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 ثیَسنیَریتی یب اهٌیت زیستی چیست ؟
ايدبد هضاسع هشغذاسي هتشامن دس ػبلّبي اخيش اص يل عشف ػجت سؿذ ػشيغ صٌؼت
عيَس دس امثش مـَسّب ٍ اص خولِ ايشاى ؿذُ ٍ اص عشف ديگش ثب سؿذ ايي صٌؼت ،ػؼي ؿذُ
اػت مِ ثب ثنبسگيشي ساّنبسّبي هؤثش ،هحصَالت تَليذي ثب حذاقل قيوت ٍ ثب ثْتشيي
ميفيت دس دػتشع هصشفمٌٌذگبى قشاس گيشد.
پشٍسؽ عيَس ثصَست هتشامن ٍ صٌؼتي اگش چِ اص ًظش اقتصبدي قبثل تَخيِ هيثبؿذ هؼْزا
ّويي تشامن ػجت افضايؾ ثشٍص ثيوبسيّب ًيض هيـَد.
اًتخبة هذاٍم طًتيني دس ًظادّبي عيَس ثِ هٌظَس افضايؾ ػولنشد ،اص خولِ مبّؾ صهبى
سؿذ ٍ ثْجَد ساًذهبى تجذيل غزايي دس عيَس گَؿتي ّوشاُ ثب ثْجَد سٍؽّبي تغزيِ مِ
افضايؾ ػشيغتش سؿذ ايي عيَس سا ثِ ّوشاُ داؿتِ اػت ػجت گشديذُ مِ ًظادّبي اهشٍصي
ًؼجت ثِ ثيوبسيّب حؼبػتش ًيض ؿًَذ.
پشٍسؽ چٌيي ًظادّبي حؼبػي ثَيظُ دس هٌبعقي مِ هشغذاسيّب ثب فبصلِ موتشي اص
ينذيگش قشاس داسًذ ٍ ثؼجبست ديگش ًضديل ثِ ينذيگش هيجبؿٌذ ،افضايؾ ثشٍص ٍ ؿيَع ثيوبسي-
ّب سا ًيض ثْوشاُ داؿتِ اػت.
دس عي ػبلّبي سؿذ صٌؼت عيَس دس دًيب ،پظٍّـگشاى ٍ داهپضؿنبى ثب تَليذ ٍ اػتفبدُ اص
ٍامؼيّب ،ػؼي مشدُاًذ مِ ثيوبسيّبي هْلل ايي صٌؼت هثل ًيَمبػل سا هْبس ًوبيٌذ.
اػتفبدُ اص ٍامؼي ثشاي مٌتشل چٌيي ثيوبسيّبيي اگشچِ هؤثش ثَدُ ٍلي ديذُ ًـذُ اػت مِ
تبمٌَى ثب اػتفبدُ اص ايي سٍؽ يؼٌي ٍامؼيٌبػيَى ،ثتَاى ايي گًَِ ثيوبسيّب سا ثغَس مبهل
هْبس مشد.
ثب ػٌبيت ثِ آًچِ مِ اؿبسُ ؿذ ثیَسنیَریتی یب اهٌیت زیستی مِ عجبرت از ثنبرگیري
هجوَعِاي از رٍشّب ثِ هٌظَر هحبفظت جوعیتی از حیَاًبت در ثراثر ثیوبريّبي قبثل
اًتقبل هیجبشد اهرٍزُ ثعٌَاى یل اصل هسلن ٍ غیر قبثل اًنبر ثبید در ایي صٌعت هَرد
استفبدُ قرار گیرد.
اهشٍصُ دس مـَسّبيي مِ اص صٌؼت عيَس پيـشفتِاي ثشخَسداسًذ ثب تَخِ ثِ ؿشايظ ٍ
ٍضؼيت ثيوبسيّبي هٌبعق هختلف ،ثشاي چگًَگي ثنبسگيشي قَاًيي ثيَػنيَسيتي دس

هحبفظت گلِّب دس ثشاثش ثيوبسيّب ،دػتَسالؼولّبيي چبح ٍ دس اختيبس هشغذاساى قشاس گشفتِ
اػت .دس ايٌدب الصم اػت ثِ ايي هَضَع اؿبسُ ؿَد مِ قَاًيي ثيَػنيَسيتي چٌذاى تبصگي
ًذاسًذ .ثؼٌَاى هثبل ،دس قشى ّدذّن هيالدي عجق دػتَسي دس فشاًؼِ ،توبم حيَاًبت مـتبس ؿذُ
ٍ يب تلف ؿذُ ثيوبس سا ثبيذ دس ػوق  3هتشي صهيي دفي هينشدًذ .دس حقيقت ثنبسگيشي
صحيح ٍ ثدبي ايي قَاًيي اػت مِ هيتَاًذ ػجت هَفقيت هشغذاساى دس خلَگيشي اص ثشٍص
ثيوبسي دس هشغذاسي گشدد.
 ثیوبریْب ثِ چِ رٍشّبیی هٌتقل هیشًَد ؟
ثيَػنيَسيتي هَقؼي مبسآهذ ٍ هؤثش خَاّذ ثَد مِ ثتَاًذ صًديشُ ػفًَت سا دس ًقغِاي
قغغ ًوبيذ ،صًديشُ ػفًَت داساي ؿؾ ًقغِ اتصبل ثصَست صيش هيجبؿذ.
 زًجیرُ عفًَت

 قطع زًجیرُ عفًَت
ػَاهل هؤثش دس قغغ صًديشُ ػفًَت سا هيتَاى ثصَست صيش ًـبى داد.

ّش ػبهل ثيوبسي ثؼذ اص ٍسٍد ثِ ثذى عيَس حؼبع ٍقتي هيتَاًذ ػجت ثيوبسي دس گلِ
گشدد مِ گلِ هقذاس مبفي اص آًشا دسيبفت مشدُ ثبؿذ .ثِ هشؽّبيي دس گلِ هشؽ حؼبع گفتِ
هيـَد مِ يب فبقذ ايوٌي دس ثشاثش آى ػبهل ثيوبسي ثبؿٌذ ٍ يب ػغح ايوٌي آًْب ثشاي هحبفظت
دس ثشاثش ػبهل ػفًَت مبفي ًجبؿذ ٍ يب ايٌنِ هنبًيؼن دفبػي ثذى دچبس اختالل ؿذُ ٍ يب دس
اثش ػَاهل ديگش تضؼيف ؿذُ ثبؿذّ .وچٌبًنِ اؿبسُ ؿذ تؼذاد ػَاهل ػفًَي ٍاسد ؿذُ ثِ ثذى
عيَس حؼبع ػبهل هْوي دس ايدبد ثيوبسي هيثبؿذ مِ ثؼتگي ثِ ًَع ػبهل ػفًَت ًيض داسد.
ػَاهل ثيوبسيصا ثشاي آًنِ دس هحيظ خبسج اص ثذى ثتَاًٌذ صًذُ ثوبًٌذ ٍ ٍخَد دائوي داؿتِ
ثبؿٌذ ًيبص ثِ هخضى ٍ يب هحل رخيشُ داسًذ .خًَذگبى ،اًَاع پشًذگبى ،حيَاًبت ٍ يب هَاد آلي
ًظيش مَد ،هذفَع ٍ غيشُ سا هيتَاى ثؼٌَاى هخضى ػَاهل ػفًَي دس عجيؼت رمش مشد.
گلّبي عيَس صٌؼتي ثؼٌَاى هْوتشيي
دسهيبى هخبصى اؿبسُ ؿذُ ػَاهل ثيوبسيصاي عيَسُ ،
گلّبيي ثِ گلِ ديگش ؿٌبختِ ؿذُ
هخضى ٍ اًؼبى ًيض ثؼٌَاى ػبهل اًتقبل ػَاهل ثيوبسيصا اص ُ
اػت.
در ایٌجب ثعٌَاى هثبل هیتَاى ثِ آسپرشیلَز اشبرُ مرد.

قبسذ آػپشطيلَص فقظ ثؼذ اص خٌثي مشدى هنبًيؼن دفبػي ثذى ٍ سػيذى ثِ ًقغِ حؼبع
هثال ميؼِّبي َّايي ،هيتَاًذ ػجت ايدبد ػفًَت گشدد .ثشاي سػيذى ثِ ميؼِّبي َّايي ،اثتذا
ثبيذ اًتقبل قبسذ صَست گيشد مِ ايي اًتقبل هيتَاًذ دس اثش توبع هؼتقين ٍ اص هشؽ ثِ هشؽ ٍ
يب دس اثش توبع غيش هؼتقين ٍ اص ساُ توبع ثب آًچِ مِ دس اعشاف هشؽ ٍخَد داسد ٍ يب اص
عشيق حـشات ،پـِ ،ػَػل ٍ يب غيشُ صَست گيشد.
يل ًَع ػبهل ثيوبسي هثال ٍيشٍع ثشًٍـيت ٍ يب آًفلَآًضا هيتَاًذ داساي ػَيِّبي
هتؼذدي ثبؿذ ٍ گبّي چٌذيي ػبهل ثيوبسي ؿٌبختِ ٍ يب ًبؿٌبختِ تَاهب ػجت ػفًَت هيگشدًذ
مِ دس چٌيي ؿشايغي اًتخبة هٌبػتتشيي سٍؽ هجبسصُ ،اهشي ثؼيبس هـنل ٍ گبّي غيش
هوني هيگشدد.
ثب عٌبیت ثِ ایي هسبئل هیجبشد مِ اهرٍزُ رعبیت قَاًیي ثیَسنیَریتی از اّویت ٍیصُ
اي در صٌعت طیَر ثرخَردار شدُ است ،اگر چِ هتأسفبًِ درك اّویت رعبیت مبهل
قَاًیي آى در حبل حبضر ثراي تعدادي ٌَّز ٍجَد ًدارد.
 عدم رعبیت قَاًیي ثیَسنیَریتی
اگش چِ ػقيذُ ثش ايي اػت مِ ثب دسك يل هؼئلِ هيتَاى ثِ ٍاقؼيبت دػت يبفت هؼْزا
دس ػول ،هَاسدي اص خالف آى ًيض هـبّذُ هيـَد.
ثؼٌَاى هثبل ،هشغذاس ٍ يب هؼئَل يل هشغذاسي مِ ٍظيفِ ػشپشػتي ٍ ػشمـي ثِ ػبليّب
داسٍخبى ّب ،تؼبًٍيّب ٍ غيشُ دائوبً دس
ُ
سا ثش ػْذُ داسد ثب هشغذاساى ديگش ًيض دس هحلّبيي ًظيش
توبع هيجبؿذ ٍ يب هوني اػت يل هشغذاس داساي چٌذيي هشغذاسي ثَدُ ٍ دس سفت ٍ آهذ
دائن ثيي ايي هشغذاسيّب ثبؿذ.
داهپضؿنبى ًيش هوني اػت دس يل سٍص ثِ چٌذيي هشغذاسي ػشمـي ًوبيٌذ ٍ يب دس
صَست داؿتي هؼئَليت داهپضؿني چٌذ فبسم يل هشغذاسي ،دائوبً اص فبسهي ثِ فبسم ديگش دس
تشدد ثبؿٌذ.
دس حبلينِ امثش ايي افشاد هوني اػت ثِ اّويت سػبيت قَاًيي ثيَػنيَسيتي ٍاقف ثبؿٌذ
ٍلي تؼذادي اص آًْب دس ػول خَد سا هلضم ثِ سػبيت ايي قَاًيي ًويًوبيٌذ.
ًتبيح يل ثشسػي صَست گشفتِ دس ػبل  1995دس اهشينب مِ دس ػبل  1997ثِ چبح
سػيذُ اػت ًـبى هيذّذ مِ افشاد ؿبغل ٍ هشغذاساى دس ايي هشغذاسيّب دس هَاسد هتؼذدي خَد
سا هلضم ثِ سػبيت قَاًيي ثيَػنيَسيتي ًويمشدًذ.

خذٍل ؿوبسُ  1تؼْذ افشاد ٍ هشغذاساى سا سػبيت قَاًيي ثيَػنيَسيتي دس  23هشغذاسي
ًـبى هيذّذ.
درجِ تعْد ثِ
هَارد ثیَسنیَریتی

رعبیت قَاًیي
ثیَسنیَریتی
.1

هوبًؼت ثشاي ٍسٍد ثذاخل ػبلي.

.2

هوبًؼت ٍسٍد ثِ ػبلي دس صَست ثبصديذ قجلي اص

هشغذاسي ديگش.
ضعیف

.3

ٍخَد حيَاًبت هثل ػگ ٍ گشثِ دس هشغذاسي.

.4

اػتفبدُ اص پَؿؾ مبهل ،اػتفبدُ چنوِ ٍ يب مفؾ

هخصَف ػبلي ،ضذ ػفًَي چنوِ ٍ دػت قجل اص ٍسٍد ثِ ػبلي
ٍ غيشُ.

هتَسط

.5

ٍخَد ٍػبيل ٍ اهنبًبت ضذ ػفًَي دس هشغذاسي.

.1

هلضم مشدى ثبصديذمٌٌذگبى ثِ اػتفبدُ اص لجبع ،مفؾ،

ؿؼتـَي دػت.
.2

خَة

عبلی

ًگداسي تلفبت دس هحيظ هحفَػ تب قجل اص ػَصاًيذى
ُ

ٍ يب هذفَى مشدى آًْب.
.3

خلَگيشي اص پخؾ مَد خبسج ؿذُ اص ػبلي.

.4

ؿؼتـَي ٍػبيل ٍ ػبلٌْب.

.1

ٍخَد حيَاًبت اّلي دس هشغذاسي.

.2

ٍخَد ػگ دس هشغذاسي.

.3

مٌتشل خًَذگبى ٍ ػبيش حيَاًبت هَري.

 خذٍل ؿوبسُ 1 علل عدم رعبیت ثیَسنیَریتی
ػذم تؼْذ ثِ سػبيت قَاًيي دس ثؼيبسي اص مـَسّب ٍ هشامض حتي دس ثيوبسػتبًْب ًيض ُة-
مشات ديذُ ؿذُ اػت .صشفٌظش اص ػلت ٍ يب ػلل ػذم سػبيت قَاًيي ثيَػنيَسيتي دس صٌؼت

عيَس يؼٌي اص تخليِ ٍ ؿؼتـَي مبهل هشغذاسي گشفتِ تب سػبيت قَاًيي هشثَط ثِ ثبصديذ ٍ
غيشُ ،هتأػفبًِ ًتيدِ ًْبيي آى دس دسخِ اٍل ػجت ٍاسد ؿذى ضشس ٍ صيبى ثِ هشغذاس ٍ
دسخبت ثؼذي ثِ صٌؼت هشغذاسي يل هٌغقِ ٍ دس ًْبيت مـَس خَاّذ ؿذ.
ثِ ًظر هیرسد مِ ثراي دستیبثی ثِ هَفقیت در ایجبد تعْد ثِ رعبیت قَاًیي
ثیَسنیَریتی ،در اٍلیي هرحلِ ثبید خَد هرغداراى ،مبدر هرغداري ٍ ثبزدید مٌٌدگبى ثِ
اّویت آى ٍاقف گردًد.
دس ايي هيبى آؿٌب مشدى ٍ آهَصؽ افشادي مِ ثغَس هَقت ثنبس گشفتِ هيؿًَذ اص اّويت
ٍيظُاي ثشخَسداس اػت ،چشا مِ ايٌگًَِ افشاد هؼوَال موتش اص مبدس دائوي هشغذاسي ،خَد سا
هلضم ثِ سػبيت قَاًيي هيًوبيٌذ.
ُة ػجبست ديگش ،قَاًيي ثيَػنيَسيتي تَػظ هشغذاس ٍ ػبيش افشاد ؿبغل دس هشغذاسي ٍقتي
ثذسػتي سػبيت خَاّذ ؿذ مِ خَد ايي افشاد دس دسخِ اٍل آهَصؽ مبفي اص اصَل اٍليِ اًتقبل
ثيوبسيْب سا ثذػت آٍسدُ ثبؿٌذ.
دس خذٍل ؿوبسُ يل ثِ ايي هَضَع اؿبسُ ؿذ مِ دسك ٍ ثشداؿت افشاد اص قَاًيي
ثيَػنيَسيتي هتفبٍت هيجبؿذ .يؼٌي تؼذادي اص قَاًيي ثيَػنيَسيتي تَػظ ثشخي اص افشاد ُة
ساحتي هَسد قجَل ٍاقغ هيـَد ،دس حبلينِ تؼذادي ديگش ،توبيلي ثِ قجَل آًْب ًذاسًذ .ثب تَخِ ثِ
ايي اختالف ثشداؿت افشاد ،هيتَاى ثِ اّويت هؼئلِ آهَصؽ ثذسػتي پيثشد ،چرا مِ فقط
رعبیت مبهل توبم اصَل ٍ قَاًیي ثیَسنیَریتی است مِ هیتَاًد سجت هَفقیت هرغدار در
پیشگیري از ثیوبريّب شَد.
هؼبئل اقتصبدي ٍ ّضيٌِ مشدى دس هشغذاسي ػبهل هْوي اػت مِ هيتَاًذ توبيل هشغذاس سا
ثِ ايدبد ٍ سػبيت ثيَػنيَسيتي دس هشؽداسي مبّؾ دّذ  .هؼْزا ثبثت ؿذُ اػت مِ ّضيٌِ
مشدى دس خْت اػتقشاس ثيَػنيَسيتي دس هشغذاسي ،دس دساص هذت اص ًظش اقتصبدي مبهالً
تَخيِ پزيش هيجبؿذ.
دس ايٌدب هيتَاى ثِ دٍ هثبل دس ايي ثبسُ اؿبسُ مشد.
ثشاي سيـِ مٌي اپيذهي آًفلَآًضا دس اهشينب دس ػبلْبي 1984-1983ثيؾ اص  260هيليَى
ّضيي ّبي
ُ
دالس ّضيٌِ گشديذ ،دس حبلينِ ثب اػتقشاس ثيَػنيَسيتي ٍ سػبيت آىً ،يبص ثِ چٌيي
ٍخَد ًويداؿت.

 خالصِ ٍ ًتیجِ
.1

دس صٌؼت هشغذاسي اهشٍصي اػتقشاس قَاًيي ثيَػنيَسيتي ٍ سػبيت مبهل آًْب

اهشي هؼلن ٍ غيش قبثل اختٌبة هيجبؿذ.
.2

ثشاي آًنِ ثيَػنيَسيتي ثذسػتي دس هشغذاسيّب اخشا ؿَد ثبيذ دس دسخِ اٍل

خَد هشغذاس ٍ يب ػشپشػت هشغذاسي ٍ ػپغ توبم افشادي مِ ثب هشغذاسيّب دس توبع
هيجبؿٌذ اػبع اًتـبس ثيوبسيْبي ػفًَي ٍ ضشس ٍ صيبى ًبؿي اص ػذم سػبيت ايي قَاًيي سا
آهَصؽ ديذُ ثبؿٌذ.
.3

ثيَػنيَسيتي اهشٍصُ هؤثشتشيي سٍؽ ثشاي هحبفظت گلِّبي عيَس دس ثشاثش

ثيوبسيّبي ػفًَي ؿٌبختِ ؿذُ اػت ٍ ُةّويي تشتيت ،ػذم سػبيت ثيَػنيَسيتي هيتَاًذ
هْوتشيي ػبهل اثتالء گلِّب ثِ ثيوبسيّبي ػفًَي ثبؿذ.
.4

فبمتَسّبيي مِ هيتَاًٌذ ػجت ػذم سػبيت قَاًيي ثيَػنيَسيتي ثـًَذ ػجبستٌذ

اص :
ٍاقف ًجَدى هشغذاساى ٍ افشاد ؿبغل دس هشغذاسيّب ثِ اّويت سػبيت قَاًيي
ثيَػنيَسيتي مِ ايي اهش هيتَاًذ ًبؿي اص ًذاؿتي آهَصؽ مبفي ٍ ػذم ايدبد ساثغِ ثيي
هشغذاساى ثب هشامضي مِ ٍظيفِ آهَصؽ سا ثش ػْذُ داسًذ ثبؿذ.
ٍخَد ًذاؿتي اًگيضُ ثشاي سػبيت قَاًيي ثيَػنيَسيتي.
ًجَدى آهبس ٍ اعالػبت دس هشغذاسي مِ ًـبى دٌّذُ ،سػبيت قَاًيي
ثيَػنيَسيتي ثبؿذ.

