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 بزرسی جایگاُ هعواری هسکًَی پایدار در ایزاى

 2 *،  هجتبی رحواًی 1علیزضا قاراخاًی 

 فضَ ّیت فلوی گشٍُ هقوبسی، ٍاحذ ػَادوَُ،  داًـگبُ آصاد اػالهی، ػَادوَُ، ایشاى، -1

 ـگبُ آصاد اػالهی، ػَادوَُ،ایشاىداًـدَی وبسؿٌبػی اسؿذ گشٍُ هقوبسی، ٍاحذ ػَادوَُ،  داً -2

 چکیدُ :

ثی ؿه هقوبسی هؼىًَی یب وبلجذ ٍ سٍح ِ هؼىي ،  یىی اص اػبػی تشیي ًیبصّبی اًؼبى هی ثبؿذ ٍ هؼىي ثب داؿتي   

ػْن صیبدی اص هدوَؿ هلشفِ اًشطی دس خْبى، هَضَفی اػت لبثل تبهل ٍ  هی ثبیؼت وٌىبؽ دس ًحَُ ثشخَسد ثبایي 

َیت ّبی خبهقِ كٌقت ػبختوبى لشاس گیشد .هقوبسی تقییي هؼبلِ دس سًٍذ عشاحی هقوبسی ٍاحذ ّبی هؼىًَی دس فشاصِ اٍل

اًتخبة ثشای ًَؿ صًذگی افشاد هی ثبؿذ ٍاًتخبة ایٌىِ ػبوٌیي ػبختوبى چِ هیضاى اًشطی ٍ اص چِ ًَؿ اًشطی )تدذیذ پزیش 

یب ػبوٌیي ، تدذیذ ًبپزیش ( ثْشُ گیشی ًوبیٌذ وِ ایي هْن تَػظ هٌْذػیي هقوبس ٍ تبػیؼبت ثب هـبسوت ًؾشهبلىیي ٍ

آیٌذُ ػبختوبى دس ًؾش گشفتِ هی ؿَد. هقوبسی هؼىًَی هقبكش ایشاى ثبپیًَذی ضقیف ثب الگَّبی اػبػی ٍ دسػت 

هقوبسی ػٌتی ، ثَهی ٍ پبیذاسایي ػشصهیي ؿىل گشفتِ اػت. هقوبسی هؼىًَی پبیذاس چٌذیي دِّ اػت دس غشة هغشح 

ثقضب دس ػغح هذیشیت والى وـَس ّبی غشثی دًجبل هیگشدد ، ؿذُ ٍ تَػظ ثؼیبسی اص هذیشاى ثخؾ كٌقت ػبختوبى ٍ 

ایي ًوًَِ هقوبسی داسای الگَّبیی اػت وِ ثؼیبس ثِ الگَّبی هقوبسی ػٌتی ّوؼبص ثب اللین وـَسهبى ًضدیه ٍ داسای 

ًتیدِ  تـبثْبت ثؼیبس صیبد هی ثبؿذ .دس ایي تحمیك تالؽ ؿذُ تب ثب  ػٌدؾ خبیگبُ هقوبسی هؼىًَی پبیذاس دس ایشاى

آهبسی ٍ هؼتٌذ ثشای فقبلیي ثخؾ كٌقت ػبختوبى ثذػت آٍسدُ ؿَد.دس ثخؾ اثتذایی ایي تحمیك ثب سٍؽ هغبلقبت 

وتبثخبًِ ای ثِ ثشسػی سٍیىشدّب ًٍؾشیبت كبحت ًؾشاى هشتجظ دس خلَف خبیگبُ هقوبسی هؼىًَی پبیذاس دس ایشاى ٍ 

كبحجٌؾشاى پشداختِ ؿذُ اػت، ػپغ پشػؾ ًبهِ ای ًؼجتب هقتجش ولیبت هقوبسی پبیذاس هؼىًَی ٍ تفؼیش هقوبساًِ آسای 

تدضیِ تحلیل عشاحی گشدیذ ٍ دس هیبى الـبس هختلف خبهقِ آهبسی تَصیـ ؿذ. ثبس گزاسی دادُ ّبی خوـ آٍسی ؿذُ ٍ 

ىًَی ًتبیح ثِ دػت آهذُ ًـبى هی دّذ وِ ػبوٌیي ػبختوبًْبی هؼ اًدبم گشدیذ،  SPSSدادُ ّب دس هحیظ ًشم افضاس 

دسایشاى هـتبق ثِ داؿتي ػبختوبًْبی پبیذاسثب هلشف اًشطی ووتش فلی سغن ّضیٌِ اٍلیِ ثیـتش ّؼتٌذ. ثِ ًؾش هی سػذ 

ایي ًتیدِ ثشای هحممیي ، اثشگزاساى ٍ فاللِ هٌذاى كٌقت ػبختوبى ٍ هقوبسی پبیذاس وـَس ثِ عَس هؼتٌذ هفیذ خَاّذ 

ِ ػبصی هلشف اًشطی هَسد اػتفبدُ عشاحبى ٍ هذیشاى ثخؾ كٌقت ػبختوبى ثَد تبدس عشاحی وبسثشدی ثب ًگبّی ثِ ثْیٌ

 لشاس گیشد .

 
 :  هقوبسی ، پبیذاسی ،هقوبسی ثَهی ، ػٌدؾ آهبسی ٍاصُ ّای کلیدی
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 هقدهِ :

ذ یبی تدذوبّؾ هیضاى ٍاثؼتگی ثِ اًشطی ّ، یىی اص اػبػی تشیي هجبًی ًؾشی هقوبسی پبیذاس دس وـَسّبی تَػقِ یبفتِ           

پشٍسدیٌظاد ، ػویشا  / صًذیِ ، هْذی].ٌیل دّذ ثْیٌِ ػبصی هلشف اًشطیػوت  وِ ػبختوبى سا ثِاػت  یٍپیشٍی اص الگَّبیًبپزیش 

هـخق گشدیذُ حبل اوثشیت اثٌیِ هَخَد دس خْبى، گزؿتِ ٍ ثب تَخِ ثِ هغبلقبت اًدبم گشفتِ دس خلَف ٍضقیتِ، ] 10:1389

 وِصیؼت  ظیهح اًؼبى ٍ سٍاًی  هیضاى هلشف اًشطی ،آػبیؾ ثلشی، آػبیؾ، لینثِ ال  اداهِ تجقیت اص الگَّبی ثی تَخِِ اػت وِ

تْشاًی ، ]اثشات ثؼیبس هخشثی ثش سٍح  ٍخؼن اًؼبى گزاؿتِ ٍ هیگزاسد.اػت، تقلمبت هبدی گشایبًِ ٍػَدا هحجَع دس ًگشؽكشفب 

% اص  30، % اص هیضاى هلشف اًشطی 50ی ًضدیه ثِ ػبختوبًْبی هؼىًَدیگش آى اػت هْن ًىتِ  دس ایي هیبى]82: 1390ّبدی ،

  ًشگغ ػشؿت ًیىَ]ذ.ٌول وـَسسا ثِ خَد اختلبف هی دّ ػشهبیِ گزاسیثخؾ % اص  50% اص التلبد ٍ  12هٌبثـ ثبًىی ، 

% افضایؾ  50خوقیت خْبى  ثِ هیضاى    2025وِ  تب ػبل  ٍ ثب ًگبّی گزسا ثِ دػت یبفتِ ّبی آهبسی دس هی یبثین ]4، 1383،

ًیض  خَاّذ ؿذ ٍ ّویي پیـبهذ ثال ؿه اثشات ػَء صیؼت هحیغی  سای ثیـتش% هیضاى هلشف اًشط 25هی یبثذ  ٍ ثِ ّویي ػجت 

ثبالی  اثٌیِ لزا ثب تَخِ ثِ ػْن ] 154:1390ػیذحؼیٌی/ثبلش  ٍ ًؼجی/فبعوِ، * الحؼبثی/هْشاى فلی].ثؼیبس  افضایؾ خَاّذ  داد

بس هختلف لـثب تَخِ ثِ ًؾشیبت ا ایي همبلِ ثِ دًجبل ثشسػی خبیگبُ وًٌَی  هقوبسی هؼىًَی پبیذاس هؼبلِ روش ؿذُهؼىًَی دس 

 .هی ثبؿذ ایشاىخبهقِ دس

 ّدف تحقیق

ّذف دس ایشاى  خبهقِدس ثیي الـبس هختلف لَف خبیگبُ هقوبسی هؼىًَی پبیذاسدس خسػیذى ثِ آهبسی لبثل افتٌب ٍ هؼتٌذ      

ثتَاًذ ًمـِ ساّی ثشای  ،ثبثشسػی ًؾشیبت فقبلیي ٍ اًذیـوٌذاى كبحت ًؾش دس همَلِ هقوبسی پبیذاس ، تباص ایي تحمیك ثَدُ اػت 

 ایي ثخؾ ثبؿذ . دس اثشگزاساى

 رٍش تحقیق :

 ٍ ثبهؼئلِ هَاخِْ سٍؽ.َد .هی ثبیؼتی سٍؿی هٌبػت ثشای ًیل ثِ ّذف غبیی تحمیك گضیٌؾ ؿ  ؿه دس ّش تحمیمیثی      

 اسائِ  ٍ تحمیك  ایي دس هٌبػت ًتبیح آٍسدى ثذػت ثشایلزا  .اػت تحمیك هبّیت  ػبختبس ثب دٍػَیِ تٌگبتٌگ ٍ استجبط دس پظٍّؾ

 ،  دسًْبیت ٍ اػت ؿذُ اػتفبدُ هقتجش همبالت ٍ توت اص افن ای وتبثخبًِ اعالفبت هشتجظ اص پشػؾ ّبی اكلی ثِ هٌبػت پبػخ

 ًؾشػٌدی ثشاػبع یهٍ آهبس تَكیفی " هَسدی پظٍّؾ" سٍؽ یقٌی ی ثؼتِاپشػـٌبهِ دادُ  (تدضیِ ٍ تحلیل ) ثْشُ هٌذی اصثب

هیبى الـبس هختلف دس  تحمیك هَضَؿ هَسد ًؾشتحلیل ؿذ تب  SPSSتدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب ثب ًشم افضاس ، كَست گشفت هحذٍد

 .یشدوـَس هَسد اسصیبثی ٍ ثشسػی لشاسگ

تب ػبختبس ولی اثتذا تحمیمی دس خلَف ًحَُ اًدبم ایٌگًَِ پظٍّؾ ّب كَست پزیشفت ، دادُ اص خبهقِِ ّذف خوـ آٍسی دس       

اًتخبة ؿذ. وبسفشهبیبى ، هبلىبى  ٍ هؼتبخشیي لزا خبهقِ ّذف اص هیبى  الـبس . پشػـٌبهْذس ساػتبی ّذف ایي تحمیمتذٍیي گشدد

 ؿشٍؿ گشدیذ دس ایشاى هبثیي الـبس هختلف خبهقِػٌدؾ خبیگبُ هقوبسی هؼىًَی پبیذاسیقٌی اص یه ّذف ولی  ؿشٍؿًمغِ دس 

 

 :تمؼین گشدیذ (ّذف ّبی خضیی تش )ػپغ ایي ّذف ثِ ػِ صیش هدوَفِ

  اًتخبة هقوبسی پبیذاس دسثخؾ اٍل : ػٌدؾ هیضاى تبثیش ًَؿ ًگشؽ افشاد ثِ هحیظ صیؼت 
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 افشاد ثِ هؼبیل فشٌّگی،اختوبفی،التلبدی دس اًتخبة هقوبسی پبیذاسًَؿ ًگشؽ هیضاى تبثیش ػٌدؾ :ثخؾ دٍم 

  : دس اًتخبة هقوبسی پبیذاس ػبوٌیي آػبیؾ ثلشی ٍ سٍاًیػٌدؾ هیضاى تبثیش هَاسدی هبًٌذ اّویت ثخؾ ػَم 

ًْبیی دادُ هقوبسی پبیذاسلجل اص تحلیل  ثبسُدسػٌدؾ خَاػتگبُ هشدم دس صهیٌِ پشػؾ ًبهِ ّب ثشسػیتحلیل ٍػپغ دس خلَف 

ػِ هشحلِ اكالح پشػؾ پشػؾ ًبهِ كَست پزیشفت ٍ پغ اص  ّبی پشػؾ ًبهِ ّب تَػظ ًشم افضاس،  اثتذا آصهَى هتذاٍل پبیبیی

 وِ ًتبیح دس خذٍل صیش آهذُ اػت.دس صهیٌِ پبیبیی وؼت ًوَد  "0.499"ًبهِ ،پشػؾ ًبهِ ًوشُ لبثل لجَلی

آلفای کزًٍباخجدٍل ًتیجِ کلی آسهَى پایایی پزسص ًاهِ   

Cronbach's Alpha N of Items 

0.499 

 

خْت تحلیل آهبسی ثبس گزاسی گشدیذ ٍ پبػخ افشاد ثِ پشػؾ  SPSSدس ًشم افضاس  (پشػؾ ًبهِ ّب )توبهی دادُ ّب اص خَاهـ ّذف

دس اص آًْب  فاللِ آًْب تْیِ گشدیذ وِ ّبی هَسد ًؾش ثِ كَست ًوَداس هیلِ ای ٍ خذٍل ثقٌَاى خشٍخی آهبسی ػٌدؾ هیضاى

 .اػتفبدُ ؿذُ اػتًتیدِ گیشی ٍ پیـٌْبدات ثحث ، لؼوت 

 پیطیٌِ تحقیق :

ثلَست پشاوٌذُ هغبلجی دس همبالت  اًذوی كَست گشفتِ اػت وِتحمیمبت  تحمیمهَضَؿ هَسد ثحث  دسثبسُثِ ًؾش هیشػذ        

، وِ هی ثبؿذ  ایي خلَفًَیؼٌذگبى ٍ هَلفبى دس  ًؾشیبت ؿخلی گیّوب هدالت ٍ وتت دسج گشدیذُ وِ هختلف ّوبیؾ ّ

دس آلوبى اًدبم دادُ  یتحمیمسٍلٌذ ثشگش دس ساػتبی ّذف ٍ سٍؽ ایي تحمیك ؿذُ اػت.  هشٍستحمیك  ایيهتي دسهَاسدی اص آًْب 

ّضیٌِ ثیـتشی ثشای اػتفبدُ  داسًذتوبیل ،  % هؼتبخشاى  86% كبحجبى ٍ ػبصًذگبى ٍ 73ًتبیح تحمیمبت ًـبى دادُ وِ  وِاػت 

ن تلویذ چشاك ساّی ثشا ی هی تَاً ّبآهبسدػت ایي . ٍ ثذٍى ؿه هجبًی پبیذاس ػبختِ ؿذُ اػت ثپشداصًذ عاص ػبختوبًی وِ ثشاػب

 ]82:  1390تْشاًی ، ]. اسی هی ثبؿذ گیشًذگبى دس خلَف ًحَُ ػیبػت گز

 پایداریهعٌای  ٍاصُ 
 

 ثِ ٍاطُ ایي هقیي فشٌّگ دس ( 47، لغت ًبهِ دّخذا ) اػت آهذُ هبًذًی ٍ ثبدٍام هقٌبی ثِ پبیذاسی دّخذا ًبهِ دسلغت      

 سیـِ اص Sustain فقل . اػت دادى ًـبى اػتمبهت ٍ وشدى پبیذاسی هقٌبی ثِ"پبیؾ" هلذس اص همبٍهت ٍ ثَدى پبیذاس هقٌبی

 ؿذُ تـىیل ( وشدى حفؼ ، ًگْذاؿتي هقٌبی ثِ ) Tiner  ٍ  ( ثبال ثِ پبییي اص هقٌبی ثِ Sus ) خضء دٍ  اص Sustinere التیي

 لجیل اص هفبّیوی ثب فقل ایي Sustainable  .  اػت ؿذُ گشفتِ وبس ثِ اًگلیؼی صثبى دس )هیالدی(  ػبل اص ٍ اػت

 ٍاػغِ ثِ یب گشفتِ لشاس پـتیجبًی هَسد وِ هیشٍد وبس ثِ چیضی یب ٍ حبلت كفت ٍ ثشای آهیختِ دس  " تذاٍم ٍ پـتیجبًی ، حوبیت"

 ]1385:3، فلی اػذپَس ] .اػت یبفتِ تذاٍم ّوچٌبى ، هقبؽ تأهیي یب ووه
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 ٍ هعواری پایدار تَسعِ پایدار
 

ثی ؿه یىی اص  ، ثؼیبس ثِ وبس سفتِ اػت. 1973هیالدی ٍ پؼبص ثحشاى ًفتی ػبل  70ٍاطُ تَػقِ پبیذاس اص اٍاػظ دِّ         

 تَػقِ ای وِ"ثذیي لشاس اػت :  وِ ،ُاسائِ ؿذ "اخالع صهیي  "اخالع سیَدسپبیذاس  تقشیفبص تَػقِ ثْتشیي  ٍ ؿبخق تشیي

صیؼت ٍ ًؼلْبی فشدا ًیض تَخِ  ًؼلْبی آیٌذُ، ثشآٍسدُ ػبختِ ٍ دس آى ثِ هحیظ ًیبصّبی وًٌَی ثـش سا ثذٍى هخبعشُ افىٌذى ًیبص

. ػبصهبى ّب ًٍْبدّبی پش عشفذاس ن ٍ س ایح دس ػغح ثیي الوللی اػتثحث تَػقِ پبیذاس، یىی اص ثحثْبی ثؼیبسهْاهشٍصُ،  " ؿَد

ّش چٌذ تب وٌَى تقشیف ّبی  ػبصهبى هلل اص هْوتشیي اسگبًْبی دخیل دس ایي اهشّؼتٌذ. هحیظ صیؼت دس خْبى ٍ ّوچٌیي

 حفبؽت اص هحیظ صیؼتصیؼت ٍ  ثقذی، آیٌذُ هحیظ ْب تَخِ ثِ ًؼلْبیاسائِ ؿذُ، ٍلی هحَس توبهی آً صیبدی اص تَػقِ پبیذاس

. تَخِ ثِ فشٌّگ، ٍیظگیْبی ثَهی ٍتدشثیبت گزؿتِ، ثْشُ گیشی اص اًشطی ّبی تدذیذؿًَذُ ٍ پشّیض اص خْبًی، ثَدُ اػت

 ]37،:1387حبتوی گلضاسی  الْبم،  ]پزیش اص اكَل تَػقِ پبیذاس اػت .ّبی تدذیذ ًب اًشطی ثىبسگیشی

 هحققیي سایز هلل اس ًگاُ پایداری
 دس ٍ هیبًدبهذ ثشدى تحلیل اص ثیؾ ؿذى احیب ثِ وِ فشآیٌذی ، ؿذ خَاّذ هٌتح هىبى اص اػبػی ٍ دسًٍی هفَْم ثِ پبیذاس عشاحی 

 ]3 :1385 ، فلی اػذپَس ]]1 سیي ًٍذس ]    اػت عجیقت خْبى ٍ اًؼبًی هحیظ ثیي هٌبػت استجبعی ثشلشاسی ٌّش ٍ فلن ٍالـ

 عشح اػبع ثش پبیذاس ثٌبّبی "OECD
2
 ؿذُ  ػبختِ ّبی هحیظ ثش سا هخشة تأثیشات  ووتشیي " وِ هیـًَذ تلمی ، ثٌبّبییثِ "

 پبیذاس ػبختوبًْبی  .ثبؿٌذ داؿتِ خَد ولی صهیٌِ چٌیي ّن اعشافـبى ًبحیِ ٍ خَد ثالفلل هدبٍس عجیقیهلٌَؿ ، هحیظ ّبی 

 . هیىٌذ تَخِ آیٌذُ ٍ هغلَة وبسوشد ، ویفیت ثب هحیظ ، ػبختوبى حیبت چشخِ توبم ثِ

 ووتش، ثیـتش "گَیٌذ دلیمب هلذاق ّوبى ضشة الوثل وِ هیبَم ضٌاسیعشاحی پبیذاس یقٌی حذاوثش وبسایی ثب حذالل اثضاس دس

3اػت
عشاحی پبیذاس یقٌی اػتفبدُ ایذُ آل اص اثضاس هقوبسی خْت كشفِ )ؿقبس ػجه هیٌی هبلیؼن ٍ ًْبیت ػجه ثیي الولل("

ًَسهي ).ًوبیٌذ ّبی هىبًیىی صائذ وِ خْبى سا ثِ ػَی گشهتش ؿذى ّذایت هی خَیی دس اًشطی ثِ خبی اػتفبدُ اص ػیؼتن

5[: 1389صًذیِ ٍ پشٍسدی ًظساد ،](4فبػتش

 .  ریل  هی ثبؿذ ؿشح ثِ ؿَد ثٌذی عجمِ پبیذاس ثٌبّبی دسصهشُ ػبختوبى یه تب ؿَد سفبیت ثبیذ وِ اكَلیثِ عَس ولی  

 ]1392:71هْشاى فش، ٍیبساى / 1390:31ػیوَى یبًبع ،]

 اًشطی حفؼ  :اٍل اكل  •

 اللین ثب ّوبٌّگی  :دٍم اكل  •

 خذیذ هٌبثـ اص اػتفبدُ وبّؾ :ػَم اكل  •

 ػبوٌبى ًیبصّبی ثشآٍسدى  :چْبسم اكل  •

 ػبیت ثب ّوبٌّگی  :پٌدن اكل  •

 گشایی ول  :ؿـن اكل  •

                                                           
1.Van der ryn

Organization for economic cooperation and Development .2 

  مجموعه شناختهایی است که انسان درباره اثرات محیط بر روی موجود زنده و اثرات موجود زنده بر روی محیط.  3

4  .Robert Foster Norman 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1
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 ایزاىهعاصزهعواری پایدار

 ووبوبى اكغالح ٍ ثٍِاسد ایشاى ؿذُ اػت ص ّبی هشدم ایي وـَسثی ؿه فضبی هقوبسی پبیذاس تب وٌَى ثذٍى دس ًؾش گشفتي ًیب

ّبی حبل َس اسٍپبیی ثب اٍلَیت اٍلَیت ّبی هقوبسی پبیذاس دسیه وـ َ هغوئٌببیشاًیضُ ًـذُ اػتثذٍى دس ًؾش گشفتي هقوبسی ثَهی

ت یٌی ، تَلیذ آالیٌذُ ّبی هحیظ صیؼثحشاى ووجَد آة ، آلَدگی آثْبی صیش صهدس ایشاى  ثشای هثبل .ش ایشاى هتفبٍت هی ثبؿذحبض

وِ اوثشیت هَسد ]70 :1390هدیذی،]، تَلیذ ثبالی ًخبلِ ّبی ػبختوبًی ، هلشف ثبالی هلبلح ػبختوبًی دس اٍلَیت لشاس داسد 

 ؿذُ اػت. لشاس گشفتَْ ساُ حل ّبیی ثشای آى اسایِ ثحثهَسد ػبل پیؾ دس وـَسّبی اسٍپبیی  35اؿبسُ حذٍدا اص 

ثبیؼتی دسػت اًشطی سا هلشف اسٍپبیی فْویذُ اًذ وِ  دس اسٍپب ، ؿْشًٍذاى هشتجظ فقبلیت ّبی فشٌّگی ٍ آهبسی ٍهغبلقِ   پغ اص

ب ثِ هلَثبت یه پٌدشُ دٍ خذاسُ ٍ بیل هزوَس، فمظ ثبفث ؿذُ تذسخلَف اّویت هؼدس ایشاً  ْبتالؿ ، خبلت ایٌىِ توبمًوبیٌذ 

وِ چِ ثؼب دس حذ ًمـِ خْت گشفتي خَاص اًدبهیذُ اػت  فبیك حشاستی ثَدى خذاسُ ػبختوبىالضام ثِ سفبیت حذالل 

گشهبیؾ ٍ آًْن ثِ ایي دلیل وِ اػتفبدُ اص پٌدشُ دٍ خذاسُ ثبفث هیـَد ّضیٌِ ووتشی ثبثت . ُ اػتذتشػین ٍ ثؼٌذُ ؿ،ػبخت

ی  فشاتش ّوچَى آػبیؾ احؼبػی ٍ ِ دالیلدس حبلی وِ ایي اهش ث]71: 1390ثْشام ؿىَّیبى ،].اختِ ؿَدػشهبیؾ ػبختوبى پشد

 اص هؼبیل پبیذاسی صٍدتشؿبىؿْشًٍذاى اسٍپبیی دلیل فْن  ثْتش اػت ثذاًین . اًدبم ًـذُ اػت،ػالهت هحیظ صیؼت ٍ .... هحیغی

شای ث اهب دس ایشاىآوبدهیه ٍ پظٍّـی ؿبى هی ثبؿذًْبد ّبی آهبسی، ثِ ػجت ثیذاسی، لبثل افتوبد ثَدى ٍ یىؼبى ثَدى آهبس ّبی  

بی آهبسی ثب د ًّْب اهب دس اسٍپب . ]72 :1390هدیذی،]،هتفبٍت هَاخِ هیـَینثب ػِ آهبس  پیذا وشدى آهبس خوقیت یه ؿْش

ٍ اػتخشاج آهبسّبیی وِ ًتیدِ ًحَُ صًذگی ًوَدى ّؼتٌذ  ٍ ػالهت سٍاًی خبهقِ ّوبٌّگی ثب ًْبدّبی هشتجظ ثب هحیظ صیؼت

ّبی تدذیذ هیضاى تَلیذ آالیٌذُ ّبی هخشة هحیظ صیؼت ، هیضاى هلشف ثی سٍیِ اًشطی  ،وِ هی دّذًـبى  سا ایي اػتهشدم 

 ]38:  1387حبتوی گلضاسی ،  ]. ُ اػتفشٌّگی آًْب گشدیذ ٍ هٌدش ثِ ثیذاسی فىشی ،بپزیش ٍ ووجَد اًشطی ّبی تدذیذ ًبپزیش ً

ثِ دلیل ایٌىِ هقوبسی ؟ویؼت ایشاىهتَلی تفىش پبیذاس دس ٍ ایٌدبػت وِ ٍؽیفِ هقوبساى دس ایي هیبى چیؼت ًىتِحبل       

دس دػتَس القول ّب ، ثخـٌبهِ ّب پبیذاس خَد یىی اص صیش هدوَفِ ّبی تَػقِ پبیذاس هی ثبؿذ سد پبی حضَس هقوبساى سا هی ثبیؼت 

گشٍُ هٌْذػی دخیل دس سًٍذ ثقٌَاى اٍلیٌ ٍ هقوبساى پیذا ًوَداسی ّبی والى وـَس دسثخؾ ػیبػت گز بی اخشاییّؿیَُ  ٍ

 هْن ایٌىِ گزؿتگبى ایشاًیبى ]71: 1390ؿقلِ،]ودؼن ًوبیٌذ.دس عشح حذالل ّبی هقوبسی پبیذاس ساهی تَاًٌذ ، دػت ون عشاحی

ٍ  ثِ ػجت هحذٍدیت ّبیـبى دس دػتیبثی اص اًشطی ّبی فؼیلی آىٍ]2: 1389اد ،پشٍسدی ًظ صًذیِ ٍ]آؿٌب ثَدُ اًذ ثب هجبًی پبیذاس 

ثب ًگبّی فویك ثِ گزؿتِ هیتَاى ّوبى عشص وِ  جَدُ ،همبٍهاثٌیِ پبیذاس گزؿتگبى  .ثَدُ اػت اهشٍصی ًجَد تىٌَلَطی ثِ ػجه

ٍ ثٌؾش هیشػذ هی ثبیؼتی سًٍذ عشاحی هقوبسی دس ایشاى ] 71: 1390ؿقلِ،]ًْبدیٌِ ًوَد. ثِ سٍص ٍ تفىش سا دس ػغح ٍ فوك خبهقِ

 71[:   1390ًبكشخبوی ،]ثبؿذ.فشایٌذ هحَس ثبؿذ وِ یىی اص هحَس ّبی اكلی آى پبیذاسی 

 (هقوبسی پبیذاس صهبًی هیتَاًذ ثَخَد آیذ وِ هقوبساى عیف گؼتشدُ ًیبصّب سا ثِ توبهی دس ًؾش ثگیشًذ       

فشٌّگی ؿبى  –.اهشٍصُ هشدم دٍػت داسًذ  ثب تَخِ ثِ اّویت دادى ثِ هقیبس ّبی ثَهی )اختوبفی،فشٌّگی،التلبدی،ثلشی  سٍاًی 

ٍ ایٌگًَِ ّدَم ثِ  ت  خْبى دس ؿْشّب ػبوي خَاٌّذ ؿذدٍ دِّ آیٌذُ دٍ ػَم خوقیفشادی ثب فشٌّگ خْبًی تلمی ؿًَذ. دس ا

. آهبس پظٍّؾ سٍلٌذ  ؿْش ّب ساّىبسّبی ًَ آٍساًِ دس خلَف ثشًبهِ سیضی ؿْشی دس ساػتبی هٌَیبت صیؼت هحیغی  سا هی علجذ

هقوبس هغلَة ًِ یه  "ثِ پبیذاسی ثٌب ًـبى هیذّذ وِ دس دٍساى ػَهیي اًمالة  كٌقتی ثشگش دس آلوبى دس ساثغِ ثب ًگشؽ هشدم 

"ٌّشهٌذ اًمالثی ثلىِ فشدی فقبل دس صهیٌِ پبیذاسی اػت 
ثَد ثِ دًجبل پبػخ ثِ ایي پشػؾ ثبیؼتی حبل ] 82: 1390تْشاًی ، ]. 2
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ثبهمبیؼِ ثذیْی تش ثبیؼت ػبختوبى اّویت ثیـتشی اص فوش اًؼبًی وِ دس ػبختوبى صًذگی هیىٌذ داسد یب ًِ ؟   یوِ فوش التلبد

 ]73: 1390،  اػپشیذًف]؟   اگش یه آثویَُ عجیقی گشاًتش ثبؿذ ثْتش اص اًتخبة خشیذ آثویَُ هلٌَفی اسصاًتش ًیؼتپشػیذ 
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 ًتیجِ گیزی ٍ پیطٌْادات تحقیق :

 ثِ ؿشح ریل هؼتخشج ؿذ : پغ اص اخز خشٍخی اص ًشم افضاس تحلیل آهبسی ًتبیح هَسد ًؾش

ریل حبكل  ثـشح ًتیدِ چبست ٍ خذٍل ایشاى هیبى الـبس هختلف خبهقِ دسخبیگبُ هقوبسی هؼىًَی پبیذاس دسدس ػٌدؾ * 

 گشدیذ :

 

 

 

      

 1جدٍل ضوارُ                                                             1ضوارُ ًوَدار            

 

o 56.7 هؼىًَی پبیذاس ،حبضشًذ ّضیٌِ ثیـتشی اًدبم دٌّذ ٍ كبحت ػبختوبى  "صیبد "% دسكذ اصافشاد ثب دسخِ اّویت

 ثبؿٌذ .

o 36.8  توبیل داسًذ  تب ّضیٌِ ثیـتشی اًدبم دٌّذ ٍ دس فَم كبحت "ثؼیبس صیبد "% دسكذ اص افشادثب دسخِ اّویت،

 ػبختوبى هؼىًَی پبیذاس گشدًذ.

o 1.6 . اص افشاد ثب دسخِ اّویت ون ثب كشف ّضیٌِ ثیـتش ٍ داؿتي خبًِ هؼىًَی پبیذاس ثشخَسد ًوَدًذ % 

o 4  ثشخَسداس ثَد "هتَػغی"% دسكذ اص افشاد ثشای اًتخبة هقوبسی هؼىًَی پبیذاس اص اّویت. 
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درصد آیتن

 %1.6 2 کن

 %4 5 هتَسط

 % 56.7 72 سیاد

 %36.8 46 خیلی سیاد

 % 111 125 هجوَع کل
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 سٌجص هیشاى درصدی اّویت افزاد بِ هحیط سیستًتایج 

 

 

 

 2ًوَدار ضوارُ                                                                  2جدٍل ضوارُ                  

 

 

 

 سٌجص هیشاى درصدی اّویت افزاد بِ استفادُ اس اًزصی ّای تجدید پذیزًتایج 

 

 

 

 

 3ًُوَدار ضوار                                                                  3ضوارُجدٍل                 
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 سٌجص هیشاى درصدی اّویت افزاد بِ ًسل آیٌدُ ًتایج

 

 

 

  4ًوَدار ضوارُ                                                          4ضوارُجدٍل                       

 

 سٌجص هیشاى درصدی اّویت افزاد بِ هعواری بَهیًتایج 
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ؿذُ ثشاػبع ًتبیح ثذػت آهذُ ، اوثشیت افشاد یقٌی دس پی هَاسد گفتِ ؿذُ پغ اص اًدبم ٍتحلیل پشػـٌبهِ ّبی عشاحی         

ٍخبلت ایٌىِ ًتبیح آهبسی ثذػت آهذُ اص ایي تحمیك دس (1)خذٍل ؿوبسُ  % توبیل داسًذ تب داسای ػبختوبًی پبیذاس ثبؿٌذ 93.5

اص هٌؾش هیضاى 2خلَف ػٌدؾ هیضاى الجبل هقوبسی هؼىًَی پبیذاس دس ایشاى ثب ًتیدِ تحمیك هـبثِ آلبی سٍلٌذ ثشگش دس اسٍپب 

 الجبل ثِ داؿتي ػبختوبى پبیذاس ثب كشف ّضیٌِ ثیـتش، ثؼیبس ًضدیه اػت  .

پبػخ افشاد ثِ پشػؾ ّبیی هـبثِ ٍ ّوؼَ ثب ّذف اكلی فَق الزوش اص لجیل هیضاى توبیل افشاد ثِ  ّوچٌیي عی همبیؼِ        

هؼبئل هحیظ صیؼت ، توبیل ثِ ًَؿ صیؼتي ًؼل آیٌذُ ، هقوبسی ثَهی . ػٌتی ٍ اػتفبدُ اص اًشطی ّبی تدذیذ پزیش ثٌؾش هیشػذ 

تشدیذ  خبهقِ ایشاى ًیبصهٌذ قِ پبیذاس دس ػغح پبییٌی لشاسداسد ٍ ثی وِ آؿٌبیی افشاد ثب هجبًی پبیذاسی )هقوبسی پبیذاس( ٍ تَػ

فشٌّگی دس خلَف ثؼتش ػبصی ٍ ایدبد هجبًی فشٌّگ پبیذاسی اػت ، وِ ایي ّذف فشٌّگی ثِ ػجت تدشثِ ایٌگًَِ  یخٌجـ

 ؼتي تَػظ پیـیٌیبى وِ اص پیـشٍتشیي ّب ثَدُ اًذ دٍس اص دػتشع ًوی ثبؿذ .یص

وِ هقوبسی فوَهی وـَس هب ثِ خضء هَاسد اًگـت ؿوبسی اص فمش فشٌّگی  هیـَدهـخق كبحجٌؾشاى  ًؾشیبت عی ثشسػی       

ثِ آساهؾ وبسثشاى تَخِ وٌٌذ ّذف ّبی ػَدا گشایبًِ دس ػش داسًذ  ٍثذیي تشتیت اص هٌبثـ  ٍ هذیشیت سًح هیجشد ٍ ثیؾ اس آًىِ 

اًجَّی اص خوقیت دس ثخؾ ّبی  ، تَػظ دٍلت هؼىي هـىل  ثْبًِ حلثِ . ؿَدعجیقی ٍ حیبتی ؿْش ثی سحوبًِ ثْشُ وـی هی 

اػتقذادّبی عجیقی هحذٍد وـَس ٍ  اص ثیي سفتيچیضی خضء پیـبهذ  ایي ثی تشدیذ  هؼتقذ تَلیذ عجیقی هتوشوض هی ؿًَذ وِ 

 ٍ هقوبسی پبیذاس آگبّی پیذاَػقِ . هقوبساى هذتی اػت وِ اص هؼبیل حَصُ تدس ثش ًخَاّذ داؿتًتیدِ ای ػشًگًَی سٍاى آدهیبى 

تقذاد هقوبساًی وِ ًِ دس حشف ثلىِ دس فول ًیضٍفبداس ٍ هتقْذ ثِ اخشای هجبًی پبیذاس دس هقوبسی ثبؿٌذ ثؼیبس اًذن ٍلی وشدُ اًذ 

ای اص سفبیت ًوًَِ ّبی اٍلیِ  ٍ هی ؿًَذ  ویفیت پبییٌی داسًذ اص ػبختوبى ّبیی وِ تحت فٌَاى پبیذاس ػبختِتقذاد صیبدی .اػت

ِ ٍ ًْبیتب ثؼٌذُ ًوَدى ث ٍ ثبصیبفت پؼوبًذ هتوشوض ثَدُثیـتش ثش فٌبٍسی ّبی ػبدُ تَلیذ اًشطی  آًْب هقوبسیالگَّبی پبیذاسوِ 

ثش اػبع ٍایشاى ٌَّص ثذٍی  ًٍبلق اػت دس هقوبسی پبیذاس دس ًتیدِ  ایٌغَس ثٌؾش هیشػذ وِ .اخشای پٌدشُ ّبی دٍ خذاسُ ّؼتٌذ

خبهقِ هشتجظ لزا.هقوبساى ٍ یب وبسفشهبیبًـبى افتمبدی ثِ عشاحی ٍ اخشای ایي گًَِ اص هقوبسی ًذاسًذ   د ثٌؾش هیشػذؿَاّذ هَخَ

ثب ًٌَی هلشف اًشطی دس ػبختوبى دس خؼتدَی عشح ّب ٍ سٍؽ ّبی خبیگضیي ثشای ؿیَُ ّبی وهی ثبیؼتی  ثِ كٌقت ػبختوبى

هذیشاًی هغلـ دس كَست فذم ٍخَد ثی ؿه اص عشیك هقوبسی ثبؿذ.ي حذ هوىي اًشطی ّبی تدذیذ ًبپزیش یًگبّی ثِ هلشف ووتش

ًوی تَاى ثِ كٌقت ػبختوبى  ،ثش اسیىِ هذیشیت فشكِ ّبی تبثیش گزاس ثش كٌقت ػبختوبى  آگبُ ، هتخلق ٍ ثِ ٍالـ هذیشِ، 

 . ثبؿذش ثبووتشیي آػیت ثِ ًؼل آیٌذُ حبضبدی ٍ هقٌَی ًؼل ثِ دًجبل سفـ ًیبصّبی ه هقوبسی دػت پیذا وشدوِ دس آى پبیذاس

ٍصاست ساُ ٍؿْشػبصی ، ًؾبم هٌْذػی ، ؿَسای ؿْشّبٍؿْشداسی ّب ًٍْبد ّبی خلَكی هشدهی هشتجظ ثب كٌقت  دسایي فشكِ ّب 

دس خبیی افشاد ثِ  ایي ًیبصهٌذی صهبًی احؼبع هیـَد وِ لذسی ثِ ًتبیح آهبسی ثذػت آهذُ دلت ًوَد.َل ّؼتٌذئهؼ ػبختوبى

ٍ  ( 5ؿوبسُ  خذٍل)پشػـی دس خلَف هیضاى توبیل ثِ ثْشُ گیشی اص هقوبسی ثَهی فاللِ هتَػغی)هیبًِ( اص خَد ثشٍص دادُ اًذ

وِ ایي خَد ثِ خَثی (  1ؿوبسُ  خذٍل)اوثشیت آًْب توبیل خَد سا ثشای اػتفبدُ اص هقوبسی پبیذاس ًـبى ادُ اًذ دس ػَی دیگش 

وِ هذیشاى هب دس توبهی ثخؾ ّبی هتشتت ثش كٌقت ػبختوبى ٍ كٌبیـ ٍاثؼتِ ثِ آى ٍ توبهی ًْبدّبی فشٌّگی  ًـبى هیذّذ 

ثی تالؽ ًوبیٌذ.ثشای آگبّی سػبًی ایي چیضی وِ دس حبل حبضش هَخَد اػت هی ثبیؼت  اص دٍلتی ٍ خلَكی ، ثؼیبس ثیؾ اص افن

ی ایٌىِ خبهقِ تدشثِ تلخی بتب دػت ون ثشای یىجبس ّن وِ ؿذُ ثِ خ فضم خَد سا خضم ًوبیٌذ ثِ خذثبیذ ّوِ هتخللبى تشدیذ 

ْي پیـیٌیبى ایي ػشصهیي ٍ حبل وثَهی ٍثِ الگَّبی هقوبسی  دلیك ًگبّیٍاص اوٌَى دسػت فول ًوبیٌذ  سا پـت ػش ثگزاسًذ

ش ٍ ًیبصّبی هقٌَی ٍ هبدی ثـش حبل حبضثِ خَثی پبػخگَی  ثِ ٍالقبیي الگَّب وِ ، وـَسّبی دیگش ثیبًذاصًذش ثؼیبسی اص حبض

دػت ثِ تذٍیي ٍ ٍضـ همشسات اسٍپبییبى ثِ ػجت َّؿیبسی صٍدتشؿبى ًؼجت ثِ هب دس هَسد پبیذاسی  ٍ هی ثبؿذ . ثَدُ ًؼل آیٌذُ
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ٍ توبهی افشاد صدُ اًذ   ص لحبػ ٍیظگی ّبی پبیذاسػبختوبًْب ا )پبیؾ ػبختوبى(دس صهیٌِ اخشا ٍ ویفیت ػٌدی ٍ ػختی   هحىن

ٍ یىی اص دالیل تالؽ آًْب ثشای سػیذى ثِ تَػقِ  فبد همشسات تذٍیي ؿذُ ًوَدُ اًذدخیل دس كٌقت ػبختوبى سا هلضم ثِ سفبیت ه

ٍیب ٍخَد ػجت فذم بًی هقوبسی پبیذاس ثِ پبیذاس ّوبى فْن ٍ ادسان ًیبصهٌذی ؿبى اػت وِ تـبثِ هیبى هقوبسی ثَهی ایشاى ثب هج

ثِ تْیِ ٍ تذٍیي همشسات  هی ثبیؼتًیض ّشچِ صٍدتش  دس هدوَؿ هب.اػت دػتشػی ثِ اًَاؿ اًشطی ّبی تدذیذ ًبپزیش ػختی

ثْشُ وـی ثی حذ ٍ حلش اص هٌبثـ  اص ٍ ثِ ػَداگشایبى هَخَد دس فشكِ ػبختوبى وِ ثِ غیش ػبختوبى پبیذاس ایشاًی الذام ًوبیین

 ّبیسهگش ًِ ایٌىِ اص اػبػی تشیي ؿقب .تخشیت هیْي هبى سا ًذّینیؾ اص ایي اخبصُ وـَس ثِ هَضَؿ دیگشی ًوی اًذیـٌذ ث

تىیِ صدُ ثش اسیىِ هذیشیت ٍ لذست وـَساخشای ّوِ خبًجِ خَاػتِ ّبی ؿْشًٍذاى اػت وِ ایي تحمیك رسُ ای اص خَاػتِ  هذیشاىِ

  .  ًـبى هیذّذـبى ّبی ؿْشًٍذاى سا ثشای
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