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 زیست محیط مللال بیه حقوق منظر از ابرها کردن بارور
 

 2فرد ظریفکار محسه ،1شیرازی عباسیان فروغ

 ایراى شیراز، اسالهی، آزاد داًشگبُ شیراز، ٍاحذ حمَق، گرٍُ 7

 )ًَیسٌذُ هسئَل( ایراى شیراز، اسالهی، آزاد داًشگبُ شیراز، ٍاحذ حمَق، گرٍُ 2

 

 چکیده

. پذیذُ ببرٍری رسذ هی ّب اًسبىبِ  هستمیوبًاثرات آى  چراکِاثرات آى در زًذگی بشر بسیبر هْن است  یی ٍٍَّا آةتغییرات 

 ٍرٍد ٍ جٌگ زهبى در آى از استفبدُ تکٌَلَشی ایي هٌفی آثبر ازجولِابرّب آثبر هثبت ٍ هٌفی هتعذدی در پی خَاّذ داشت. 

: شذُ بیبى اًوَد کٌَاًسیَى در کِ عَر ّوبى ،ببشذ هی اسیذی ببراى عوذی ایجبد ّوچٌیي ٍ زیست هحیظ بِ هضر شیویبیی هَاد

 ایي در لَاًیي اجرای جْت در دلیل ّویي شًَذ، بِ گرفتِ بکبر خصوبًِ اّذاف برای عوذ بِ است هوکي عبیعی ّبی پذیذُ

سالح ًظبهی استفبدُ  عٌَاى بِ تَاى هیبب تَجِ بِ ایٌکِ از پذیذُ ببرٍی ابرّب . ببشذ داشتِ ٍجَد اجراّبیی ضوبًت ببیذ رابغِ

 غفلت بِی ٌَّز هَفك بِ حل هسبئل حمَلی هربَط الولل بیيًوَد ٍ بِ جْت ایٌکِ تبکٌَى در ایي هَرد خبص در سغح جبهعِ 

 بیٌی پیشدارد ًیبز بِ بررسی ایي هسئلِ ٍ  ٍجَد بسیبری خألّبی ابرّب ببرٍرسبزی خصَص ٍ در اًذ ًشذُ ّب پرٍشُایي  درزهیٌِ

 جبراى برای دٍلتی سبزهبى تشکیل بِ ّب دٍلت کِ گرفت ًتیجِ چٌیي تَاى هی اکٌَى .ببشذ هیدر ایي خصَص  ّبیی حل راُ

 ٍ دارًذ ًیبز ًبدرست ببرٍرسبزی دلیل بِ اشخبص بِ شذُ ٍارد خسبرات ٍ ابرّب ببرٍرسبزی در غفلت یب ٍ اشتببُ از ًبشی خسبرات

 ٍ لَاًیي تذٍیي بِ هلسم یالولل بیي جبهعِ ّوچٌیي ٍ رات ًبشی از ایي پذیذُ را جبراى ًوبیذتشکیل سبزهبًی کِ خسب هتٌبٍببً

 .ببشذ هی خصَص ایي در تکویلی همررات
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