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 مدیریت مسیر در زیست محیط حقًق مىظر از پیريلیس فىايری يری بهرٌ تأمیه

  ريان های شه کىترل ي پسماود
 

 کرماوی اکبر حاج امیه

 صیست هحیط حمَق اسضذ کاسضٌاسی آهَختِ داًص

 

 چکیدٌ

ا ٍ حجن پسواًذّ هٌجشتِ اصدیاد ٍ ّوچٌیي تغییشات اللیوی صَست گشفتِ سضذ سٍص افضٍى جوعیت کطَس طی دٍ دِّ گزضتِ

اص  ّای سٍاى پسواًذّا ٍ ضيتعییي تْتشیي ساّکاس تشای هذیشیت  .ضذُ است ّای سٍاى گشداى ضکل گیشی پذیذُ ضي

دس ایي هسیش هعشفی ًوَد کاستشد  تَاى هی. اص هْوتشیي ساّکاسّایی کِ تاضذ هیّای ریشتط  ّای اصلی ساصهاى سیاست

اص پسواًذ سا تِ سَختْای صیستی تسیاس اسصضوٌذ کِ جایگضیي هٌاسثی تشای ّایی است کِ لادسًذ تخص عظیوی  ٍسیافٌ

 فٌاٍسی اصطشیك ضْشی پسواًذّای اص هایع ٍ جاهذ ّای سَخت تَلیذ اهشٍصُ اگشچِذ. سَختْای فسیلی ّستٌذ، تثذیل ًوایٌ

 ٍ فسیلی ّای سَخت سٍصافضٍى خشیذ جایگضیي ٍ یافتِ افضایص اسٍپایی کطَسّای ٍیظُ تِ کطَسّا، اص تسیاسی دس پیشٍلیض،

 یک اص تیص هشاتة  تِ پسواًذ، هذیشیت ساّکاس یک عٌَاى  تِ سٍیکشد ایي اتخار اها ضذُ، خاسجی سَخت هٌاتع تِ ٍاتستگی

پیشٍلیض دس هذیشیت پسواًذّا ٍ  فٌاٍسی سَدهٌذی ٍ کاسایی اثثات سغنِ اها ت .است گشفتِ لشاس تَجِ هَسد اًشطی تَلیذ ساّکاس

 اغلة دس آى هضایای اص هٌذی تْشُ ٍ استفادُ گستشش تشای هذًٍی ٍ یکپاسچِ لاًًَی چْاسچَب ٌَّص ّای سٍاى، ضيکٌتشل 

 اص ٍ جایگضیي حل ساُ ًثَد یکسَ اص ضذ، خَاّذ فٌاٍسی ایي اص استفادُ گستشش هَجة کِ چِ آى. است ًطذُ تعشیف کطَسّا

-تَصیفی سٍش اص گیشی تْشُ تا جاسی، تحمیك .است آى اص استفادُ تِ الضام دسجْت هٌاسة حمَلی تستش ایجاد دیگش، سَی

 ّای سٍاى تپشداصد. پیشٍلیض، دس هذیشیت پسواًذّا ٍ کٌتشل ضي فٌاٍسی تأییذضذٓ هضایای ضٌاسایی تِ تا است آى تش تحلیلی،

 

 ٍاىّای س هحیط صیست، پسواًذ، ضي فٌاٍسی پیشٍلیض، حمَق هحیط صیست، حفاظت اصهای کلیدی:  ياشٌ
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