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هفبّین هحَضی تئَضی سبظهبى: ثرص زٍم 
هحیط سبظهبى: فػل سَم         

زیسگبُ ّبی گًَبگَى ًسجت ثِ هحیط سبظهبى اظ هٌظط

زاضز، لطاض سبظهبى هطظّبی اظ ذبضج وِ هَجَزیتی ػٌَاى ثِ سبظهبًی هحیط :هسضًیست  
  .است هَاجِ اطویٌبى ػسم ثب هحیط ّبی ذَاستِ ثطاثط زض سبظهبى .هیطَز سبظی هفَْم

  هی تجییي ٍ تَجیِ هحیط زض ضا سبظهبًی وٌص ٍ سبذتبضّب اطویٌبى، ػسم ٍ ٍاثستگی ایي
.وٌس
سبظُ ّب هحیط یؼٌی .وٌس هی تػَض اجتوبػی سبذت ًَػی ضا هحیط :تفسیطی ًوبزیي  

  اظ ٍ گطفتِ ضىل آًْب ثِ ًسجت ّبیوبى ثبٍض اسبس ثط وِ ضًَس هی تػَض ًظطی ّبی
.یبثٌس هی لَام هیىٌس ثطٍظ ثبٍضّب ایي هجٌبی ثط وِ اًتظبضاتی ططیك



هفبّین هحَضی تئَضی سبظهبى: ثرص زٍم 
هحیط سبظهبى: فػل سَم         

 زیسگبُ ّبی گًَبگَى ًسجت ثِ هحیط سبظهبى اظ هٌظط:

ضبهل زّسوِ هی اضائِ هحیط ٍ سبظهبًْب ذػَظ زض هتؼسزی ضٍیىطزّبی :هسضى پست:
ِسبظهبى ایسُ ضاستب ایي زض .هحیط ٍ سبظهبى ثیي هطظ (ثطزى سَال ظیط) وطزى سبظ هسئل  

.گَیس هی سري هجبظی سبظهبى ٍ ای ضجىِ ّبی ضىل اظ ٍ .وٌس هی ضاهططح هطظ ثسٍى
هسضى ّب، هسضى پست ظػن ثِ .هسضًیست ًگبُ اظ هحیط ٍ سبظهبى ضٍاثط ّبی تئَضی ًمس  

  تَجیِ ضلبثتی هعیت وست ثطای ضا طجیؼی هٌبثغ اظ ثطزاضی ثْطُ ظیطا اًس هحیطی ضس ّب
.وٌٌس هی



هحیط سبظهبًی

هی تؼطیف آًْب زٌّسُ ضىل ػٌبغط اسبس ثط "ًَػب سبظهبًی ّبی هحیط هسضًیست زیسگبُ اظ  
 :اظ ػجبضتٌس ػٌبغط ایي ثٌسی طجمِ ثطای ضیَُ چٌس .ضًَس

ِسبظهبًی ثیي ضجى
ػوَهی هحیط  
 الوللی ثیي /جْبًی هحیط.



هحیط سبظهبًی

oِتطىیل ضا سبظهبًی ثیي ضجىِ ولیت، یه چبضچَة زض هتؼبهل ػٌبغط ّوِ :سبظهبًی ثیي ضجى  
:ظیطًس هَاضز ضبهل وِ هیسّس

اٍلیِ هَاز وٌٌسگبى ػطض1ِ.

هطتطیبى2.

ضلجب3.

ًظبضتی -لبًًَی ّبی هَسس4ِ.

ذبظ ّبی ًفغ شی5.

  زض وِ زّس هی ًطبى ضٍاثط اظ ای پیچیسُ ثبفتِ ػٌَاى ثِ ضا سبظهبًی ثیي ضجىِ ضجىِ، تحلیل
  ّبی حلمِ تؼساز اسبس ثط ضجىِ، زض هطوعیت .گیطًس هی جبی ّب سبظهبى اظ گطٍّی آى

  پطزاظاى ًظطیِ هٌظط اظ .ضَز هی زازُ ًطبى ضجىِ اجعای زیگط ثب سبظهبى یه اضتجبطی
  ثیي هؼمَل هطظی وطزى هطرع ای، ضجىِ تحلیل زض اغلی چبلص سبظهبى، هسضى

.است هحیط ٍ سبظهبى



هحیط سبظهبًی

oاًس هطغَل فؼبلیت ثِ سبظهبى زضهحیط وِ تط ػوَهی ػَاهل اظ ای هجوَػِ :ػوَهی هحیط ٍ  
ضبهل

: ضبهل اجتوبػی ثرص1.
طجمبتی سبذتبض 1-1
جوؼیت تطویت 1-2
اجتوبػی تحطن الگَّبی 1-3
ظًسگی ّبی سجه 1-4
اجتوبػی سٌتی ّبی ًْبز 1-5

: ضبهل فطٌّگی ثرص2.
تبضید 1-1
ّب سٌت 2-2
ضفتبضی اًتظبضات 2-2
جبهؼِ ّبی اضظش 2-4



هحیط سبظهبًی

oاًس هطغَل فؼبلیت ثِ سبظهبى زضهحیط وِ تط ػوَهی ػَاهل اظ ای هجوَػِ :ػوَهی هحیط ٍ  
ضبهل

: ضبهل لبًًَی ثرص     .3
اسبسی لَاًیي 3-1
لَاًیي سبیط 3-2
  لبًًَی ّبی ضٍیِ 3-3

سیبسی ثرص4.

التػبزی ثرص5.
زاضتِ ػوَهی هحیط ّبی ثرص سبیط ثطضطایط ضسیسی اثطات تَاًس هی التػبزی ثرص فطایٌسّبی

(ذسهبت ٍ وبال ثبظاضّبی ٍ هبلی ثبظاضّبی وبض، ثبظاضّبی ضبهل) .ثبضس
آٍضاًِ في ثرص6.
فیعیىی هحیط ثرص7.



هحیط سبظهبًی

oًَضزز هی زض ضا هلی هطظّبی وِ زاضز اضبضُ هحیط اظ ّبیی جٌجِ ثِ :الوللی ثیي /جْبًی هحیط 
:هبًٌس الوللی ثیي هحیط ػٌبغط . ضًَس هی زّی سبظهبى جْبًی همیبسی زض یب

هتحس هلل سبظهبى1.

پَل الوللی ثیي غٌسٍق2.

(تؼطفِ ٍ تجبضت ػوَهی تَافمٌبهِ) گبت3.

الوللی ثیي  هطبٍضُ ّبی ضطوت4.



هحیط -تئَضی ّبی ضٍاثط سبظهبى

oًُرست ی زٍض:
اضگبًیىی ٍ هبضیٌی ّبی سبظهبى :التضبیی تئَضی

  زضحبل ضست ثِ ّبی هحیط زض یب وٌٌس هی فؼبلیت ثبثت ّبی هحیط زض ایٌىِ ثِ ثستِ سبظهبًْب
 هی ضىل ضا التضبئی تئَضی جَّطٓ تئَضی ایي هتفبٍتٌس، تَجْی لبثل ثطَض یىسیگط ثب تغییط،
 .زّس

  اًجبم وبضوٌبى وِ هتوبیعی وبضّبی ٍ ٍظبیف) زاضًس ترػػی ثرطْبی هبضیٌی؛ سبظهبًْبی1)
.ضًَس هی هٌْسسی ثبال ػولىطز زاضای سیستن ًَػی زضٍى هسیطیت، تَسط وِ (هیسٌّس

  ٍ ضسویت ثَزى، ترػػی ًظط اظ هبضیٌی سبظهبًْبی ثب همبیسِ زض اضگبًیه؛ سبظهبًْبی2)
  چطن ثِ ثیطتطی افمی اضتجبطبت سبظهبًْب ایي زض ٍ زاضًس لطاض تطی پبییي حس زض هطاتت سلسلِ

.ذَضز هی



هحیط -تئَضی ّبی ضٍاثط سبظهبى

oُزٍم ی زٍض:
هٌبثغ ثِ ٍاثستگی تئَضی1.

  سبظهبى ضجىِ زضٍى سبظهبًی ثیي ضٍاثط تحلیل وِ است آى هٌبثغ ثِ ٍاثستگی تئَضی اغلی ثطّبى
  ضجىِ ثبظیگطاى زیگط ٍ سبظهبى ثیي ٍاثستگی –لسضت ضٍاثط تب وٌس ووه هسیطاى ثِ هیتَاًس

.وٌٌس زضن ضا
  ثِ زستیبثی ثطای جستجَ سپس ٍ آغبظ سبظهبى ًیبظ هَضز هٌبثغ ضٌبسبیی ثب هٌبثغ ٍاثستگی تحلیل

.یبثس هی ازاهِ هبذص آى وٌٌسگبى ػطضِ
حل ضاُ .آیس هی زض سبظهبًی ثیي ضجىِ هسل ٍ ثبظ ّبی سیستن هسل اظ ای آهیعُ ضىل ثِ ضٍیِ ایي

.آًْبست وویبثی ٍ ثَزى حیبتی هیعاى اسبس ثط هٌبثغ ثٌسی طجمِ ػولی



هحیط -تئَضی ّبی ضٍاثط سبظهبى

oُزٍم ی زٍض:

  سبظهبًی جوؼیت (اوَلَغی) ضٌبسی ثَم تئَضی   .2
  ثَم تئَضی ضبلَزُ ثمب حفظ ٍ گعیٌص گیطی، ضىل فطایٌسّبی هَضز زض ضسُ هططح ّبی ایسُ

.زٌّس هی ضىل ضا سبظهبًی جوؼیت ضٌبسی
  هی ًگبُ ّب سبظهبى ثِ هحیط هٌظط اظ ٍ اًس ٍاثستِ هحیط ثِ ًیبظ هَضز هٌبثغ وست ثطای سبظهبًْب

 ذبغی ّبی حَظُ زض هحیط آى زض ٍ است زاضٍیي ثمب اغل سبظهبًی ًسرِ تئَضی ایي .وٌٌس
  هجوَػِ ضبهل وِ ضَز هی ثطضسی ضَز هی ًبهیسُ اوَلَغیه هحیطی ّبی جبیگبُ وِ

  .اًس ٍاثستِ آى ثِ ضلجب اظ گطٍّی وِ است هٌبثؼی
  ضىل .وٌس هی تجییي ضا جوؼیت یه ّبی پَیبیی (حفظ گعیٌص، گیطی، ضىل ) تىبهلی فطایٌس

  ططیك اظ ٍلی زّس هی ضخ سبظهبًْب زضجوؼیت آفطیٌبًِ وبض آٍضی ًَ ططیك اظ "ػوستب گیطی
.هیبفتس اتفبق ًیع سبظگبضی ٍ تملیس



هحیط -تئَضی ّبی ضٍاثط سبظهبى

oُزٍم ی زٍض:

ًْبزی تئَضی   .2
.هیطَز اًجبم ططیك زٍ ثِ سبظهبى ثط هحیط تمبضبّبی تحویل تئَضی، ایي زض

التػبزی ٍ فٌی تمبضبّبی•
اجتوبػی ٍ فطٌّگی تمبضبّبی•

  ًیع، ثیطًٍی جبهؼِ اضظضْبی ثب ثلىِ ّستٌس زضگیط ذَز هحیطی فٌی تمبضبّبی ثب تٌْب ًِ سبظهبًْب
  لطاض ظیبزی ثسیبض تَجِ هَضز ًْبزی تئَضی زض هَضَع ایي ٍ ثبضس هٌطجك ٍ سبظگبض ثبیس

.گطفت



هحیط -تئَضی ّبی ضٍاثط سبظهبى

ِّستٌس هَاجِ آى ثب سبظهبًْب وِ ًْبزی فطبض ًَع سِ طَضولی ث :

اججبضی ًْبزی ّبی فطبض1.

ٌّجبضی ًْبزی ّبی فطبض2.

تملیسی ًْبزی ّبی فطبض3.

.چطذس هی ػمالًیت هَضَع حَل غطفبً ًطسُ ًْبزیٌِ ٍ ضسُ ًْبزیٌِ ّبی هحیط ثیي تفبٍت•
.است ًوبزیي هسیطیت ّبی پیطٍظی اظ یىی اجتوبػی ّوٌَایی•
  آیٌس هی زض ّبیی افسبًِ ضىل ثِ وِ ای ضسُ ػمالیی استساللْبی ثِ ضسُ، ػمالیی ّب افسبًِ•

 وسی ّط وِ آیٌس هی ًظط ثِ ػمالیی طَضی اهب وطز تجطثِ ضا آًْب طَضػیٌی ثِ تَاى ًوی وِ
  هی فؼبلیت آى زض سبظهبًْب وِ ّستٌس ًْبزی ثستط اظ ثرطی ٍ زاضًس حمیمت آًْب وٌس هی فىط
.ضًَس هی سبظگبض آًْب ثب ذَز اجتوبػی هططٍػیت حفظ هٌظَض ثِ ٍ وٌٌس



سبظهبى–همبیسِ تئَضی ّبی ضٍاثط هحیط 

ُّبی فطؼ پیص ٍ هتفبٍت تحلیل سطَح اظ تئَضی سِ ایي زض ضسُ هططح ّبی زیسگب  
  است، ذَز هحیط وبهل ًفَش تحت یب گصاضز هی تبثیط هحیط ثط سبظهبى آیب ایٌىِ زضثبضُ هرتلف
.گطزز هی هٌجؼث

اظ ػبلی هسیطیت ًگبُ ٍ ضَز هی فطهَلِ سبظهبًی تحلیل سطح زض هٌبثغ ثِ ٍاثستگی تئَضی  
.زّس هی اًؼىبس ضا ذَز هحیط ثِ سبظهبى

ٍضًَس هی تحلیل هحیط سطح زض ًْبزی ٍ سبظهبًی جوؼیت ضٌبسی ثَم تئَضی ز.
التػبزی ٍ طجیؼی فٌی، ّبی ثرص اظ هٌجؼث ّبی ًفَش سبظهبًی جوؼیت ضٌبسی ثَم تئَضی  

  اجتوبػی، ّبی ثرص ّبی ًفَش ثط ًْبزی تئَضی وِ حبلی زض وٌس هی تجییي ضا ػوَهی هحیط
.است هتوطوع لبًًَی ٍ سیبسی فطٌّگی،

زازُ ضىل ضا آًْب هحیط وِ ًىتِ ایي زض ًْبزی تئَضی ٍ سبظهبًی جوؼیت ضٌبسی ثَم تئَضی  
.زاضًس ضجبّت ّن ثب وٌس هی تؼییي ضا ذطٍجیطبى ٍ



پیچیسگی، تغییط، ػسم اطویٌبى

ًیطٍی زٍ اظ وِ ضس هی تػَض هحیط ذبغیت ًَػی اطویٌبى ػسم هسضًیست، اٍلیِ تفىط زض  
.تغییط ًطخ ٍ پیچیسگی :گطفت هی ًطبت لسضتوٌس

زاضز هحیط یه زض ػٌبغط تٌَع ٍ تؼساز ثِ اضبضُ پیچیسگی.
وٌس هی تغییط ضتبثبى ًحَی ثِ چگًَِ ػٌبغط ایي وِ وٌس هی اضبضُ ًىتِ ایي ثِ تغییط ًطخ.

زض .ضَز ًوی تجطثِ افطاز ثَسیلِ یىسبى ثطَض هحیطی ضطایط تفسیطی،- ًوبزیي زیسگبُ زض  
  ػسم هحیط ظیطا .ضس تجسیل وٌٌسُ گوطاُ ای ٍاغُ ثِ "هحیطی اطویٌبى ػسم" ٍاغُ ًتیجِ

.وٌٌس هی اطویٌبى ػسم احسبس افطاز ثلىِ وٌس، ًوی احسبس ضا اطویٌبى



پیچیسگی، تغییط، ػسم اطویٌبى

تٌَع لبًَى هفبّین ثط اطویٌبى، ػسم ثِ ّب سبظهبى ٍاوٌص چگًَگی تجییي ثطای اٍلیِ تالش 
 .زاضت تبویس ضىلی ّن ٍ الظم
”الظم تٌَع لبًَى“ (law of requisite variety) گطفتِ ػبضیِ ّب سیستن ػوَهی تئَضی اظ  

  ثبیس وٌس، تؼبهل زیگط سیستن ثب سیستن یه ایٌىِ ثطای است هسػی لبًَى ایي .است ضسُ
  ثساى اهط ایي سبظهبًی لبهَس زض .ثبضس سیستن آى اظ ثیطتط یب هسبٍی پیچیسگی هیعاى زاضای

  ّبی سیستن ٍ زاذلی سبذتبضّبی ثب ضا ضسُ زضن پیچیسگی ثبیس ّب سبظهبى وِ هؼٌبست
.زٌّس تطجیك ذَز هسیطیتی

ُافطازی زض ثلىِ ًیست، ًْفتِ هحیط زض اطویٌبى ػسم وِ وٌٌس هی تبییس پطزاظاى ًظطیِ اهطٍظ  
.گیطًس هی ًظط زض ضا هحیط گیطی، تػوین ظهبى زض وِ است ًْفتِ



زیسگبُ ٍضغ ٍالؼیت ٍ سبذتبض گطایبى اجتوبػی اظ هحیط ّب

وطز هجعا ضطایط آى اظ هَجَز ثطزاضتْبی اظ تَاى ًوی ضا هحیط ضطایط وِ است هؼتمس ٍایه. 
  ٍاسطِ ثِ .زّس هی لطاض گیطًسُ تػوین شّي زض ضا هحیط ّن ٍ اطویٌبى ػسم ّن زیسگبُ ایي
  اطالػبت پی زض وٌس هی ٍازاض ضا هسیطاى اطالػبت، ثِ ًیبظ احسبس گطا، شٌّی زیسگبُ ایي

.ثبضٌس ثیطتطی
ُاطالػبت ثطای ًبهطوئي گیطًسگبى تػوین تمبضبی وِ است هسػی ٍالؼیت ٍضغ زیسگب  

  ثِ ضا ذَز اطویٌبى ػسم افطاز حبلت ایي زض .آٍضًس هی ثَجَز ضا ًبهطوئي هحیط ًَػی ثیطتط،
  هحیط زض تغییط ٍ پیچیسگی ثِ ضا ذَز تجبضة آًگبُ، ٍ وٌٌس هی تفسیط اطالػبت فمساى ػٌَاى

.زٌّس هی ًسجت ذَز



پست هسضًیست ٍ ضٍاثط هحیط سبظهبى

ُوٌس هی پیطٌْبز تغییط ثطای جبلجی ّبی وبض ضاُ اجتوبػی، گطایبى سبذت زیسگب.
ُاسبس ثط اهب است، اجتٌبة لبثل ٍ ًبذَضبیٌس اطویٌبى ػسم وِ است هؼتمس هسضًیست زیسگب 

  تَاًس هی ثَزى ًبذَضبیٌس جبی ثِ اطویٌبى ػسم هسضًیست، پست زض ضىٌی ضبلَزُ اغَل
.ثبضس ظًسگی سط حبلت ًَػی ٍ ّیجبى ٍ ضَض اظ ضىلی

ظًسگی زض هؼوَل ذَضبیٌس تجطثِ ًَػی ثلىِ ضَز اجتٌبة آى اظ ًجبیس ٍ ًیست زٌّسُ آظاض تغییط 
  جسیس ّبی فطؼ پیص ضوٌی آثبض ثطضسی ضىٌی، ضبلَزُ زض گبم آذطیي .است فطاغٌؼتی

 .است ّب هسضًیست ّبی استسالل فطاٍضی



پايان


