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چکيذُ:
دس علش حبضش ،گشدؿگشي ثيؾ اص ّش چيض ًَعي هلشف هحيط صيؼت تلقي هيؿَد .ثب تَخِ ثِ ايني هنِ
ثخؾ قبثل تَخِاي اص ايي هلشف تَػط گشدؿگشاى كَست هيگيشد ،هيتَاى گفت هِ گشدؿگشاى ًقؾ حنبزض
اّويتي دس تَػعِي گشدؿگشي پبيذاس ٍ يب ًبثَدي آى داسًذّ .ذف اص ايي تحقيق ،ثشسػي خبهعِؿٌبختي سفتبس
گشدؿگشاى ًؼجت ثِ هحيط صيؼت دس پبسک خٌگلي ًَس هيثبؿذ .چبسچَة ًظشي تحقينق سا هنذچ چٌذگبًنِ:
هذچ اًگيضُ ،تَاًبيي ،فشكت ٍ هذچ سفتبس هحيط صيؼتي ؿکل دادُ اػت .تحقينق حبضنش ثنب اػنتفبدُ اص سٍؽ
پيوبيؾ اًدبم ؿذُ ٍ خبهعِي آهبسي آى سا هليِ گشدؿگشاًي سا تـکيل هيدٌّذ هِ دس هشداد ػنبچ  1393اص
پبسک خٌگلي ًَس ثبصديذ هشدًذ .ثشاي تعييي حدن ًوًَِ اص فشهَچ هَهشاى اػتفبدُ ؿذُ ٍ ثب اػنتفبدُ اص سٍؽ
ًوًَِ گيشي دس دػتشع ،تعذاد  300پشػـٌبهِ تَػط گشدؿگشاى تکويل گشديذ .دادُّبي خوع آٍسي ؿذُ ثب
اػتفبدُ اص ًشم افضاس آهبسي  SPSSپشداصؽ ٍ ثب اػتفبدُ اص آهبسُّبي تَكيفي ٍ تحليلي هَسد تدضينِ ٍ تحلينل
قشاس گشفت .يبفتِّب ًـبى داد هِ ثيي ػني گشدؿنگشاى ،هحنل ػنکًَت ٍ سفتبسّنبي هحنيط صيؼنتي ساث نِ
هعٌبداسي ٍخَد ًذاسد .دس هقبثل ،يبفتِّبي تحقيق ًـبى داد هِ ثيي خٌؼيت ٍ ػ ح تحلنيتت ٍ سفتبسّنبي
هحيط صيؼتي ساث ِ هثجت ٍخَد داسدّ .نچٌيي يبفتِ ّنب ًـنبى داد هنِ دس ثنيي سفتبسّنبي هحنيط صيؼنتي

 1هقبلِ حبضش ثشگشفتِ اص پبيبىًبهِ هبسؿٌبػي اسؿذ خبًن آسصٍ ثبيذ تحت عٌَاى "ثشسػي خبهعِؿٌبختي سفتبس گشدؿگشاى (ه بلعِ
هَسدي :گشدؿگشاى پبسک خٌگلي ًَس)" هيثبؿذ.
ًَ 2يؼٌذُ هؼئَچ :داًـيبس خبهعِؿٌبػي هحيطصيؼت ،داًـگبُ هبصًذساى ()s.salehi@umz.ac.ir
 3اػتبديبس گشٍُ علَم اختوبعي ،داًـگبُ هبصًذساى
 4داًؾ آهَحتِ هبسؿٌبػي اسؿذ ه بلعبت خَاًبى علَم اختوبعي ،داًـگبُ هبصًذساى
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گشدؿگشاى ٍ هتغيشّبي هؼتقل(فـبسّبي ٌّدبسي ،فشكت ،داًنؾ هحنيط صيؼنتي ،اسصؽ صيؼنت هحي ني،
پبساداين ًَيي ثَمؿٌبختي ،تَاًبيي ،اًگيضُ) ساث ِ هعٌبداسي ٍخَد داسد.
ٍاصگاى کليذی :سفتبس هحيط صيؼتي ،گشدؿگشي ،پبساداين ًَيي هحيط صيؼتي ،پبسک خٌگلي ًَس.

تياى هغألِ
اهشٍصُ كٌعت گشدؿگشي ثِ عٌَاى كٌعتي پَيب ٍ داساي ٍيظگيّبي ثبسص ٍ هٌحلش ثِ فشد ،ثخنؾ
هْوي اص فعبليتّبي اقتلبدي ٍ تَليذي هـَسّبي تَػعِيبفتِ ٍ دس حبچ تَػعِ سا ثِ خَد اختلبف
دادُ اػت (ػبصهبى خْبًي گشدؿگشي .)2007،1كٌعت گشدؿگشي داساي آثنبس ٍ ًتنبيح گؼنتشدُ ًينض
هيثبؿذ هِ اص آى خولِ هيتَاى ثِ خٌجِ اؿتغبچصايي ٍ تأثيش آى ثش هبسهشدّبي تَػعِاي ٍ اقتلبدي،
اختوبعي دس هٌ قِ يب هـَس اؿبسُ داؿت (ّبلدَاکٍ .)2003،2يظگنيّنبي ػنبختبس گشدؿنگشي ّنش
هک بى ثِ ًَثۀ خَد اص يک طنشف هتنأثش اص اّوينت ،اعتجنبس ،هبّينت ،تٌنَو ًقنؾ ٍهنبسهشد هنزّجي،
فشٌّگي ،تفشيحي ،تدبسي ٍ ثِطَس هلي خبرثنِ ّنبي هکنبًي آى اػنت ٍ اص طنشف ديگنش ،ثشگشفتنِ ٍ
تأثيشپزيشفتِ اص ٍيظگيّبي اختونبعي ،فشٌّگني (ثبٍسّنبي اعتقنبدي) ٍ اقتلنبدي ػنبهٌبى هحلني ٍ
گشدؿگشاى اػت (اثشاّين صادُ ٍ ّوکبساى .)1393 ،دس ايي صهيٌِ ،ساث ِ گشدؿگشي ٍ هحنيط صيؼنت
ًيض اص اّويت ٍيظُاي ثشخَسداس اػت .دس ٍاقع،گشدؿگشي ٍ هحيط صيؼت ثِطَس هتقبثنل ثنِ يکنذيگش
ٍاثؼتِاًذ .اصيک طشف ،هحيط صيؼت فيضيکي (طجيعي ٍ اًؼبى -ػبص) ،ثؼنيبسي اص خبرثنِّنب ٍهٌنبثع
طجيعي گشدؿگشي سا فشاّن هيػبصد ٍ اص طشف ديگش ،تَػنعِي گشدؿنگشي هنيتَاًنذ آثنبس هثجنت ٍ
هٌفي ثش هحيط صيؼت داؿتِ ثبؿذ(صاّذي .)1385،اثشات هثجت گشدؿگشي ،ايدبد فشكتّبي ؿنغلي
خذيذ ،ه شح ؿذى خبهعِ ٍ دس ًتيدِ ايدبد فشكتّبي ثيـنتش ثنشاي تَػنعِ ٍ پيـنشفت ،تَػنعِي
كٌبيع دػتي ،ثَهي ٍ هحلي ٍ ...هيثبؿذ .دس هقبثل ،اثنشات هٌفني هحنيط صيؼنتي ًبؿني اص سؿنذ ٍ
تَػعِي گشدؿگشي هي تَاًذ ؿبهل تَليذ صثبلِ ،آلَدگي آة ،آلَدگي ّنَا ،آلنَدگي ثلنشي ،آلنَدگي
كَتي ،ثشٍص هـکتت هبسثشي صهيي ،ؿلَغي ،اصدحبم ٍ تشافيک ،سؿذ ثيؾ اص حنذ ثخنؾ خنذهبتي ٍ
سفبّي ،آػيت ثِ هٌبظش ٍ ًَاحي طجيعي هٌ قِ ،تخشيت خٌگلّنب ،تنببةّنب ٍ ػنبيش صيؼنتگبُّنبي
هٌحلش ثِ فشد ٍ خنبف ٍ ...گنشدد (خنبًي ٍ ديگنشاى  .)1388،ثنب تَخنِ ثنِ اثنشات هثجنت ٍ هٌفني
گشدؿگشي ثش هحيط صيؼت ،بصم اػت ثشًبهِسيضي ّبي بصم ثنشاي تقلينل اثنشات هٌفني گشدؿنگشي
كَست پزيشد تب هحيط صيؼت ،طجيعت ٍ هحيطّبي طجيعي عتٍُ ثش اػنتفبدُ تَػنط ًؼنل حبضنش،
ثشاي اػتفبدُ ًؼل آتي ًيض پبيذاس ثبقي ثوبًذ.
گشدؿگشاى اصخولِ گشٍُ ّبي اختوبعي ّؼتٌذهِ سفتبس آًْب ثِ ؿذت ثش هحيط صيؼت اختوبعنبت
هقلذ تأثيش هيگزاسد .دس ٍاقع ،سفتبس هحيط صيؼتي گشدؿگشاى اص خولِ عَاهل تأثيشگنزاس ثنش هحنيط
صيؼت قلذ هي ثبؿذ .سفتبسهحيط صيؼتي ،سفتبسهثجت يب هٌفي افشاد دس ثشاثش هحيط صيؼت اػنت هنِ
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هيتَاًذ ثبعث حفظ يب تخشيت هحيط صيؼت گشدد .ه بلعِي علوني ٍ ؿنٌبخت سفتنبس گشدؿنگشاى ٍ
تأثيش عَاهل هؤثش ثش اًَاو سفتبسّبيي هِ گشدؿگشاى دس استجبط ثب هحنيط صيؼنت (هثنل پنبسکّنب) دس
پيؾ هيگيشًذ ،اطتعبت هٌبػجي سا ثشاي ؿٌبخت علوي ٍ ثشًبهِسيضي فنشاّن هنيًوبينذ .دس تحقينق
حبضش ،سفتبس هحيط صيؼتي گشدؿگشاى (پبسک خٌگلي ًَس) هَسد ثشسػي قشاس گشفتِ اػتّ .نچٌنيي،
ايي تحقيق ثِ دًجبچ ؿٌبخت علل هؤثش ثش سفتبسّبي هحيط صيؼتي اػت
پيؾيٌِ تحميك
هيٌؼب ٍ 1دي هٌؼب )2013(2ثِ اسصيبثي ًگشؽ هحنيط صيؼنتي گشدؿنگشاى ًؼنجت ثنِ هنذيشيت
هحيط صيؼتي ّتلّب دس آهشا 3هـَس غٌب 4پشداختٌذ .دادُ ّبي بصم ثشاي تحليل اص طشيق پيوبيؾ دس
هيبى گشدؿگشاى خبسخي حبضش دس ّ 5تل ؿْش آهشا گشدآٍسي ؿذ ٍ ً 384فش اص گشدؿنگشاى دس ايني
پيوبيؾ ؿشهت داؿتٌذً .تبيح ثشسػي ايي هحققبى ًـبى داد هِ اهثش پبػخ دٌّنذگبى هعتقنذ ثَدًنذ
هِ اهکبًبت هَخَد دس ّتل هخشة هحيط صيؼت ًيؼتٌذ ،اهب دس ثشٍص هـکتت خْبًي هحيط صيؼنت
ثي تأثيش ّن ًيؼتٌذ .ايي پبػخگَيبى ثيـتش توبيل داؿتٌذ دس ّتلّبيي اقبهت هٌٌنذ هنِ هنذيشيت
هحيط صيؼتي ه لَثي داؿتِ ثبؿذّ .نچٌيي ثيي ثشخي اص ٍيظگيّبي خوعيت ؿٌبختي هبًٌذ ػي ٍ
خٌؼيت ٍ سفتبس هحيط صيؼتي ساث ِ هثجت ٍ هعٌي داس ٍخنَد داؿنت .افنشادي هنِ دسآهنذ ثنببتشي
داؿتٌذ ٍ داساي ػي ثيـتشي ثَدًذ توبيل ثيـتشي ثشاي اقبهنت دس ّتنلّنبيي ثنب هنذيشيت هحنيط
صيؼتي ثْتش اثشاص ًوَدًذ .افشاد هتبّل ،هزّجي ٍ داساي تحليتت ثيـتش ًيض حبضش ثَدًذ ّضيٌنِّنبي
اقبهت دس ّتلّبي ػجض سا تقجل هٌٌذ.
پَّبهب )2010( 5دس هقبلِ خنَد ثنب عٌنَاى «دغذغنِّنبي هحنيط صيؼنتي طجيعنتگنشداىّنب ٍ
ٍاهٌؾ ؿبى ثِ ثشچؼتّبي هحيط صيؼتي دس پبسک هلي اٍبًکب» ثِ ثشسػي دغذغنِّنبً ،گنشؽّنب ٍ
سفتبسّبي هحيط صيؼتي طجيعت گشدّب دس فٌتًذ پشداخت .ايي ثشسػي هجتٌي ثش سٍؽ هيفي ٍ هوني
گشدآٍسي دادُ ثَد .يبفتِ ّبي هيفي تحقيق هزهَس ًـبى داد هِ طجيعتگشدّنب دغذغنِّنبي هحنيط
صيؼتي ثببيي داسًذ ٍ عويقبً ثِ هؼبزل هحيط صيؼتي تَخِ داسًذ .ثِ عجبست ديگشّ ،شچِ دغذغِّنبي
هحيط صيؼتي ثيـتش ثبؿذ تَخِ ثِ حفظ هحيط صيؼت دس طجيعتگشدي ٍ اػتفبدُ اص هحلنَبت ثنب
ثشچؼتّبي هحيط صيؼتي ثيـتش اػتّ .ن چٌيي افشادي هِ تحليتت ثيـنتش داؿنتٌذ ٍ اص دسآهنذ
ثببتش ثشخَسداس ثَدًذ ،توبيل ثيـتشي ًؼجت ثِ تْيِ ايي ًَو هحلَبت اثشاص ًوَدًذ.
حيذسي ٍ ّوکبساى ( )1392پظٍّـي سا تحت عٌَاى «ثشسػي ٍ تحليل الگَي سفتبسي گشدؿگشاى
دسدػتشػي ثِ خبرثِّبي ؿنْشي ثنب اػنتفبدُ اص  GISه بلعنِي هنَسدي :ؿْشؿنيشاص» سا ثنِ اًدنبم
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سػبًذًذّ .ذف پظٍّؾ هزهَس ثشسػي ٍ تحليل الگَي سفتبسي گشدؿگشاى دس دػتشػي ثِ خبرثِّنبي
ؿْشي ثَدُ اػت .سٍؽ تحقيق دس ايي پظٍّؾ ،هيذاًي ٍ تَكيفي تحليلي ثَدُ ٍ دادُّبي اٍلينِ ثنِ
كَست پيوبيـي اص طشيق پشػـٌبهِ تْيِ ٍ ثِ پبيگبُ دادُ دس  GISتجذيل گشديذُ ؿذً .تبيح پنظٍّؾ
هزهَس ًـبى داد هِ الگَي سفتبسي گشدؿگشاى دس ؿْش ؿيشاص ثْيٌِ اػت ،ثِ گًَنِ اي هنِ هينبًگيي
ط َچ هؼيش اًحشافي هِ گشدؿگشاى دس ػ ح ؿْش ؿيشاص طي هيًوبيٌذ 13 ،هيلنَهتش اػنت .دس ايني
پظٍّؾ ثنب اػنتفبدُ اص اكنَچ ٍ ضنَاثط ؿْشػنبصي ٍ گشدؿنگشي ،ثْيٌنِ تنشيي هؼنيشّب ٍ ػن َح
گشدؿگشي دس ؿْش ؿيشاص پيـٌْبد ؿذُ اػت.
خعفش كبلحي ( )1392دس پبيبىًبهِ هبسؿٌبػي اسؿذ خَد هؼألِ «ؿکبف ًگشؽ ،داًنؾ ٍ سفتنبس
هحيط صيؼتي گشدؿگشاى» سا هَسد ثشسػي قشاس داد ٍ ثب اػتفبدُ اص پشػـٌبهِ ثِ عٌَاى اثضاس اكلي ثنِ
خوع آٍسي دادُّبي هَسد ًيبص پشداخت .اطتعبت خوع آٍسي ؿنذُ ثنِ هونک ًنشم افنضاس  ٍ SPSSثنب
اػتفبدُ اص سٍؽ ّبي آهبسي تَكيفي ٍ اػتٌجبطي تحليل ؿنذُ اًنذً .تنبيح حبكنل اص اخنشاي آصهنَى
ّوجؼتگي پيشػَى ًـبى داد هِ سفتبس هحيط صيؼتي گشدؿگشاى ثب اسصؽ ّبي صيؼت هحي ي ،دسک
هٌبفع صيؼت هحي ي ،تلَس فشٌّگي ٍ اًگيضُ فشٌّگي ساث ِ هؼتقين هعٌبداس داسد .دس هقبثنلً ،تنبيح
تحقيق هزهَس ًـبى داد هِ هيبى داًؾ هحيط صيؼنتي ٍ سفتنبس هحنيط صيؼنتي گشدؿنگشاى ساث نِ
هعٌبداسي ٍخَد ًذاسد.
كبلحي ٍ ّوکبساى ( )1391پظٍّـي سا تحت عٌَاى «ثشسػي سفتبسّبي هحيط صيؼتي دس ثيي
گشدؿگشاى ػبحلي ،ه بلعِي هَسدي :گشدؿگشاى ػبحلي ؿْش ثَؿْش دس ايبم ًَسٍص» سا ثِ اًدبم
سػبًذًذ .دس تحقيق هزهَس ،سفتبسّبي هحيط صيؼتي گشدؿگشاى ػبحلي هَسد ثشسػي قشاس گشفت .دس
ايي تحقيق ،تعذاد  267پشػـٌبهِ ،ثِطَس تلبدفي ثيي گشدؿگشاى ػبحلي ؿْش ثَؿْش تَصيع گشديذ.
ًتبيح پظٍّؾ ًـبى داد هِ ساث ِي سفتبسّبي هحيط صيؼتي ثب هتغيشّبي خٌؼيت ،تحليتت،
ٍضعيت تأّلًَ ،و اقبهت ،چگًَگي هؼبفشتً ،گشؽ هحيط صيؼتي ،اسصؽّبي هحيط صيؼتي ،داًؾ
هحيط صيؼتي ٍ هذت اقبهت آًبى هعٌبداس ًيؼت .دس هقبثل ،سفتبسّبي هحيط صيؼتي گشدؿگشاى ثب
هتغيشّبي ًگشاًي هحيط صيؼتي ٍ فشكتّب ّوجؼتگي هثجت ساث ِ داؿتِ اػتً .تبيح تحليل چٌذ
هتغيشُي سگشػيًَي ًـبى داد هِ هتغيش فشكتّب ثيـتشيي ًقؾ سا دس هذچ تحقيق ايفبء ًوَدُ
اػت.
هشٍسي ثش تحقيقبت اًدبم ؿذُ ًـبى هيدّذ هِ عَاهلي هبًٌذ ًگشاًي ٍ دغذغنِ هحنيط صيؼنتي،
ًگشؽ هحيط صيؼتي ،داًؾ هحيط صيؼتي ،آگنبّي ٍ آهنَصؽ هحنيط صيؼنتي ،اسصؽّنبي هحنيط
صيؼتي افشاد ٍ ّنچٌيي ٍيظگي ّبي خوعيتي ثش سفتبس گشدؿگشاى تأثيش داؿتِ اػت .ثِ عجبست ديگنش،
ًتبيح تحقيقبت اًدبم ؿذُ ًـبى هيدّذ هِ سفتبسّبي هحيط صيؼتي گشدؿگشاى ،تحت تنأثيش عَاهنل
هختلفي قشاس داسد .عتٍُ ثش ايي ،هشٍسي ثش ه بلعبت اًدبم ؿذُ ًـبى هنيدّنذ هنِ تعنذاد ه بلعنبت
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علوي خْت ؿٌبخت سفتبسّبي هحيط صيؼتي گشدؿگشاى ثؼيبس اًذک ثَدُ ٍ ثنِ ٍينظُ دس استجنبط ثنب
پبسکّبي خٌگلي ختء ؿٌبخت علوي هبهتً هحؼَع هيثبؿذ.
هثاًي ًظزی
تب دِّ  ،1990تحقيق دس ثبة تعييي عَاهل هؤثش ثنش سفتنبس هحنيط صيؼنتي تٌْنب ثنش ه بلعنِي
هتغيشّبي فشدي هتوشهض ثَد ٍ تَخِ هل سٍيکشدّب ،تبهيذ ثش گشايؾ ٍ عتقِ هحيط صيؼتي ثِ عٌَاى
ؿشط اػبػي ٍ ؿبيذتٌْبؿشط هقذم ثش سفتبس هيؿذ (هَساليضا ٍ 1ثشًگش .)2000،2ثِ تذسيح ٍ ثنِ هنشٍس
صهبى ،داهٌِ ًظشيبت گؼتشؽ يبفت ٍ عَاهل ديگش سا ًيض ه وح ًظش قشاس داد .ثِطَسي هنِ هنيتنَاى
گفت ديذگبُّب ي ًظنشي هختلفني ثنشاي تجينيي سفتبسّنبي هحنيط صيؼنتي ه نشح ؿنذ (داًلن ٍ 3
هيـلؼَى .)2002،4دس تحقيق حبضش ،ثشاي تجييي هؼألِ هَسد پظٍّؾ (ثشسػي خبهعِؿٌبختي سفتبس
گشدؿگشاى) اص هيبى ًظشيبت هتعذد خبهعِ ؿٌبػي هحيط صيؼت ،اص هذچ چٌذگبًِ تَػط اٍبًذسٍ 5
ٍ تَخشػَىٍ )1995( 6هذچ سفتبس هحيطصيؼتي فيتکبزَ ٍ 7هؼنل 8ثنشاي تجينيي سفتبسّنبي هحنيط
صيؼتي گشدؿگشاى اػتفبدُ ؿذُ اػت .كبحت ًظشاى هذچ چٌذگبًِ هعتقذًنذ هنِ ٌّگنبم ه بلعنِي
تأثيش سفتبس هلشفهٌٌذُ ثش هحيطصيؼت ،ثبيؼتي اًگيضُ ،تَاًبيي ٍ اهکبًبت سا هَسد تَخِ قنشاس داد .دس
هذچ چٌذگبًِ ،عَاهل اًگيضؿي عجبستٌذ اص ثبٍسّب ،هِ ثش ًگشؽ هؤثش ّؼتٌذ؛ ٌّدبسّنبي اختونبعي ٍ
ًگشؽ هِ ثِ ًَثِ خَدً ،يت هلشفهٌٌذگبى سا ثشاي عول ثِ يک سٍؽ خبف تعشيف هيهٌٌذ؛ ثبٍسّب
دسثبسُ يک فعبليت هِ اغلت دس اثش تدشثِ تغييش هييبثٌذ .عتٍُ ثش اًگيضُ ،تَاًنبييّنبي فنشدي يعٌني
داًؾ ٍ عبدات ،دس تحقق ًيبت هؤثش ّؼتٌذ .هشدم ّش سٍصُ يبد هيگيشًذ ٍ يب عبداتي داسًذ هِ آًْنب سا
ثِگًَِ تقشيجبً خَدهبس قبدس ثِ اًدبم ٍظيفِ هيهٌذ .آًْب ّنچٌيي هوکي اػت اطتعبت هْوي ًذاؿتِ
ثبؿٌذ ٍ يب قبدس ثِ دسک پيبم اطتعبت هحيطصيؼتي ًجبؿٌذ .هْنتش اص ّوِ ،فشد ثِ فشكنتّنبيي هنِ
ثتَاًذ ثِؿيَُ حبهي هحيطصيؼنت عونل هٌنذً ،ينبص داسد .اٍبًنذس ٍ تَخشػني فشكنت سا ثنِعٌنَاى
«پيؾؿشطّبي عيٌي ثشاي سفتبس» هيثيٌٌذ .ثب ايي حبچ ،آًْب ارعبى هي داسًذ هِ افشاد هوکني اػنت
ؿنننشايط هـنننبثِ سا ثنننِطنننشخ هختلنننف دسک هٌٌنننذ ،اص ايننني سٍ ،اهکبًنننبت سا هتفنننبٍت ثجيٌٌنننذ
(پيتيکبيٌيي .)15 :2007،9ثِ صعن ًيَاّ ٍ10وکنبساًؾ( )1997هنذچ چٌذگبًنِ ًـنبى هنيدّنذ هنِ
هلشفهٌٌذُ ثِ داًـي دسثبسُ ايٌکِ چشا تغييش سفتبس افشاد بصم اػت (داًؾ دسثبسُ طجيعت) ٍ ايي هنِ
1
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3
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4
Michelson
5
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6
Thøgersen
7
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8
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9
Pietikäinen
10
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چگًَِ هيتَاًذ اص هحيطصيؼت هحبفظت ًوبيذ (اطتعبت هبسثشدي)ً ،ينبص داسد .اًگينضُ هوکني اػنت
صهبًي هِ فشد ًويداًذ چگًَِ ٍ چِ اعوبلي ثش هحيطصيؼت تأثيشگزاس اػنت،ثشاي عونل ثنِ ؿنيَُاي
خبف ضعيف ثبؿذ .اغلت ثشاي تغييش عبدات ٍ فعبليتّبي هشػَمً ،يبص ثِ يبدگيشي ؿيَُّنبي خذينذ
اقذام ثِ عول ثِ ؿيَُّبي حبهي هحيط صيؼت اػت (هَلَهَع ٍ 1آيظهي.)257 :2002 ،2
هذچ سفتبس هحيطصيؼتي فيتکبزَ ٍ 3هؼل ،)1981( 4اص چنبسچَة خبهعنِؿنٌبختي ثنشاي تجينيي
سفتبسّبي هحيط صيؼتي ،اػتفبدُ هي ًوبيذ .ثِ عجبست ديگش ،دس ايي هذچ اص عَاهل خبهعِؿٌبختي ثنِ
خَثي عَاهل سٍاىؿٌبختي ثشاي تجييي ٍخَد يب عذم ٍخَد سفتبس هحيطصيؼتي اػتفبدُ هيؿنَد ٍ اص
چٌذ هتغيش اكلي هِ ثِ طَس هؼتقين ٍ غيشهؼتقين ثش سفتبس هحيطصيؼتي تأثيش داسًذ ،تـنکيل ؿنذُ
اػت .ايي هتغيشّب اص يکذيگش هؼتقل ثَدُ ٍ هيتَاًٌذ ّن تأثيش ثگزاسًذ ٍ ّن تنأثيش ثگيشًنذ ٍ تغيينش
يبثٌذ .هتغيشّبي اػبػي هَخَد دس هذچ سفتبس هحيط صيؼنتي عجبستٌنذ اص :النف)ً .گنشؽ ٍ اسصؽّنب:
ًگشؽّب ٍ اسصؽّب هني تَاًنذ هنشدم سا قنبدس ثنِ ينب هنبًع اص اًدنبم سفتبسّنبي هحنيطصيؼنتي هٌنذ.
ة).هـَخ ّنبي سفتنبسي :ايني عَاهنل ثيـنتش عنَاهلي دسًٍني ّؼنتٌذ هنِ هنيتَاًٌنذ اص سفتبسّنبي
هحيط صيؼتي حوبيت ًوبيٌذ ينب آى سا تقَينت هٌنذ؛ هبًٌنذ ه لَثينت اختونبعي ،هيفينت صًنذگي ٍ
پغ اًذاص پَچ .ج) .فـبسّبي ٌّدبسي ًؼجت ثِ سفتبس هحيطصيؼتي :ؿخق ثبيذ تقَيت هٌٌذُ هثجتني
سا ثشاي اداهِ يک سفتبس هحيطصيؼتي خبف دسيبفت ًوبيذ .ايي ثبصخَسد هيتَاًذ دسًٍي ثبؿنذ (هبًٌنذ
سضبيت اص اًدبم هبسّبي خَة) ،يب ثيشًٍي (ثِعٌَاى هثبچ ،اختوبعي هثل ًشيختي صثبلِ ،اقتلبدي هثل
دسيبفت پَچ ثنشاي ث نشيّنبي خونعآٍسي ؿنذُ) .د) .داًنؾ :دس هنذچ فيتکنبزَ ،داًنؾ ثنِ عٌنَاى
تغييشدٌّذُ ًگشؽّب ٍ اسصؽّب عول هيهٌذ (هَلوَع ٍ آيظهي.)246 :2002 ،
ثب تَخِ ثِ ايي هِ ّش يک اص هذچ ّبي هضثَس تٌْب ثِ ثخـي اص هَضَو هَسد ثشسػي پشداختنِاًنذ،
دس تحقيق حبضش ػعي ؿذُ اػت تب ثب اػتخشاج عٌبكش اكلي هذچّبي فَخ ،هذچ خذيذي طشاحني ٍ
هَسد آصهَى تدشثي قشاس گيشد .ثذيي تشتيت ،هذچ تلفيقي صيشتنذٍيي ٍ ثنِ عٌنَاى چنبسچَة تحقينق
هَسد ثشسػي تدشثي ،قشاس خَاّذگشفت.

1
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ًوَدار ؽوارُ  :1هذل ًظزی تحميك
هٌجع :يبفتِّبي تحقيق حبضش

فزضيات تحميك:
ؿذُاًذ:

ثشاػبع هذچ تحقيق ،فشضيبت صيش تذٍيي
 .1اسصؽّبي هحيط صيؼتي ثش سفتبس هحيط صيؼتي گشدؿگشاى تأثيش داسد.
 .2داًؾ هحيط صيؼتي ثش سفتبس هحيط صيؼتي گشدؿگشاى تأثيش داسد.
ً .3گشؽ هحيط صيؼتي ثش سفتبس هحيط صيؼتي گشدؿگشاى تأثيش داسد.
 .4اهکبًبت ثش سفتبس هحيط صيؼتي گشدؿگشاى تأثيش داسد.
 .5فـبسّبي ٌّدبسي ثش سفتبس هحيط صيؼتي گشدؿگشاى تأثيش داسد.
 .6هتغيشّبي خوعيت ؿٌبختي (ػي ،خٌؼيت ،هحل ػکًَت ،ػن ح تحلنيتت) ثنش سفتبسّنبي
هحيط صيؼتي گشدؿگشاى تأثيش هيگزاسد.
رٍػؽٌاعي تحميك
تحقيق حبضش ثب اػتفبدُ اص سٍؽ پيونبيؾ اًدنبم ؿنذ .دس ايني خنب ،ثشاػنبع چنبسچَة ًظنشي،
پشػـٌبهِ ي تحقيق تذٍيي گشديذ ٍ ػپغ ثيي گشدؿگشاى طجيعي هِ دس ايبم تبثؼتبى (ػبچ )1393
اص پبسک خٌگلي ؿْش ًَس ٍاقع دس اػتبى هبصًذساى ثبصديذ هشدًذ ،تَصيع ؿذ .خبهعِي آهبسي تحقيق سا
گشدؿگشاى ثبصديذ هٌٌذُ اص پبسک خٌگلي ًَس تـکيل دادُ ٍ ثشاي اًتخنبة ًوًَنِّنب ،اص سٍؽ ًوًَنِ
گيشي دس دػتشع يب ًوًَِگيشي آػبى 1اػ تفبدُ ؿذُ اػنت .ثنب تَخنِ ثنِ اطتعنبت هَخنَد ،تعنذاد
تقشيجي گشدؿگشاى ثبصديذ هٌٌذُ اص پبسک خٌگلي ًنَس دس هحنذٍدُ صهنبًي هنَسد ثشػني (هنشداد هنبُ
ً 20000 ،)1393فش ثَدُاًذ هِ ثب اػتفبدُ اص فشهَچ ًوًَِگيشي هَهشاى ،حدن ًوًَِ هَسد ًيبص 375
ًفش تعييي ؿذُاًذ .هع الَكف ،پغ اص ثبصثيٌي پشػـٌبهِ ٍ حزف پشػـٌبهِّبي ًنبقق ،تعنذاد 300
پشػـٌبهِ هِ فبقذ ًقق ثَدُ اػت ،هتک ثشسػي ٍ تحليل دس تحقيق حبضش قنشاس گشفنت .دادُّنبي

Convenience sampling

1
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گشدآٍسي ؿذُ ثِ هوک ًشم افضاس  ٍ SPSSثب اػتفبدُ اص آهبسُّبي تَكيفي ٍ اػتٌجبطي هَسد تدضينِ ٍ
تحليل قشاس گشفت.
تعاریف ٍ ًحَُ عٌدؼ هتغيزّا
الف .رفتارّای سیغت هحيطي :سفتبس هحيطصيؼتي ،هدوَعِاي هٌؾّبي افشاد خبهعِ ًؼجت
ثِ هحيط صيؼت اػت هِ دس يک طيف ٍػيع اص احؼبػبت ،توبيتت ٍ آهبدگيّبي خبف ثشاي سفتنبس
ًؼجت ثِ هحيطصيؼت سا ؿبهل هيؿَد .افنشاد ّنش خبهعنِاي ثشحؼنت ؿنشايط ٍ هقتانيبت خنبف
اختوبعي ٍ فشٌّگي ثشخَسد هتفبٍتي ًؼجت ثِ هحيط صيؼت داسًذ .ايي ثشخَسدّنب ٍ سفتبسّنب هوکني
اػت هبهتً هٌفي ٍ ثشعليِ هحيط صيؼت ٍ يب ثبلعکغ هبهتً هثجت ٍ ثشلِ هحيطصيؼت ثبؿنذ(عقيلي ٍ
1
ّوکبساى .)1388 ،ثشاي ػٌدؾ ٍ اًذاصُگيشي سفتبس هحنيط صيؼنتي اص هقينبع  9گَينِاي اػنتشى
( )2000اػتفبدُ ؿذُ اػت .دس اييخب ،پبػخّب ثش اػبع طيف ليکشت اص ّويـِ ثب هذ  4تب ثنِ ّني
ٍخِ ثب هذ  1طجقِثٌذي ؿذُ اػتً .وشُ ثبب دس هقيبع سفتنبس هحنيط صيؼنتي ًـنبىدٌّنذُ خْنت
گيشي سفتبس هحيطصيؼتگشايبًِ اػت .گَيِّبي ايي هقيبع عجبست اػت اص:
خذٍل ؽوارُ: 1گَیِّای هزتَط تِ رفتارّای هحيطسیغتي
1

ٌّگام تزن هحل گزدػ ٍ حيي هغافزت ستالِّا را ؽخصاً خوع هيکٌن.

2

هي صثبلِّبي هَخَد سا دس ػ ل صثبلِ هي سيضم حتي اگش صثبلِ سا فشد ديگشي سّبهشدُ ثبؿذ.

3

دس هؼبفشت ٍ گشدؽ ٍػبيل ٍ صيشاًذاصم سا سٍي چوي ٍ ػجضُ قشاس هيدّن.

4

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

5

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

6

اگش آتؾ دسػت هشدُ ثبؿن ػعي هيهٌن اص خبهَؽ ؿذى هبهل آى ه وئي ثبؿن.

7

دس طَچ ػفش اص ظشٍف يک ثبس هلشف اػتفبدُ هيهٌن.

8

اگش ثشاي گشدؽ ثِ خٌگل يب پبسک ثشٍم ثشاي گشم ؿذى ٍ تْيِ غزا آتؾ دسػت هيهٌن.

9

دس هؼبفشت ٍ گشدؽ هيؼِ صثبلِ ثب خَدم ثِ ّوشاُ داسم.

هٌجع :اػتشى2000 ،

ب .داًؼ هحييطسیغيتي :داًنؾ هحنيط صيؼنتي ،ؿنبهل اطتعنبتي اػنت هنِ افنشاد دسثنبسُ
هحيطصيؼت ،ثَمؿٌبػي ػيبسُ صهيي ٍ تأثيش هٌؾّبي اًؼبًي ثش سٍي هحيطصيؼت /صيؼتثَم داسًذ
(آسهشي .)1 :1990 ، 2ثب تَخِ ثِ ايي تعشيف هيتنَاى داًنؾ دسثنبسُ سفتنبس گشدؿنگشاى سا اينيگًَنِ
هعشفي ًوَد :اطتعبت فشد دسثبسُ سفتبس گشدؿگشي ،تأثيشات آى ثش هحيطصيؼنت ٍ اًؼنبىّنب .اص ً نش
Stern
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تعشيف عوليبتي ،ثشاي ػٌدؾ ٍ اًذاصُ گيشي داًؾ هحيط صيؼتي اص هقيبع  8گَيِي هحقق ػبختِ
ثْشُ گشفتِ ؿذُ اػت .پبػخّب ثش اػبع طيف ليکشت ٍ ثِ كنَست ثلني ثنب هنذ  ٍ 2خينش ثنب هنذ ،1
طشاحي ؿذُ اػت .هؼت اهتيبص ثبب دس ايي هقيبع ثِ هعٌبي ثبب ثَدى داًنؾ هحنيطصيؼنتي اػنت.
گَيِّبي ايي هقيبع دس خذٍچ صيش ثيبى ؿذُاًذ.
خذٍل ؽوارُ  :2گَیِّای هزتَط تِ داًؼ هحيطسیغتي
1

گاس دی اکغيذ کزتي در خَ تاعث ایداد تأثيزات خْاًي گلخاًِای هيؽَد.

2

تـذيذ اثش گلخبًِ اي هَخت گشم ؿذى خْبًي هيؿَد.

3

صثبلِّبي پتػتيکي 50،ػبچ ديشتش دس طجيعت تدضيِ هيؿًَذ

4

اص ثيي سفتي خٌگلّبي حبسُاي ،هَخت افضايؾ اثشات گلخبًِ اي هيؿَد.

5

تخليِ فبضتة دس سٍدخبًِّب هْن تشيي عبهل آلَدگي آة اػت

6

اػتفبدُ اص اًشطيّبي تدذيذ ؿًَذُ(خَسؿيذ ٍ ثبد) ،ثبعث افضايؾ گشهبي خْبًي هيؿَد.

7

سيضگشدّب ٍ طَفبى ؿي عبهل اكلي آلَدگي َّا ٍ فشػبيؾ خبک اػت

8

گبص هتبى دس فعل ٍ اًفعبچ ؿيويبيي صثبلِّب تَليذ هيؿَد

هٌجع :كبلحي ٍ ّوکبساى1392 ،

جً .گزػ هحيط سیغيتيً :گنشؽ هحنيطصيؼنتي ًينض هدوَعنِاي احؼبػنبت خَؿنبيٌذ ينب
ًبخَؿبيٌذ دس هَسد ٍيظگي ّبي هحيط فيضيکي يب هؼنبيل هشثنَط ثنِ آى اػت(كنبلحي ٍ ّوکنبساى،
" .)1392اص ًظش تعزیف عوليبتي ٍ ثشاي ػٌدؾ ًگشؽ هلي ًؼجت ثِ هحيطصيؼنت اص هقينبع 15
گَيِ اي داًل ٍ ٍىلييش ( )2000اػتفبدُ ؿذُ اػت"(كبلحي ٍ قبزوي اكنل .)71 :1392 ،پبػنخّنب
ثشاػبع طيف ليکشت اص هبهتً هَافق ثب هذ  5تب هبهت هخبلف ثب هذ  1طجقِثٌذي ؿذُ اػتً .وشُ ثبب
دس هقيبع ًگشؽ هحيط صيؼتي ًـبىدٌّذُ خْتگيشي طشفذاساًِ هحيطصيؼتي اػت.گَيِّبي ايي
هقيبع دس خذٍچ صيش آهذُاًذ.
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خذٍل ؽوارُ  :3گَیِّای هزتَط تِ ًگزػ سیغت هحيطي
ها دارین ٍضعيتي پيذا هيکٌين کِ کزُ سهيي فمط هيتَاًذ ًياسّای تعذاد هؾخصي اس اًغاىّا را

1

تاهيي کٌذ.

2

اًؼبىّب حق داسًذ تب هحيط صيؼت سا ثشاي تبهيي ًيبصّبي خَد تغييش دّذ.

3

ٌّگبهي هِ اًؼبىّب دس طجيعت دخبلت هيهٌٌذ ،پيبهذّبي هليجت ثبسي پيؾ خَاّذ آهذ.

4

ًجَغ اًؼبى ،هب سا ه وئي هيػبصد هِ صهيي ثِ خبي غيش قبثل صًذگي تجذيل ًويؿَد.

5

اًؼبىّب ،ؿذيذاً اص هحيط صيؼت ػَء اػتفبدُ هيهٌٌذ.

6

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

7

گيبّبى ٍ حيَاًبت ثِ اًذاصُي اًؼبًْب حق صيؼتي داسًذ.

8

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

9

ثب ٍخَد تَاًبييّبي ٍيظُاي هِ ثـش داسد ،اًؼبًْب ٌَّص تحت هٌتشچ قَاًيي طجيعي اًذ.

10

دسثبسُ اثشات تخشيجي فعبليتّبي اًؼبى ثش هحيط صيؼت ؿذيذاً اغشاخ ؿذُ اػت.

11

صهيي ّوبًٌذ ػفيٌِ هَچکي اػت هِ فاب ٍ هٌبثع هحذٍدي داسد.

12

ّذف اص خلقت اًؼبًْب ،حکوشاًي ثش ػبيش هَخَدات هيثبؿذ.

13

تعبدچ طجيعت ثؼيبس حؼبع اػت ٍ ثِ آػبًي ثشّن هيخَسد.

14

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

15

اگش ّوِ چيض ثِ ّويي كَست اداهِ يبثذ ،ثِ صٍدي ؿبّذ يک فبخعِي هحيط صيؼتي ثضسگ خَاّين ثَد.

هٌجع :كبلحي ٍ قبزوي اكل1392 ،

د .ارسػ سیغت هحيطي :اسصؽ هحيط صيؼتي ؿبهل خْت گيشيّبي اػبػني فنشد دس هنَسد
هحيط صيؼت ٍ ًـبًگش خْبى ثيٌي ٍي دس هَسد خْبى طجيعي اػت( ثبسّ ٍ 1وکنبساى .)2003،ثنشاي
ػٌدؾ ٍ اًذاصُگيشي اسصؽ هحيط صيؼتي اص هقيبع  5گَيِاي اػنتفبدُ ؿنذُ اػنت .پبػنخّنب ثنش
اػبع طيف ليکشت اص هبهت هَافق ثب هذ  5تب هبهت هخبلف ثب هذ 1طجقنِثٌنذي ؿنذُ اػنت .هؼنت
اهتيبص ثبب دس ايي هقيبع ثِ هعٌبي ثبب ثَدى اسصؽ هحيط صيؼتي هيثبؿذ .گَينِّنبي ايني هقينبع
عجبستٌذ اص :توبم چيضّب ،خَاُ اًؼبى ثبؿٌذ ،خَاُ خبًَس يب گيبُ يب ػٌگ حنق حينبت داسًنذ؛ طجيعنت
حتي دس خٌجِّبي ثي خبى خَد ًيض ثبيذ هَسد هحبفظت قشاس ثگيشد؛ هب دس هقبثنل ًؼنلّنبي آتني دس
صهيٌِ هحيط صيؼت هؼؤٍچ ّؼتين؛ ػيبسُ صهنيي ثنِ خنَدي خنَد اسصؿنوٌذ ّؼنت ٍ ثبينذ هنَسد
هحبفظت قشاس گيشد ٍ ثببخشُ ،حشين طجيعت سا ثبيذ حفظ هشد ٍ ثشاي آى اسصؽ قبزل ؿذ.
ُ .اهکاًات :صيشػبختّب ٍ فشكتّبي بصم هْبفشاد ثشاي سفتبس هٌبػت ثِ آًْب احتينبج داسًنذ ،دس
اتجبط ثب سفتبس گشدؿگشي ؿبهل دػتشػني ثنِ قنَاًيي هٌبػنت ،افنشاد ساٌّونب ،اهکبًنبت هٌبػنت ٍ...
هيثبؿذ .ثشاي ػٌدؾ ٍ اًذاصُگيشي فشكتّنب اص هقينبع  5گَينِاي كنبلحي ٍ ّوکنبساى ()1391
Barr
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اػتفبدُ ؿذُ اػت .پبػخ ّب ثشاػبع طيف ليکشت اص هبهتً هَافق ثب هذ  5تب هنبهتً هخنبلف ثنب هنذ 1
طجقِ ثٌذي ؿذُ اػت.هؼت اهتيبص ثبب دس ايي هقيبع ثِ هعٌبي ٍخَد فشكتّب ٍ صيشػبختّبي بصم
دس هَسد سفتبس گشدؿگشي اػت.گَيِّبي ايي هقيبع عجبستٌذ اص:ػ ل صثبلِ ثنِ اًنذاصُ هنبفي دس گنشد
ؿگبّْب ٍخَد داسد؛ دس صهبى ٍسٍد ثِ گشدؿگبُّب ثِ هب هيؼِ صثبلِ هيدٌّذ؛ تبثلَّبي ساٌّونب دسثنبسُ
حفبظت اص دسختبى ثشاي خلَگيشي اص آتؾ ػَصي دس پبسکّب ٍخَد داسد؛ دس پبس کّنب افنشاد ساٌّونب
ثشاي اػتفبدُ دسػت اص پبسک ٍ تزهش دادى ثِ افشاد هتخلنف حانَس داسًنذ ٍ ًْبيتنبً ،اهکبًنبت بصم
خلَگيشي اص تخشيت هحيط صيؼت هبًٌذ آتؾداىّب ثشاي هْبس هشدى آتؾ دس دػتشع اػت.
ٍ .فؾارّای ٌّداری :اًَاو هختلفي اص ٌّدبسّبي اختونبعي ٍخنَد داسد ،يکني اص آًْنب ٌّدنبس
ؿخلي اػت هِ ثب هفَْم اص خَد هشتجط اػت ٍ ثِ عٌَاى يک احؼبع تعْذ اختقي تدشثِ هيؿنَد
(هيٌتَى ٍ سٍص ٍ 1997 ،ؿَاستضٌّ .)1973 ،دبسّبي ؿخلي اؿبسُ ثِ اظْبساتي داسد دس هنَسد ايٌکنِ
چگًَِ فشد ثبيذ سفتبس هٌذ (ثِ طَس هلي) ٍ يب ايٌکِ چگًَِ فشد هعتقذ اػت هِ ثبيذ ثب تَخِ ثِ ديگشاى
ٍ هحيطصيؼت سفتبس هٌذ (ديتضّ ٍ ،1وکبساى .)2005 ،ثشاي ػٌدؾ ٍ اًذاصُگيشي ٌّدبس ؿخلني اص
هقيبع  5گَيِاي هحقق ػبختِ ثْشُ گشفتِ ؿذُ اػت .پبػخّب ثشاػبع طيف ليکشت اص هبهتً هَافق
ثب هذ  5تب هبهتً هخبلف ثب هذ  1طجقِثٌذي ؿذُ اػت .هؼت اهتيبص ثبب دس ايني هقينبع ثنِ هعٌنبي
ؿذت ٌّدبس اختوبعي اػت .گَيِ ّبي ايي هقيبع عجبستٌذ اص :طجيعت سا تويض ًگِ هيداسم چنَى آى
سا خبًِ دٍم خَدم هي داًن؛ صثبلِ سا دس هحيط صيؼت سّب ًويهٌن چَى ثنبٍس داسم ثنِ خنَدم آػنيت
هيصًن؛ اعابي خبًَادُ اص هي اًتظبس داسًذ هِ صثبلِّبي هٌضچ سا ثبصيبفت هٌن؛ ّوؼبيِّب تَقنع داسًنذ
هِ صثبلِّب سا دس ػ ل ّبي صثبلِ دس هحل قشاس دّين ٍ ًْبيتبًّ ،ي ٍقت صثبلِ سا دس خيبثبى ًوي سينضم،
چَى فکش هيهٌن ديگشاى هشا تحت ًظش داسًذ.
اعتثار ٍ پایایي
دس تحقي ق حبضش ثشاي اطويٌبى اص اعتجبس اثضاسػٌدؾ ،اثتذا اعتجبس كَسي ػنؤابت پشػـنٌبهِ ،اص
ًظشات هتخللبى دس حَصُ ي هَضَو تحقيق ،هَسد ثْشُ ثشداسي قشاسگشفنت .عنتٍُ ثنش ايني ،تنتؽ
گشديذ تب دس طشاحي ػؤابت پشػـٌبهِ ،اص ػؤابت هـبثِ هِ دس تحقيقبت پيـيي اػتفبدُ ؿنذُاًنذ،
ثْشُ گشفتِ ؿَدّ .نچٌيي ،ثشاي اطويٌبى اص پبيبيي ًتبيح ،سٍؽ آلفبي هشًٍجنب هنَسد اػنتفبدُ قنشاس
گشفتِ اػت .ثش ايي اػبع ،ضشيت آلفبي هحبػجِ ؿذُ ثشاي هتغيشّبي تحقيق عجبستٌنذ اص :سفتبسّنبي
هحيط صيؼتي  ،0/92داًؾ صيؼت هحي يً ،0/72گشؽ هحيط صيؼتي  ،0/89اسصؽ هحيط صيؼنتي
 ،0/90فـبسّبي ٌّدبسي  ٍ0/84دس ًْبيت ،هتغيش اهکبًبت .0/81
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ًتایح ٍ یافتِّای تحميك
الف) تَصيف هتغيزّای خوعيت ؽٌاختي
تَصيع گشدؿگشاى هَسد ثشسػي ثش حؼت هتغيشّنبي صهيٌنِاي ًـنبى هنيدّنذ هنِ 48/0دسكنذ
پبػخگَيبى هَسد ثشسػي سا هشداى ٍ  52/0دسكذ اص آًْب سا صًبى تـکيل هيدّذ .ثيـتشيي افشاد هنَسد
ثشسػي ( 60/3دسكذ) دس گشٍُ ػٌي  15-30ػبچ ٍهوتشيي پبػخگَيبى ( 1/0دسكذ) دس گشٍُ ػنٌي
ثببي  75ػبچ قشاس داسًذ .ػ ح تحليتت  4/0دسكذ اص پبػخگَيبى صيشديپلن 12/3 ،دسكنذ دينپلن،
 83/7دسكذ ثببتش اص ديپلن هيثبؿذ .هقبيؼِ دسكذّبي فَخ ًـبى هيدّذ هِ گنشٍُ ثنببتش اص دينپلن
ثب  83/7دسكذ ثيـتشيي تعذاد سا ثِ خَد اختلبف دادُ اػت 69/3 .دسكذ اص پبػخگَيبى دس ؿنْش ٍ
 30/7دسكذ دس سٍػتب ػکًَت داسًذ.
ب .تَصيف اخوالي هتغيزّای اصلي تحميك
ّوبً َس هِ دس ثخؾ سٍؽؿٌبػي ًيض ه نشح ؿنذ هتغينش «اسصؽ هحنيطصيؼنتي» ثنب  5گَينِ
ػٌديذُ ؿذُ اػتً .تبيح تحقيق ًـبى دادُ اػت هنِ دس هدونَو ،هينبًگيي اسصؽ هحنيط صيؼنتي
 4/22اص  5هي ثبؿذ .ثِ عجبست ديگش ،گشدؿگشاى ثشاي هحيط صيؼت اسصؽ ثؼيبس ثببيي قبزل ّؼنتٌذ.
ًتبيح تحقيق دس استجبط ثب هتغيش «ًگنشؽ هحنيط صيؼنتي" ًينض ًـنبى دادُ اػنت هنِ دس هدونَو،
هيبًگيي ًگشؽ هحيط صيؼتي  4/03اص  5هي ثبؿذ .ثِ عجبست ديگش ،گشدؿگشاى هَسد ثشسػني ًگنشؽ
هحيط صيؼتي ثؼيبس هثجتي داسًذ .ثش اػبع يبفتِّبي تحقيق ،هنيتنَاى گفنت هنِ هينبًگيي داًنؾ
هحيط صيؼتي گشدؿگشاى هَسد ثشسػي  1/75اص  2هيثبؿذ .ثِ عجبست ديگنش ،هنيتنَاى گفنت داًنؾ
هحيط صيؼتي ثؼيبس ثنببتش اص حنذ هتَػنط اػنتً .تنبيح تحقينق دس استجنبط ثنب هتغينش "فـنبسّبي
ٌّدبسي" هِ ثب  7گَيِ ػٌديذُ ؿذُ ًـبى هي دّذ هنِ دس هدونَو ،هينبًگيي فـنبسّبي ٌّدنبسي
 3/87اص  5هيثبؿذ هِ هي تَاى گفت گشدؿگشاى هعتقذًذ هِ ثبيذ ثب احؼبع تعْذ ثب هحنيط صيؼنت
سفتبس هٌٌذّ .نچٌييً ،تبيح تحقيق دس استجبط ثب هتغيش «اهکبًبت»ًـبى داد هِ دس هدونَو ،هينبًگيي
فشكت  3/19اص  5هيثبؿذ هِ هنيتنَاى گفنت گشدؿنگشاى اهکبًنبت ٍ صينش ػنبختّنبي بصم ثنشاي
سفتبسهٌبػت ثِ هحيط صيؼت سا دس اختيبس داسًذًْ.بيتبً ،يبفتِّبي تحقيق دس استجبط ثب هتغينش ٍاثؼنتِ
(سفتبسّبي هحيط صيؼتي) ًـبى هيدّذ هِ هيبًگيي سفتبسّبي هحيط صيؼتي گشدؿگشاى  3/49اص 4
هيثبؿذ ٍ ثش ايي اػبع هيتَاى گفت ػ ح سفتبسّبي هحيط صيؼتي ًؼجتبً ثبب گنضاسؽ ؿنذُ اػنت.
خذٍچ صيش ًـبىدٌّذُ ؿبخقّبي آهبسي (حذاقل ،حذاهثش ،هيبًگيي ،اًحشاف هعيبس) هتغيشّبي هَسد
ثشسػي سا ًـبى هيدّذ.
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خذٍل ؽوارُ : 4ؽاخصّای آهاری هفاّين ٍ هتغيزّای اصلي تحميك
ردیف

همياط /هتغيز /هفَْم

ًوزُ حذالل ٍ حذکثز

هياًگيي

اًحزاف هعيار

1

ًگشؽ هحيط صيؼتي

5-1

4/03

1.18

2

داًؾ هحيط صيؼتي

2-1

1.75

0.41

3

اسصؽ هحيط صيؼتي

5-1

4.22

1.17

4

فـبسّبي ٌّدبسي

5-1

3/87

1/13

5

اهکبًبت

5-1

3/19

1/38

6

سفتبسّبي هحيط صيؼتي

4-1

3/49

0/83

هٌجع :يبفتِّبي تحقيق حبضش

ًتبيح حبكل اص آصهَىّبي آهبسي ثشاي ثشسػي فشضيبت تحقيق تحت دٍ عٌَاى هتفبٍت ٍ دس ريل
اسايِ ؿذُاًذ.
الف .هتغيزّای خوعيت ؽٌاختي
ّوبً َس هِ قجتً ه شح ؿذ ،ثب تَخِ ثِ ًتبيح تحقيقبت پيـيي ٍ هذچ ًظشي تحقيق ،هتغيشّنبي
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.
خذٍل ؽوارُ  :5آسهَى تفاٍت هياًگيي رفتارّای هحيط سیغتي تز حغة خٌغيت ٍ هحل عکًَت
هتغيزّای دٍ ؽمي

گزٍُّا

تعذاد

هياًگيي

آسهَىt

عطح هعٌا داری

خٌغيت

صى

156

31/96

-3/125

0/000

هشد

144

31/01

ؿْش

208

31/58

سٍػتب

92

31/33

هحل عکًَت

0/334

0/214

هٌجع :يبفتِّبي تحقيق حبضش

ثب تَخِ ثِ دادُّبي خذٍچ فَخ هي تَاى گفت هِ اص لحبظ هيبًگيي ،سفتبسّبي هحيط صيؼتي ثيي
هشد ٍ صى دس ايي آصهَى تفبٍت هعٌبداسي (ٍ )0/000خَد داسدّ .نچٌيي ،ثب تَخِ ثِ ػ ح هعٌنبداسي
( )0/214تفبٍتي ثيي ػبهٌبى ؿْش ٍ سٍػتب ٍخَد ًذاسد.
ػ ح تحليتت ٍ ساث ِ آى ثب سفتبس هحيط صيؼتي گشدؿگشاى هَسد ثشسػي ٍ آصهَى قشاس گشفنت.
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 اػتً .تبيح آصهَى آًٍَا ًـبًذُ اػنت
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(هقذاس آصهَى; 8/79؛ ػن ح هعٌني داسي; )0/00هنِ سفتنبس هحنيط صيؼنتي گشدؿنگشاى ثشحؼنت
تحليتت تفبٍت هعٌبداسي داسد .ثشاي آًکِ اص خضزيبت سفتبسّبي هحيط صيؼتي گشدؿنگشاى ثشحؼنت
ػ َح تحليتت (صيشديپلن ،ديپلن ٍ ثببتشاص ديپلن ) آگبُ ؿَين ثب تکيِ ثش آصهَى  Tukeyثِ هقبيؼنِ
هيبًگييّب پشداختِ اين .خذٍچ صيش تفبٍت هيبًگييّب سا ًـبى هيدّذ.
خذٍل ؽوارُ : 6آسهَى تفاٍت هياًگيي عطح تحصيالت ٍ رفتارّای هحيط سیغتي گزدؽگزاى
تحصيالت

هياًگيي

صيشديپلن

28/3

ديپلن

29

ثببتشاص ديپلن

32/12

دیپلن

تاالتزاس دیپلن

سیزدیپلن

تفبٍت هيبًگيي

0/86

-3/12

ػ ح هعٌي داسي

0/89

0/16

تفبٍت هيبًگيي

0/86

-3/99

ػ ح هعٌي داسي

0/89

0/00

تفبٍت هيبًگيي

3/12

3/99

ػ ح هعٌي داسي

0/16

0/00

هٌجع :يبفتِّبي تحقيق حبضش

ثب تَخِ ثِ ًتبيح آصهنَى ٍ ًينض ػن ح هعٌنبداسي هٌنذسج دس خنذٍچ فنَخ ،هنيتنَاى گفنت هنِ
گشدؿگشاًي هِ داساي تحليتتي دس ػ ح ديپلن ٍ ثببتش اص دينپلن ّؼنتٌذ ،داساي سفتبسّنبي هحنيط
صيؼتي هؼؤٍبًِتشي ّؼتٌذّ .ن چٌيي گشدؿگشاًي هنِ دس هقنبطع دينپلن ٍ ثنببتشاص دينپلن ثَدًنذ،
هيبًگييّبي ثببتشي دس سفتبسّبي هحيط صيؼتي داؿتٌذ.
ب .آسهَى فزضيات اصلي
ّوبً َس هِ قجتً ه شح ؿذ ،ه جق فشضيبت تحقيق هتغيشّبي اػبػي هِ ثش سفتبس هحيط صيؼتي
گشدؿگشاى تأثيش داسًذ ،عجبستٌذ اص :اسصؽّبي هحيط صيؼتي ،داًؾ هحنيط صيؼنتيً ،گنشؽ هحنيط
صيؼتي ،اهکبًبت هٌبػت ٍ ًْبيتبً ،فـبسّبي ٌّدبسي.
خذٍل ؽوارُ :7ضزایة ّوثغتگي هتغيزّای هغتمل تا رفتارّای هحيط سیغتي
هتغيزّای هغتمل

هتغيز ٍاتغتِ(رفتارّای هحيط سیغتي)
ؿذت ّوجؼتگي

ػ ح هعٌبداسي

ارسػّای هحيط سیغتي

0/248

0/000

ًگزػ هحيط سیغتي

0/235

0/000

فؾارّای ٌّداری

0/156

0/000

داًؼ هحيط سیغتي

0/152

0/000

اهکاًات هٌاعة

0/07

0/18

هٌجع :يبفتِّبي تحقيق حبضش
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ًتبيح آصهَى آهبسي هٌنذسج دس خنذٍچ فنَخ گَينبي ايني اػنت هنِ سفتبسّنبي هحنيط صيؼنتي
گشدؿگشاى ثب داًنؾ صيؼنت هحي ني ،اسصؽ صيؼنت هحي يً،گنشؽ صيؼنت هحي ني ٍ فـنبسّبي
ٌّدبسي ّوجؼتگي هؼقين ٍ هثجت ٍخَد داسد .ثِ عجبست ديگش ،آى دػتِ اص گشدؿگشاى هَسد ثشسػي
هِ داًؾ صيؼت هحي ي ،اسصؽ صيؼت هحي يً ،گشؽ صيؼت هحي ي،خَد-هبسآهنذي ٍ فـنبسّبي
ٌّدبسي ثببتش سا اثشاص داؿتِاًذ ،سفتبسّبي هحيط صيؼتي ػبصگبسي تشي سا ًؼجت ثِ هحيط صيؼنت اص
خَد ًـبى دادًذّ .نچٌييً ،تبيح خذٍچ فَخ ًـبى هيدّذ هنِ ثنيي سفتبسّنبي هحنيط صيؼنتي ثنب
اهکبًبت ساث ِ هعٌبداسي ٍخَد ًذاسد.
تحليل رگزعيًَي چٌذ هتغيزُ
ثب اػتفبدُ اص تحليل سگشػيًَي چٌذ هتغيشُ هي تَاى تأثيش هدوَعِ اي اص هتغيشّنبي هؼنتقل ثنب
يک هتغيش ٍاثؼتِ سا ثشسػي ًوَد .دسحقيقت سگشػيَى چٌنذ هتغينشُ تشهيجني خ ني اص هتغيشّنبي
هؼتقل سا ايدبد هي ًوبيذ هِ حذاهثش ّوجؼتگي سا ثب هتغيش ٍاثؼتِ ًـبى دٌّنذ .ثنِ هٌظنَس اسصينبثي
تأثيش هتغيشّبي هؼتقل ثش هتغينش ٍاثؼنتِ اص سٍؽ سگشػنيَى گنبم ثنِ گنبم اػنتفبدُ ؿنذُ اػنت ٍ
هتغيشّبيي هِ ثيـتشيي ضشيت تعييي ؿذُ سا داسا ثَدًذ دس هذچ ثنبقي هبًذًنذ .دس خلنَف ثشسػني
ّن خ ي هتغيشّبي هؼتقل اصآهبسُ تَلشاًغ اػتفبدُ ؿذُ اػتّ .شچِ تَلشاًغ ًضديک ثِ يک ثبؿنذ
ًـبى اص عذم ّنخ ي هتغيشّبػت.
خذٍل ؽوارُ  :8هذل رگزعيًَي گام تِ گام هتغيزّای هغتمل در تثييي هتغيز رفتارّای هحيط سیغتي
ضزیة تعييي تعذیل

ضزیة ّوثغتگي

ضزیة تعييي

چٌذگاًِ() R

))R Square

1

0/368

0/135

0/133

2

0/429

0/184

0/180

44/759

3

0/473

0/224

0/218

37/999

0/000

4

0/496

0/246

0/239

32/242

0/000

5

0/507

0/257

0/248

22/295

0/000

هذل

ؽذُ
)) Adjust R Square

همذار

عطح

آسهَىF

هعٌاداری

62/193

0/000
0/000

هٌجع :يبفتِّبي تحقيق حبضش

خذٍچ فَخ ًـبى هيدّذ هِ سگشػيَى اص  5هذچ (گبم) تـکيل ؿذُ اػت ٍ ثب تَخِ ثِ ايني هنِ
هٌبػت ثَدى هذچ (گبم) دس ّشهحلِ ثش اػبع آهبسُ  Fػٌديذُ هيؿَد ،اطتعبت حبكلِ گَينبي آى
اػت هِ هقذاس آصهَى ، Fثب  99دسكذ اطويٌبى ٍ دس ػ ح خ بي هَچکتش اص  0/01هعٌي داس اػنت.
ثِ عجبست ديگش ،هتغيشّبي هؼتقل قبدس ثِ تجييي تغييشات هتغيش هيثبؿٌذ .ثيـتشيي ضنشيت تعينيي
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ثِ تشتيت ،هشثَط ثِ هذچ(گبم)  5هيثبؿذ هِ  25/7دسكذ ٍ هذچ(گبم)  4هِ  24/6دسكذ اص تغييشات
هتغيش ٍاثؼتِ سا تجييي هيًوبيٌذ.
خذٍل ؽوارُ  : 9ضزایة تأثيز هذل ًْایي رگزعيَى هتغيزّای هغتمل تثثييي کٌٌذُ رفتارّای هحيط
سیغتي
هتغيز

ضزیة تتا

Tآسهَى

هعٌاداری

تَلزاًظ

همذار ثاتت

_

0/905-

0/000

_

ارسػّای هحيط سیغتي

0/254

5/252

0/000

0/808

ًگزػ هحيط سیغتي

0/234

4/929

0/000

0/836

فؾار ٌّداری

0/147

3/247

0/000

0/916

داًؼ هحيط سیغتي

0/149

3/308

0/000

0/934

اهکاًات هٌاعة

0/110

2/430

0/016

0/913

هٌجع :يبفتِّبي تحقيق حبضش

خذٍچ فَخ هتغيشّبيي هِ دس هذچ ًْبيي سگشػيَى ثبقي هبًنذُاًنذ سا ًـنبى هنيدّنذ .دس هنذچ
سگشػيَى گبم ثِ گبم توبهي هتغيشّبي هؼتقل يک ثِ يک ٍاسد ؿنذًذ ٍ ،هتغينش اسصؽّنبي هحنيط
صيؼتي اٍليي هتغيشي اػت هِ ٍاسد هذچ ؿذُ ٍ دس هقبثل ،هتغيش اهکبًبت آخنشيي هتغينشي هنِ ٍاسد
هذچ ؿذُ ٍ هوتشيي تأثيش آهبسي سا دس تجييي تغييشات هتغيش ٍاثؼتِ داسا هيثبؿٌذ.
تاثيز ضزایة رگزعيًَي
ثِ هوک تبثيش ضشايت سگشػيًَي هيتَاى تأثيشات هؼتقين ّشينک اص هتغيشّنبي هؼنتقل سا ثنش
هتغيش ٍاثؼتِ ٍ هيضاى ايي تأثيشات سا ؿٌبػبيي ًوَد .دسًتيدِ ،هذچ ًظشي تحقيق هَسد آصهنَى قنشاس
هيگيشد ٍ تجذيل ثِ هذچ تدشثي تحقيق هي ؿَد .هنذچ تدشثني تحقينق اص طشينق سگشػنيَى چٌنذ
هتغيشُ ٍ ثِ ؿيَُ ّوضهبى هَسد آصهَى قشاس گفتً .وَداس ريل هذچ تدشثي سا ًـبى هيدّذ.
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ًوَدار :2هذل تدزتي تحميك
هٌجع :يبفتِّبي تحقيق حبضش

ّوبً َس هِ دس هذچ تدشثي تحقيق ًـبى دادُ ؿذُ اػت هؼيشّبي تعينيي ؿنذُ ًـنبى دٌّنذُ
تأثيشات هؼتقين هتغيشّبي هختلف ثش هتغيش ٍاثؼتِ هيثبؿذ .ايي هؼنيشّب ؿنبهل هؼنيش اسصؽّنبي
هحيط صيؼتيً ،گشؽ هحيط صيؼتي ،فـبس ٌّدبسي ،داًؾ هحيط صيؼتي ٍ اهکبًنبت هٌبػنت ثنشاي
اًدبم سفتبسّبي هحيط صيؼتي هيثبؿذ.
خذٍل ؽوارُ :10تأثيز هغتمين هتغيزّای هغتمل تز رفتارّای هحيط سیغتي
اثز هغتمين

اثز غيز هغتمين

اثز کل

هتغيزّا

0/241

_

0/241

فؾار ٌّداری

0/251

_

0/251

داًؼ هحيط سیغتي

0/155

_

0/155

اهکاًات هٌاعة

0/110

_

0/110

ارسػّای هحيط سیغتي

ّوبً َس هِ اطتعبت خذٍچ فَخ ًـبى هيدّذ هتغينش اسصؽ هحنيط صيؼنتي ٍ ًگنشؽ هحنيط
صيؼتي ٍ ًگشؽ هحيط صيؼتي ًؼجت ثِ هتغيشّنبي ديگنش ،هتغينش پنيؾ ثيٌني هٌٌنذُ قنَي تنشي
هحؼَة هيؿَد.
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تحث ٍ ًتيدِ گيزی
ّوبً َس هِ هتحظِ ؿذً ،تبيح تحقيق ًـبى دادُ اػت هِ ثيي خٌؼيت ٍ سفتبس هحيط صيؼنتي
ساث ِ هعٌبداسي ٍخَد داسد .ثِ عجبست ديگش ،گشدؿگشاى صى سفتبسّبي هؼؤٍبًِ تشي ًؼجت ثِ هحيط
صيؼت اص خَد ًـبى دادُاًذ .ايي ًتيدِ ،ثب ًتبيح تحقيقنبت اًدنبم ؿنذُ تَػنط هيٌؼنب ٍ دي هٌؼنب
( ) 2013ػبصگبسي داسد هِ دس ثشسػي خَد ثِ استجبط هثجت ٍ هعٌبداس ثيي سفتبسّبي هحيط صيؼتي ثب
خٌؼيت دػت يبفتِاًذّ .نچٌييً ،تبيح تحقيق دس استجبط ثبتَصيع ػٌي تحقيق ًـنبى هنيدّنذ هنِ
گشدؿگشاى گشٍُ ػٌي ( 30-15ػبچ) سفتبسّبي هحنيط صيؼنتي هٌبػنتتنشي اص خنَد ًـنبى دادُ ٍ
ػبصگبستش ثب هحيط صيؼت سفتبس هي هٌٌذّ .ن چٌيي ًـبى تحقيق ًـنبى دادُ اػنت هنِ ثنيي ػن ح
تحليتت ثب هحيط صيؼت ساث ِ هثجت ٍ هؼتقيوي ٍخَد داسد .ثِ عجبست ديگشّ ،شچِ هيضاى ػن ح
تحليتت افضايؾ هييبثذ ،سفتبسّبي هحيطصيؼتي گشدؿگشاى افضايؾ هييبثذ.
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
تَػط ػبيش هحققبى هثل كبلحي ( ،)2008اػتشى ( ،)2000هشينصادُ ( ٍ )1389ؿجبّت داسد هِ دس
ثشسػي خَد ثِ استجبط هثجت ٍ هعٌبداس ثيي سفتبسّبي هحيطصيؼتي ثب ًگنشؽ هحنيطصيؼنتي دػنت
يبفتِاًذ.
ّن چٌيي ه بثق يکي ديگش اص ًتبيح تحقينق ،ثنيي سفتبسّنبي صيؼنت هحي ني ٍ داًنؾ صيؼنت
هحي ي ساث ِ ٍخَد داؿتِ اػت .هيٍَيي ٍ ّوکبساى ( ٍ )2009كنبلحي (ً )1389ينض دس تحقيقنبت
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.
ًتبيح تحقيق حبضش ًـن بى داد هنِ ثنيي هتغينش اسصؽ هحنيط صيؼنتي ٍ سفتنبس هحنيط صيؼنتي
گشدؿگشاى ٍ ثبصديذهٌٌذگبى اص پبسک خٌگلي ًَس ساث ِ هثجتي ٍخَد داسد .دس ايي صهيٌِ ،هيتَاى ثنِ
ًتبيح تحقيقبت پيـيي هِ تَػط خعفشكبلحي ( ٍ )1392هشين صادُ ( )1389كنَست گشفنت اؿنبسُ
ًوَد .دس تحقيقبت هزهَس ًيض هحققبى ثِ ًتبيح هـبثْي دػت يبفتٌذ ٍ ًتبيح تحقيقبتـنبى ًـنبى داد
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
صيؼتي گشدؿگشاى ساث ِ هثجتي ٍخَد داسد .ايي ًتيدِ ،ثنب ًتيدنِ تحقيقني هنِ تَػنط حقيقينبى ٍ
ّوکبساى( ) 1391كَست گشفت ،ػبصگبس اػت .دس حقيقتّ ،وبًٌذ تحقيق حبضنش ،دس ايني تحقيقنبت
ًيض هحققبى ثِ ايي ًتيدِ سػيذًذ هنِ فـنبسّبي ٌّدنبسي تعينييهٌٌنذُ هْوني ثنشاي سفتبسّنبي
هحيطصيؼتي هيثبؿٌذ.
ٍخَد ساث ِ ثيي اهکبًبت ٍ سفتبسّبي هحيط صيؼتي دس تحقيق حبضنش هنَسد تبيينذ تدشثني قنشاس
گشفت .دس حبليکِ كبلحي ٍ ّوکبساى (ً )1391يض دس تحقيق خَد ثِ ّويي ًتيدِ دػت يبفتٌنذ هنِ

 ...........125هدلِی تزًاهِریشی ٍ تَععِ گزدؽگزی ،عال چْارم ،ؽوارُی پاًشدّن ،سهغتاى 1394

ثيي سفتبسّبي هحيط صيؼتي ثباهکبًبت بصم ثشاي حفبظت اص هحيط صيؼت ّوجؼنتگي هثجنت ٍخنَد
داسد ،خعفشكبلحي ( )1392دس پبيبىًبهِ خَد ثِ ايي ًتيدِ دػت يبفنت هنِ ثنيي عبهنل اهکبًنبت ٍ
فشكتّب ثب سفتبسّبي هحيط صيؼتي گشدؿگشاى ّوجؼتگي ًذاسد.
ًتيدِ هذچ سگشػيَى گبم ثِ گبم ًـبى داد هِ هتغيش اسصؽّبي هحيط صيؼنتي اٍلنيي هتغينشي
اػت هِ ٍاسد هذچ ؿذُ ٍ دس هقبثل ،هتغيش اهکبًبت آخشيي هتغيشي هنِ ٍاسد هنذچ ؿنذُ ٍ هوتنشيي
تأثيش آهبسي سا دس تجييي تغييشات هتغيش ٍاثؼتِ داسا هيثبؿٌذ .ثذػت آهذى چٌيي ًتيدِاي ضنشٍست
تَخِ ثِ تشٍيح اسصؽ ّبي هحيط صيؼتي ثشاي دػت يبثي ثِ سفتبسّبي هحيط صيؼتي هؼنؤٍبًِ ٍ دس
ساػتبي حفبظت اص هحيط صيؼت ثيؾ اص پيؾ سا ًـبى هيّذ.
ثذيي تشتيتّ ،وبً َس هِ دس تحقيقبت پيـيي ًيض ه شح ؿذ ،تحقيق حبضش ًيض ًـبى دادُ اػنت
هِ دس تعييي سفتبسّبي هحيط صيؼتي گشدؿگشاًي هِ اص پبسک خٌگلي ًَس ثبصديذ هني هٌٌنذ ،عَاهنل
هتعذدي دس ؿکل گيشي ٍ تَػعِي سفتبسّبي هحيط صيؼتي دس ثيي گشدؿگشاى ًقؾ داسًذ .دس عيي
حبچً ،قؾ اسصؽ ٍ ًگشؽ هحيط صيؼتي ثيؾ اص ػبيش هتغيشّبػت .دس حقيقت ،اسصؽّنب پبينِّنبي
سفتبسي افشاد سا تـکيل هيدٌّذ ٍ ثب تغييش خْت آًْب ثِ ػوت حفبظت اص هحنيط صيؼنت ،هنيتنَاى
اًتظبس داؿت هِ ؿبّذ ًَعي سفتبس دٍػتبًِ ثب هحيط صيؼت ثبؿين .عتٍُ ثش ايي ،اسصؽّبي هيتَاًٌذ
ًقؾ هْوي دس ؿکلگيشي ًگشؽ هثجت ثِ هحيط صيؼت داؿتِ ثبؿنٌذ .ثنِ گًَنِاي هنِ ايني ًنَو
ًگشؽ هثجت دس تقَيت ٍ تَػعِي سفتبسّبي هحيط صيؼتي عولکشدي هثجتي اص خَد ًـبى هيدٌّذ.
ثذيي تشيتت ،ثشاي تَػعِ ٍ تقَيت سفتبسّبي هحبفظ هحيط صيؼت دس ثيي گشدؿنگشاى هنيتنَاى ثنِ
تقَيت آى دػتِ اص اسصؽّبيي پشداخت هِ حبهي هحيط صيؼت هيثبؿٌذ .عنتٍُ ثنش ايني ،ثنب ايدنبد
ًگشؽ ًَيي هحيط صيؼتي اص طشيق آهَصؽ گشدؿگشاى ،ثِ حفظ هحيط صيؼت طجيعي هوک ًوَد.
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