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 يذُ:چک
ؿَد. ثب تَخِ ثِ ايني هنِ    دس علش حبضش، گشدؿگشي ثيؾ اص ّش چيض ًَعي هلشف هحيط صيؼت تلقي هي

تَاى گفت هِ گشدؿگشاى ًقؾ حنبزض   گيشد، هي اي اص ايي هلشف تَػط گشدؿگشاى كَست هيثخؾ قبثل تَخِ

ؿٌبختي سفتبس  سػي خبهعِگشدؿگشي پبيذاس ٍ يب ًبثَدي آى داسًذ. ّذف اص ايي تحقيق، ثشي  عِاّويتي دس تَػ

ثبؿذ. چبسچَة ًظشي تحقينق سا هنذچ چٌذگبًنِ:     گشدؿگشاى ًؼجت ثِ هحيط صيؼت دس پبسک خٌگلي ًَس هي

هذچ اًگيضُ، تَاًبيي، فشكت ٍ هذچ سفتبس هحيط صيؼتي ؿکل دادُ اػت. تحقينق حبضنش ثنب اػنتفبدُ اص سٍؽ     

اص  1393دٌّذ هِ دس هشداد ػنبچ   سا تـکيل هي آهبسي آى سا هليِ گشدؿگشاًيي  عِپيوبيؾ اًدبم ؿذُ ٍ خبه

ثب اػنتفبدُ اص سٍؽ   ِ اص فشهَچ هَهشاى اػتفبدُ ؿذُ ٍپبسک خٌگلي ًَس ثبصديذ هشدًذ. ثشاي تعييي حدن ًوًَ

ّبي خوع آٍسي ؿذُ ثب  پشػـٌبهِ تَػط گشدؿگشاى تکويل گشديذ. دادُ 300گيشي دس دػتشع، تعذاد  ًوًَِ

ّبي تَكيفي ٍ تحليلي هَسد تدضينِ ٍ تحلينل    پشداصؽ ٍ ثب اػتفبدُ اص آهبسُ SPSSسي اػتفبدُ اص ًشم افضاس آهب

ثيي ػني گشدؿنگشاى، هحنل ػنکًَت  ٍ سفتبسّنبي هحنيط صيؼنتي ساث نِ          ّب ًـبى داد هِ يبفتِ قشاس گشفت.

ي ّبي تحقيق ًـبى داد هِ ثيي خٌؼيت ٍ ػ ح تحلنيتت ٍ سفتبسّنب   هعٌبداسي ٍخَد ًذاسد. دس هقبثل، يبفتِ

ّنب ًـنبى داد هنِ دس ثنيي سفتبسّنبي هحنيط صيؼنتي         چٌيي يبفتِ هحيط صيؼتي ساث ِ هثجت ٍخَد داسد. ّن
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گشدؿگشاى ٍ هتغيشّبي هؼتقل)فـبسّبي ٌّدبسي، فشكت، داًنؾ هحنيط صيؼنتي، اسصؽ صيؼنت هحي ني،      

 ؿٌبختي، تَاًبيي، اًگيضُ( ساث ِ هعٌبداسي ٍخَد داسد. پبساداين ًَيي ثَم

 .پبساداين ًَيي هحيط صيؼتي، پبسک خٌگلي ًَس صيؼتي، گشدؿگشي،  هحيط سفتبس :یکليذٍاصگاى 

 

 تياى هغألِ

ّبي ثبسص ٍ هٌحلش ثِ فشد، ثخنؾ   اهشٍصُ كٌعت گشدؿگشي ثِ عٌَاى كٌعتي پَيب ٍ داساي ٍيظگي

يبفتِ ٍ دس حبچ تَػعِ سا ثِ خَد اختلبف  ّبي اقتلبدي ٍ تَليذي هـَسّبي تَػعِ هْوي اص فعبليت

گشدؿگشي داساي آثنبس ٍ ًتنبيح گؼنتشدُ ًينض      كٌعت(. 1،2007)ػبصهبى خْبًي گشدؿگشي ُ اػتداد

اي ٍ اقتلبدي،  صايي ٍ تأثيش آى ثش هبسهشدّبي تَػعِ تَاى ثِ خٌجِ اؿتغبچثبؿذ هِ اص آى خولِ هي هي

ّنبي ػنبختبس گشدؿنگشي ّنش      (. ٍيظگني 2،2003)ّبلدَاک اختوبعي دس هٌ قِ يب هـَس اؿبسُ داؿت

بى ثِ ًَثۀ خَد اص يک طنشف هتنأثش اص اّوينت، اعتجنبس، هبّينت، تٌنَو ًقنؾ ٍهنبسهشد هنزّجي،          هک

ِ  فشٌّگي، تفشيحي، تدبسي ٍ ثِ ّنبي هکنبًي آى اػنت ٍ اص طنشف ديگنش، ثشگشفتنِ ٍ        طَس هلي خبرثن

)ثبٍسّنبي اعتقنبدي( ٍ اقتلنبدي ػنبهٌبى هحلني ٍ       ّبي اختونبعي، فشٌّگني   تأثيشپزيشفتِ اص ٍيظگي

ساث ِ گشدؿگشي ٍ هحنيط صيؼنت   (. دس ايي صهيٌِ، 1393اثشاّين صادُ ٍ ّوکبساى، ) اػتگشدؿگشاى 

طَس هتقبثنل ثنِ يکنذيگش     ٍ هحيط صيؼت ثِ گشدؿگشي. دس ٍاقع،اػت اي ثشخَسداسًيض اص اّويت ٍيظُ

ِ   ،(ػبص -طجيعي ٍ اًؼبى) هحيط صيؼت فيضيکي ،اصيک طشف. اًذ ٍاثؼتِ ّنب ٍهٌنبثع    ثؼنيبسي اص خبرثن

ِ  ،ػبصد ٍ اص طشف ديگش سا فشاّن هي گشدؿگشيطجيعي  تَاًنذ آثنبس هثجنت ٍ     هني  ي گشدؿنگشي  تَػنع

ّبي ؿنغلي   اثشات هثجت گشدؿگشي، ايدبد فشكت(. 1385)صاّذي،هٌفي ثش هحيط صيؼت داؿتِ ثبؿذ

ي  عِّبي ثيـنتش ثنشاي تَػنعِ ٍ پيـنشفت، تَػن      ؿذى خبهعِ ٍ دس ًتيدِ ايدبد فشكت خذيذ، ه شح

ثبؿذ. دس هقبثل، اثنشات هٌفني هحنيط صيؼنتي ًبؿني اص سؿنذ ٍ        ي ٍ هحلي ٍ... هيكٌبيع دػتي، ثَه

تَاًذ ؿبهل تَليذ صثبلِ، آلَدگي آة، آلَدگي ّنَا، آلنَدگي ثلنشي، آلنَدگي      گشدؿگشي هيي  عِتَػ

كَتي، ثشٍص هـکتت هبسثشي صهيي، ؿلَغي، اصدحبم ٍ تشافيک، سؿذ ثيؾ اص حنذ ثخنؾ خنذهبتي ٍ    

ُ   ّنب  ، تنببة ّنب  ش ٍ ًَاحي طجيعي هٌ قِ، تخشيت خٌگلسفبّي، آػيت ثِ هٌبظ ي ّنب  ٍ ػنبيش صيؼنتگب

(. ثنب تَخنِ ثنِ اثنشات هثجنت ٍ هٌفني       1388)خنبًي ٍ ديگنشاى ،   هٌحلش ثِ فشد ٍ خنبف ٍ... گنشدد  

ّبي بصم ثنشاي تقلينل اثنشات هٌفني گشدؿنگشي       سيضي گشدؿگشي ثش هحيط صيؼت، بصم اػت ثشًبهِ

ي طجيعي عتٍُ ثش اػنتفبدُ تَػنط ًؼنل حبضنش،     ّب يعت ٍ هحيطكَست پزيشد تب هحيط صيؼت، طج

 ثشاي اػتفبدُ ًؼل آتي ًيض پبيذاس ثبقي ثوبًذ.
ّبي اختوبعي ّؼتٌذهِ سفتبس آًْب ثِ ؿذت ثش هحيط صيؼت اختوبعنبت   گشدؿگشاى اصخولِ گشٍُ

س ثنش هحنيط   گزاسد. دس ٍاقع، سفتبس هحيط صيؼتي گشدؿگشاى اص خولِ عَاهل تأثيشگنزا  هقلذ تأثيش هي

ثبؿذ. سفتبسهحيط صيؼتي، سفتبسهثجت يب هٌفي افشاد دس ثشاثش هحيط صيؼت اػنت هنِ    صيؼت قلذ هي
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علوني ٍ ؿنٌبخت سفتنبس گشدؿنگشاى ٍ     ي  عِتَاًذ ثبعث حفظ يب تخشيت هحيط صيؼت گشدد. ه بل هي

ّنب( دس   ک)هثنل پنبس   تأثيش عَاهل هؤثش ثش اًَاو سفتبسّبيي هِ گشدؿگشاى دس استجبط ثب هحنيط صيؼنت  

ًوبينذ. دس تحقينق    سيضي فنشاّن هني   گيشًذ، اطتعبت هٌبػجي سا ثشاي ؿٌبخت علوي ٍ ثشًبهِ پيؾ هي

چٌنيي،   )پبسک خٌگلي ًَس( هَسد ثشسػي قشاس گشفتِ اػت. ّن حبضش، سفتبس هحيط صيؼتي گشدؿگشاى

 ايي تحقيق ثِ دًجبچ ؿٌبخت علل هؤثش ثش سفتبسّبي هحيط صيؼتي اػت

 

 پيؾيٌِ تحميك

ِ     ( ثِ اسصيبثي 2013ً)2ٍ دي هٌؼب 1هيٌؼب يشيت هنذ  گشؽ هحنيط صيؼنتي گشدؿنگشاى ًؼنجت ثن

ّبي بصم ثشاي تحليل اص طشيق پيوبيؾ دس  پشداختٌذ. دادُ 4هـَس غٌب 3ّب دس آهشا ّتلهحيط صيؼتي 

دس ايني   ًفش اص گشدؿنگشاى  384شدآٍسي ؿذ ٍ ّتل ؿْش آهشا گ 5هيبى گشدؿگشاى خبسخي حبضش دس 

شهت داؿتٌذ. ًتبيح ثشسػي ايي هحققبى ًـبى داد هِ اهثش پبػخ دٌّنذگبى هعتقنذ ثَدًنذ    پيوبيؾ ؿ

هِ اهکبًبت هَخَد دس ّتل هخشة هحيط صيؼت ًيؼتٌذ، اهب دس ثشٍص هـکتت خْبًي هحيط صيؼنت  

ّبيي اقبهت هٌٌنذ هنِ هنذيشيت     ثي تأثيش ّن ًيؼتٌذ.  ايي پبػخگَيبى ثيـتش توبيل داؿتٌذ دس ّتل

ّبي خوعيت ؿٌبختي هبًٌذ ػي ٍ  چٌيي ثيي ثشخي اص ٍيظگي ه لَثي داؿتِ ثبؿذ. ّن هحيط صيؼتي

خٌؼيت ٍ سفتبس هحيط صيؼتي ساث ِ هثجت ٍ هعٌي داس ٍخنَد داؿنت. افنشادي هنِ دسآهنذ ثنببتشي       

ّنبيي ثنب هنذيشيت هحنيط      داؿتٌذ ٍ داساي ػي ثيـتشي ثَدًذ توبيل ثيـتشي ثشاي اقبهنت دس ّتنل  

ِ صيؼتي ثْتش اثشاص ً ّنبي   وَدًذ. افشاد هتبّل، هزّجي ٍ داساي تحليتت ثيـتش ًيض حبضش ثَدًذ ّضيٌن

 ّبي ػجض سا تقجل هٌٌذ.  اقبهت دس ّتل

ِ »( دس هقبلِ خنَد ثنب عٌنَاى    2010) 5پَّبهب ّنب ٍ   گنشداى  ّنبي هحنيط صيؼنتي طجيعنت     دغذغن

ِ « ّبي هحيط صيؼتي دس پبسک هلي اٍبًکب ؿبى ثِ ثشچؼت ٍاهٌؾ ّنب ٍ   ب، ًگنشؽ ّن  ثِ ثشسػي دغذغن

گشدّب دس فٌتًذ پشداخت. ايي ثشسػي هجتٌي ثش سٍؽ هيفي ٍ هوني   سفتبسّبي هحيط صيؼتي طجيعت

ِ   ّبي هيفي تحقيق هزهَس ًـبى داد هِ طجيعت گشدآٍسي دادُ ثَد. يبفتِ ّنبي هحنيط    گشدّنب دغذغن

ّنبي   ّشچِ دغذغِثِ هؼبزل هحيط صيؼتي تَخِ داسًذ. ثِ عجبست ديگش،  صيؼتي ثببيي داسًذ ٍ عويقبً

گشدي ٍ اػتفبدُ اص هحلنَبت ثنب    هحيط صيؼتي ثيـتش ثبؿذ تَخِ ثِ حفظ هحيط صيؼت دس طجيعت

چٌيي افشادي هِ تحليتت ثيـنتش داؿنتٌذ ٍ اص دسآهنذ     ّبي هحيط صيؼتي ثيـتش اػت. ّن ثشچؼت

 . ثببتش ثشخَسداس ثَدًذ، توبيل ثيـتشي ًؼجت ثِ تْيِ ايي ًَو هحلَبت اثشاص ًوَدًذ

ثشسػي ٍ تحليل الگَي سفتبسي گشدؿگشاى »( پظٍّـي سا تحت عٌَاى 1392) حيذسي ٍ ّوکبساى

ِ ه بل GISّبي ؿنْشي ثنب اػنتفبدُ اص     دسدػتشػي ثِ خبرثِ سا ثنِ اًدنبم   « هنَسدي: ؿْشؿنيشاص  ي  عن
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ّنبي   سػبًذًذ. ّذف پظٍّؾ هزهَس ثشسػي ٍ تحليل الگَي سفتبسي گشدؿگشاى دس دػتشػي ثِ خبرثِ

ّبي اٍلينِ ثنِ    ايي پظٍّؾ، هيذاًي ٍ تَكيفي تحليلي ثَدُ ٍ دادُ سٍؽ تحقيق دس َدُ اػت.ؿْشي ث

تجذيل گشديذُ ؿذ. ًتبيح پنظٍّؾ   GISكَست پيوبيـي اص طشيق پشػـٌبهِ تْيِ ٍ ثِ پبيگبُ دادُ دس 

هزهَس ًـبى داد هِ الگَي سفتبسي گشدؿگشاى دس ؿْش ؿيشاص ثْيٌِ اػت، ثِ گًَنِ اي هنِ هينبًگيي    

هيلنَهتش اػنت. دس ايني     13ًوبيٌذ،  َچ هؼيش اًحشافي هِ گشدؿگشاى دس ػ ح ؿْش ؿيشاص طي هيط

پظٍّؾ ثنب اػنتفبدُ اص اكنَچ ٍ ضنَاثط ؿْشػنبصي ٍ گشدؿنگشي، ثْيٌنِ تنشيي هؼنيشّب ٍ ػن َح           

 .گشدؿگشي دس ؿْش ؿيشاص پيـٌْبد ؿذُ اػت

داًنؾ ٍ سفتنبس    بف ًگشؽ،ؿک»هبسؿٌبػي اسؿذ خَد هؼألِ  ًبهِ ( دس پبيبى1392) خعفش كبلحي

ثنِ   اكلي عٌَاى اثضاس ثِ پشػـٌبهِ اصهَسد ثشسػي قشاس داد ٍ ثب اػتفبدُ سا  «هحيط صيؼتي گشدؿگشاى

ِ  ؿنذُ  آٍسي خوع اطتعبتّبي هَسد ًيبص پشداخت.  خوع آٍسي دادُ  ثنب  ٍ SPSS افنضاس  ًنشم  هونک  ثن

 آصهنَى ًتنبيح حبكنل اص اخنشاي    . اًنذ  ؿنذُ  تحليل اػتٌجبطي تَكيفي ٍ آهبسي ّبي سٍؽ اص اػتفبدُ

 دسک هحي ي، صيؼت ّبي اسصؽ ثب هحيط صيؼتي گشدؿگشاى سفتبسَى ًـبى داد هِ پيشػ ّوجؼتگي

هقبثنل، ًتنبيح    دس .داسد هعٌبداس هؼتقين ساث ِ فشٌّگي اًگيضُ ٍ فشٌّگي تلَس هحي ي، صيؼت هٌبفع

ٍ  داًؾ هيبى هِتحقيق هزهَس ًـبى داد  ِ  ؼنتي گشدؿنگشاى  هحنيط صي  سفتنبس  هحيط صيؼنتي   ساث ن

 ٍخَد ًذاسد. هعٌبداسي

 ثيي دس صيؼتي هحيط سفتبسّبي ثشسػي» پظٍّـي سا تحت عٌَاى (1391) كبلحي ٍ ّوکبساى

سا ثِ اًدبم « ًَسٍص ايبم دس ثَؿْش ؿْش ػبحلي گشدؿگشاىي: هَسدي  عِله ب ػبحلي، گشدؿگشاى

. دس گشفت قشاس ثشسػي هَسد بحليػ گشدؿگشاى صيؼتي هحيط سفتبسّبي ،هزهَس تحقيق دس سػبًذًذ.

ذ. تَصيع گشدي ثَؿْش ؿْش ػبحلي گشدؿگشاى ثيي تلبدفي طَس ثِ پشػـٌبهِ، 267 تعذادايي تحقيق، 

 تحليتت، خٌؼيت، هتغيشّبي ثب صيؼتي هحيط سفتبسّبي يساث ِ هِ داد ًـبى پظٍّؾ ًتبيح

داًؾ  صيؼتي، هحيط ّبي اسصؽ صيؼتي، هحيط ًگشؽ هؼبفشت، گًَگيچ اقبهت، ًَو تأّل، ٍضعيت

ثب  گشدؿگشاى صيؼتي هحيط سفتبسّبي هقبثل، دس ت.ًيؼ هعٌبداس آًبى اقبهت هذت ٍ صيؼتي هحيط

 چٌذ تحليل ًتبيحساث ِ داؿتِ اػت.  هثجت ّوجؼتگي ّب فشكت ٍ صيؼتي هحيط ًگشاًي هتغيشّبي

ء ًوَدُ ايفب حقيقت هذچ دس سا ًقؾ ثيـتشيي ّب فشكت هتغيش هِ داد ًـبى سگشػيًَيي هتغيشُ

 اػت.

دغذغنِ هحنيط صيؼنتي،     هبًٌذ ًگشاًي ٍدّذ هِ عَاهلي  هشٍسي ثش تحقيقبت اًدبم ؿذُ ًـبى هي

ّنبي هحنيط    ًگشؽ هحيط صيؼتي، داًؾ هحيط صيؼتي، آگنبّي ٍ آهنَصؽ هحنيط صيؼنتي، اسصؽ    

جبست ديگنش،  ّبي خوعيتي ثش سفتبس گشدؿگشاى تأثيش داؿتِ اػت. ثِ ع چٌيي ٍيظگي صيؼتي افشاد ٍ ّن

دّذ هِ سفتبسّبي هحيط صيؼتي گشدؿگشاى، تحت تنأثيش عَاهنل    ًتبيح تحقيقبت اًدبم ؿذُ ًـبى هي

دّنذ هنِ تعنذاد ه بلعنبت      هختلفي قشاس داسد. عتٍُ ثش ايي، هشٍسي ثش ه بلعبت اًدبم ؿذُ ًـبى هني 
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استجنبط ثنب    علوي خْت ؿٌبخت سفتبسّبي هحيط صيؼتي گشدؿگشاى ثؼيبس اًذک ثَدُ ٍ ثنِ ٍينظُ دس  

 ثبؿذ. ّبي خٌگلي ختء ؿٌبخت علوي هبهتً هحؼَع هي پبسک

 

 هثاًي ًظزی

ِ        ،1990تب دِّ  ي  تحقيق دس ثبة تعييي عَاهل هؤثش ثنش سفتنبس هحنيط صيؼنتي تٌْنب ثنش ه بلعن

تبهيذ ثش گشايؾ ٍ عتقِ هحيط صيؼتي ثِ عٌَاى  سٍيکشدّب، هتغيشّبي فشدي هتوشهض ثَد ٍ تَخِ هل

. ثِ تذسيح ٍ ثنِ هنشٍس   (2،2000ٍ ثشًگش 1)هَساليضا ؿذؿبيذتٌْبؿشط هقذم ثش سفتبس هيؿشط اػبػي ٍ 

ِ  ض ه وح ًظش قشاس داد. ثِعَاهل ديگش سا ًي صهبى، داهٌِ ًظشيبت گؼتشؽ يبفت ٍ تنَاى   هني  طَسي هن

ٍ  3)داًلن   ي ًظنشي هختلفني ثنشاي تجينيي سفتبسّنبي هحنيط صيؼنتي ه نشح ؿنذ         ّب گفت ديذگبُ

ؿٌبختي سفتبس  )ثشسػي خبهعِ . دس تحقيق حبضش، ثشاي تجييي هؼألِ هَسد پظٍّؾ(4،2002هيـلؼَى

ٍ  5گشدؿگشاى( اص هيبى ًظشيبت هتعذد خبهعِ ؿٌبػي هحيط صيؼت، اص هذچ چٌذگبًِ تَػط  اٍبًذس

ثنشاي تجينيي سفتبسّنبي هحنيط      8ٍ هؼنل  7صيؼتي فيتکبزَ ( ٍهذچ سفتبس هحيط1995) 6ٍ تَخشػَى

ِ دُ ؿذُ اػت. كبحت ًظشاى هذچ چٌذگبًِ هعتقذًنذ هنِ ٌّگنبم ه بل   صيؼتي گشدؿگشاى اػتفب ي  عن

صيؼت، ثبيؼتي اًگيضُ، تَاًبيي ٍ اهکبًبت سا هَسد تَخِ قنشاس داد. دس   هٌٌذُ ثش هحيط تأثيش سفتبس هلشف

هذچ چٌذگبًِ، عَاهل اًگيضؿي عجبستٌذ اص ثبٍسّب، هِ ثش ًگشؽ هؤثش ّؼتٌذ؛ ٌّدبسّنبي اختونبعي ٍ   

هٌٌذ؛ ثبٍسّب  هٌٌذگبى سا ثشاي عول ثِ يک سٍؽ خبف تعشيف هي ًَثِ خَد، ًيت هلشفًگشؽ هِ ثِ 

ّنبي فنشدي يعٌني     ثش اًگيضُ، تَاًنبيي  يبثٌذ. عتٍُ  دسثبسُ يک فعبليت هِ اغلت دس اثش تدشثِ تغييش هي

ًْنب سا  گيشًذ ٍ يب عبداتي داسًذ هِ آ داًؾ ٍ عبدات، دس تحقق ًيبت هؤثش ّؼتٌذ. هشدم ّش سٍصُ يبد هي

چٌيي هوکي اػت اطتعبت هْوي ًذاؿتِ  هٌذ. آًْب ّن گًَِ تقشيجبً خَدهبس قبدس ثِ اًدبم ٍظيفِ هي ثِ

ّنبيي هنِ    تش اص ّوِ، فشد ثِ فشكنت  صيؼتي ًجبؿٌذ. هْن ثبؿٌذ ٍ يب قبدس ثِ دسک پيبم اطتعبت هحيط

ِ   صيؼنت عونل هٌنذ، ًينبص داسد. اٍبًنذس ٍ تَخشػني       ؿيَُ حبهي هحيط ثتَاًذ ثِ عٌنَاى   فشكنت سا ثن

ثيٌٌذ. ثب ايي حبچ، آًْب ارعبى هي داسًذ هِ افشاد هوکني اػنت    هي« ّبي عيٌي ثشاي سفتبس ؿشط پيؾ»

 طنننشخ هختلنننف دسک هٌٌنننذ، اص ايننني سٍ، اهکبًنننبت سا هتفنننبٍت ثجيٌٌنننذ ؿنننشايط هـنننبثِ سا ثنننِ

ّنذ هنِ   د ( هنذچ چٌذگبًنِ ًـنبى هني    1997ٍ ّوکنبساًؾ) 10(. ثِ صعن ًيَا15: 9،2007)پيتيکبيٌيي

)داًؾ دسثبسُ طجيعت( ٍ ايي هنِ   هٌٌذُ ثِ داًـي دسثبسُ ايٌکِ چشا تغييش سفتبس افشاد بصم اػت هلشف

                                                           
1 Corraliza, 
2 Berenguer 
3 Dunlap  
4 Michelson 
5 Ölander 
6 Thøgersen 
7 Fietkau 
8 Kessel 
9 Pietikäinen 
10 Niva 



 112...................................................................................سیغتي گزدؽگزاىؽٌاختي رفتار هحيط تثييي خاهعِ
 

)اطتعبت هبسثشدي(، ًينبص داسد. اًگينضُ هوکني اػنت      صيؼت هحبفظت ًوبيذ تَاًذ اص هحيط چگًَِ هي

اي  ي عونل ثنِ ؿنيَُ   صيؼت تأثيشگزاس اػنت،ثشا  داًذ چگًَِ ٍ چِ اعوبلي ثش هحيط صهبًي هِ فشد ًوي

ّنبي خذينذ    ّبي هشػَم، ًيبص ثِ يبدگيشي ؿيَُ خبف ضعيف ثبؿذ. اغلت ثشاي تغييش عبدات ٍ فعبليت

 (.  257: 2002، 2ٍ آيظهي 1)هَلَهَع ّبي حبهي هحيط صيؼت اػت اقذام ثِ عول ثِ ؿيَُ

ِ  1981) 4ٍ هؼل 3صيؼتي فيتکبزَ هذچ سفتبس هحيط ينيي  ؿنٌبختي ثنشاي تج   (، اص چنبسچَة خبهعن

ؿٌبختي ثنِ   ًوبيذ. ثِ عجبست ديگش، دس ايي هذچ اص عَاهل خبهعِ سفتبسّبي هحيط صيؼتي، اػتفبدُ هي

ؿنَد ٍ اص   صيؼتي  اػتفبدُ هي ؿٌبختي ثشاي تجييي ٍخَد يب عذم ٍخَد سفتبس هحيط خَثي عَاهل سٍاى

ًذ، تـنکيل ؿنذُ   صيؼتي تأثيش داس طَس هؼتقين ٍ غيشهؼتقين ثش سفتبس هحيط چٌذ هتغيش اكلي هِ ثِ

تَاًٌذ ّن تأثيش ثگزاسًذ ٍ ّن تنأثيش ثگيشًنذ ٍ تغيينش     اػت. ايي هتغيشّب اص يکذيگش هؼتقل ثَدُ ٍ هي

ّنب:   يبثٌذ. هتغيشّبي اػبػي هَخَد دس هذچ سفتبس هحيط صيؼنتي عجبستٌنذ اص: النف(. ًگنشؽ ٍ اسصؽ    

صيؼنتي هٌنذ.    بسّنبي هحنيط  تَاًنذ هنشدم سا قنبدس ثنِ ينب هنبًع اص اًدنبم سفت        ّب هني  ّب ٍ اسصؽ ًگشؽ

تَاًٌنذ اص سفتبسّنبي    ّنبي سفتنبسي: ايني عَاهنل ثيـنتش عنَاهلي دسًٍني ّؼنتٌذ هنِ هني           ة(.هـَخ

صيؼتي حوبيت ًوبيٌذ ينب آى سا تقَينت هٌنذ؛ هبًٌنذ ه لَثينت اختونبعي، هيفينت صًنذگي ٍ          هحيط

هٌٌذُ هثجتني   صيؼتي: ؿخق ثبيذ تقَيت اًذاص پَچ. ج(. فـبسّبي ٌّدبسي ًؼجت ثِ سفتبس هحيط پغ

)هبًٌنذ   تَاًذ دسًٍي ثبؿنذ  صيؼتي خبف دسيبفت ًوبيذ. ايي ثبصخَسد هي سا ثشاي اداهِ يک سفتبس هحيط

عٌَاى هثبچ، اختوبعي هثل ًشيختي صثبلِ، اقتلبدي هثل  )ثِ سضبيت اص اًدبم هبسّبي خَة(، يب ثيشًٍي

عٌنَاى   کنبزَ، داًنؾ ثنِ    آٍسي ؿنذُ(. د(. داًنؾ: دس هنذچ فيت    ّنبي خونع   دسيبفت پَچ ثنشاي ث نشي  

 (.246: 2002)هَلوَع ٍ آيظهي،  هٌذ ّب عول هي ّب ٍ اسصؽ تغييشدٌّذُ ًگشؽ

ِ  ثب تَخِ ثِ ايي هِ ّش يک اص هذچ اًنذ،   ّبي هضثَس تٌْب ثِ ثخـي اص هَضَو هَسد ثشسػي پشداختن

ٍ  ّبي فَخ، هذچ خذيذي طشاحني  عٌبكش اكلي هذچ حبضش ػعي ؿذُ اػت تب ثب اػتخشاج دس تحقيق

هَسد آصهَى تدشثي قشاس گيشد. ثذيي تشتيت، هذچ تلفيقي صيشتنذٍيي ٍ ثنِ عٌنَاى چنبسچَة تحقينق      

 هَسد ثشسػي تدشثي، قشاس خَاّذگشفت.

 

 

 

                                                           
1 Kollmuss 
2 Agyeman 
3 Fietkau 
4 Kessel 
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 : هذل ًظزی تحميك1ًوَدار ؽوارُ 

 ّبي تحقيق حبضش هٌجع: يبفتِ

 

 :فزضيات تحميك

 :اًذ ثشاػبع هذچ تحقيق، فشضيبت صيش تذٍيي ؿذُ

 ط صيؼتي ثش سفتبس هحيط صيؼتي گشدؿگشاى تأثيش داسد.ّبي هحي اسصؽ .1

 داًؾ هحيط صيؼتي ثش سفتبس هحيط صيؼتي گشدؿگشاى تأثيش داسد. .2

 ًگشؽ هحيط صيؼتي ثش سفتبس هحيط صيؼتي گشدؿگشاى تأثيش داسد. .3

 اهکبًبت ثش سفتبس هحيط صيؼتي گشدؿگشاى تأثيش داسد. .4

 تأثيش داسد.فـبسّبي ٌّدبسي ثش سفتبس هحيط صيؼتي گشدؿگشاى  .5

)ػي، خٌؼيت، هحل ػکًَت، ػن ح تحلنيتت( ثنش سفتبسّنبي      هتغيشّبي خوعيت ؿٌبختي .6

 گزاسد. هحيط صيؼتي گشدؿگشاى تأثيش هي

 

 ؽٌاعي تحميك رٍػ

تحقيق حبضش ثب اػتفبدُ اص سٍؽ پيونبيؾ اًدنبم ؿنذ. دس ايني خنب، ثشاػنبع چنبسچَة ًظنشي،         

( 1393)ػبچ  شاى طجيعي هِ دس ايبم تبثؼتبىي تحقيق تذٍيي گشديذ ٍ ػپغ ثيي گشدؿگ پشػـٌبهِ

آهبسي تحقيق سا ي  عِاص پبسک خٌگلي ؿْش ًَس ٍاقع دس اػتبى هبصًذساى ثبصديذ هشدًذ، تَصيع ؿذ. خبه

  ِ ّنب، اص سٍؽ ًوًَنِ    گشدؿگشاى ثبصديذ هٌٌذُ اص پبسک خٌگلي ًَس تـکيل دادُ ٍ ثشاي اًتخنبة ًوًَن

تفبدُ ؿذُ اػنت. ثنب تَخنِ ثنِ اطتعنبت هَخنَد، تعنذاد        اػ 1گيشي آػبى گيشي دس دػتشع يب ًوًَِ

)هنشداد هنبُ    تقشيجي گشدؿگشاى ثبصديذ هٌٌذُ اص پبسک خٌگلي ًنَس دس هحنذٍدُ صهنبًي هنَسد ثشػني     

 375گيشي هَهشاى، حدن ًوًَِ هَسد ًيبص  اًذ هِ ثب اػتفبدُ اص فشهَچ ًوًَِ ًفش ثَدُ 20000(، 1393

 300ّبي ًنبقق، تعنذاد    ص ثبصثيٌي پشػـٌبهِ ٍ حزف پشػـٌبهِاًذ. هع الَكف، پغ ا ًفش تعييي ؿذُ

ّنبي   پشػـٌبهِ هِ فبقذ ًقق ثَدُ اػت، هتک ثشسػي ٍ تحليل دس تحقيق حبضش قنشاس گشفنت. دادُ  

                                                           
1 Convenience sampling 
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ّبي تَكيفي ٍ اػتٌجبطي هَسد تدضينِ ٍ   ٍ ثب اػتفبدُ اص آهبسُ SPSSگشدآٍسي ؿذُ ثِ هوک ًشم افضاس 

 تحليل قشاس گشفت.

 

 ًحَُ عٌدؼ هتغيزّاتعاریف ٍ 

ّبي افشاد خبهعِ ًؼجت  اي هٌؾ صيؼتي، هدوَعِ : سفتبس هحيطالف. رفتارّای سیغت هحيطي

ّبي خبف ثشاي سفتنبس   صيؼت اػت هِ دس يک طيف ٍػيع اص احؼبػبت، توبيتت ٍ آهبدگي ثِ هحيط

ِ    صيؼت سا ؿبهل هي ًؼجت ثِ هحيط ف اي ثشحؼنت ؿنشايط ٍ هقتانيبت خنب     ؿَد. افنشاد ّنش خبهعن

صيؼت داسًذ. ايي ثشخَسدّنب ٍ سفتبسّنب هوکني     اختوبعي ٍ فشٌّگي ثشخَسد هتفبٍتي ًؼجت ثِ هحيط

صيؼت ثبؿنذ)عقيلي ٍ   صيؼت ٍ يب ثبلعکغ هبهتً هثجت ٍ ثشلِ هحيط اػت هبهتً هٌفي ٍ ثشعليِ هحيط

ِ  9هقينبع  اص سفتبس هحنيط صيؼنتي   گيشي  ثشاي ػٌدؾ ٍ اًذاصُ(. 1388ّوکبساى،   1ىاي اػنتش  گَين

تب ثنِ ّني     4ّب ثش اػبع طيف ليکشت اص ّويـِ ثب هذ  پبػخخب، ( اػتفبدُ ؿذُ اػت. دس ايي2000)

دٌّنذُ خْنت    ثٌذي ؿذُ اػت. ًوشُ ثبب دس هقيبع سفتنبس هحنيط صيؼنتي ًـنبى     طجقِ 1ٍخِ ثب هذ 

 ّبي ايي هقيبع عجبست اػت اص: گشايبًِ اػت. گَيِ صيؼت گيشي سفتبس هحيط

 
 سیغتي رفتارّای هحيطّای هزتَط تِ  یِ:گَ 1خذٍل ؽوارُ

 2000هٌجع: اػتشى، 

 

صيؼنتي، ؿنبهل اطتعنبتي اػنت هنِ افنشاد دسثنبسُ         داًنؾ هحنيط  سیغيتي:   ب. داًؼ هحييط 

 ثَم داسًذ صيؼت/ صيؼت ّبي اًؼبًي ثش سٍي هحيط ٌؾؿٌبػي ػيبسُ صهيي ٍ تأثيش ه صيؼت، ثَم هحيط

گًَنِ   تنَاى داًنؾ دسثنبسُ سفتنبس گشدؿنگشاى سا ايني       (. ثب تَخِ ثِ ايي تعشيف هي1: 1990،  2)آسهشي

ّنب. اص ً نش    صيؼنت ٍ اًؼنبى   هعشفي ًوَد: اطتعبت فشد دسثبسُ سفتبس گشدؿگشي، تأثيشات آى ثش هحيط

                                                           
1 Stern 
2 Arcury 

 کٌن. خوع هي ّا را ؽخصاً ٌّگام تزن هحل گزدػ ٍ حيي هغافزت ستالِ 1

 هشدُ ثبؿذ.ّب صثبلِ سا فشد ديگشي سّبي هَخَد سا دس ػ ل صثبلِ هي سيضم حتي اگش  هي صثبلِ 2

 .دّنهي شاًذاصم سا سٍي چوي ٍ ػجضُ  قشاسدس هؼبفشت ٍ گشدؽ ٍػبيل ٍ صي 3

 ثبقي هبًذُ هَاد غزايي سا دس ًضديک تشيي هحل هي سيضم. 4

 دسهؼبفشت ٍ گشدؽ، هي ػَخت هَسد ًيبص ثشاي تْيِ آتؾ سا ثِ ّوشاُ داسم. 5

 هٌن اص خبهَؽ ؿذى هبهل آى ه وئي ثبؿن. اگش آتؾ دسػت هشدُ ثبؿن ػعي هي 6

 هٌن. دس طَچ ػفش اص ظشٍف يک ثبس هلشف اػتفبدُ هي 7

 هٌن. اي گشدؽ ثِ خٌگل يب پبسک ثشٍم ثشاي گشم ؿذى ٍ تْيِ غزا آتؾ دسػت هياگش ثش 8

 دس هؼبفشت ٍ گشدؽ هيؼِ صثبلِ ثب خَدم ثِ ّوشاُ داسم. 9
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ختِ ي هحقق ػب گَيِ 8گيشي داًؾ هحيط صيؼتي اص هقيبع ُ تعشيف عوليبتي، ثشاي ػٌدؾ ٍ اًذاص

، 1ٍ خينش ثنب هنذ     2ٍ ثِ كنَست ثلني ثنب هنذ     يف ليکشت ثش اػبع ط ّب ثْشُ گشفتِ ؿذُ اػت. پبػخ

صيؼنتي اػنت.    ثبب ثَدى داًنؾ هحنيط   تيبص ثبب دس ايي هقيبع ثِ هعٌبيطشاحي ؿذُ اػت. هؼت اه

 اًذ. ذُّبي ايي هقيبع دس خذٍچ صيش ثيبى ؿ گَيِ

 
 سیغتي ّای هزتَط تِ داًؼ هحيط : گَی2ِخذٍل ؽوارُ 

 1392هٌجع: كبلحي ٍ ّوکبساى، 

 

ِ    ًگنشؽ هحنيط  ج. ًگزػ هحيط سیغيتي:   اي احؼبػنبت خَؿنبيٌذ ينب     صيؼنتي ًينض هدوَعن

ّبي هحيط فيضيکي يب هؼنبيل هشثنَط ثنِ آى اػت)كنبلحي ٍ ّوکنبساى،       ًبخَؿبيٌذ دس هَسد ٍيظگي

 15صيؼنت اص هقينبع    يبتي ٍ ثشاي ػٌدؾ ًگشؽ هلي ًؼجت ثِ هحيطعول تعزیفاص ًظش "(. 1392

ّنب   پبػنخ (. 71: 1392)كبلحي ٍ قبزوي اكنل،  "( اػتفبدُ ؿذُ اػت2000) لييش اي داًل  ٍ ٍى گَيِ

ثٌذي ؿذُ اػت. ًوشُ ثبب  طجقِ 1تب هبهت هخبلف ثب هذ  5ثشاػبع طيف ليکشت اص هبهتً هَافق ثب هذ 

ّبي ايي  صيؼتي اػت.گَيِ گيشي طشفذاساًِ هحيط دٌّذُ خْت ؼتي ًـبىدس هقيبع ًگشؽ هحيط صي

 اًذ. هقيبع دس خذٍچ صيش آهذُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؽَد.هيای خْاًي گلخاًِ تاعث ایداد تأثيزاتگاس دی اکغيذ کزتي در خَ  1

 ؿَد. تـذيذ اثش گلخبًِ اي هَخت گشم ؿذى خْبًي هي 2

 ؿًَذػبچ ديشتش دس طجيعت تدضيِ هي 50ّبي پتػتيکي،صثبلِ 3

 ؿَد. اثشات گلخبًِ اي هي ؾاي، هَخت افضايي حبسُّب اص ثيي سفتي خٌگل 4

 هْن تشيي عبهل آلَدگي آة اػت ّب تخليِ فبضتة دس سٍدخبًِ 5

 ؿَد. ، ثبعث افضايؾ گشهبي خْبًي هيخَسؿيذ ٍ ثبد()ّبي تدذيذ ؿًَذُ اًشطياػتفبدُ اص  6

 سيضگشدّب ٍ طَفبى ؿي عبهل اكلي آلَدگي َّا ٍ فشػبيؾ خبک اػت 7

 ؿَد ّب تَليذ هي دس فعل ٍ اًفعبچ ؿيويبيي صثبلِ هتبىگبص  8
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 تِ ًگزػ سیغت هحيطي ّای هزتَط : گَی3ِخذٍل ؽوارُ 

 1392هٌجع: كبلحي ٍ  قبزوي اكل، 

 

ي اػبػني فنشد دس هنَسد    ّب اسصؽ هحيط صيؼتي ؿبهل خْت گيشيد. ارسػ سیغت هحيطي: 

(. ثنشاي  2003ٍ ّوکنبساى،  1ثبس ٍ ًـبًگش خْبى ثيٌي ٍي دس هَسد خْبى طجيعي اػت) صيؼتهحيط 

ّنب ثنش    پبػنخ تفبدُ ؿنذُ اػنت.   اي اػن  گَيِ 5گيشي اسصؽ هحيط صيؼتي اص هقيبع  ػٌدؾ ٍ اًذاصُ

ِ  1تب هبهت هخبلف ثب هذ 5اػبع طيف ليکشت اص هبهت هَافق ثب هذ  ثٌنذي ؿنذُ اػنت. هؼنت      طجقن

ِ  اهتيبص ثبب دس ايي هقيبع ثِ هعٌبي ثبب ثَدى اسصؽ هحيط صيؼتي هي ّنبي ايني هقينبع     ثبؿذ. گَين

ُ يب ػٌگ حنق حينبت داسًنذ؛ طجيعنت     عجبستٌذ اص: توبم چيضّب، خَاُ اًؼبى ثبؿٌذ، خَاُ خبًَس يب گيب

ّنبي آتني دس    خبى خَد ًيض ثبيذ هَسد هحبفظت قشاس ثگيشد؛ هب دس هقبثنل ًؼنل   ّبي ثي حتي دس خٌجِ

ٍ       صهيٌِ هحيط صيؼت هؼؤٍچ ّؼتين؛ ػيبسُ ثبينذ هنَسد    صهنيي ثنِ خنَدي خنَد اسصؿنوٌذ ّؼنت 

 ى اسصؽ قبزل ؿذ.هحبفظت قشاس گيشد ٍ ثببخشُ، حشين طجيعت سا ثبيذ حفظ هشد ٍ ثشاي آ

ّبي بصم هْبفشاد ثشاي سفتبس هٌبػت ثِ آًْب احتينبج داسًنذ، دس    ّب ٍ فشكت صيشػبختُ. اهکاًات: 

اتجبط ثب سفتبس گشدؿگشي ؿبهل دػتشػني ثنِ قنَاًيي هٌبػنت، افنشاد ساٌّونب، اهکبًنبت هٌبػنت ٍ...         

ِ  5ّنب اص هقينبع    گيشي فشكت ٍ اًذاصُ ػٌدؾثشاي ثبؿذ.  هي ( 1391) ٍ ّوکنبساى اي كنبلحي   گَين

                                                           
1 Barr 

1 
را  ّا تَاًذ ًياسّای تعذاد هؾخصي اس اًغاى کٌين کِ کزُ سهيي فمط هيها دارین ٍضعيتي پيذا هي

 تاهيي کٌذ.

 حق داسًذ تب هحيط صيؼت سا ثشاي تبهيي ًيبصّبي خَد تغييش دّذ. ّب ىاًؼب 2

 هٌٌذ، پيبهذّبي هليجت ثبسي پيؾ خَاّذ آهذ.دس طجيعت دخبلت هي ّب ٌّگبهي هِ اًؼبى 3

 ؿَد.ػبصد هِ صهيي ثِ خبي غيش قبثل صًذگي تجذيل ًويًجَغ اًؼبى، هب سا ه وئي هي 4

 هٌٌذ.ت ػَء اػتفبدُ هي، ؿذيذاً اص هحيط صيؼّب اًؼبى 5

 صهيي هٌبثع طجيعي فشاٍاًي داسد ٍ هب فقط هبفي اػت هِ يبد ثگيشين چگًَِ آى سا تَػعِ دّين. 6

 ي اًؼبًْب حق صيؼتي داسًذ.ثِ اًذاصُگيبّبى ٍ حيَاًبت  7

 ي طجيعت ثِ آى اًذاصُ قذست داسد هِ اص عْذُ ي اثشات هـَسّبي كٌعتي هذسى ثشآيذ.هَاصًِ 8

 اي هِ ثـش داسد، اًؼبًْب ٌَّص تحت هٌتشچ قَاًيي طجيعي اًذ.ي ٍيظُّب ثب ٍخَد تَاًبيي 9

 ّبي اًؼبى ثش هحيط صيؼت ؿذيذاً اغشاخ ؿذُ اػت. اثشات تخشيجي فعبليت دسثبسُ 10

 صهيي ّوبًٌذ ػفيٌِ هَچکي اػت هِ فاب ٍ هٌبثع هحذٍدي داسد. 11

 ثبؿذ. بيش هَخَدات هيّذف اص خلقت اًؼبًْب، حکوشاًي ثش ػ 12

 خَسد.تعبدچ طجيعت ثؼيبس حؼبع اػت ٍ ثِ آػبًي ثشّن هي 13

 ثببخشُ، اًؼبًْب يبد خَاٌّذ گشفت هِ چگًَِ ثب طجيعت ثشخَسد هٌٌذ تب ثتَاًٌذ ثش آى هٌتشچ يبثٌذ. 14

 خَاّين ثَد.هحيط صيؼتي ثضسگ ي  عِاگش ّوِ چيض ثِ ّويي كَست اداهِ يبثذ،  ثِ صٍدي ؿبّذ يک فبخ 15
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 1تب هنبهتً هخنبلف ثنب هنذ      5ّب ثشاػبع طيف ليکشت اص هبهتً هَافق ثب هذ  اػتفبدُ ؿذُ اػت. پبػخ

ّبي بصم  ّب ٍ صيشػبخت ثٌذي ؿذُ اػت.هؼت اهتيبص ثبب دس ايي هقيبع ثِ هعٌبي ٍخَد فشكت طجقِ

گنشد   ثبلِ ثنِ اًنذاصُ هنبفي دس   اص:ػ ل ص ّبي ايي هقيبع عجبستٌذ دس هَسد سفتبس گشدؿگشي اػت.گَيِ

دٌّذ؛ تبثلَّبي ساٌّونب دسثنبسُ    ثِ هب هيؼِ صثبلِ هي ّب ؿگبّْب ٍخَد داسد؛ دس صهبى ٍسٍد ثِ گشدؿگبُ

افنشاد ساٌّونب    ّنب  ّب ٍخَد داسد؛ دس پبس ک حفبظت اص دسختبى ثشاي خلَگيشي اص آتؾ ػَصي دس پبسک

هتخلنف حانَس  داسًنذ ٍ ًْبيتنبً، اهکبًنبت بصم        ثشاي اػتفبدُ دسػت اص پبسک  ٍ تزهش دادى ثِ افشاد

 ّب ثشاي هْبس هشدى آتؾ دس دػتشع اػت. داى خلَگيشي اص تخشيت هحيط صيؼت هبًٌذ آتؾ

اًَاو هختلفي اص ٌّدبسّبي اختونبعي ٍخنَد داسد، يکني اص آًْنب ٌّدنبس      ٍ. فؾارّای ٌّداری: 

 ؿنَد  ؿخلي اػت هِ ثب هفَْم اص خَد هشتجط اػت ٍ ثِ عٌَاى يک احؼبع تعْذ اختقي تدشثِ هي

(. ٌّدبسّبي ؿخلي اؿبسُ ثِ اظْبساتي داسد دس هنَسد ايٌکنِ   1973ٍ ؿَاستض،  1997)هيٌتَى ٍ سٍص، 

طَس هلي( ٍ يب ايٌکِ چگًَِ فشد هعتقذ اػت هِ ثبيذ ثب تَخِ ثِ ديگشاى  )ثِ ذچگًَِ فشد ثبيذ سفتبس هٌ

گيشي ٌّدبس ؿخلني اص   (. ثشاي ػٌدؾ ٍ اًذاص2005ٍُ ّوکبساى،  ،1)ديتض صيؼت سفتبس هٌذ ٍ هحيط

ّب ثشاػبع طيف ليکشت اص هبهتً هَافق  اي هحقق ػبختِ ثْشُ گشفتِ ؿذُ اػت. پبػخ گَيِ 5هقيبع 

ايني هقينبع ثنِ هعٌنبي     ثٌذي ؿذُ اػت. هؼت اهتيبص ثبب دس  طجقِ 1هبهتً هخبلف ثب هذ  تب 5ثب هذ 

داسم چنَى آى   ّبي ايي هقيبع عجبستٌذ اص: طجيعت سا تويض ًگِ هي ؿذت ٌّدبس اختوبعي اػت. گَيِ

چَى ثنبٍس داسم ثنِ خنَدم آػنيت      هٌن ًويسا خبًِ دٍم خَدم هي داًن؛ صثبلِ سا دس هحيط صيؼت سّب 

ّب تَقنع داسًنذ    ّبي هٌضچ سا ثبصيبفت هٌن؛ ّوؼبيِ صًن؛ اعابي خبًَادُ اص هي اًتظبس داسًذ هِ صثبلِ هي

ّبي صثبلِ دس هحل قشاس دّين ٍ ًْبيتبً، ّي  ٍقت صثبلِ سا دس خيبثبى ًوي سينضم،   ّب سا دس ػ ل هِ صثبلِ

  هٌن ديگشاى هشا تحت ًظش داسًذ. چَى فکش هي

 

 اعتثار ٍ پایایي

ق حبضش ثشاي اطويٌبى اص اعتجبس اثضاسػٌدؾ، اثتذا اعتجبس كَسي ػنؤابت پشػـنٌبهِ، اص   دس تحقي

ي هَضَو تحقيق، هَسد ثْشُ ثشداسي قشاسگشفنت. عنتٍُ ثنش ايني، تنتؽ       ًظشات هتخللبى دس حَصُ

اًنذ،   گشديذ تب دس طشاحي ػؤابت پشػـٌبهِ، اص ػؤابت هـبثِ هِ دس تحقيقبت پيـيي اػتفبدُ ؿنذُ 

چٌيي، ثشاي اطويٌبى اص پبيبيي ًتبيح، سٍؽ آلفبي هشًٍجنب  هنَسد اػنتفبدُ قنشاس      ّن .شفتِ ؿَدثْشُ گ

. ثش ايي اػبع، ضشيت آلفبي هحبػجِ ؿذُ ثشاي هتغيشّبي تحقيق عجبستٌنذ اص: سفتبسّنبي   اػتگشفتِ 

، اسصؽ هحيط صيؼنتي  89/0، ًگشؽ هحيط صيؼتي 72/0، داًؾ صيؼت هحي ي92/0هحيط صيؼتي 

 .81/0ٍ دس ًْبيت، هتغيش اهکبًبت 84/0بسّبي ٌّدبسي ، فـ90/0

 

 

                                                           
1 Dietz 
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 ّای تحميك ًتایح ٍ یافتِ

 الف( تَصيف  هتغيزّای  خوعيت ؽٌاختي

  ِ ِ   اي ًـنبى هني   تَصيع گشدؿگشاى هَسد ثشسػي ثش حؼت هتغيشّنبي صهيٌن دسكنذ   0/48دّنذ هن

ثيـتشيي افشاد هنَسد   دّذ. دسكذ اص آًْب سا صًبى تـکيل هي 0/52پبػخگَيبى هَسد ثشسػي سا هشداى ٍ 

دسكذ( دس گشٍُ ػنٌي   0/1) ػبچ ٍهوتشيي پبػخگَيبى 15-30دسكذ( دس گشٍُ ػٌي  3/60) ثشسػي

دسكنذ دينپلن،    3/12صيشديپلن،  دسكذ اص پبػخگَيبى 0/4ح تحليتت ػبچ قشاس داسًذ. ػ  75ثببي 

گنشٍُ ثنببتش اص دينپلن    دّذ هِ  ثبؿذ. هقبيؼِ دسكذّبي فَخ ًـبى هي دسكذ ثببتش اص ديپلن هي 7/83

دسكذ اص پبػخگَيبى دس ؿنْش ٍ   3/69دسكذ ثيـتشيي تعذاد سا ثِ خَد اختلبف دادُ اػت.  7/83ثب 

 دسكذ دس سٍػتب ػکًَت داسًذ. 7/30

 ب. تَصيف اخوالي هتغيزّای اصلي تحميك

گَينِ   5ثنب  « صيؼنتي  اسصؽ هحنيط » ؿٌبػي ًيض ه نشح ؿنذ هتغينش    ّوبً َس هِ دس ثخؾ سٍؽ

ؿذُ اػت. ًتبيح تحقيق ًـبى دادُ اػت هنِ دس هدونَو، هينبًگيي اسصؽ هحنيط صيؼنتي      ػٌديذُ 

ثبؿذ. ثِ عجبست ديگش، گشدؿگشاى ثشاي هحيط صيؼت اسصؽ ثؼيبس ثببيي قبزل ّؼنتٌذ.   هي 5اص  22/4

ًينض ًـنبى دادُ اػنت هنِ دس هدونَو،       "ًگنشؽ هحنيط صيؼنتي   »ًتبيح تحقيق دس استجبط ثب هتغيش 

ثبؿذ. ثِ عجبست ديگش، گشدؿگشاى هَسد ثشسػني ًگنشؽ    هي 5اص  03/4ط صيؼتي هيبًگيي ًگشؽ هحي

تنَاى گفنت هنِ هينبًگيي داًنؾ       ّبي تحقيق، هني  هحيط صيؼتي ثؼيبس هثجتي داسًذ. ثش اػبع يبفتِ

تنَاى گفنت داًنؾ     ثبؿذ. ثِ عجبست ديگنش، هني   هي 2اص  75/1هحيط صيؼتي گشدؿگشاى هَسد ثشسػي 

فـنبسّبي  "اص حنذ هتَػنط اػنت. ًتنبيح تحقينق دس استجنبط ثنب هتغينش         هحيط صيؼتي ثؼيبس ثنببتش  

دّذ هنِ دس هدونَو، هينبًگيي فـنبسّبي ٌّدنبسي       گَيِ ػٌديذُ ؿذُ ًـبى هي 7هِ ثب  "ٌّدبسي

تَاى گفت گشدؿگشاى هعتقذًذ هِ ثبيذ ثب احؼبع تعْذ ثب هحنيط صيؼنت    ثبؿذ هِ هي هي 5اص  87/3

ًـبى داد هِ دس هدونَو، هينبًگيي   «اهکبًبت»س استجبط ثب هتغيش چٌيي، ًتبيح تحقيق د سفتبس هٌٌذ. ّن

ي بصم ثنشاي  ّنب  تنَاى گفنت گشدؿنگشاى اهکبًنبت ٍ صينش ػنبخت       ثبؿذ هِ هني  هي 5اص  19/3فشكت 

ِ   ّبي تحقيق دس ذ.ًْبيتبً، يبفتِسفتبسهٌبػت ثِ هحيط صيؼت سا دس اختيبس داسً  استجبط ثب هتغينش ٍاثؼنت

 4اص  49/3 يي سفتبسّبي هحيط صيؼتي گشدؿگشاىدّذ هِ هيبًگ ى هي)سفتبسّبي هحيط صيؼتي( ًـب

ثبب گنضاسؽ ؿنذُ اػنت.     تَاى گفت ػ ح سفتبسّبي هحيط صيؼتي ًؼجتبً ثبؿذ ٍ ثش ايي اػبع هي هي

)حذاقل، حذاهثش، هيبًگيي، اًحشاف هعيبس( هتغيشّبي هَسد  ّبي آهبسي دٌّذُ ؿبخق خذٍچ صيش ًـبى

 دّذ. ثشسػي سا ًـبى هي
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 ّای آهاری هفاّين ٍ هتغيزّای اصلي تحميك : ؽاخص 4خذٍل ؽوارُ

 ّبي تحقيق حبضش هٌجع: يبفتِ

 

تحت دٍ عٌَاى هتفبٍت ٍ دس ريل  آهبسي ثشاي ثشسػي فشضيبت تحقيق يّب ًتبيح حبكل اص آصهَى

 اًذ. اسايِ ؿذُ

 الف. هتغيزّای خوعيت ؽٌاختي

يح تحقيقبت پيـيي ٍ هذچ ًظشي تحقيق، هتغيشّنبي  ه شح ؿذ، ثب تَخِ ثِ ًتب ّوبً َس هِ قجتً

خوعيتي ًظيش خٌؼيت ٍ هحل ػکًَت، اص خولِ فشضيبت تحقيق سا تـکيل دادًذ. دس ايي خنب ثنشاي   

ثشسػي ًقؾ خٌؼيت ٍ هحل ػکًَت، اص آصهَى تي اػنتفبدُ ؿنذُ ٍ ًتنبيح آصهنَى دس خنذٍچ رينل       

 هٌعکغ ؿذُ اػت.

 
 رفتارّای هحيط سیغتي تز حغة خٌغيت ٍ هحل عکًَت: آسهَى تفاٍت هياًگيي 5خذٍل ؽوارُ 

 ّبي تحقيق حبضش هٌجع: يبفتِ

 

تَاى گفت هِ اص لحبظ هيبًگيي، سفتبسّبي هحيط صيؼتي ثيي  ّبي خذٍچ فَخ هي ثب تَخِ ثِ دادُ

 چٌيي، ثب تَخِ ثِ ػ ح هعٌنبداسي  ( ٍخَد داسد. ّن000/0) هشد ٍ صى دس ايي آصهَى تفبٍت هعٌبداسي

 ( تفبٍتي ثيي ػبهٌبى ؿْش ٍ سٍػتب ٍخَد ًذاسد.214/0)

گشاى هَسد ثشسػي ٍ آصهَى قشاس گشفنت.  ػ ح تحليتت ٍ ساث ِ آى ثب سفتبس هحيط صيؼتي گشدؿ

دس حقيقت، ثشاي پبػخ ثِ ايي ػَاچ هِ آيب ثيي ػ ح تحليتت ٍ سفتبس هحيط صيؼنتي گشدؿنگشاى   

 پبسک خٌگلي ًَس ساث ِ ٍخَد داسد، اص آصهَى آًٍَا اػتفبدُ ؿذُ اػت. ًتبيح آصهَى آًٍَا ًـبًذُ اػنت 

 اًحزاف هعيار هياًگيي ًوزُ حذالل ٍ حذکثز همياط/ هتغيز/ هفَْم ردیف

 1.18 03/4 5-1 ًگشؽ هحيط صيؼتي 1

 0.41 1.75 2-1 داًؾ هحيط صيؼتي 2

 1.17 4.22 5-1 اسصؽ هحيط صيؼتي 3

 13/1 87/3 5-1 فـبسّبي ٌّدبسي 4

 38/1 19/3 5-1 اهکبًبت 5

 83/0 49/3 4-1 سفتبسّبي هحيط صيؼتي 6

 عطح هعٌا داری tآسهَى هياًگيي تعذاد ّا گزٍُ هتغيزّای دٍ ؽمي

 000/0 -125/3 96/31 156 صى خٌغيت

 01/31 144 هشد

 214/0 334/0 58/31 208 ؿْش هحل عکًَت
 33/31 92 سٍػتب 
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تنبس هحنيط صيؼنتي گشدؿنگشاى ثشحؼنت      ( هنِ سف 00/0؛ ػن ح هعٌني داسي;  79/8)هقذاس آصهَى; 

تحليتت تفبٍت هعٌبداسي داسد. ثشاي آًکِ اص خضزيبت سفتبسّبي هحيط صيؼتي گشدؿنگشاى ثشحؼنت   

ثِ هقبيؼنِ   Tukey )صيشديپلن، ديپلن ٍ ثببتشاص ديپلن ( آگبُ ؿَين ثب تکيِ ثش آصهَى  ػ َح تحليتت

 دّذ.   سا ًـبى هي ّب ّب پشداختِ اين. خذٍچ صيش تفبٍت هيبًگيي هيبًگيي

 
 : آسهَى تفاٍت هياًگيي عطح تحصيالت ٍ رفتارّای هحيط سیغتي گزدؽگزاى6خذٍل ؽوارُ

 ّبي تحقيق حبضش هٌجع: يبفتِ

 

تنَاى گفنت هنِ     ثب تَخِ ثِ ًتبيح آصهنَى ٍ ًينض ػن ح هعٌنبداسي هٌنذسج دس خنذٍچ فنَخ، هني        

ّؼنتٌذ، داساي سفتبسّنبي هحنيط     گشدؿگشاًي هِ داساي تحليتتي دس ػ ح ديپلن ٍ ثببتش اص دينپلن 

چٌيي گشدؿگشاًي هنِ دس هقنبطع دينپلن ٍ ثنببتشاص دينپلن ثَدًنذ،        تشي ّؼتٌذ. ّنصيؼتي هؼؤٍبًِ

 داؿتٌذ.  ثببتشي دس سفتبسّبي هحيط صيؼتي ّبي هيبًگيي

 ب. آسهَى فزضيات اصلي

س هحيط صيؼتي ه شح ؿذ، ه جق فشضيبت تحقيق هتغيشّبي اػبػي هِ ثش سفتب ّوبً َس هِ قجتً

ّبي هحيط صيؼتي، داًؾ هحنيط صيؼنتي، ًگنشؽ هحنيط      گشدؿگشاى تأثيش داسًذ، عجبستٌذ اص: اسصؽ

 صيؼتي، اهکبًبت هٌبػت ٍ ًْبيتبً، فـبسّبي ٌّدبسي.
 

 :ضزایة ّوثغتگي هتغيزّای هغتمل تا رفتارّای هحيط سیغتي7خذٍل ؽوارُ 

 ّبي تحقيق حبضش هٌجع: يبفتِ

 تحصيالت هياًگيي سیزدیپلن دیپلن تاالتزاس دیپلن

 تفبٍت هيبًگيي  86/0 -12/3
 صيشديپلن 3/28

 ػ ح هعٌي داسي  89/0 16/0

 تفبٍت هيبًگيي 86/0  -99/3
 ديپلن 29

 ػ ح هعٌي داسي 89/0  00/0

 تفبٍت هيبًگيي 12/3 99/3 
 ثببتشاص ديپلن 12/32

 ػ ح هعٌي داسي 16/0 00/0 

 ي(ی هحيط سیغتّا هتغيز ٍاتغتِ)رفتار هتغيزّای هغتمل

 ػ ح هعٌبداسي ؿذت ّوجؼتگي

 000/0 248/0 ّای هحيط سیغتي ارسػ

 000/0 235/0 ًگزػ هحيط سیغتي

 000/0 156/0 فؾارّای ٌّداری

 000/0 152/0 داًؼ هحيط سیغتي

 18/0 07/0 اهکاًات هٌاعة
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فتبسّنبي هحنيط صيؼنتي    ًتبيح آصهَى آهبسي هٌنذسج دس خنذٍچ فنَخ گَينبي ايني اػنت هنِ س       

گشدؿگشاى ثب داًنؾ صيؼنت هحي ني، اسصؽ صيؼنت هحي ي،ًگنشؽ صيؼنت هحي ني ٍ فـنبسّبي         

ٌّدبسي ّوجؼتگي هؼقين ٍ هثجت ٍخَد داسد. ثِ عجبست ديگش، آى دػتِ اص گشدؿگشاى هَسد ثشسػي 

هبسآهنذي ٍ فـنبسّبي   -ًگشؽ صيؼت هحي ي،خَد هِ داًؾ صيؼت هحي ي، اسصؽ صيؼت هحي ي،

اًذ، سفتبسّبي هحيط صيؼتي ػبصگبسي تشي سا ًؼجت ثِ هحيط صيؼنت اص  ثببتش سا اثشاص داؿتِ ٌّدبسي

دّذ هنِ ثنيي سفتبسّنبي هحنيط صيؼنتي ثنب        چٌيي، ًتبيح خذٍچ فَخ ًـبى هي خَد ًـبى دادًذ. ّن

 اهکبًبت ساث ِ هعٌبداسي ٍخَد ًذاسد.

 

 تحليل رگزعيًَي چٌذ هتغيزُ

تَاى تأثيش هدوَعِ اي اص هتغيشّنبي هؼنتقل ثنب     چٌذ هتغيشُ هي اص تحليل سگشػيًَي اػتفبدُثب 

يک هتغيش ٍاثؼتِ سا ثشسػي ًوَد. دسحقيقت سگشػيَى چٌنذ هتغينشُ تشهيجني خ ني اص هتغيشّنبي      

ًوبيذ هِ حذاهثش ّوجؼتگي سا ثب هتغيش ٍاثؼتِ ًـبى دٌّنذ. ثنِ هٌظنَس اسصينبثي      هؼتقل سا ايدبد هي

ٍاثؼنتِ اص سٍؽ سگشػنيَى گنبم ثنِ گنبم اػنتفبدُ ؿنذُ اػنت ٍ          تأثيش هتغيشّبي هؼتقل ثش هتغينش 

هتغيشّبيي هِ ثيـتشيي ضشيت تعييي ؿذُ سا داسا ثَدًذ دس هذچ ثنبقي هبًذًنذ. دس خلنَف ثشسػني     

ؿنذ  خ ي هتغيشّبي هؼتقل اصآهبسُ تَلشاًغ اػتفبدُ ؿذُ اػت. ّشچِ تَلشاًغ ًضديک ثِ يک ثب ّن

 .  خ ي هتغيشّبػت ًـبى اص عذم ّن

 
 هذل رگزعيًَي گام تِ گام هتغيزّای هغتمل در تثييي هتغيز رفتارّای هحيط سیغتي: 8ل ؽوارُ خذٍ

 ّبي تحقيق حبضش هٌجع: يبفتِ

 

)گبم( تـکيل ؿذُ اػت ٍ ثب تَخِ ثِ ايني هنِ    هذچ 5دّذ هِ سگشػيَى اص  خذٍچ فَخ ًـبى هي

اطتعبت حبكلِ گَينبي آى   ،ؿَد ػٌديذُ هي Fِ ثش اػبع آهبسُ )گبم( دس ّشهحل هٌبػت ثَدى هذچ

هعٌي داس اػنت.   01/0دسكذ اطويٌبى ٍ دس ػ ح خ بي هَچکتش اص  99ثب  ،F اػت هِ هقذاس آصهَى

ثبؿٌذ. ثيـتشيي ضنشيت تعينيي    ثِ عجبست ديگش، هتغيشّبي هؼتقل قبدس ثِ تجييي تغييشات هتغيش هي

 هذل
ضزیة ّوثغتگي 

 ( Rچٌذگاًِ)

 ضزیة تعييي

R Square)) 

ضزیة تعييي تعذیل 

 ؽذُ

Adjust R Square) ) 

همذار 

 F آسهَى

عطح 

 هعٌاداری

1 368/0 135/0 133/0 193/62 000/0 

2 429/0 184/0 180/0 759/44 000/0 

3 473/0 224/0 218/0 999/37 000/0 

4 496/0 246/0 239/0 242/32 000/0 

5 507/0 257/0 248/0 295/22 000/0 
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دسكذ اص تغييشات  6/24هِ  4دسكذ ٍ هذچ)گبم(  7/25ثبؿذ هِ  هي 5ثِ تشتيت، هشثَط ثِ هذچ)گبم( 

     ًوبيٌذ. هتغيش ٍاثؼتِ سا تجييي هي

 
: ضزایة تأثيز هذل ًْایي رگزعيَى  هتغيزّای هغتمل تثثييي کٌٌذُ رفتارّای هحيط 9خذٍل ؽوارُ 

 سیغتي

 ّبي تحقيق حبضش هٌجع: يبفتِ

 

دّنذ. دس هنذچ    اًنذ سا ًـنبى هني    دس هذچ ًْبيي سگشػيَى ثبقي هبًنذُ خذٍچ فَخ هتغيشّبيي هِ 

ّنبي هحنيط    سگشػيَى گبم ثِ گبم توبهي هتغيشّبي هؼتقل يک ثِ يک ٍاسد ؿنذًذ، ٍ هتغينش اسصؽ  

صيؼتي اٍليي هتغيشي اػت هِ ٍاسد هذچ ؿذُ ٍ دس هقبثل، هتغيش اهکبًبت آخنشيي هتغينشي هنِ ٍاسد    

 ثبؿٌذ. سا دس تجييي تغييشات هتغيش ٍاثؼتِ داسا هيهذچ ؿذُ ٍ هوتشيي تأثيش آهبسي 

 

 اثيز ضزایة رگزعيًَيت

ّشينک اص هتغيشّنبي هؼنتقل سا ثنش      ت هؼتقينتأثيشا تَاى  بثيش ضشايت سگشػيًَي هيثِ هوک ت

هذچ ًظشي تحقيق هَسد آصهنَى قنشاس    ًتيدِ،ؿٌبػبيي ًوَد. دس ش ٍاثؼتِ ٍ هيضاى ايي تأثيشات ساهتغي

ؿَد. هنذچ تدشثني تحقينق اص طشينق سگشػنيَى چٌنذ        ثِ هذچ تدشثي تحقيق هي گيشد ٍ تجذيل هي

 دّذ. هتغيشُ ٍ ثِ ؿيَُ ّوضهبى هَسد آصهَى قشاس گفت. ًوَداس ريل هذچ تدشثي سا ًـبى هي

 

 تَلزاًظ هعٌاداری آسهَىT ضزیة تتا هتغيز

 _ 000/0 905/0- _ همذار ثاتت

 808/0 000/0 252/5 254/0 ّای هحيط سیغتي ارسػ

 836/0 000/0 929/4 234/0 ًگزػ هحيط سیغتي

 916/0 000/0 247/3 147/0 فؾار ٌّداری

 934/0 000/0 308/3 149/0 داًؼ هحيط سیغتي

 913/0 016/0 430/2 110/0 اهکاًات هٌاعة
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 : هذل تدزتي تحميك2ًوَدار

 ّبي تحقيق حبضش هٌجع: يبفتِ

 

بي تعينيي ؿنذُ ًـنبى دٌّنذُ     ّوبً َس هِ دس هذچ تدشثي تحقيق ًـبى دادُ ؿذُ اػت هؼيشّ

ّنبي   ثبؿذ. ايي هؼنيشّب ؿنبهل هؼنيش اسصؽ    تأثيشات هؼتقين هتغيشّبي هختلف ثش هتغيش ٍاثؼتِ هي

هحيط صيؼتي، ًگشؽ هحيط صيؼتي، فـبس ٌّدبسي، داًؾ هحيط صيؼتي ٍ اهکبًنبت هٌبػنت ثنشاي    

 .ثبؿذ اًدبم سفتبسّبي هحيط صيؼتي هي
 

 ّای هغتمل تز رفتارّای هحيط سیغتي: تأثيز هغتمين هتغيز10خذٍل ؽوارُ

 

ؼنتي ٍ ًگنشؽ هحنيط    دّذ هتغينش اسصؽ هحنيط صي   ّوبً َس هِ اطتعبت خذٍچ فَخ ًـبى هي

صيؼتي ٍ ًگشؽ هحيط صيؼتي ًؼجت ثِ هتغيشّنبي ديگنش، هتغينش پنيؾ ثيٌني هٌٌنذُ قنَي تنشي         

 ؿَد. هحؼَة هي

 

 

 اثز کل اثز غيز هغتمين اثز هغتمين هتغيزّا

 241/0 _ 241/0 ّای هحيط سیغتي ارسػ

 251/0 _ 251/0 فؾار ٌّداری

 155/0 _ 155/0 داًؼ هحيط سیغتي

 110/0 _ 110/0 اهکاًات هٌاعة
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 تحث ٍ ًتيدِ گيزی

ّوبً َس هِ هتحظِ ؿذ، ًتبيح تحقيق ًـبى دادُ اػت هِ ثيي خٌؼيت ٍ سفتبس هحيط صيؼنتي  

ى سفتبسّبي هؼؤٍبًِ تشي ًؼجت ثِ هحيط ساث ِ هعٌبداسي ٍخَد داسد. ثِ عجبست ديگش، گشدؿگشاى ص

 اًذ. ايي ًتيدِ، ثب ًتبيح تحقيقنبت اًدنبم ؿنذُ تَػنط هيٌؼنب ٍ دي هٌؼنب      صيؼت اص خَد ًـبى دادُ

( ػبصگبسي داسد هِ دس ثشسػي خَد ثِ استجبط هثجت ٍ هعٌبداس ثيي سفتبسّبي هحيط صيؼتي ثب 2013)

دّنذ هنِ    استجبط ثبتَصيع ػٌي تحقيق ًـنبى هني  چٌيي، ًتبيح تحقيق دس  اًذ. ّنخٌؼيت دػت يبفتِ

تنشي اص خنَد ًـنبى دادُ ٍ    ػبچ( سفتبسّبي هحنيط صيؼنتي هٌبػنت    30-15) گشدؿگشاى گشٍُ ػٌي

چٌيي ًـبى تحقيق ًـنبى دادُ اػنت هنِ ثنيي ػن ح       ػبصگبستش ثب هحيط صيؼت سفتبس هي هٌٌذ. ّن

عجبست ديگش، ّشچِ هيضاى ػن ح  تحليتت ثب هحيط صيؼت ساث ِ هثجت ٍ هؼتقيوي ٍخَد داسد. ثِ 

 يبثذ.   صيؼتي گشدؿگشاى افضايؾ هي يبثذ، سفتبسّبي هحيط تحليتت افضايؾ هي

يکي ديگش اص ًتبيح تحقيق حبضش تَاًؼت ًـبى دّذ هنِ ًگنشؽ هحنيط صيؼنتي گشدؿنگشاى ثنب       

 سفتبسّبي هحيط صيؼتي آًْب ّوجؼتگي هؼقين ٍ هثجت داسد. ايي ًتيدِ، ثنب ًتنبيح ثنِ دػنت آهنذُ     

( ٍ ؿجبّت داسد هِ دس 1389) صادُ (، هشين2000) (، اػتشى2008) تَػط ػبيش هحققبى هثل كبلحي

صيؼنتي دػنت    صيؼتي ثب ًگنشؽ هحنيط   ثشسػي خَد ثِ استجبط هثجت ٍ هعٌبداس ثيي سفتبسّبي هحيط

 اًذ. يبفتِ

چٌيي ه بثق يکي ديگش اص ًتبيح تحقينق، ثنيي سفتبسّنبي صيؼنت هحي ني ٍ داًنؾ صيؼنت         ّن

( ًينض دس تحقيقنبت   1389) ( ٍ كنبلحي 2009) ي ي ساث ِ ٍخَد داؿتِ اػت. هيٍَيي ٍ ّوکبساىهح

خَد ثِ ًتبيح هـبثْي دػت يبفتٌذ. ثِ ايي كَست هِ ًتبيح تحقيقبت هزهَس ًيض ًـبى داد هِ داًنؾ  

 .هحيط صيؼتي تأثيش هثجت ٍ هعٌي داسي ثش سفتبس هحيط صيؼتي گشدؿگشاى داسد

بى داد هنِ ثنيي هتغينش اسصؽ هحنيط صيؼنتي ٍ سفتنبس هحنيط صيؼنتي         ًتبيح تحقيق حبضش ًـن 

تَاى ثنِ   گشدؿگشاى ٍ ثبصديذهٌٌذگبى اص پبسک خٌگلي ًَس ساث ِ هثجتي ٍخَد داسد. دس ايي صهيٌِ، هي

( كنَست گشفنت اؿنبسُ    1389) ( ٍ هشين صاد1392ُ) ًتبيح تحقيقبت پيـيي هِ تَػط خعفشكبلحي

قبى ثِ ًتبيح هـبثْي دػت يبفتٌذ ٍ ًتبيح تحقيقبتـنبى ًـنبى داد   ًوَد. دس تحقيقبت هزهَس ًيض هحق

 هِ ثيي اسصؽ هحيط صيؼتي ثب سفتبسّبي هحيط صيؼتي ساث ِ هثجت ٍ هعٌي داسي ٍخَد داسد. 

اص ديگش ًتبيح تحقيق حبضش ايي اػت هِ ًـبى داد ثنيي هتغينش فـنبس ٌّدنبسي ٍ سفتنبس هحنيط       

. ايي ًتيدِ، ثنب ًتيدنِ تحقيقني هنِ تَػنط حقيقينبى ٍ       صيؼتي گشدؿگشاى ساث ِ هثجتي ٍخَد داسد

( كَست گشفت، ػبصگبس اػت. دس حقيقت، ّوبًٌذ تحقيق حبضنش، دس ايني تحقيقنبت    1391ّوکبساى)

هٌٌنذُ هْوني ثنشاي سفتبسّنبي      ًيض هحققبى ثِ ايي ًتيدِ سػيذًذ هنِ  فـنبسّبي ٌّدنبسي تعينيي    

 ثبؿٌذ.   صيؼتي هي هحيط

سفتبسّبي هحيط صيؼتي دس تحقيق حبضنش هنَسد تبيينذ تدشثني قنشاس      ٍخَد ساث ِ ثيي اهکبًبت ٍ 

( ًيض دس تحقيق خَد ثِ ّويي ًتيدِ دػت يبفتٌنذ هنِ   1391) كبلحي ٍ ّوکبساى گشفت. دس حبليکِ
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ثيي سفتبسّبي هحيط صيؼتي ثباهکبًبت بصم ثشاي حفبظت اص هحيط صيؼت ّوجؼنتگي هثجنت ٍخنَد    

ِ خَد ثِ ايي ًتيدِ دػت يبفنت هنِ ثنيي عبهنل  اهکبًنبت ٍ      ًبه ( دس پبيبى1392) داسد، خعفشكبلحي

 .ّب ثب سفتبسّبي هحيط صيؼتي گشدؿگشاى ّوجؼتگي ًذاسد فشكت

ّبي هحيط صيؼنتي اٍلنيي هتغينشي     ًتيدِ هذچ سگشػيَى گبم ثِ گبم ًـبى داد هِ هتغيش اسصؽ

ؿنذُ ٍ هوتنشيي    اػت هِ ٍاسد هذچ ؿذُ ٍ دس هقبثل، هتغيش اهکبًبت آخشيي هتغيشي هنِ ٍاسد هنذچ  

اي ضنشٍست  ثبؿٌذ. ثذػت آهذى چٌيي ًتيدِ تأثيش آهبسي سا دس تجييي تغييشات هتغيش ٍاثؼتِ داسا هي

ّبي هحيط صيؼتي ثشاي دػت يبثي ثِ سفتبسّبي هحيط صيؼتي هؼنؤٍبًِ ٍ دس   تَخِ ثِ تشٍيح اسصؽ

 ّذ.ساػتبي حفبظت اص هحيط صيؼت ثيؾ اص پيؾ سا ًـبى هي

ً َس هِ دس تحقيقبت پيـيي ًيض ه شح ؿذ، تحقيق حبضش ًيض ًـبى دادُ اػنت  ت، ّوبتيثذيي تش

هحيط صيؼتي گشدؿگشاًي هِ اص پبسک خٌگلي ًَس ثبصديذ هني هٌٌنذ، عَاهنل     سفتبسّبيهِ دس تعييي 

سفتبسّبي هحيط صيؼتي دس ثيي گشدؿگشاى ًقؾ داسًذ. دس عيي ي  عِهتعذدي دس ؿکل گيشي ٍ تَػ

ِ   هحيط صيؼتي ثيؾ اص ػبيش هتغيشّبػت. دس حقيقت، اسصؽحبچ، ًقؾ اسصؽ ٍ ًگشؽ  ي ّنب  ّنب پبين

تنَاى   دٌّذ ٍ ثب تغييش خْت آًْب ثِ ػوت حفبظت اص هحنيط صيؼنت، هني    سفتبسي افشاد سا تـکيل هي

تَاًٌذ  ّبي هي اًتظبس داؿت هِ ؿبّذ ًَعي سفتبس دٍػتبًِ ثب هحيط صيؼت ثبؿين. عتٍُ ثش ايي، اسصؽ

ِ   گيًقؾ هْوي دس ؿکل اي هنِ ايني ًنَو    شي ًگشؽ هثجت ثِ هحيط صيؼت داؿتِ ثبؿنٌذ. ثنِ گًَن

دٌّذ.  سفتبسّبي هحيط صيؼتي عولکشدي هثجتي اص خَد ًـبى هيي  عًِگشؽ هثجت دس تقَيت ٍ تَػ

تنَاى ثنِ    هحبفظ هحيط صيؼت دس ثيي گشدؿنگشاى هني  ثذيي تشيتت، ثشاي تَػعِ ٍ تقَيت سفتبسّبي 

ثبؿٌذ. عنتٍُ ثنش ايني، ثنب ايدنبد       شداخت هِ حبهي هحيط صيؼت هيّبيي پ ص اسصؽتقَيت آى دػتِ ا

 ًگشؽ ًَيي هحيط صيؼتي اص طشيق آهَصؽ گشدؿگشاى، ثِ حفظ هحيط صيؼت طجيعي هوک ًوَد.
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