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 ؤلفانم یادداشت

هغبلعبت هَردی ثب توزوش ثز چبلؼ ؽْزی، حبضز  ًَؽتِخَاًذ. هي پبيذاریرا در هَرد جغتجَی  جذيذیگبّي گشارػ ٍالعب آيٌذُ عبس ٍ ّز فزد گبّ

ٍ ًمل  هغبئلي اس لجیل سثبلِ ٍ حول ٍ ًذ اس پظ هؾىالتُ اهَفك ؽذ هَاردیدر يب را اس ؽْزّبی عزتبعز جْبى وِ ثِ ًَعي ثب هؾىالت درگیز ّغتٌذ،  عیٌي

 گزدآٍری وزدُ اعت.، آيٌذثز تب آلَدگي َّا ٍ رٍدخبًِ، 

ٌذ تْذيذات تغییز آة ٍ اگز جْبى ٍ هزدهؼ ثخَاّ؛ چزا وِ ّبی آهَختِ ؽذُ، اهزی ضزٍری اعتتجزثیبت ٍ درطجوع آٍری ٍ ثِ اؽتزان گذاری 

 هبًذ.ٌذ، ديگز ثزايؾبى ٍلت ثبلي ًويهذيزيت ٍ ثزعزف وٌ یعي ٍ فمز راثزداری ثیؼ اس حذ اس عجیعت ٍ هٌبثع عجَّا، ثْزُ

      وَثب ٍ  در هقز، ثبيبهَ در جشيزُ وبرائیتاس ؽْزّبی عبحلي ّوچَى اعىٌذريِ  -هَرد هغبلعِ ايي وتبة هٌغمِ ؽْزی 21ثٌبثزايي تجزثیبت 

ثبسخَاًي فزاتز اس  -ٍ در چیي ٍ ؽْزی فٌعتي هثل وبلگزی در وبًبداص عزيع يبًگعِ در حبل تَع ّبی ًیوِ فحزائي هثل ًبوَرا در وٌیب تب ؽْزعىًَتگبُ

 ّغتٌذ. هٌبعت

     اعت ، چِ رٍؽي هوىي اعت وبر ًىٌذ ٍ چِ رٍؽي در جبی ديگز ؽىغت خَردُاعت ايي ؽْزّب، در هَرد ايٌىِ چِ رٍؽي خَة وبر وزدُ

ّب ايي ؽبًظ را ّبی ؽْزی لبرُمٍ هذيزاى سيغت ثَ ىتَاًٌذ ثِ ؽْزداراّب ثٌگزين هيهَؽىبفي ثِ آىّبيي وِ اگز ثب دلت ٍ درط -آهَسًذّبيي را هيدرط

 اًذ، ثیبسهبيٌذ.ّب را ثِ اثجبت رعبًذُآىای را وِ ديگزاى در جبی ديگز هَفمیت خاللبًِّبی ّب ٍ رٍػايذُ ثذٌّذ تب 

ثبرُ تَععِ ؽْزی ّبی جبلت تَجْي ّن درگشيٌِ ٍ وٌذاعتفبدُ هي "هْن اعتهغبلعِ هَردی چزا ايي "ٍيضُ تَجِ ثِ پیبم عبدُ اس راّىبر  وتبةايي 

، لذا در عبل ، فزاّن ثَدّبی رٍساًِ هحليدرفذ اس هغبفزت 21تَری فمظ ثزای َوٌذ. ؽْز ثبيبهَ در وَثب ثب هَلعیتي رٍثزٍ ثَد وِ حول ٍ ًمل هپبيذار ارائِ هي

وٌذ، درفذ اس ًیبسّبی حول ٍ ًمل هحلي را ثزعزف هي 20اعجي حذٍد ّبی درؽىِ. در حبل حبضز خذهبت ُ اعترٍی آٍرد يعجاّبی ثِ درؽىِ دٍثبرُ 1002

 دّذ وِ حول ٍ ًمل هَتَری تٌْب راُ حل هؾىل حول ٍ ًمل عوَهي ًیغت.ايي اهز ًؾبى هي

 اثشار ثبساريبثي لَی، ارا افشايؼ دّذ، ثزای جذة عزهبيِ گذؽْزّب رتَاًذ ثَدجِ هذيزيت هحیظ سيغت هي -ٍجَد دارًذثغیبری  "ثَهي"پیبم ّبی 

 عوَهي ٍ ريؾِ وي وزدى فمز، عْن ايفب ًوبيذ.ثْذاؽت در ٍ  فزاّن آٍرد

 21ّبيي وِ ثز چگًَگي تَافك 12دعتَر وبر وٌٌذ، را دًجبل هي 12دعتَر وبر هحلي  ّبیًىتِ ديگز ايٌىِ ثغیبری اس هٌبعك ؽْزی فعبالًِ عیبعت

 . ، تأویذ داردثبلي هبًذ، عبسگبر ٍ هٌبعت 12ثب ًیبسّبی اٍايل لزى  عزاى سهیي در ريَ اًجبم ؽذ، ٍعبل پیؼ در ًؾغت 

ّب، ثبيذ اس حوبيت ٍ هؾبروت گزٍُّز اعتزاتضی ؽْزی پبيذار هَفك، ثزای ؽىَفبيي ٍ رًٍك، دّذ وِ ًؾبى هي وتبة، ايي هَارد اس ّوِفزاتز 

 ثزداری وٌذ.ثْزُ ،د ؽْزًٍذاى هحلياجتوبعبت ٍ فزد فز

 (Achim Steiner)آخین اعتیٌز  (Katherine Sierra)وبتزيي عیزا   

 اجزائي هذيز ، تَععِ پبيذارًبيت رئیظ

 UNEP  ثبًه جْبًي



 پیشگفتار

اوَعیغتن ّبی عجیعي را هحذٍد عبختِ تَععِ وبلجذی ثي رٍيِ ٍ فبلذ ثزًبهِ ريشی هغلَة در دِّ ّبی گذؽتِ، ظزفیت ّبی اوَلَصيه ٍ تَاًبيي 

اس پیبهذّبی آى ثَدُ اعت. در پي غیزُ  اعت ٍ اثزات سيبًجبری ثز هحیظ سيغت ٍارد آٍردُ وِ آلَدگي َّا، آة، خبن، تخزيت هحیظ عجیعي پیزاهًَي ؽْز ٍ

يذار افشايؼ يبفتِ ٍ ثِ هْوتزيي هحَر فزارٍی ثؾزيت در ، تمبضب ثزای تَععِ پبيذار ؽْزی ٍ ؽْزّبی پب10ايي تَععِ ّبی هخزة، در عِ دِّ پبيبًي لزى 

 ًبؽي اس اّویت ايي هغألِ در اثعبد جْبًي اعت. "لزى هحیظ سيغت"تجذيل ؽذُ اعت، ثِ گًَِ ای وِ اعالق عٌَاى  12لزى 

عت وِ ثتَاًذ ثب حفظ حذاوثزی هٌبثع، اهزٍسُ ّذف عوذُ توبهي هجبهع ؽْزی ٍ هذيزاى ٍ دعت اًذروبراى اهَر ؽْز، دعتیبثي ثِ تَععِ ای اس ؽْز ا

بعتْب، ثزًبهِ ّب ٍ ثیؾتزيي هغلَثیت هحیغي ٍ ویفیت سًذگي را ثزای عبوٌبى رلن سًذ، ثِ ايي هٌظَر، در دِّ ّبی اخیز، هحیظ سيغت هحَری افلي در عی

 ّبی تَععِ ؽْزی در جْبى تَععِ يبفتِ ٍ ووبثیؼ در وؾَرّبی در حبل تَععِ ثَدُ اعت.عزح

ًظبم ثزًبهِ ريشی ؽْزی ايزاى تبوٌَى، اثعبد ویفي هحیظ ؽْزی ووتز هَرد تَجِ لزار گزفتِ اعت ثِ عَری وِ ّز رٍس ثیؼ اس پیؼ ردپبی در 

ِ ثزًبهِ ريشی ؽْزی را ثِ عجیعت ٍ سيجبيي ّبی آى ون رًگ تز ؽذُ ٍ تَععِ ّبی خؾه ٍ ثي رٍح جبيگشيي آى هي گزدد. لذا عزح ّبی جبهع ٍ عٌتي و

عجیعت ريشی وبلجذی هحذٍد هي عبسد، ديگز پبعخگَ ًجَدُ ٍ ثزًبهِ ريشی ٍ هذيزيت ؽْزی وؾَر، رٍيىزدّبی جذيذی را هي علجذ وِ پیًَذ ؽْز را ثب بهِثزً

 لزار گیزد. هغتحىن تز عبختِ ٍ ؽْز را ثِ عَی عزسًذگي ٍ پَيبيي ثیؾتز رٌّوَى گزدد ٍ اثعبد ديگز تَععِ ؽْز ّوچَى هحیظ سيغت در آى هَرد تَجِ

در سهیٌِ هذيزيت هحیظ سيغت ٍ ًحَُ ٍارد ًوَدى آى در ثزًبهِ ّبی تَععِ ؽْزی اعت وِ ثِ  بٍی تجبرة هذيزيتي ٍ اجزايي هَفكح ايي وتبة

بی پیؾیي ٍ رسيبثي تجزثِ ّّوت هعبًٍت ثزًبهِ ريشی ٍ تَععِ ؽْزداری هؾْذ )هذيزيت تَععِ ٍ پضٍّؼ( ثِ فبرعي تزجوِ گزديذُ اعت. اس آًجب وِ ا

ريشی ٍ هذيزيت ؽْزی فل هي تَاًذ در رٍيىزدّبی ثزًبهِّبی پیؾٌْبدی ثزای هذيزيت هحیظ سيغت ؽْزی ٍ ثَهي عبسی ًتبيج حبّب ٍ عیبعتثزًبهِ

 بؽذ.تَاًذ ثزای ولیِ هتخققبى اهز ٍ هذيزاى ؽْزی ٍ عبيز عَاهل دعت اًذروبر در تَععِ ؽْز، هفیذ ثفتذ، ايي وتبة هيايزاى هؤثز ا

ّبی جٌبة آلبی هٌْذط ؽبوزی رٍػ هذيز ٍ تالػهٌْذط پضهبى ؽْزدار هحتزم السم اعت لذرداًي خَد را اس حوبيت ّبی ثي ؽبئجِ جٌبة آلبی 

یي حغ تَععِ ٍ پضٍّؼ ؽْزداری هؾْذ ٍ اعضبی گزٍُ تحمیمبت ثزًبهِ ريشی ٍ تَععِ پبيذار ؽْزی ايي هذيزيت آلبيبى غالهزضب عجبط سادُ ٍ عیذ علي

ثبؽذ ٍ هتزجوبى ايي اثز ز ثِ عول آهذُ خبلي اس اؽىبل ًويپَر ثِ جْت تزجوِ ايي وتبة ارسؽوٌذ اعالم ًوبين. آؽىبر اعت وِ تزجوِ وتبة علیزغن دلت ًظ

 ثبؽٌذ.ايي هجوَعِ در چبح ّبی آتي آى هيهؾتبلبًِ هٌتظز دريبفت ًظزات عبسًذُ ؽوب در ارتمبء عغح 
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 مقدمه مترجمان

دارًذ. ذ ؽْزّب هحل تجوع اجتوبعبت اًغبًي ٍ وبًَى تَلیذ، هقزف ٍ رفت ٍ آهذًذ ٍ ثزای تذاٍم حیبت ٍ فعبلیت خَد ثِ هٌبثع عجیعي ٍ فضب ًیبس ؽذي

توبم ًٍذ. رّبی سيغت هحیغي ثِ ؽوبر هيّبی ثیؼ اس حذ، هْوتزيي وبًَى آلَدگيی خبؿ خَد هجٌي ثز ؽلَغي ٍ تزاونّبدر عیي حبل ثِ دلیل ٍيضگي

ّبی هختلف حیبت ٍ در وٌٌذ، در اًمزاك گًَِدٌّذ، هَاد ؽیویبيي عوي تَلیذ هيوبال، ؽزايظ اللیوي را تغییز هي ؽْزّب ثِ ٍاعغِ رؽذ رٍس افشٍى هقزف

هؾىالت  ر اًذن اعت.ّب گشارػ ؽذُ ثغیبّب ٍ هٌبثع جٌگلي ًمؼ فعبلي دارًذ. تعذاد ؽْزّبيي وِ وبّؼ هؾىالت سيغت هحیغي در آىتخزيت جٌگل

ّبی هٌبثع، ثب در ّن ًَرديذى هحذٍدُ هزثَط ثِ هحیظ سيغت ؽْزی، اس جولِ آلَدگي َّا، اعتفبدُ ثي رٍيِ اس هٌبثع آة، تغییزات اللیوي ٍ تخزيت ٍ اًْذام

  اًذاسًذ.هؾبغل ؽْزًٍذاى را ثِ هخبعزُ هي ؽْزی، عالهت، ععبدت، رفبُ ٍ

      ای ٍ جْبًي ٍاردذی را ثز هحیظ سيغت هحلي ٍ هٌغمِزف اًزصی، آة، وبال ٍ خذهبت در يه هىبى، فؾبر ثغیبر ؽذيتوزوش ثبالی جوعیت، تَلیذ، هق

يبفتِ ٍ در اهزٍسُ هجبحث هحیظ سيغتي اس جولِ هغبئل عوذُ ؽْزّبی تَععِ  وٌٌذ.حَری در تخزيت هحیظ سيغت ايفب هيآٍرًذ. اس ايي رٍ ؽْزّب ًمؼ ههي

ّبيي در جْت وبّؼ ايي هغبئل فَرت گزفتِ اعت وِ ّزچٌذ هفیذ رٍد وِ تَجْبت جَاهع هختلف را ثِ خَد جلت ًوَدُ ٍ تالػؽوبر هيحبل تَععِ ثِ 

 علجذ.اهب ًبوبفي ثَدُ ٍ لشٍم تَجْبت ثیؾتزی را هي

سًذگي اعت. در ايي  عبدل ثخؾي ثِ فضبیريشی هٌبعت در خقَؿ تّبی هتعذد هحیغي ًیبسهٌذ ثزًبهِاًغبى ؽْزًؾیي اهزٍسی ثزای گزيش اس آعیت

ذّبی ريشی ؽْزی اعت وِ ثِ عَر ًغجي ٍ در چبرچَثي تخققي ٍ ؽفبف ثِ درن پیبهّبی جذيذ ثزًبهِريشی هحیظ سيغت ؽْزی اس گزايؼراعتب ثزًبهِ

تَاًذ هَرد تَجِ لزار گیزد. اٍل، ٍجِ ًظزی دٍ عغح هي ريشی سيغت هحیغي درتز، ثزًبهِوٌذ. ثِ ثیبى عبدُهيّب در ؽْز ووه ًبؽي اس اجزای عزح يب پزٍصُ

ّب ٍجِ ثِ تَجیِ ثعضي تجبرة ٍ ًظزيِگذرد، تىبهل پیذا وزدُ اعت. ايي ريشی سيغت هحیغي هيای وِ اس آغبس رعوي ثزًبهِآى اعت وِ در عَل چٌذ دِّ

ّبيي اعت هحیظ سيغتي اس عزيك لَاًیي ٍ رٍػريشی رٍػ ثزًبهِ وبر ثغتي پزداسد. ٍجِ ديگز آى ثِريشی سيغت هحیغي هيدر عَل سهبى ٍ اّذاف ثزًبهِ

 اًذ.وِ تجییي ٍ تذٍيي ؽذُ

عبسد هَرد اؽبرُ لزار دادُ ٍ هؾخـ هي ًظزيبت ٍ ًىبتي را در ايي سهیٌِ "ريشی هحیظ سيغت ؽْزیؽْزّبی لبثل عىًَت، فَايذ ثزًبهِ"وتبة 

 تَاًذ اؽىبل هختلفي اس ديذگبُ جبهع ٍ ولي تب ًگزػ ثخؾي داؽتِ ثبؽذ.ريشی ؽْزی هيوِ تَجِ ثِ همَلِ هحیظ سيغت در ثزًبهِ 

وٌذ وِ هحیظ سيغت دّذ، در ايي هَرد ثحث هيخؼ يه وِ سهیٌِ افلي را تؾىیل هيوتبة ثِ چْبر ثخؼ افلي ٍ دٍ پیَعت تمغین ؽذُ اعت. ث

تي اهزٍس، تمزيجبً در عغح جْبًي ٍ در توبم عغَح دٍلت ايي ديذگبُ ٍجَد دارد وِ در ًظز گزفؽْزی ثب هذيزيت درعت، ولیذ تَععِ پبيذار ٍ وبّؼ فمز اعت. 

ای ّوچَى ّبی سًذگي ؽْزی ٍ هغبئل حبؽیِی اعت. چٌیي ديذگبّي در ّوِ جٌجِريشی ؽْزی ٍ هذيزيت اهزی ضزٍرهالحظبت سيغت هحیغي در ثزًبهِ

 چؾوگیزی دارد.ثْذاؽت، فمز، اهٌیت ٍ تَععِ التقبدی، تأثیزات 

وؾذ. ايي ثخؼ عغَح اٍلیِ، هَاًع هَجَد ثز عز راُ ادغبم ؽذى را ی هحیظ سيغت ؽْزی را ثِ تقَيز هيريشّبی افلي ثزًبهِثخؼ دٍ چْبرچَة

رّبی هذيزيتي را يشی ٍ اثشارّب، فزآيٌذّب، ثزًبهِدّذ. عپظ ثزخي اس عیبعتثزای ادغبم سيغت هحیغي ارائِ هي وٌذ ٍ ؽزح هختقزی اس اثشارّب راتعزيف هي

 وٌذ.ريشی ؽْزی ثِ وبر گزفتِ ؽَد، ثِ فَرت هغتٌذ ارائِ هيزآيٌذ ادغبم هحیظ سيغت ثب ثزًبهِتَاًذ در فوِ هي



    ،(CDS)ّبی تَععِ ؽْزی ، اعتزاتضی(IDP)ريشی تَععِ يىپبرچِ ايٌگًَِ اثشارّب اس جولِ ثزًبهِ ّبی اعتفبدُ اسثخؼ عِ ثزخي اس رٍػ

 دّذ.عتزاتضيه را هَرد آسهبيؼ لزار هيريشی اوَؽْز، اوَثَدجِ ٍ ارسيبثي هحیظ سيغت ازًبهِث

ريشی هحیظ سيغت ؽْزی وِ رّجزاى ؽْز، تقوین گیزًذگبى ؽْزی ٍ ّبيي را ثزای ثزًبهِوٌذ ٍ تَفیِچْبر اس هجبحث فَق ًتیجِ گیزی هيثخؼ 

 وٌذ. اًؾبى را ّذف لزار دادُ، عزضِ هيّوىبر

 ّبی ؽْزی هختلفي ثىبر ثزدُ ؽذُ ثزای اداهِ ايي هغبلت، پیَعت يه ؽبهل دٍاسدُ هغبلعِ هَردی اس وؾَرّبی هختلف لزار گزفتِ وِ رٍػ در

 ًوبيذ.ِ هيسهیٌِ وبرثزد دارد، را ارائ دّذ ٍ در ًْبيت پیَعت دٍ، ًوًَِ اثشارّبی ولیذی، وِ در ايييغت ؽْزی را هَرد هغبلعِ لزار هيريشی هحیظ سثزًبهِ

گیزی اس ثزخي دعتبٍردّبی ًَيي زی در وؾَرّبی هختلف، اهىبى ثْزُريشی هحیظ سيغت ؽْة ايي اعت تب ثب تذلیك در ثزًبهِّذف هتزجوبى وتب

حجبى بى ًظز ٍ فبدر ايي حَسُ را ثزای اعبتیذ، داًؾجَيبى ٍ ثبالخـ هذيزاى ٍ هغئَالى ؽْزی فزاّن گزداًٌذ. اهیذ اعت وتبة حبضز، هَرد تَجِ ارثبث

 ريشی ٍ هذيزيت ؽْزی لزار گیزد.اًذيؾِ خبفِ در حَسُ ثزًبهِ

ط ّبی ثي دريغ ٍ گزاًجْبی ؽْزدار هحتزم جٌبة آلبی هٌْذط پضهبى، جٌبة آلبی هٌْذاس هجوَعِ ؽْزداری هؾْذ ٍ حوبيت در پبيبى

تؾىز  را فزاّن آٍردًذ، ايي وتبةوِ سهیٌِ چبح ذيز تَععِ ٍ پضٍّؼ ريشی ٍ تَععِ ٍ هٌْذط هجتجي ؽبوزی رٍػ ههحوذهْذی ثزادراى هعبٍى ثزًبهِ

 ًوبيین.هي

ّبی تقحیح ٍ تىویل ايي هجوَعِ در چبحّب ٍ پیؾٌْبدّبی ارسؽوٌذ خَد ثزای اهیذ اعت وِ خَاًٌذگبى ٍ فبحجٌظزاى هحتزم، هب را اس راٌّوبيي

 خَد اهىبى ثْجَد ٍ وبّؼ ًمقبى هَجَد را فزاّن گزداًٌذ.هٌذ ًوَدُ ٍ ثب ارائِ ًظزات ٍ اًتمبدات عبسًذُ ثعذی ثْزُ

 

 غالمرضا عباس زاده، سید علی حسیه پور

 



 

 

 بخش یک: شهرها و محیط زیست شهری

 86          ظیوای آیٌذُ -زًذگی شْری

 18          حیاتی شْرّا ظرهایِ -هحیط زیعت

 15         هحیط زیعت -تأثیرات هتقابل درًٍی شْر

 15          فقر -هحیط زیعت -پیًَذ ظالهت

 16          هعرض خطر بیشترجوعیت در 

 17         ّای ظالهت هحیط زیعتهخاطرات ٍ بحراى

 18         ّای هحلی ٍ هحیط زیعت شْریدٍلت

 11        ریسی شْری8 هسایاام هالحظات زیعت هحیطی در برًاهِادغ

 ریسی شهریهای برنامهنکی ادغام محیط زیست در استراتژیبخش دو: چگو

 21           ظطَح ٍرٍدی

 21            هَاًع ادغام

 21         ابسارّای ادغام زیعت هحیطی8 هرٍری کلی

 21           ابسارّای ظیاظتی

 21           ابسارّای اطالعاتی

 22           ابسارّای اختیاری

 22           ابسارّای اقتصادی

 25           ابسارّای تٌظیوی

 26           ابسارّای فرآیٌذی

 27           ظازیاًذازچشن

 27           ایهطالعات پایِ

 35           رٍغ ّای هشارکتی

 38           ریسیابسارّای برًاهِ

 38          ّای زیعت هحیطیپرٍفایل

 SWOT           31تحلیل 

 32          پای اکَلَشیکی ظریعارزیابی رد

 32          ّاّای هًَیتَریٌگ ٍ شاخصظیعتن

 33         (SEAارزیابی اظتراتصیک زیعت هحیطی )
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 34           ریسیابسارّای برًاهِ ظایر

 34           ابسارّای هذیریتی

 34          بَدجِ ٍ هویسی زیعت هحیطی

 35          ابسارّای هذیریت زیعت هحیطی ظایر

 های ادغام زیست محیطیبرخی نمونه بخش سه:

 45          (IDPریسی تَظعِ یکپارچِ ). برًاه8ِ

 41         (CDSّای تَظعِ شْری ). اظتراتصی1

 42           ریسی اکَظیتی. برًاه1ِ

 46            . اکَبَدج2ِ

 47          هحیط زیعت. ارزیابی اظتراتصیک 3

 بخش چهار: نتایج و پیشنهادات

 54           ّاگیریًتیجِ

 55         الوللییشٌْاداتی برای ّوکاراى هالی بیيپ

 55         ریساى شْریشٌْاداتی برای شْرداراى ٍ برًاهِپی

 پیوست یک: مطالعه های موردی

 68           فرهاًذاری اظکٌذریِ، هصر

 61          هَردی هْن اظت هطالعِچرا ایي 

 61           ظابقِ شْری

 61           هذیریت شْری شیَُ

 61           هطالعِ هَردی

 64          زیعت هحیطی ًقطِ ٍرٍد

 65            ًتایج

 65          ّای آهَختِ شذُدرض

 66           قابلیت تکرار

 67          هٌطقِ کالًشْری باًکَک، تایلٌذ

 75          هَردی هْن اظت هطالعِچرا ایي 

 75           ظابقِ شْری

 78           هذیریت شْری شیَُ
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 71           هطالعِ هَردی

 71          زیعت هحیطی ًقطِ ٍرٍد

 72            ًتایج

 72           قابلیت تکرار

 73          شْرداری بایاهَ، جوَْری کَبا

 74          هَردی هْن اظت هطالعِچرا ایي 

 74           ظابقِ شْری

 74           رٍغ هذیریت شْری

 74           هطالعِ هَردی

 77          زیعت هحیطیًقطِ ٍرٍد 

 855            ًتایج

 858          ّای آهَختِ شذُدرض

 851           قابلیت تکرار

 851           ایالت بُُْل، فیلیپیي

 852          هَردی هْن اظت هطالعِچرا ایي 

 852           ظابقِ شْری

 852           هذیریت شْری شیَُ

 852           هطالعِ هَردی

 855          زیعت هحیطی ًقطِ ٍرٍد

 855            ًتایج

 856          ّای آهَختِ شذُدرض

 856           قابلیت تکرار

 857          شْرداری بَرگاض، بلغارظتاى

 857          هَردی هْن اظت هطالعِچرا ایي 

 885           ظابقِ شْری

 885           هذیریت شْری شیَُ

 888           هطالعِ هَردی

 881          زیعت هحیطیًقطِ ٍرٍد 
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 882            ًتایج

 884          ّای آهَختِ شذُدرض

 884           قابلیت تکرار

 885           شْر کالگری، کاًادا

 885          هَردی هْن اظت هطالعِچرا ایي 

 886           ظابقِ شْری

 886           رٍغ هذیریت شْری

 886            هطالعِ هَردی

 818                 زیعت هحیطی ًقطِ ٍرٍد

 818         ًتایج

 811          ّای آهَختِ شذُدرض

 811             قابلیت تکرار

 812        کیپ تاٍى، افریقای جٌَبی

 813       هَردی هْن اظت هطالعِچرا ایي 

 813          ظابقِ شْری

 815         رٍغ هذیریت شْری

 815            هطالعِ هَردی

 815   زیعت هحیطی ٍرٍدًقطِ 

 815       ًتایج

 815      ّای آهَختِ شذُدرض

 818        قابلیت تکرار

 818        گَیاًایا، برزیل

 811       هَردی هْن اظت هطالعِچرا ایي 

 811    ظابقِ شْری

 811     رٍغ هذیریت شْری

 811     هطالعِ هَردی

 813       زیعت هحیطیًقطِ ٍرٍد 

 813            ًتایج
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 815  ّای آهَختِ شذُدرض

 816   قابلیت تکرار

 817  هاًیسالط، کلوبیا

 825  هَردی هْن اظت هطالعِچرا ایي 

 825 ظابقِ شْری

 825   رٍغ هذیریت شْری

 825  هطالعِ هَردی

  821           زیعت هحیطی ًقطِ ٍرٍد

 821            ًتایج

 821 ّای آهَختِ شذُدرض

 821 قابلیت تکرار

 822 ًاکَرا، کٌیا

 822 هَردی هْن اظت هطالعِچرا ایي 

 823 ظابقِ شْری

 824 رٍغ هذیریت شْری

 824 هطالعِ هَردی

 827            ًتایج

 835 ًقطِ ٍرٍد زیعت هحیطی

 835 ّای آهَختِ شذُدرض

 835 قابلیت تکرار

 838 پَرتَآلگری، برزیل

 838 هَردی هْن اظت هطالعِچرا ایي 

 831 ظابقِ شْری

 831 رٍغ هذیریت شْری

 831 هطالعِ هَردی

 833 زیعت هحیطی ًقطِ ٍرٍد

 833 ًتایج

  

 شماره صفحه          فهرست مطالب            



 

 

 834  ّای آهَختِ شذُدرض

 834  قابلیت تکرار

 835  چیي خلق یاًگ شٍ، جوَْری

 835  هَردی هْن اظت هطالعِچرا ایي 

 835  ظابقِ شْری

 835  رٍغ هذیریت شْری

 836  هطالعِ هَردی

 848   ًتایج

 841  ًقطِ ٍرٍد زیعت هحیطی

 841  ّای آهَختِ شذُدرض

 841  قابلیت تکرار

 پیوست دو: نمونه ابسارهای کلیذی

  844       اکَلَشیکی، خریذ ظبس( ابسار ظیاظت داٍطلبا8ًِ تذارکات پایذار )تذارکات

   846  اًذازظازیّایی برای کٌفراًط چشن8 چک لیعتابسار فرآیٌذی

 855 کٌٌذّایی کِ بر هشارکت، تورکس هیبسار فرآیٌذی8 راّبردّا ٍ برًاهِا

 858 ابسار فرآیٌذی8 ظاخت یک ًیورخ زیعت هحیطی

 SWOT 851ابسار فرآیٌذی8 تحلیل 

 851 ّایی در ارزیابی ردپای اکَلَشیکی ظریعگامابسار فرآیٌذی8 

 853 ّابازبیٌی ٍ شاخصابسار فرآیٌذی8 

 856 ّایی در ارزیابی اظتراتصیک زیعت هحیطیابسار فرآیٌذی8 گام

 857 ریسی اکَلَشیکیابسار فرآیٌذی8 فازّای بَدجِ

 868 هٌابع

 863 ّای هفیذٍب ظایت
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