ ُيب١ــبٙ تطاضيرتـ٠ ثـ٠ ػٜـٞاٙ يٌــي اظ زؾتبٝضز١بي ثيٞتٌٜٞٓٞغي ًكـبٝضظي زض ؾـبّ 

ثطاي حْ ثطذي اظ ٗكٌالت ثكط زض ايٚ حـٞظٟ ٗغـطح قـسٟ اؾت. ١٘بٜٛـس ١ـط  ١ـبي اذيـط ثـ٠ ػٜـٞاٙ ضا١ٌبضي

١بيي اظ جٜج٠، ث٢ساقتي، اهتهبزي،  كٜـبٝضي جسيـس، اؾـتلبزٟ اظ ٗحهـٞالت تطاضيرتـ٠ ؾؤاالت ٝ ِٛطاٛي

ُيطي اظ ايـٚ كٜـبٝضي چيؿت؟ پيبٗس١بي  اجت٘بػي، ظيؿـت ٗحيغي ٝ اذالهي ايجبز ٛ٘ٞزٟ اؾت. ػٔت ث٢طٟ

ٛتربة ٗب چ٠ ذٞا١س ثٞز؟ آيب اؾبؾـبً اؾـتلبزٟ اظ آٙ ٗليس ٝ ضطٝضي اؾت؟ چ٠ِٛٞ ٗيتٞاٙ اظ ٗعايبي ايٚ كٜبٝضي ا

ث٢ـطٟ ٜٗـس قس؟ اؾتلبزٟ اظ ٗٞجٞزات تطاضيرت٠ چ٠ ذغطاتي ٗيتٞاٛس ثطاي ؾـالٗت اٛؿبٙ ٝ ٗحيظ ظيؿت زاقت٠ 

زض ايٚ ظٗي٠ٜ اظ تحويوبت اٛجبٕ قٞز؟ چـ٠ آثـبض ثبقس؟ چ٠ ًٜتط٢ٓب ٝ ثطضؾي٢بي اذالهي، اجت٘بػي ٝ حوٞهي ثبيس 

كطزي، اجت٘بػي ٝ كط١ِٜي ٛبذٞاؾت٢بي ٗيتٞاٛس ايجبز قٞز؟ چ٠ ًؿي ث٠ ايٚ كٜبٝضي زؾتطؾي ذٞا١س زاقت؟ ٝ 

آٛچ٠ ٗؿٖٔ اؾت ١ط كٜبٝضي زض ًٜـبض ٗعايـب ٝ كٞايـس ذـٞز، ٗؼبيـت ٝ ِٛطاٛي٢بيي ٛيع ث٠  .ؾؤاالت ٗتؼسز زيِط

١بي  ١بي ٗٞجٞز ٝ ثٌبضُيطي ضٝـ ظيـبٙ يـي كٜـبٝضي ٝ ٗوبيؿ٠ آٙ ثب ؾبيط كٜبٝضي -آٛبٓيع ؾـٞز ١٘طاٟ زاضز. ثب 

ٜٗس قس.  ١بي ٛٞيٚ ث٢طٟ ٜٗبؾـت ثطاي ثـ٠ حـساهْ ضؾـبٛسٙ ٗرـبعطات ٗـي تـٞاٙ اظ ٗعايـبي ثـي قـ٘بض كٜبٝضي

١ـب  ٛؿـجت ثـ٠ ؾـبيط كٜـبٝضي زٟ ٝظٗبٛي ٠ً يي كٜبٝضي جسيس ٗـي تٞاٛـس ٗكٌٔي اظ ٗكٌالت ثكط ضا حْ ٛ٘ٞ

ُيـطي اظ آٙ اذالهـي ذٞا١س ثٞز ٝ ثطػٌؽ، اؾـتسالّ ١ـبي  ايجبز ٜٛ٘بيس، ثـسي٢ي اؾـت ث٢ـطٟٗكٌْ ذبني 

ثطاي  . ؿيطٜٗغوـي ٝ ؿيطػٔ٘ـي ج٢ـت ٗربٓلت ثب يي كٜبٝضي جسيس ١ٖ ث٠ ١٘بٙ اٛساظٟ ؿيطاذالهي ٗيجبقـس

ثطاي ٗثبّ،  ثؿيبضي اظ ٗطزٕ جٜج٢٢بي اذالهـي ٝ اضظقـي ٢ٜٗسؾـي غٛتيـي ا١٘يت زاضز. ث٠ ١٘يٚ زٓيْ، 

اضظيـبثي ١ـبي اذالهـي ثبػـث قسٟ ٠ً ثؿيبضي اظ ٗطزٕ تٞٓيس اٛؿٞٓيٚ حبنْ اظ ٗٞجٞزات تطاضيرت٠ ضا ثپصيطٛس؛ 

ظٗيٜي يب حيٞاٛبت تطاضيرت٠ ثب زيسٟ تطزيس  ١بي اذالهي ثبػث قسٟ ًـ٠ ثطذـي ثـ٠ ؾيت ١٘چٜب٠ٌٛ ١٘يٚ جٜج٠

ٌٗ٘ٚ اؾت زض ثطذي ٗٞاضز اججبضي ثطاي اؾتلبزٟ اظ كٜـبٝضي تطاضيرتـ٠ ج٢ت ضكغ ُطؾِٜي ثكط  .ِٛبٟ ًٜٜس

١بي ًبكي اٛجبٕ قسٟ ٝ زض نٞضت ٗعيت ٝ ثطتـطي،  ٝجٞز زاقت٠ ثبقس، اٗب ثبيس زض چٜـيٚ ٗـٞاضزي اضظيبثي

اٛس ٠ً زٛيبي اٗطٝظ  آ٘ٔٔـي اػالٕ ٛ٘ٞزٟ ٝ ؾبيط ؾبظٗب٢ٛبي ثيٚ (UN) ٘ٞز. ؾبظٗبٙ ْٗٔاؾـتلبزٟ اظ آ٢ٛب ضا تطٝيج ٛ

آٛچٜبٙ ثب ثحطاٙ ٝ اٜٗيت ؿصايي ٗٞاج٠ اؾت ٠ً ٛ٘يتٞاٛس اظ ٗحهٞالت تطاضيرت٠ اجتٜبة ٛ٘بيس. زض ١يچ يي اظ 
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ٙ يي ػبْٗ ٢ٖٗ زض حْ ايٚ اٛس اٗب ث٠ ػٜٞا ايٚ اضظيبثي٢ب ٗحهٞالت تطاضيرت٠ ث٠ ػٜٞاٙ ت٢ٜب ضاٟ حْ شًط ٛكسٟ

ٗكٌالت ٗغطح ١ؿتٜس. آٛچ٠ ٗؿٖٔ اؾت، تٞٓيس ؿصا زض آيٜسٟ ثبيس اكعايف پيسا ًٜـس . زض ايـٚ قـطايظ اؾتلبزٟ 

اظ ضٝق٢بي ًكبٝضظي ككطزٟ يؼٜي اكـعايف اؾـتلبزٟ اظ ٗـٞاز قي٘يبيي ًكبٝضظي ٝ ٌٗبٛيعاؾيٞٙ آثـبض ترطيجـي 

ٜٞع ظيؿتي ضا ث٠ قست ًب١ف ذٞا١س زاز. زض چٜـيٚ قطايغي، اُط ثيكـتطي ثـط ٗحـيظ ظيؿت ُصاقت٠ ٝ ت

ٗحهٞالت تطاضيرت٠ ث٠ ١ط عطيوـي ايـٚ اثـطات ؾـٞء ضا ًب١ف زازٟ ثسٝٙ اي٠ٌٜ ذٞزقبٙ ٗكٌالت زيِـطي 

آثبض ٗرطة اٛوالة هجٔي زض  .ايجـبز ٛ٘بيٜـس، اظ ٛظط كٜي ٝ اذالهي اؾتلبزٟ اظ آ٢ٛب اضجحيت ذٞا١س زاقت

ؼت ٝ چبٓك٢بي ايجبز قسٟ ثطاي اضظق٢ب ثطاحتي ثـ٠ كطاٗٞقـي ؾـپطزٟ قـسٟ اؾـت . اٗـب اٛوـالة ًكبٝضظي، نٜ

تطاضيرت٠ ١ط چٜس ٌٗ٘ٚ اؾت چٜساٙ قبذم ٛجبقس، ٝٓي تب ظٗبٛي ًـ٠ تطؼ ٝ ِٛطاٛي ػ٘ٞٗي زض ايٚ ظٗي٠ٜ 

ظٗيٜـ٠ ٗرـبعطات ٝ كٞايس ًب١ف پيسا ٌٜٛس ١٘چٜبٙ چبٓف ثطاِٛيع ذٞا١س ثٞز. ت٢ٜب ثب ازا٠ٗ تحويوبت پبيـ٠ زض 

ضؾبٛي زضؾت ٝ ًبكي زض ايٚ ظٗي٠ٜ اؾت ًـ٠ جبٗؼ٠ ثب كٞايس ٢ٜٗسؾي غٛتيي زض ًكـبٝضظي  ١ب ٝ اعالع تطاضيرت٠

١بي اذالهي زض ٗـٞضز ٗحهـٞالت  آٛچ٠ ٗؿٖٔ اؾت، زيسُبٟ .آقـٜب قـسٟ ٝ ضٝيٌطز١ـب تـييط ذٞا١س يبكت

ٞزٟ ٝ ٗجٜبي ػٔ٘ـي ٛـساضز ٝ ايـٚ اضظق٢ب ٝ ٗؼيبض١ب احت٘بالً ثـب تطاضيرتـ٠ ثيكتط ٗجتٜي ثط هضبٝت٢بي اضظقي ث

ُصقـت ظٗـبٙ ٝ تـييـط قـطايظ ٝ تـييـط ٛظب٢ٗبي قٜبذتي تـييط ذٞا١س ًطز. ِٛطاٛي٢بي ػٔ٘ـي زض ٗـٞضز ايـٚ 

١بي ٜٗغوي  آٛچ٠ ٗؿٖٔ اؾت اتربش ؾيبؾت .تسال٢ٓبي ػٔ٘ي ثطاحتي هبثْ حْ اؾـزؾت٠ اظ ٗحهٞالت ١ٖ ثب اؾت

ٝ آيٜسٟ ِٛط زض ؾغح ٗٔـي ٗيتٞاٛس ض٘ٚ اجتٜبة اظ ٗربعطات احت٘بٓي ايـٚ كٜـبٝضي، ٗـطزٕ ضا اظ ٗعايبي آٙ 

  .ٜٗس ٛ٘بيس ث٢طٟ
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