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  استادیار تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

  )29/3/1400تاریخ پذیرش:  -19/9/99(تاریخ دریافت: 
  چکیده

زیست ایران ترین مسائل محیطصورت اکتشافی، با هدف تحلیل سیاستگذاري و احصاء مهماین پژوهش به
اي ها، نشریات، اسناد کتابخانهزیست بر اساس اطالعات مصاحبهمحیط در حوزه شدهعانجام شده است. قوانین وض

سته ها، در چهار دورهسازمان و وبگاه شش گزاره، د سائل تاریخی و  ساس نظر خبرگان م سپس بر ا شدند.  بندي 
ــحت ــنجی و اولویتص ــان میس ــدند. نتایج نش حفاظت از «، »هالبرداري از جنگمدیریت و بهره«دهد که بندي ش

ــت و ملی کردن آنمحیط ــی«، »زیس ــالحات ارض ــازندگی«، »اص ترین ؛ مهم»مخاطرات«و » تأمین منابع«، »جهاد س
 سوم و کمترین توافق بر مسئله اند. بیشترین توافق از منظر خبرگان بر مسئلهزیست بودهمسائل سیاستگذاري محیط

زیست است. نخستین اي در مسائل محیطنگاه سرمایه دهنده غلبهنبندي مسائل نشااولویت شده است. اول حاصل
 دهنده است.نگر و پیوندها و تدوین یک بستر جامعاقدام براي حل مسائل، حذف تناقض

  سازي، اصالحات ارضی.داري، یکپارچهبندي، سرمایهزیست، اولویتمحیط واژگان کلیدي:
                                                            
1 - نویسنده مسئول   Email: Kangarani@ut.ac.ir 

 پژوهشی مقاله 
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  مقدمه
 .)1394 ی،(فاضل است سیاستگذاري و مدیریت در هر حوزهساختاريِ  مؤلفهترین مسئله، مهم

 ;1399 ،(پوپرگردیم می چه دنبال به کرد معلوم اي گزیده داشت وبراي کاوش علمی باید مسئله
 یتواقع معرفت و یانتعارض م و تناقض ي،ناسازگار مشاهده ،منظور از مسئله. )1388 ،سروش

مسبوق  ،مسئلهود. ش مشاهده 2یآشفتگ یکه نوع کندیمپیدا ظهور  و وقتی در وضع موجود است
و ممکن است این  است یتدر برخورد با واقع یکمثابه دستگاه تئوربه 3ايینهبه معرفت زم

. در این )1386, ی(ساع یابدانتقال  تبیینیبه موضع  شود و خارج ايینهزم 4از موضع معرفت
 مطلوب وضعیت یک و موجود بین وضعیت شکاف یک مثابه به نیزسیاستگذاري  مسئلهراستا 

. از سوي )Hurlbert & Gupta, 2015(شود  پر دولت اقدامات باید توسط که شودمی تعریف
 حوزه از گذاريمقررات منطق اخیر، هايدهه در يگذارقانون دستاوردهاي و هاپیشرفت با دیگر

. امروزه )Brand et al, 2008( است یافته تسري زیست نیزمحیط ها مانندحوزه سایر به اقتصاد
و  یهتجزه همین دلیل کنند و بي بشر را تهدید میشأن وجود، زیستیمحیطهاي مسائل و چالش

 ترشیب ،گذشته هايدهه یدر طزیستی در کشورهاي مختلف مهم است. تحلیل حکمرانی محیط
را در قبال  ياو وضع مقررات گسترده یریتیمد يهاواکنش ،یصنعت يها در کشورهاحکومت

آهسته و  ی،ستیزطیمح يهااستیس توسعه ندیفرآ اینکهبا . اندتوسعه داده زیستیطمح سائلم
که  شودیمقلمداد  یپاسخ نیترجامع و گذشته وابسته است عیشدت به وقابه ی بوده،جیتدر

 هاچالشئل و تعدد و تنوع مسا .) Duit, 2014 (د بده یستیزطیبه مسائل مح است جامعه توانسته
 یزمان به ویژه رسد،یقابل سنجش به نظر م یراست که اغلب غ يبه حدزیست محیط در حیطه

 يهامسائل در دستور کار سازمان باید توجه داشت که همه. شودیم یبررس خبرگان یدگاهکه د
         و  گیريیمتصم ینددر فرا یرانمد یقاز طر سائلاز م رخیب گیرند.یقرار نم یعموم
درك و احساس بنابراین ؛ شوندیم یطرح تلق یر قابلغ یگرد رخیمطرح و ب يگذاریمشخط

انعکاس  نحوه ،نقش مسئوالن هب یرااست؛ ز یتائز اهمح یعموم سیاستگذاري یندمسئله در فرا
مرتبط،  هايینهها و گزحلمسئله، ارتباط آن با راه یقعم یمشکل به سازمان، مطالعه و بررس

 تداخل و پیچیدگی دلیل به .)1385زاده,  یفشرو  ی(الوان دارد یمنابع و امکانات بستگ یصتخص
 منافع تنوع سبب که سیاستگذاري عرصه در هاسازمان و نهادها گستردگی نیز و ایران در مسائل

 مهلک هايانحراف و خطا رخداد امکان شود،می مسئله از متناقض گاه و متفاوت هايقرائت و
 بحران تشدید سبب تواندمی مجموع در که دارد وجود سیاستگذاري چرخه گوناگون مراحل در

اهمیت دارد که در  رواین  ازشناسی . پرداختن به موضوع مسئله)2020 و همکاران، یري(امشود 
 شوندمی تبدیل متعارض هايمقوله به امعهج مختلف هايگروه هايخواسته يگذاردستورفرآیند 
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 هاگروه و افراد منافع .)Cobb et al, 1976(کنند  جلب خود به را دولتی مقامات جدي توجه تا
 ايمسئله شودمی است که باعث کند و این منافعمی ایفا به مسائل دهیاهمیت رد اساسی نقش

بررسی  .)Kingdon & Stano, 1984(گیرد  صورت آن اساس بر سیاستگذاري و کند پیدا اولویت
زیست ایران مورد توجه بسیاري از دهد که پرداختن به مسائل محیطتحقیق نشان می پیشینه

» مسائل ایران«اي با عنوان ماهنامه 1341پژوهشگران بوده است؛ به طوري که نخستین بار در آبان 
 51ادامه یافت. از مجموع  1346تا آذر منتشر شد. چاپ این ماهنامه  طاهر رخشندهبه همت ِ

این ماهنامه در ده مقاله به مسائلی از قبیل اصالحات ارضی، پیشرفت و تولید کشاورزي  شماره
کارنامه سال  ؛1342 ي،نورخواجه ؛1343 ،برزگر ؛1341 ی،(ارسنجاناست  شده پرداختهو آب 
گزارش کار سازمان آب تهران در سال  ؛1345 یم،کر ؛1345 ،تهران يآب منطقه ا سازمان 1344
اصالحات ارضی را  )، مسئله1341. ارسنجانی ()1342 ،هومن ؛1345 ي،گودرز ؛1344 ،1343

شد و با بایست در جریان انقالب مشروطه حل میکه می کندمی به عنوان یکی از مسائلی مطرح
داند. پاپلی یزدي و اجتماعی اصالحات ارضی، اجراي آن را الزم می نتایج اقتصادي برشمردن

زیست مغایر )، ساختارهاي اقتصادي جهان در دو قرن اخیر را با معیارهاي حفاظت محیط1374(
کند که مطالعه داند و بیان میاقتصادي می زیست را یک مسئلهدانسته است. وي حفاظت از محیط

هاي علوم یک از رشته یچهاي است و رشتهزیستی مبحثی میانریزي مسائل محیطو برنامه
) به این 1387باشد. مراد حاصل و مزینی ( زیستیتواند به تنهایی جوابگوي مسائل محیطنمی

 است، زیستیطمح از حفاظت وسیاستگذاري  متولی که حالی در ایران دولت اند کهنتیجه رسیده
 خود نقش ایفاي راستاي در توانست خواهد ارد و زمانید آلودگی تولید در توجهی قابل نقش

 جایگاه و اقتصادي ساختار مجدد مهندسی و اصالح به که بردارد گام پایدار توسعه فرآیند در
)، بیان کردند که در نظام حقوقی ایران، سیاستگذاري 1391فر (عبداللهی و رضوانی .بپردازد خود

شده و به معناي اصیل آن تعریف و جانمایی نشده گذاري تلقی زیست به شکل مقرراتمحیط
سیاسی در این حوزه مشهود است. مجابی و  است. همچنین ضعف تئوریک و عدم وجود اراده

 پرداختند و ایران زیستمحیط سیاستگذاري هايچالش بندي)، به اولویت1395اسماعیلی فرد (
 سیاست اجراي مرحله به مربوط را ایران در زیستیطمح سیاستگذاري هايچالش ترینعمده

 هایاستس اجراي بر نظارت بودن ناکافی بخشی،میان و بخشی هماهنگی همچنین عدم. دانندمی
 .دانندمی ایران در محیطییستسیاستگذاري ز اصلی چالش سه اجرا را ضمانت فقدان و قوانین و

سالی و آب و خشک )، آلودگی هواي کالنشهرها، بحران1397( فخرداوود لطفیان و نصري
و بزرگ معرفی کردند. نورزاد مقدم  پیوستههمتخریب جنگل و مراتع را به عنوان سه مشکل به

 دسته چهار ایران را در شمال هايجنگل سیاستگذاري براي پایه هاي)، مقوله1397و همکاران (
 منابع و قانونی اراتاختی مربوط بهها قوتاستخراج کردند.  جنگل با نهادهاي مرتبط و اسناد از
 هافرصت دسترس؛ در امکانات و سازمانی ساختار به مربوطعمدتاً  هاها و ضعفیرساختز و

 ناظر به تهدیدها را است وشده  حاصل المللیینب مجامع و هاکنوانسیون به پیوستن نتیجه در
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امیري و  .داشتند ادتض جنگل کنندهاداره سازمان اهداف و یتمأمور با که تشخیص دادند قوانینی
 نگريجامع در آب، ضعف بحران ایجاد در دولت هايسیاست )، با بررسی نقش1399همکاران (

. دانستند کشور در آب بحران تشدید سبب را سیاستگذاري مراحل و فرآیند در ناپیوستگی و
 آب، انبحر تعریف خصوص در نظر اتفاق در ضعف دیرهنگام، شناسیمسئله که داد نشان نتایج

 سبب ،سیاستگذاري فرآیند ارزیابی در شدید ضعف و گیريتصمیم و اجرا مرحله بین گسستگی
بلکه موجب  نکنند، برطرف را مشکلتنها نهتصمیمات  وشده ارائه هايحلراه که شده است

خوانی ساز و صفیحلی .شوند کشور در آب بحران و تقاضا افزایش و منابع از بیشتر برداشت
 نشان زیستیمحیط هايسیاستگذاري عرصه در مکانی مقیاس انتخاب )، با بررسی نقش1399(

 روینا . ازاست ملی هايیاسمق در طبیعی منابع مدیریت بر بیشترها حکومت تمرکز که دادند
هاي سیاستگذاري در مقیاس ملی که َاَبر مدلی طراحی شود که نسبت واکنش شده است پیشنهاد

 مقیاسی، تکثر و تداخل در همان مقیاس را نشان دهد و با در نظر گرفتن مسئله به کنش دانش فنی
هاي ان از مقیاس مکانی و در چارچوب سیاستسیاستگذاررا متناسب با درك  فنی دانش جریان

 زیستی ومحیط هاي)، با بررسی نظام2005برنز ( .کند وصل هم کالن حکومت به
 در توجهی قابل جایگاه زیستمحیط که جوامعی دربومی بیان کرد که  هايسیاستگذاري

 قرار سیاستگذاري کار دستور در زیستمحیط يمسئله ندارد مردم و مدارانسیاست هايبرنامه
 )، سیاستگذاري2011مَنو ( .شودمی مطرح چندمی دست اولویت عنوان به و گیردنمی

)، 2014سامرر ( .داندمی اجتماع مردم و زیستمحیط اقتصاد، مثلث توافق را حاصل زیستیمحیط
 و یافتهتوسعه کشورهاي که وقتی داد نشان تجربی تحلیل از آمده دست به با استفاده از الگوهاي

 کنند،می زیستیمحیط مقررات تدوین به شروع زیستیمحیط هايیاستس اتخاذ در دموکراتیک
 در حرکت این. کنندیم شروع ار خود اقداماتها آن با سیاستی گراییهم براي دیگر کشورهاي

 حتی یا و کشورها دیگر سیاستی يهامدل از یادگیري المللی،ینب يسازهمسان تأثیر تحت واقع
شناسی گردشگري ) به مسئله2015لیا و همکاران ( .است پیشرو کشورهاي سیاستی تحمیل

 تناقضی یا دشواري عنوان به را هامسئله یکل طور دهندگان بهپاسخ که داد نشان پرداختند؛ نتایج
 تأثیر هاآن از محققان درك بر محیطی و شخصی دارند و عوامل حل به نیاز که گیرندمی نظر در
مربوط به مسائل آب و  یو داخل یاسناد عموم با استفاده از )2018وان و همکاران ( .گذاردمی

 يبرا ي راموانع نهاد، بودند نفعیموضوع ذ نیکه در ا يافراد ایمصاحبه با افراد آشنا با موضوع 
هاي تحلیل فرآیند آب در چین بررسی کردند. نتایج نشان داد که با استفاده از نظریه حل مسئله

 تغییر مسئله بر تمرکز با ،) 2021(یی موانع نهادي پرداخت. دوالن شناساتوان به مشی میخط
 کارگزاران چگونه که داد نشان وي .پرداخت کینگدان ينظریه از بدیع تفسیري ارائه به اقلیم

 اتصال چندین طریق از مدتکوتاه و فوري اهداف و هابحران بر تمرکز با توانندمی سیاست
 مطالعات با مقایسه در .کنند بر هم منطبق را سیاستگذاري و سیاست مسئله، هايجریان جزئی

 به یا دولت هايیاستشأ سمن و ساختار به که مطالعاتی مانند سیاسی علوم حوزه در تطبیقی
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 زیستمحیط سیاستگذاري هاي مرتبط با حوزهپژوهش پردازند،اقتصادي می رونق آمدن وجود
 یت،(دوئ اندکرده اختیار را سکوت موضع بیشتر زمینه این در سیاسی علوم مطالعات و است کم

زیست ایران، این یطمحبنابراین با توجه به ضرورت شناسایی مسائل در سیاستگذاري . )1396
 پیدا معاصر اولویت در دوره ین مسائلی کهترمهمکوشد به این پرسش پاسخ دهد که تحقیق می

گرفته است کدام است؟ این پژوهش  صورت هاآن اساس بر حوزه سیاستگذاري در این واند کرده
هاي شفاهی کارگزاران و نخبگان هاي قانونی و مصاحبهگیري از اسناد و مصوبهبا بهره

ین مسائل سیاستگذاري ترمهمسنجی زیست ایران، با هدف احصاء و صحتسیاستگذاري محیط
 مسائل درك به تواندمی پژوهش این ايشتهربین شود. ماهیتمی زیست انجاممحیط در حوزه

 و عمومی سیاست مبحث بین ارتباط برقراري در و کند معاصر کمکدر ایران  زیستییطمح
 تولید و زیستمحیط سیاستگذاري تحلیل نوعی پژوهش این. کارا باشد زیستیمحیط مسائل
 سیاسی هاياستراتژي عهتوس براي مبنایی که معنی این به است؛ آن حاکمیت ارتقاي براي دانش

  .کندمی فراهم زیستمحیط مدیریت امر در

  شناسی پژوهشروش
شده تصویب اي و قوانیناکتشافی بر مبناي مستندات کتابخانه کیفی صورتپژوهش به نیا

 Grinnell et( رودی به کار میعلوم اجتماع يهادر رشتهگسترده  طوربه یفیک وهیش ،شدانجام 

al, 2005; Marshall et al, 2014( نیها، تدوداده یدهاشاره دارد که شامل سازمان يندیو به فرآ 
 کسب مطالعه، هدف که مواردي در .)1389 عباسی،( و نوشتن گزارش است ریموضوعات و تفس

 یا اطالعات مانده استیباق ناشناختهتاکنون  که است ايپدیده درباره حصحی و منظم هايآگاهی
در این تحقیق  .)1396 یبی و همکاران،(حبکند می پیدا اکتشافی بُعد مطالعه نیست، کافی موجود

 و قوانین ملی ر از سامانهایران طی دوران معاص زیستمحیط حوزه در شدهوضع نخست قوانین
 اساس بر قوانین این اسالمی استخراج شد. شوراي مجلس هايپژوهش مرکز مقررات و  سامانه
هاي ربط و  آرشیو مصاحبهذي هايسازمان هايوبگاه اي،کتابخانه اسناد بررسی نشریات،

مرکز ، 5واردهاي تاریخ شفاهی دانشگاه هارکارگزاران اجرایی و نخبگان سیاسی در پروژه
و سازمان  ) ,Montazrolghaaem et al, 2019Eskandari Farouji et al ;2019( 6مطالعات ایران

 هاي مهم تاریخی در چهارزمانیبا توجه به وقایع و هم )1ي ملی ایران (جدولاسناد و کتابخانه
، شش شده در هر دورهبا بررسی قوانین تصویب. )2(جدول شدند  بنديدسته تاریخی دوره

   زیست را شکل داده است. مسائلمسئله احصاء شد که جریان اصلی سیاستگذاري محیط
طراحی و تدوین شد و با  7ي الکترونیکیانامهدر قالب پرسشاعتبارسنجی شده جهت احصاء

                                                            
5 - The Oral History Collection of the Foundation for Iranian Studies - Harvard University  
6 - Foundation for Iranian Studies 
7 - Https://forms.gle/Lq54r2eLQm3fShxV6 
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ها، هاي دانشگاهبراي خبرگان در بخش )1391 ی،(جالل 8یري گلوله برفیگنمونهاستفاده از روش 
بر  دهندگانپاسخظرات، ارسال شد. همچنین جهت تحلیل ن هاي اجراییها و دستگاهپژوهشگاه

طبیعی،  منابع و زیستاجتماعی، محیط -قرار گرفتند: اقتصادي اساس تخصص در چهار دسته
  زیست.ارزیابی محیط و مخاطرات و مدیریت و جغرافیا

  مراجع مورد استفاده جهت احصاء مسائل - 1جدول  

   تاریخیهاي زمانیهاي مورد مطالعه و همهدور - 2جدول 

                                                            
8 - Snowball Sampling 

  گاهوب  عنوان  ردیف
  https://rc.majlis.ir  اسالمی شوراي مجلس هايپژوهش سامانه مرکز  1
  https://dotic.ir  شورک مقررات و قوانین رسانیاطالع ملی پایگاه  2
  /http://qavanin.ir  ملی قوانین و مقررات يسامانه  3
 /https://www.ical.ir  اسالمی شوراي مجلس اسناد مرکز کتابخانه، موزه و  4

 /https://library.razavi.ir  رضوي سقد آستان اسناد مرکز و هاموزه ها،کتابخانه سازمان  5

 https://www.maj.ir  کشاورزي جهاد وزارت اینترنتی درگاه  6

 http://eform.doe.ir  زیستمحیط حفاظت سازمان اینترنتی درگاه  7
 http://frw.org.ir  ورکش بخیزداريآ و مراتع ها،جنگل سازمان اینترنتی درگاه  8
 https://www.laoi.ir  درگاه اینترنتی سازمان امور اراضی کشور  9
 https://www.ashayer.ir  ایران عشایر امور سازمان اینترنتی درگاه  10

https://library.harvard.edu/collections/irani  هاروارد دانشگاه شفاهی تاریخ پروژه  11
an-oral-history-project 

 https://fis-iran.org ایران مطالعات شفاهی مرکز تاریخ پروژه  12
 http://www.nlai.ir/oral-history  ایران ملی يکتابخانه و اسناد پروژه تاریخ شفاهی سازمان  13

  وقایع مهم/ تاریخ/ منبع  بازه زمانی  دوره

  از انقالب مشروطه تا
  اول پایان پهلوي 

)1285-1320(  

  )1392, يکسرو(؛ 1285-انقالب مشروطه 
  )1357, (بهار؛1304 -خلع احمد شاه و پایان قاجار

  )1389, یانآباد(، 1304 -برآمدن پهلوي اول
  )1395, یان(آباد، 1297 -) و پایان جنگ جهانی اول1293آغاز (

  )1318آغاز جهانی دوم (

  )1357-1320(  دوم پهلوي

  )1389, یان(آباد)، 1320سقوط پهلوي اول (
  )،1324پایان جنگ جهانی دوم (

  )1399, یانرحمان(، 1332 -مرداد 28کودتاي 
  )Avery, 1965(، 1341 -انقالب سفید



 115                                                                                        زیست در ایرانمحیط شناسی سیاستگذاريمسئله

 هايارزش با متغیرهایی از استفاده بودند و در این تحقیق کالن شدهطرح هايمسئله که آنجا از
یفی به سمع و نظر خبرگان رسید ک ها از طریق متغیرهايکارا نیست؛ مسئله قطعی در این موارد

 ايذوزنقه فازي اعداد صورت به )1(شکل کیفی متغیرهاي دامنه تعریف جهت تحلیل با و سپس
  .)1387منتظر,  و ي(جعفر درآمدند

  .)1387 ،منتظر و ي(جعفرتغییرهاي کالمیتابع عضویت م - 1شکل

 رینبیشت که ايمسئله. شد استفاده وزنهم و فازي دي مقدار از مسئله هر رتبه محاسبه براي
 رتبه و شد برخوردار هامسئله سایر به نسبت اهمیت بیشترین از داشت وزن را یا فازي دي مقدار

اما . است شده انجام ترتیب همین به ها نیزمسئله سایر بنديرتبه داد. اختصاص خود به را اول
یب زیر ها و سپس دي فازي کردن این مقادیر، به ترتارزش فازي هر یک از مسئله براي محاسبه
Aصورت به هامسئله از یک هر فازي ارزش اینکه فرض عمل شد: با =  (L   .  M   .  U )  

حد باالي این عدد فازي باشد  Uحد وسط و  Mحد پایین،  Lنمایش داده شود، به طوري که 
  را خواهیم داشت: 3و  2، 1هاي رابطه

 
Lj = Min xij                    i = 1. 2. … . n     j =  1. 2. … . m  1 رابطه           :                 
Mj = (∏ xij

n.m
i=1 )

1
n        i = 1. 2. … . n     j =  1. 2. … . m                       :            2 رابطه

Uj = Max xij                 i = 1. 2. … . n     j =  1. 2. … . m   3رابطه           :                   
  شده در روابط باال به صورت زیر است:مفهوم هر یک از متغیرها و پارامترهاي ارائه

 جمهوري از استقرار
  جنگ پایان تا اسالمی

)1368- 1357(  
  )1394, یان(کاتوز، )1393 یانآبراهام(، 1357-انقالب اسالمی ایران

  )1399, یی(عال، 1367تا  1359 -آغاز و پایان

 جمهوري ثبات دوره
  اسالمی

  تاکنون) 1368(

 اهللا خمینی (ره) و رحلت آیت

  )1391 یانهام(آبرا، 1368  -اياهللا خامنهانتخاب آیت
  )1397, ی(فرقان، )1391 یان(آبراهام)، 1368آغاز دوران سازندگی (

  )1391, یروحان ;1387, ینی(ام)، 1382اي (آغاز بحران هسته
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L ي : حد پایین ارزش فازي مسئلهj  ام پرسشنامه، که  برابر است با کوچکترین مقداري که
ام پرسشنامه،  jي مسئله: حد وسط ارزش فازي  Mاند.ام تخصیص داده jي خبرگان به مسئله

: حد باالي ارزش  Uام. jي ي نظرات خبرگان براي مسئلهکه برابر است با میانگین هندسی همه
ي ام پرسشنامه، که برابر است با بزرگترین مقداري که توسط خبرگان به مسئله jي فازي مسئله

j .ام تخصیص داده شده استx خبره  : مقدار تخصیص داده شده توسطi ي ام به مسئلهj .ام 
Aي : ارزش فازي مثلثی مسئلهj ام)Chen & Liu, 2007(ارزش فازي هر  . پس از محاسبه

پژوهش باید ارزش فازي بدست آمده براي هر مسئله را دي فازي کرد تا امکان هاي یک از مسئله
زیر استفاده  4 مقایسه و ارزیابی بوجود آید. براي دي فازي کردن ارزش فازي هر مسئله از رابطه

  شده است. 
S =    ×    :  4  رابطه    

 با آن شده فازي دي مقدار خبرگان، توسط مسئله هر تأیید عدم یا تأیید ارزیابی جهت سپس
بنابراین  بود. آمده دست به نامهپرسش طیف میانگین اساس بر که شد مقایسه )rاي (آستانه حد

  دو حالت ایجاد شد:
  ي باشد به این مفهوم است که مسئله ≤اگرj  ام از اهمیت باالیی برخوردار است و

 ر گرفته است.مورد تأیید خبرگان قرا
  ي که مسئله باشد به این مفهوم است >اگرj  ام از اهمیت کمی برخوردار است و به

 .)Chang et al, 2011(توان حذف کرد همین علت این مسئله را می
 پرسش هر در توافق بیشترین ها،مسئله از یک هر روي بر اجماع میزان محاسبه براي همچنین

د فرآین. )McKenna, 1994; Williams & Webb, 1994(است  شده تقسیم خبرگان تعداد بر
و  (رنجبرطی  سه مرحله ادامه یافت  9اشباع نظري ها تا زمان رسیدن به مرحلهنامهارسال پرسش

 يهادر حوزه خبرگان از نفر 56 توسط این تحقیق در مجموع پرسشنامه .)1391همکاران، 
 ،دهندگانپاسخ مجموع از. )3تکمیل شد (جدول هاي اجراییها و دستگاهها، پژوهشگاهدانشگاه

 از %48 همچنین. داشتند فعالیت يسابقه دهه یک از کمتر %14 و دهه یک از بیشدرصد  86
 فعالیت هادر پژوهشگاه %22 و اجرایی هايبخش در %30 دانشگاهی، بخش در دهندگانپاسخ

اجتماعی،  –با مسائل اقتصادي تحصیالت مرتبط  دهندگانپاسخاز  %26به لحاظ تخصص . داشتند
تحصیالت مرتبط با جغرافیا و  %23زیست و منابع طبیعی، تحصیالت مرتبط با محیط 26%

 زیست داشتند.تحصیالت مرتبط با مدیریت و ارزیابی محیط %25مخاطرات و 
 
 
 

                                                            
9 - Theoretical saturation 
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  هاي فعالیت پاسخ دهندگانحوزه - 3جدول 
  پراکنش تشکیالتی خبرگان  حوزه فعالیت

  هادانشگاه
شگاه تربیت دانشگاه تهران، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، دانشگاه هرمزگان، دان

اصفهان،  صنعتی آزاد اسالمی واحد بروجرد، دانشگاه اصفهان، دانشگاه مدرس، دانشگاه مالیر، دانشگاه
  مدرس، دانشگاه کردستان تربیت دانشگاه

  هاپژوهشگاه
 و هاجنگل تحقیقات خاورمیانه، موسسه استراتژیک مطالعات ژوهشکدهشناسی، پ اقلیم پژوهشکده

یزداري، آبخ و خاك حفاظت يتوسعه پایدار، پژوهشکده و زیستمحیط کشور، پژوهشکده مراتع
  کشاورزي، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان

هاي دستگاه
  اجرایی

 مورا زیست، سازمان محیط اظتحف نیرو، مجلس شوراي اسالمی، سازمان کشاورزي، وزارت وزارت
 اراضی، سازمان ورام یکم، سازمان مشاور کشور، مهندسین آبخیزداري و مراتع ها،جنگل عشایر، سازمان

  ایران روستایی تعاون مرکزي کشور، سازمان بودجه و برنامه

  نتایج
جنگل  سئلهمزیست در ارتباط با گذار به محیطنخستین توجه قانون ي،گذاراول قانون در دوره

» حکام دستورالعمل و والیات و ایاالت تشکیالت« هجري شمسی قانون 1286است. در سال 
ها با رویکرد ها و مراقبت از آنشد. این قانون یکی از وظایف ُحکام را حفظ جنگلیب تصو

هاي جدي به منابع دانست. در این دوره سود اقتصادي چشمگیر از سویی و آسیبپیشگیرانه می
هایی در راستاي نگهداري، مدیریت و گذار و اتخاذ سیاستگل منجر به توجه قانونجن

جنگل در این دوره، حضور مستشاران  توجه در مورد مسئله قابل ها شد. نکتهبرداري از جنگلبهره
ها است. با توجه به عدم آشنایی این کارشناسان خارجی و تصویب قوانینی در ارتباط با حضور آن

 شدهها قرین موفقیت نبوده است. بررسی قوانین تصویبها و پیشنهادهاي آنایران، طرح امعهبا ج
دهد نشان می )1285-1320(اول  پهلوي پایان تا مشروطه زیستی از آغازمرتبط با مسائل محیط

مقررات مرتبط با  وضع در مسئله ترینمهم »هاجنگل از برداريبهره و مدیریت« که مسئله
زیست است. در این دوره هشت قانون توسط مجلس شوراي ملی و هفت مصوبه توسط طمحی

نهادسازي براي  ). اولین گام4است (جدول شده یب تصوها وزیران در ارتباط با جنگلیئت ه
هجري  1288در سال » هاجنگل و معادن و شوارع و طرق« یس وزارتتأسزیستی با مسائل محیط

، دو سازمان و نه نهاد با وزارتخانهجنگل؛ پنج  مسئله. در خصوص شمسی برداشته شده است
 پهلوي دوم توجه به مسئله شده است. در دورهیس تأسعناوین اداره، دایره، تشکیالت و شعبه 

با جنگل اولین قانون مستقل مرتبط  شمسی هجري 1321یابد تا جایی که در سال جنگل ادامه می
در این دوره به طور کلی  ؛شودتصویب می» هاي کشورجنگل شدن یمل«قانون  1341و در سال 

 از حفاظت«نخست؛  دو مسئله وجود دارد که با اصول انقالب سفید نیز مرتبطند. مسئله
وزیران یئت ه است. اولین قانون حفاظتی در این خصوص مصوبه» آن کردن ملی و زیستمحیط
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 1322در سال » نارس ریز ماهی صید از لوگیريج و ماهی ذخایر حفظ«بوده است که با عنوان 
)، حفظ 1346( یدصهاي بعد قوانینی در ارتباط با شکار و تصویب شد. در سال شمسی هجري

)، حفظ فضاي سبز و 1346مراتع (ها و برداري از جنگل)، حفاظت و بهره1346نباتات (
)، آب و 1353زیست ()، حفاظت و بهسازي محیط1352درختان ( رویهیبجلوگیري از قطع 

) 1354هاي مرزي از آلودگی با مواد نفتی () و حفاظت دریا و رودخانه1347ملی شدن آن ( نحوه
زیست و ملی گذار بر حفظ محیطتوسط مجلس شوراي ملی تصویب شد و ناظر به توجه قانون

تصویب کردن آن در این دوره است. این مسئله در نهایت منجر به صدور یک فرمان حکومتی، 
مصوبه توسط هیئت دولت، شش مصوبه توسط شوراها  20قانون توسط مجلس شوراي ملی،  14
یس چهار وزارتخانه، شش سازمان و نه نهاد با عناوین شورا، بنگاه، کمیته، کانون، گردان، تأسو 

 »زارع و مالک يرابطه و داريزمین نظام اصالح«دوم؛  صندوق، بخش و مؤسسه شد. مسئله
براي نخستین بار در جریان انقالب مشروطه در سطح عمومی » اصالحات ارضی« سئلهاست. م

هجري شمسی، سید ضیاءالدین طباطبائی به عنوان رئیس دولت،  1300مطرح شد. سپس در سال 
هاي پیشنهادي خود بري را در برنامهتقسیم اراضی میان روستائیان و ایجاد تغییراتی در نظام سهم

» ي مالکانهدرصد بهره 20و بیگاري و کسر   10لغو سیورسات«ت مصدق نیز قانون گنجاند. در دول
ترین اصالحات ارضی به عنوان مهم به تصویب رسیده بود. درنهایت پس از فرمان شاه برنامه

به اجرا درآمد. این قانون در سه مرحله اجرا  شمسی هجري 1341ي امینی در سال اقدام کابینه
قانون توسط  15تصویب  ایران شد. این برنامه منجر به اري در جامعهو موجب تغییرات بسی

مجلس شوراي ملی و شش مصوبه توسط هیئت دولت شد. همچنین در ارتباط با این مسئله، سه 
شده است. پس از پیروزي انقالب اسالمی یس تأسوزارتخانه، سه سازمان و یک شوراي عالی 

اسخ دولت به انتظارات و فشارهاي نیروهاي انقالبی ایران، تشکیل جهاد سازندگی نخستین پ
براي حل مسائل روستایی کشور و واکنشی به دستگاه اداري پیش از انقالب بود. این نهاد انقالبی 

 هجري 1357 سال خرداد 27 با فرمان رهبر انقالب در اسالمی انقالب پیروزي از پس ماه چهار
 و عمران روستاها، از زداییمحرومیت و فقر کنیریشه اهداف این نهاد، شد. از شمسی تشکیل

کشاورزي عنوان شده  تولید هايپایگاه يمنزله به روستاها به بیشتر توجه مناطق و این توسعه
 ین در دوره؛ بنابراشد ایجاد پساانقالبی روستایی توسعه نهاد عنوان به واقع در این نهاد. بود

روستاها در پی تشکیل  آبادانی و زداییمحرومیت«)، 1368-1357استقرار جمهوري اسالمی (
زیست است که منجر به تصویب دو قانون سیاستگذاري محیط ترین مسئلهمهم» جهاد سازندگی

یئت هتوسط مجلس شوراي اسالمی، هفت مصوبه توسط شوراي انقالب و هشت مصوبه توسط 
ین ترمهمنجامید. در نهایت ا 1362یس وزارت جهاد سازندگی در سال تأسوزیران شد و به 

) تاکنون شمسی هجري 1368( یاسالمثبات جمهوري  در دورهزیست مسائل سیاستگذاري محیط
است. در این زمینه بیشترین » مخاطرات« شوند: نخست مسئلهبندي میتحت دو عنوان کلی دسته

                                                            
  .)1362, معین(آوردند اي که از روستاهاي سر راه براي عبور لشکر یا موکب ِ خان گرد میخواربار و علوفه - 10



 119                                                                                        زیست در ایرانمحیط شناسی سیاستگذاريمسئله

اي طبیعی معطوف بوده ی و بالیسالخشک، گردوغبارهاي آلودگی هوا، گذار بر بحرانتوجه قانون
یس تأسمصوبه توسط هیئت دولت و  19قانون توسط مجلس شوراي اسالمی،  11و به تصویب 

، »منابع تأمین« است. در مورد مسئله» تأمین منابع«دوم؛  نهاد مرتبط انجامیده است. مسئله 14
)، 1379)، معدن (1379)، منابع طبیعی (1379کلی نظام در خصوص منابع آب ( شش سیاست

این مسئله منجر به  ) ابالغ شده است.1394( یستزیطمح) و 1384)، کشاورزي (1379انرژي (
 12 ی و یک سند راهبردي وفرابخش سند یک قانون توسط مجلس شوراي اسالمی، 16 تصویب

مصوبه توسط هیئت دولت و سه مصوبه توسط شوراهاي عالی شده است. همچنین در ارتباط با 
  شده است.یس تأسو چهار نهاد  زارتخانهواین مسئله دو 

  مرتبط نهادهاي و مسائل قوانین،شمار گاه - 4جدول 

 دوره
 تاریخی

 شمار مسائل
 قوانین مرتبط

  شدهتأسیس شمار نهادهاي
  شمار قوانین  مرجع تصویب

از 
مشروطیت تا 
 پایان پهلوي

  اول
 )1285-

1320(  

 و برداريبهره
  هاجنگل مدیریت

  قانون 8  ملیشوراي  مجلس
  وزارتخانه 5

  یک تشکیالت
  سازمان 2

  اداره 6
  یک دایره

  مصوبه 7  وزیران هیئت

  دوم پهلوي
 )1320-

1357( 

 از حفاظت
 و زیستمحیط
 آن کردن ملی

 یک فرمان  شاه
  وزارتخانه 4

  سازمان 6
  شوراي عالی 2

  یک کانون
  یک کمیته

  یک بنگاه
  یک مؤسسه
  یک بخش

  یک صندوق
  یک گردان

 قانون 14  ملی شوراي جلسم

  وزیران هیئت
  مصوبه 19

  یک قانون
 عالی شوراي
  زیستمحیط

  مصوبه 6

 نظام اصالح
 و داريزمین
 و مالک رابطه

  زارع

 وزارتخانه 3 یک فرمان  شاه

  یک شوراي عالی
  سازمان 3

  قانون 15  ملی شوراي مجلس  

  مصوبه 6  وزیرانهیئت 

 از استقرار
 مهوريج

 تا اسالمی
جنگ  پایان

)1368- 
1357(  

 و زداییمحرومیت
 روستاها آبادانی

 تشکیل پی در
  سازندگی جهاد

  یک فرمان  رهبري

  یک وزارتخانه
  نهاد انقالبییک 

  
  قانون 2  مجلس شوراي اسالمی

  مصوبه 7  انقالب شوراي

  مصوبه 8  وزیرانهیئت 
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 که در نهایت همه دهدشده از منظر خبرگان نشان میهاي احصاءتأیید یا عدم تأیید مسئله
و سوم  اما به لحاظ اجماع بیشترین توافق مربوط به مسئله اند،رار گرفتهأیید قتها، مورد مسئله

 ي پهلوي دوم، مسئلههاي دوگانه در دورهاست. از بین مسئله اول کمترین توافق مربوط به مسئله
حفاظت «دوم یعنی  با اختالف معناداري نسبت به مسئله» اصالحات ارضی«ي سوم یعنی مسئله

که با اجماع » جهاد سازندگی« أیید است. پس از مسئلهتمورد » ملی کردن آنزیست و از محیط
 نسبت به مسئله» ین منابعتأم« ثبات جمهوري اسالمی مسئله باالیی تأیید شده است، در دوره

» اصالحات ارضی«ي هابندي نیز مسئلهاولویت لحاظ توافق بیشتري است. به حائز» مخاطرات«
حفاظت از «هاي اند و مسئلههاي اول و دوم قرار گرفتهاولویت دره ترتیب ب» جهاد سازندگی«و 

هاي پنجم و ششم قرار به ترتیب در اولویت» مخاطرات«و » زیست و ملی کردن آنمحیط
 حوزه خبرگان دهد کهفعالیت نشان می اند. تحلیل نتایج اجماع خبرگان بر اساس حوزهگرفته

هاي اجرایی به خبرگان دستگاه اند،کرده أییدت اول را مسئله %75ز بیش ا اجماع با هاپژوهشگاه
رسیده است. در مورد این مسئله  %37به  یدانشگاهاند و توافق خبرگان بخش رسیده %47توافق 

دوم  گرفته در مورد مسئلههاي صورتگانه مشهود است. توافقهاي سهواگرایی نظرات در بخش
ششم نیز قابل  که نظیر آن در مورد مسئله گانه داردهاي سهحوزهگرایی خبرگان نشان از هم

 نزدیک هم به دانشگاه و پژوهشگاه حوزه خبرگان سوم، نظر مسئله مورد مشاهده است. در
بیش  اجماع با پژوهشگاه و دانشگاه هايبخش خبرگان .گیردفاصله می اجرا بخش از و شودمی
خبرگان بخش اجرا با این مسئله  موافقت میزان کهیدرحال تند،هس موافق سوم مسئله با %80از 

چهارم، توافق خبرگان بخش دانشگاه و پژوهشگاه بر هم منطبق است  در مورد مسئله .کمتر است
 حوزه اساس بندي مسائل برأیید کرده است. اولویتتاین مسئله را  %70و بخش اجرا با توافق 

چهارم و خبرگان بخش دانشگاه و پژوهشگاه  خش اجرا، مسئلهدهد که خبرگان بمی نشان فعالیت

 ثبات يدوره
 جمهوري
 اسالمی

)1368 
  تاکنون)

  منابع تأمین

  مجلس شوراي اسالمی
  قانون 11

  
  ستاد 2

  شوراي عالی 2
  یک سازمان

  ي ملییک کمیته
  ي کلیک اداره

کار گروه  2
  ملی

  یک مرکز ملی
  یک کار گروه

  دفتر 2
  یک سازمان

  مصوبه 19  وزیران هیئت

  مخاطرات

  سیاست کلی 6  رهبري

  وزارتخانه 2
  یک شوراي عالی

  شرکت 3
  

  

  قانون 16  اسالمی شوراي مجلس

  مصوبه 13  وزیرانهیئت

مجمع تشخیص مصلحت 
  نظام

  یک قانون

  شوراي عالی آب/ 
  شوراي اقتصاد

  دو مصوبه
  نامهیک آیین
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اند. همچنین کمترین اولویت در بخش اجرا و سوم را در اولویت نخست قرار داده مسئله
 نظراختالفدوم است.  ششم و در بخش دانشگاه مربوط به مسئله پژوهشگاه مربوط به مسئله

چهارم قابل توجه  شگاه در عدم توافق بر مسئلههاي اجرا و دانخبرگان بخش پژوهشگاه با بخش
 اصالحات« هايمسئله اولویت دادن به در گانههاي سهبخش خبرگان گراییاست. همچنین هم

 مشهود» مخاطرات«بر  »منابع ینتأم«و » زیست و ملی کردن آنحفاظت از محیط«بر  »ارضی
هاي دهد که خبرگاِن تخصصتحلیل نتایج اجماع خبرگان بر اساس تخصص نشان می .است

اول  اول دچار تشتت آراء هستند. کمترین میزان توافق بر سر مسئله چهارگانه در مورد مسئله
-اقتصادي«و بیشترین آن مربوط به متخصصان » جغرافیا و مخاطرات« مربوط به متخصصان حوزه

با سایر » مخاطراتجغرافیا و « دوم، آراء متخصصان حوزه مسئله در مورداست. » اجتماعی
سوم یک واگرایی منفی در نظرات متخصصان  متخصصان دچار واگرایی مثبت است. در مسئله

چهارم، پنجم  نسبت به سایر متخصصان وجود دارد. در مورد مسئله» زیست و منابع طبیعیمحیط«
ی منفی ها دچار واگرایبا سایر حوزه» اجتماعی -اقتصادي«ي و ششم نیز نظرات خبرگان حوزه

در اولویت خبرگان  سوم مسئله که دهدمی نشان تخصص حسب بر مسائل بندياست. اولویت
اولویت  در چهارم مسئله و» اجتماعی -اقتصادي«و » زیستمدیریت و ارزیابی محیط«هاي بخش

 يهامسئله و است »جغرافیا و مخاطرات«و » زیست و منابع طبیعییطمح«هاي خبرگان بخش
  ).5جدول (است  اولویت کمترین م دارايدوم و شش

 هاگزاره (P)بندي اولویت (%)اجماع  تفکیک درصد - 5جدول 

  

  کل  بر حسب تخصص  بر حسب حوزه فعالیت    عنوان

  

ت
ضعی

و
  

جرا
ا

  

  دانشگاه  پژوهشگاه
 -اقتصادي

  اجتماعی

  زیستمحیط
و 

  طبیعیمنابع

  جغرافیا
  مخاطرات و

  مدیریت
  ارزیابی و

%  P 

    %  P  %  P  %  P  %  P  %  P  %  P  %  P      

ي مسئله
  اول

تأئید 
  شده

47  4  75  3  37  4  3/53  4  6/46  4  6/41  5  50  4  41  4  

 يمسئله
  دوم

تأئید 
  شده

9/52  5  3/58  5  8/51  6  3/53  6  3/53  5  6/66  4  1/57  5  7/51  5  

ي مسئله
  سوم

تأئید 
  شده

5/70  3  6/91  1  4/84  1  6/86  1  6/66  3  3/83  2  7/85  1  3/80  1  

 يمسئله
  هارمچ

تأئید 
  شده

5/70  1  3/58  4  6/57  2  3/53  2  3/73  1  7/72  1  4/71  3  8/61  2  

 يمسئله
  پنجم

تأئید 
  شده

75  2  9/90  2  6/66  3  1/57  3  9/76  2  3/83  2  3/83  2  5/74  3  

 يمسئله
  ششم

تأئید 
  شده

5/62  6  5/54  6  50  5  50  5  5/61  6  3/58  6  3/58  6  9/52  6  
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  گیرينتیجه
بیشترین توجه را از طرف » تأمین منابع« د که از نظر سطح قوانین، مسئلهدهها نشان مییافته

در اولویت  »آن کردن ملی و زیستمحیط از حفاظت« دولت داشته  و از نظر تعدد قوانین، مسئله
 در و راهبردي و گاه کلی هايسیاست فرمان و قاموسِ  در گاه شدهبوده است. قوانین تصویب

هماهنگ نا و متکثر این قوانین، .اندشده تصویب سازمانی هاينامهخشب و ملی قوانین قامتِ 
رو نتایج این پژوهش ینازااست.  شده تغییرات بسیار دستخوش هاآن رویکرد و مقیاس و هستند
برداري از مدیریت و بهره«هاي ) همسو است. مسئله1399خوانی (ساز و صفیهاي حلیبا یافته
، »جهاد سازندگی«، »اصالحات ارضی«، »زیست و ملی کردن آنیطحفاظت از مح«، »هاجنگل

؛ اندبوده تاکنوني مشروطه ین مسائل سیاستگذاري از دورهترمهم» مخاطرات«و » ین منابعتأم«
 نصري و ) و لطفیان1395)، مجابی و اسماعیلی فرد (2014هاي سامرر (این گزاره با یافته

مدیریت «مسائل  مورد در زیست ایرانحاکمیت محیطهمسو است. همچنین  )1397( فخرداوود
 نهادسازي بر »مخاطرات« و» زیست و ملی کردن آنحفاظت از محیط« ،»هابرداري از جنگلو بهره

 است. اهمیت بوده گذاري متمرکزقانون بر »منابع تأمین« و» اصالحات ارضی«مسائل  مورد در و
 داشته بستگی شانفوریت به آنکه از پیش »منابع تأمین«و  »ارضی اصالحات« يهامسئله یافتن
است. خبرگان با توجه به جایگاه و تخصص خود  اجتماعی -اقتصادي فضاي ازمتأثر  باشد،

هاي ها و تخصصدادن به مسائل دارند و نظرات خبرگان در حوزه سویی در اولویتنظرات ناهم
 و )2015( همکاران و هاي لیاوهش، یافتهمختلف، دچار واگرایی است. از این نظر؛ نتایج این پژ

» ین منابعتأم«و » اصالحات ارضی«هاي کند. ترجیح مسئلهرا تأیید می )2018وان و همکاران (
نگاه  حاکی از غلبه» مخاطرات«و » زیست و ملی کردن آنحفاظت از محیط«هاي بر مسئله

گسترش و  العللعلت گفت توانمی کهي نحو بهزیست است، اي در حل مسائل محیطسرمایه
است. این یافته با نظرات ارسنجانی  اخیر هايدهه در زیستمحیط شدن کاالیی تودرتویی مسائل،

) در ترجیح اقتصاد بر حل مسائل 1387) و مراد حاصل و مزینی (1374)، پاپلی یزدي (1341(
 زیستی همسو است.محیط

 سیاستی هايتوصیه

 مختلف سطوح در زیستیطمح با مرتبط قانونی صدها سند امروز ي تاگذارقانون آغاز دوره از
 نهادهاي ،)اجرایی و باالدستی( قانونی این اسناد رسیده است و تصویب به و اجرایی تقنینی
 ادغام و قانونی هاياند. دگرگونیدرگیر کرده سطوح مختلف در را متفاوتی غیررسمی و رسمی

 قرار فراوانی هايوخمپیچ در را ایران زیستمحیط گذارينقانو درپی تشکیالتی،یپهاي تقسیم و
 زیستمحیط مدیریت به سیاست روزافزونِ  تزریق و بسیار قوانین تصویب و است. تهیه داده

 قانونی شده است. چارچوب اجرایی و مفهومی اي،پایه اي،ریشه هايموجب ظهور تناقض ایران
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ندارد. در  را زیستی محیط هايعرصه درکارا  و ماهنگه مدیریت یک اجراي موجود، قابلیت
 »سازمانی ساختار« روایتِ  گفتمان و اسیرِ  زیست ایران،محیط حوزه در مطروحه مباحث واقع اکثر

حذف  زیستیمسائل محیطحل  براي اقدام رسد نخستینبه نظر می. است »قانونی ساختار« یا
 و تجمیع به عبارتی،. است دهندهپیوند و نگرجامع بستر یک تدوین و قانونی هايتناقض

 توسعه اهداف به نیل براي اقدام تواند نخستینمی زیستمحیط حوزه در قوانین سازيیکپارچه
هاي متولی سنجی تجمیع قوانین و ادغام سازمانشود ضمن امکانین پیشنهاد میبنابراباشد.  پایدار
هاي سیاسی یر جریانتأثاي نهادهاي مرتبط، شبکهزیست، سیر تحول تاریخی و ارتباطات محیط

ها با رویکردهاي کالن اقتصادي شده و ربط و نسبت این جریانیبتصوو رویکردهاي قوانین 
  در هر برهه، مورد مطالعه قرار گیرد.

  منابع
  . 3 ایران، مسائل ارضی، اصالحات مسئله ،1341 حسن، ارسنجانی، - 1
  .9طباطبایی، عالمه عمومی، انتشارات گذاريمشیخط فرایند ،1385 فتاح، زاده، شریف سیدمهدي، انی،الو - 2
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