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  چكيده

امين ماده مورد بحث كنفرانس ملل متحـد در   يك و بيست. باشند ارتقاء مصرف وتوليد پايدار بعنوان ابعاد مهم توسعه پايدار مطرح مي

انسته كه در اقتصادهاي مصرف ناپايدار را عامل اصلي د برگزار شد، الگوهاي توليد و 1992كه در سال )  UNCED(خصوص توسعه اقتصادي 

منظور تضمين يك توسعه پايدارتر، الزم ه دارد كه ب اين ماده همچنين عنوان مي. شود زيست جهاني مي تخريب محيط صنعتي موجب زوال و

ـ  در ادامه از ساير كشورهاي جهان نيز خواسته شده كه در سياست. توليد تغييراتي بوجود آيد است كه در الگوهاي مصرف و اي خـود  گزاريه

به اين مهم توجه داشته باشند كه استفاده كارآ از منابع و اتخـاذ روشـهايي بـا     اولويت اول را دستيابي به الگوهاي مصرف پايدار قرار داده و

رت ضرو  نيز  كه در ژوهانسبورگ برگزار شد) WSSD(در اجالس جهاني توسعه پايدار . آلودگي كمتر در زندگي روزمره، امري امكانپذير است

مصرف كشـورها ناپايـدار    اشاره شد كه الگوهاي موجود توليد و اهميت مطرح و عنوان موضوعي باه مصرف ناپايدار ب تغيير الگوهاي توليد و

موجب تغييرات  كه به تخليه منابع جنگلي، ماهيگيري، آب زيرزميني و تنوع زيستي، آلودگي هوا، آب و اكوسيستم پرداخته و باشند چرا مي

 بـه   دراين مقالهبه هيمن جهت و با توجه به اهميت موضوع . زيست در همه نقاط دنيا درحال وقوع است تخريب محيط. گردد يمي ميحاد اقل

بدون وجود مصرف پايدار، توسعه پايدار امـري  بررسي ها نشان دادند كه . مصرف پايدار پرداخته شده است بررسي الگوي مصرف با تاكيد بر

و   قرار گرفتهچه در سطح ملي و چه بين المللي عنوان موضوعي مهم در دستور كار حاكميت ه مصرف پايدار بو بايد  غيرممكن است محال و

. باشـد  وري منابع، به تنهايي جهت ايجاد توسعه پايدار كافي نمي كه افزايشهاي پديد آمده در بهرهايده استوار گردد بر اين بايد باور عمومي 

تغييرات در مقياس و الگوي مصرف ضروري بوده و به عواملي از قبيـل انتظـارات، انتخابهـا،    دهد كه  گرفته نشان مي هاي انجام نتايج ارزيابي

صورت عناصر كليدي در ظهـور مفهـوم مصـرف پايـدار مطـرح       گونه عناوين به اينو  كنندگان بستگي دارد رفتارها و سبك زندگي مصرف

  .باشند مي

  كلمات كليدي

 .پايدار، مصرف پايدار، محيط زيستالگوي مصرف، توسعه 

 

  مقدمه - 1

، مصرف بعنوان يكي از موضوعات مهم در سياست 1970از اوايل دهه 

محيطي هاي اخير، اثرات زيستدر سال. المللي مطرح بوده استبين

المللي توسعه پايدار، توجه زيادي را به مصرف، بخصوص در مباحث بين

اي را كه در اين خصوص دههاي عمنگراني. خود معطوف داشته است

  :توان در سه دسته خالصه كرد كه عبارتند ازوجود دارد ، مي

رشد مصرف درحال تخليه منابع معدني وتجديدپذير بوده  •

 .شودزيست ميوموجب لطمات غيرقابل جبران به محيط

از تغيير در  20بخش اعظمي از جمعيت دنيا در قرن  •

 .اندكيفيت زندگيشان بازمانده

استاندارد اقتصادي زندگي ضرورتاً منجر به پيشرفت  بهبود •

 .گردددر كيفيت زندگي نمي

در جهت حركت به سمت الگوهاي مصرفي تالش 1992از سال 

پايدارتر افزايش يافته است بطوريكه درهر دو گروه كشورهاي درحال 

افزايش مصرف بواسطه . توان شاهد اين امر بودتوسعه و توسعه يافته مي

ميليون 800كننده در كشورهاي توسعه يافته و ارد مصرفيك ميلي

كننده با درآمد متوسط و باال در كشورهاي درحال توسعه موجب مصرف



زيست شده اي بر منابع طبيعي ومحيطوارد آمدن فشارهاي گسترده

  .است

  توليد و مصرف پايدار

كنفرانس ملل متحد درخصوص توسعه اقتصادي كه  21پيرو ماده 

پايدار مصرف و توليد را بعنوان دليل عمده تخريب محيطالگوهاي 

زيست جهاني معرفي كرد، توليد ومصرف پايدار همواره در راس 

شدت بهم توليد و مصرف به. المللي قرار گرفته استهاي بينسياست

مرتبط مي باشند؛ توليدكنندگان از طريق طراحي و بازاريابي 

كنندگان دهند و مصرفر ميمحصوالت خود، مصرف را تحت تاثير قرا

اما بايد . گذارندهايشان بر توليد تاثير مينيز بنوبه خود از طريق انتخاب

توجه داشت كه مصرف پايدار بطور مستقيم بر عملكرد اجتماعي و 

اقدامات جانب تقاضا .محيطي جانب تقاضاي اقتصاد تمركز داردزيست

ازاينرو، مصرف . مدتواند به كاهش ميزان هدررفت و اسراف بينجامي

تواند باعث شود كه كاالها وخدمات در راستاي هدف توسعه پايدار مي

وري باور عمومي بر آن است كه افزايش در بهره. پايدار، ايجاد شوند

باشد بلكه تغيير در تنهايي جهت توسعه پايدار كافي نميمنابع، به

ن امر به دستيابي به اي. باشدمقياس و الگوي مصرف نيز ضروري مي

وكار عواملي از قبيل تحت تاثير قرار دادن كارآيي صنعت، عملكرد كسب

ها، عوامل رفتاري و سبك و طراحي كاالها ونيز انتظارات، انتخاب

اينگونه موارد از جمله عناصر . كنندگان،بستگي داردزندگي مصرف

  .اندواقع شده« مصرف پايدار« باشند كه در وراي مفهوم كليدي مي

ون وجود مصرف پايدار، توسعه پايدار امري محال وغيرممكن ميبد

تاكيد توليد پايدار بر جانب عرضه معادله ونيز تمركز بر ارتقاء . باشد

هاي كليدي اقتصادي مانند كشاورزي، محيطي در بخشعملكرد زيست

مصرف پايدار با بيان جانب . باشدونقل ميانرژي، صنعت توريسم و حمل

پردازد كه چگونه كاالها وخدمات توليدي رسي اين امر ميتقاضا، به بر

ترتيب باعث پردازند و بدينبه برآورده ساختن نيازهاي اساسي مي

بهبودكيفيت زندگي مانند غذا، بهداشت، مسكن، پوشاك، فراغت شده 

توان موجب كاهش فشار وارد آمده بر كه در راستاي اين امر مي

مصرف پايدار عبارت از كاهش  هدف. ظرفيت موجود كره زمين شد

محيطي است كه درنتيجه استفاده از كاال و هاي سربار زيستهزينه

توانند به كاهش اقدامات جانب تقاضا نيز مي. آيندخدمات پديد مي

  . مسائل اكولوژيكي ناشي از كاال و خدمات در چرخه زندگي بيانجامند

  »مصرف پايدار « تاريخچه مفهوم 

هاي نوان موضوعي مهم در راس دستوركار سياستمصرف پايدار، بع

تغيير از الگوهاي مصرف ناپايدار . المللي قرار گرفته استملي و بين

دو دهه . جهت دستيابي به هدف توسعه پايدار بسيار حائز اهميت است

. گذشته شاهد رشد شگرفي در سطح جهاني توليد ومصرف بوده است

صرف قابل توجه است، تنزل همزمان واقعيتي كه در ارتباط با توليد و م

ايجاد الگوي مصرف . باشدمحيطي در همه نقاط دنيا ميكيفيت زيست

پايدارتر، امر آساني نبوده اما بعنوان چالش مهمي جهت علم و جامعه، 

كه در )  WSSD(در كنفرانس جهاني توسعه پايدار . باشدمطرح مي

المللي مع بينژوهانسبورگ برگزار شد نيز از جوا 2002سال  در

خواسته شد تا در جهت بهبود شرايط زندگي جهاني تالش نموده و 

ساله در خصوص توليد و توسعه 10بمنظور ايجاد وپيشرفت يك برنامه 

اي در سرعتو در حمايت از نهادهاي ملي و منطقه  *)SCP(پايدار 

كنفرانس جهاني توسعه پايدار نيز . بخشي به اين فرآيند، همت گمارند

وان داشت كه ايجاد تغييرات اساسي و بنيادين در شيوه مصرف عن

وتوليد جوامع جهت دستيابي به توسعه پايدار جهاني، امري اجتناب

  .باشدناپذير مي

برمي گردد  1992شناسي مصرف پايدار به كنفرانس ريو در سال واژه

معضل توليد ومصرف . كه بطور رسمي در مباحث سياستي وارد شد

كنفرانس  21يز در طرح عملياتي مربوط به دستور كار ماده ناپايدار ن

ريو، ارائه شد كه بموجب آن كليه دولتها به بررسي درخصوص مفهوم 

جديدي از ثروت بپردازند كه به استانداردهاي باالتر زندگي از طريق 

تغيير سبك و شيوه زندگي كمك نموده، بطوريكه اين استانداردها 

  .ه زمين وابسته باشندكمتر به منابع محدود كر

در بخشي از ماده مذكور، مصرف پايدار بعنوان چالشي عمده در 

دستيابي به توسعه پايدار مطرح شده و الگوي ناپايدار توليد ومصرف از 

. زيست جهاني عنوان شده استترين داليل تخريب و زوال محيطعمده

لذا، . ندهمچنين بايد توجه داشت كه توليد و مصرف كامالً بهم مرتبط

براي اولين بار كليه كشورهايي كه در كنفرانس مذكور شركت داشتند 

به اين توافق رسيدند كه دستيابي به هدف بزرگ توسعه پايدار بدون 

  .رسدتمركز بر مصرف پايدار امري محال و غيرممكن بنظر مي

در ژوهانسبورگ ضرورت )  WSSD(كنفرانس جهاني توسعه پايدار 

را بعنوان مسئله مهمي مدنظر » صرف و توليد ناپايدارتغيير الگوهاي م«

ازاينرو در منشور اجرايي آن در كليه سطوح اجرايي به . قرار داد

اقداماتي اشاره شده كه بمنظور تشويق و بهبود توسعه چارچوب يك 

ساله  مورد نياز بوده و همچنين حمايت نهادهاي ملي و برنامه ده

ت توليد و مصرف پايدار و پيشرفت اي در تسريع حركت به سممنطقه

توسعه اقتصادي و اجتماعي، به كمك ظرفيت اكوسيستم موجود و 

اجتناب از تخريب محيط زيست از طريق ارتقاء كارايي و پايداري 

استفاده از منابع و فرآيندهاي توليد و كاهش تخريب منابع و آلودگي 

بايد اقداماتي را كليه كشورها . باشندنيز ازجمله موارد مورد نياز مي

بهمراه كشورهاي توسعه يافته بكار بندند كه در اين خصوص الزم است 

نيازمنديها و توانمنديهاي كشورهاي در حال توسعه را لحاظ نموده و 

كليه منابع مالي و فني و نيز ايجاد ظرفيتهاي الزم براي اين كشورها را 

  .هم مدنظر قرار داد

  تغيير الگوهاي مصرفي

و الگوهاي مصرفي در طول قرن گذشته تغيير كرده است  سبك زندگي

و اين تغيير همگام وهمراه با رشد تكنولوژي، امور زيربنايي، بازارها، 

رسد كه بنظر مي. سيستم قانوني، فرهنگ و ساختار اجتماعي بوده است

به سمت سطوح : اين تغيير عمدتاً در يك جهت صورت گرفته باشد
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ح باالتر استفاده از منابع، كه البته اين يافته مصرف و سطوافزايش

الگوهاي مصرفي از . مسئله عليرغم افزايش كارايي منابع بوده است

شكل تجملي بصورت نرمال و در نهايت به شكل نيازهاي اساسي 

مصرف كل انرژي عليرغم پيشرفت كارايي در صنعت و . مشاهده شدند

ين افزايش مصرف ا. كننده انرژي، در حال افزايش استوسايل مصرف

تر شدن بسياري از مشكالتي قبلي زيستانرژي موجب تشديد و پررنگ

شدن كره زمين محيطي مانند باران اسيدي، هواي كثيف شهري، و گرم

كشتزارهاي دنيا روبه زوال بوده و ذخاير آبي جهت آبياري . گشته است

هاي در اكثر كشور. انددر حد بسيار كمي رشد كرده 1990نيز از سال 

صنعتي، الگوهاي مصرفي موجود ناپايدارند زيرا آنها نيازمند بسياري از 

منابع بوده، منجر به بسياري از انتشارات آلودگي شده و تاثيرات 

در بسياري . گذارنداجتماعي را در كشورهاي درحال توسعه برجاي مي

باشند زيرا از كشورهاي درحال توسعه، الگوهاي مصرفي ناپايدار مي

يكي . باشدجهت برآورده ساختن نيازهاي اساسي كافي نمي مصرف

توان ديگر از داليل ناپايداري الگوي مصرف در اين كشورها را مي

برداري بيش از حد و اينگونه بيان كرد كه اين الگوها برمبناي بهره

تخليه منابع استوار بوده و ازاينرو اثرات جانبي ناسازگار متعددي مانند 

  .زايي خاكها را بهمراه دارندفرسايش و نمك

الگوهاي مصرف پايدار الگوهاي مصرفي هستند كه به برآورده ساختن 

دهد كه كه خودشان نيازهاي اساسي پرداخته، به افراد اين آزادي را مي

حال بدون مصالحه ظرفيت موجود كره را بهتر بشناسند و در عين

  .زمين، قابليت تكرار را در طي زمان دارا باشند

اصطالح «: عنوان شده است كه) 1995(ر دومين نشست جهاني اسلو د

مصرف پايدار بمثابه چتري است كه بسياري از مباحث و عناوين 

كليدي مانند برآورده ساختن نيازها، افزايش كيفيت زندگي، ارتقاء 

انداز كل دوران زندگي و لحاظ كارايي منابع، كاهش زباله، اتخاذ چشم

ها باهم مسئله اساسي آورد؛ تركيب اين بخشمي بعد عدالت را گردهم

است كه بدنبال آن بايد چگونگي ايجاد خدمات مشابه يا بهتر بمنظور 

برآورده ساختن نيازهاي اساسي زندگي و تمايل به ارتقاء وضعيت 

اي باشد نسلهاي جاري و آتي درنظرگرفته شود و اين مسائل بايد بگونه

و ريسك آن براي سالمت افراد بشر كه بطور مستمر به كاهش ضررها 

  .»نيز توجه داشته باشد

، كميسيون سازمان ملل در زمينه توسعه پايدار، توسعه 1995در سال 

استفاده از خدمات و محصوالت «: كندپايدار را به اينصورت تعريف مي

سازند و كيفيت بهتري را براي مرتبط كه نيازهاي اساسي را برآورده مي

ن آورده ماداميكه استفاده از منابع طبيعي و مواد سمي، زندگي به ارمغا

ها در طول كل دوره زندگي كاهش يافته، و انتشار آلودگي و زباله

  .»بنحويكه نيازهاي نسل آتي مورد مخاطره واقع نشود

بعد اجتماعي : باشداين تعريف بيانگر دو بعد مهم از مسئله پايداري مي

مانند منابع (محيطي -و بعد زيست) مانند، مالحظات توزيعي و عدالت(

  ).هاها و زبالهطبيعي، آلودگي

سه استراتژي اصلي جهت دستيابي به مصرف پايدار وجود دارد كه 

اولين استراتژي تاكيد دارد كه . كارايي، جانشيني و كاهش: عبارتند از

شرط توسعه و بسط يك تكنولوژي جديد و كاراتر بعنوان يك پيش

دومين استراتژي بمنظور دستيابي به . مطرح استجهت مصرف پايدار 

هدف مصرف پايدار، حمايت و دفاع از ايجاد تغييراتي در الگوهاي 

سومين استراتژي نيز بر اين مسئله . داندمصرفي را راهكار مناسبي مي

تاكيد دارد كه الزم است تا سطح باال و فزاينده مصرف را در جهت 

  .  مخالف تغيير دهيم

   محيطي بر مصرف خانوارها- ستفشارهاي زي

تواند منجر به وارد آمدن خسارات عمده افزايش و رشد مصرف مي

تغيير و اصالح رفتار مصرفي به سمت پايداري . محيطي شود-زيست

. نيازمند اعمال تغييراتي از جانب كليه فعاالن موجود در جامعه است

انوارها بعنوان يكي از فعاالن عمده موجود در خصوص توليد و مصرف خ

مصرف داراي نقش مهمي مي- آنها در زنجيره توليد: باشندپايدار مي

در . گرددمحيطي مي- باشند كه باعث ايجاد بسياري از فشارهاي زيست

طي چند دهه گذشته، مصرف خانوار افزايش يافته و شكل آن نيز  

تغيير الگوهاي ناپايدار مصرف خانوار در . كرده است بطور فاحشي تغيير

با توجه . باشددستيابي به هدف توسعه پايدار عاملي بسيار اساسي مي

، مصرف خانوار بعنوان مصرف كاالها و خدمات )OECD )2002نظربه

شود كه شامل انتخاب، خريد، مختلف توسط خانوارها تعريف مي

مير، نگهداري، بازيافت و دفع هرگونه استفاده و فعاليتهاي مرتبط با تع

  .  باشدكاال يا خدمتي مي

توان تحت سه عامل مهم محيطي مصرف خانوارها را مي-تاثيرات زيست

  :بندي نمودتقسيم

 سطح مصرف؛ -

 تركيب مصرف؛ و -

محيطي كاالها و خدمات توليد شده براي - شدت زيست -

 .باشدمصرف، كه شامل اثرات مستقيم و غيرمستقيم مي

محيطي يك خانوار عبارت است از كليه فشارهاي -ثيرات زيستتا

هاي صاتع شده ناشي از احتراق و مستقيم مانند تشعشعات و آلودگي

هايي سوخت بنزين خانوارها و نيز فشارهاي غيرمستقيم مانند آلودگي

كه با توليد كاالها و خدمات مصرف شده توسط خانوارها بوجود مي

هايي هستند كه با م ايجاد شده، آلودگيهاي مستقيآلودگي. آيند

مصرف انرژي توسط كاالهاي مورد استفاده خانوارها مرتبطند كه اين 

. الكتريسيته، گاز، نفت، گازوئيل و ساير مواد گرمازا: انرژيها عبارتند از

هاي غيرمستقيم نيز با توليد كليه كاالهاي مورد مصرف آلودگي

. باشندمي... بسه، مواد غذايي، خدمات وخانوارها از قبيل وسايل خانه، ال

دهد كه به توليد اين كاالها هاي غيرمستقيم در صنايعي رخ ميآلودگي

  . پردازندمي

  :باشدبصورت ذيل مي iمنتشر شده توسط خانوار   CO2كل 
Ei = Eih + Eip 

 CO2ميزان  i ،Eihمنتشر شده توسط خانوار  CO2كل  Ei: كه در آن

 CO2نيز ميزان  Eipو   iتوسط خانوار  مستقيم منتشر شده

  .شودمنتشر مي iغيرمستقيمي است كه توسط خانوار 



  مصرف پايدار در سطح فردي

مصرف پايدار در سطح فردي به معني تغيير در عقيده، سبك زندگي و 

باشد كه منابع موجود الگوي مصرف اشخاص منحصر بفرد، بطريقي مي

دليل رشد نمايي ف پايدار بهمصر. براي نسلهاي آتي كاهش نيابد

جمعيت، امري الزم و ضروري است؛بعالوه بايد توجه داشت كه بسياري 

برخي . انداز جريانات آلودگي و منابع فراتر از حد پايدارشان رشد يافته

از اقتصاددانان بر اين باورند كه مصرف تنها دليل توليد كاالها و اشياء 

سئوليت جلوگيري از كاهش كيفيت است، ازاينرو، در اقتصاد بازار، م

بمنظور فهم مصرف پايدار، . كننده استمحيط زيست برعهده مصرف

شناسايي آندسته از كاالها يا خدماتي كه مقدار بسيار كمي بر رفاه مي

كنند ضروري است و افزايند يا هيچگونه رفاهي را براي بشر ايجاد نمي

تفاده از منابع طبيعي و همچنين ارزيابي اثرات كاهش مصرف آنها بر اس

  .رسدبشري نيز الزم بنظر مي

در كشور ما نيز بمنظور تعبيه مصرف پايدار، الزم است كه افراد در 

. تغيير سبك زندگي و رفتار مصرفيشان بطور مستقل از هم رفتار كنند

در طي دهه گذشته آگاهي شهروندان نسبت به مشكالت و مالحظات 

توانند مردم مي. شد يافته استمحيطي جهت محيط زيست ر-زيست

كننده به تغيير سبك زندگيشان در جهت مصرف بعنوان يك مصرف

كنندگان قادرند تا از طريق تقاضا براي كاالهايي مصرف. پايدار بپردازند

محيطي درنظر -كه در توليد آنها كليه مالحظات اجتماعي و زيست

  .گرفته شده است به تغيير در رفتار بازار بپردازند

  

  محيطي-روشهاي ارزيابي اثرات زيست

هايي در ارتباط با صدمات و ضررهاي مصرف بعنوان آخرين و بينش

محيطي مرتبط با فعاليتهاي بشري ارائه گشته است كه ذيالً به -زيست

ترين عاملي است كه از جانب افراد بشر باعث ايجاد كليه معرفي نهايي

زمينه اثرات مصرفي  در. شودزيست ميصدمات و آسيبها به محيط

اي صورت گرفته محيطي، مطالعات گسترده- مرتبط با مسائل زيست

  . پردازيمروشهاي مختلفي نيز جهت ايجاد برخي از آنها مي. است

  LCA(j(تحليل سيكل زندگي 

محيطي ناشي از توليد، -تحليل سيكل زندگي به مطالعه اثرات زيست

به   LCA. پردازدكاالها ميهاي مرتبط با محصوالت و استفاده و زباله

ارائه مكانيسمي جهت بررسي و ارزيابي اين اثرات در كل فرآيند از 

استخراج مواد اصلي و اوليه از طبيعت، كليه فعاليتهاي توليد جانبي 

جهت مواد و تركيبات، مونتاژ، توزيع، استفاده از كاال و مديريت پايان 

ستفاده مجدد و كه ممكن است بصورت دفع، ا(دوره عمر محصول 

،  كليه اثرات وارد آمده بر زمين، آب و LCA. پردازدمي) بازيافت باشد

اين ديگاه و بينش كلي حاصله . كندزيست را لحاظ ميهوا در محيط

نتايج مطالعات . يكي از منافع اصلي روش تحليل سيكل زندگي است

LCA  بيانگر تصميمات خريد، طراحي محصول، انتخاب فرآيند و

اين قسم از ارزيابي به . زيست استهاي مرتبط با محيطتگزاريسياس

                                                
† - Life Cycle Analysis (LCA) 

محيطي - تواند كمك نمايد كه به كاهش اثرات زيستتوليدكنندگان مي

ارزيابي سيكل زندگي . ناشي از محصول در كل دوره زندگي آن بپردازند

تعيين فرآيندهاي مرتبط با : باشدشامل سه گام تحليلي مشخص مي

انتشار (محيطي -، تعيين فشارهاي زيستسيكل زندگي يك كاال

ايجاد شده در هر يك از اين فرآيندها، و ..) آلودگي، استفاده از منابع و

  . محيطي در مقابل شاخصهاي تاثير-ارزيابي اثرات زيست

  IOA(j(ستاده -تحليل داده

 1930ستاده يك چارچوب تحليلي است كه در اواخر دهه -تحليل داده

اي طراحي شده كه ابداع شد و اساساً بگونه �تيفتوسط واسيلي لئون

. باشدقادر به تحليل وابستگيهاي متقابل بين صنايع در يك اقتصاد مي

امروزه، تقريباً در كليه كشورهاي دنيا گردآوري و استفاده از جداول 

ستاده در حسابداري درآمد ملي بعنوان يك روش استاندارد مطرح - داده

. شودين روش در تحليل اقتصاد استفاده ميبوده و بطورمعمول هم از ا

ستاده بسط يافت تا به بيان روابط - ، تحليل داده1960از اواخر دهه 

زيست و بخصوص تمركز بر استفاده از انرژي و آلودگي اقتصاد و محيط

  . بپردازد

  تحليل هيبريدي

دليل استفاده ستاده يك روش محاسباتي سريعاست اما به-تحليل داده

تحليل فرآيند نيز . ستاده، روش خيلي جامعي نيست-داده از جداول

تركيبي از عوامل تحليل . باشدتر، اما مشكلتر مييك روش بسيار دقيق

ستاده منجر به ايجاد روشي به نام تحليل -فرآيند و تحليل داده

روش هيبريدي بدنبال استفاده از مزايا و كاهش . شودهيبريدي مي

سازد تا به اين روش ما را قادر مي. است مضار ناشي از دو روش قبلي

محيطي ناشي از مصرف -كننده آثار زيستارزيابي عوامل مختلف تعيين

  . در كليه سطوح ملي، محلي و خانوار بپردازيم

  حركت بسوي استراتژي توسعه پايدار

هاي قيمتي، افزايش آگاهي، و قراردادهاي اختياري منعقد شده انگيزه

بي به مقياس و ميزان تغيير موردنياز جهت با صنعت جهت دستيا

هاي كاهش. باشدمصرف در حركت بسوي يك جامعه پايدار كافي نمي

هاي پايدار جهاني در استفاده از منابع، نيازمند سطوحي از انگيزه

هاي موجود در افراد و گروههاي بسياري از انگيزه. باشدقيمتي مي

هاي ها و برنامهين سياستمشتاق تا حدودي بدليل تضادهاي موجود ب

يكي از چالشهاي عمده دولتها . اندبخشهاي مختلف دولتي از بين رفته

ساخت : مانند(عبارت از ايجاد سياستها و اقداماتي در بخشهاي مختلف 

بصورت همسو و ) ها، كشاورزي، اشتغال، تحصيل و انرژيها و جادهخانه

  . باشدهماهنگ در جهت اهداف مصرف پايدار مي

سياستهاي خريد پايدار بخش مهم ديگري از يك استراتژي مرتبط با 

ها و عالئم قوي را جهت خريدهاي دولتي نشانه. باشدمصرف پايدار مي

اين . دهدساير بخشهاي جامعه در خصوص اولويتهاي دولت ارائه مي

تواند بصورت يك اهرم مهم جهت تشويق و تهييج مسئله همچنين مي

                                                
‡ - Input-Output Analysis (IOA) 
§ - Wassily Leontief (1930) 



. ها بشمار رودعرفي كاالهاي پايدار و كاهش هزينهبه سمت ارائه و م

وساز، انرژي، تواند شامل ساختهاي خريد ميبرخي از مهمترين حوزه

شود كه دولت در اين راستا پيشنهاد مي. ونقل و غذا باشدخدمات حمل

ها و اصولي جهت توليدكنندگان هر منطقه بپردازد مشيبه تدوين خط

هاي خود ها به ارائه خدمات در حوزهتا بموجب آن باعث شود آن

  . بپردازند

بمنظور اطمينان از اينكه سياستها و فعاليتهاي دولتي كجا و چگونه 

ها و درجهت حمايت از اين استراتژي عمل نكرده بايد به بازبيني

اين امر ممكن است از . اي و معمول توجه داشتهاي دورهرسيدگي

اور انجام پذيرد؛ درصورتيكه جانب يك نهاد مستقل يا يك شركت مش

بخواهيم استراتژي اتخاذي كامالً كارا و مؤثر باشد، دولتها بايد از يافته

ارائه و . هاي بدست آمده عبرت گرفته و بر اساس آنها عمل نمايند

توسعه سياستهاي كامالً همسو و متجانس نيز امري مهم بوده اما ممكن 

شود كه اين خود آرام مي كار باعث ايجاد فرآيندي كامالًاست اين

  .  نيازمند اعمال حساسيت و مديريت قوي است

اي و محلي ميمقامات مسئول عمومي در سطوح جهاني، ملي، منطقه

توانند پايداري توليد و مصرف را بواسطه ايجاد چارچوبي تحت تاثير 

توانند فعاليت كنندگان ميقرار دهند كه از وراي آن، تجارت و مصرف

  :ابزار مورد نياز جهت اين امر عبارتند ار .نمايند

مانند دستورالعملها، قوانين و (ابزار قانوني و نظارتي  •

 ؛)مقررات

مانند مالياتها و ديون، ميزان تجارت، (ابزار مبتني بر بازار  •

 ؛)مجوزها و سوبسيدها

 ايجاد پيشرفتهاي تكنولوژيكي؛ و •

 . در دسترس بودن اطالعات •

  گيرينتيجه

توسعه پايدار بطور كلي، و به سمت مصرف پايدار  حركت به سمت

اين مهم نيازمند يك چارچوب . خانوار بطور خاص، امر دشواري است

هاي زندگي و الگوهاي سازگار و دقيق جهت شناسايي پايدارترين سبك

در اين راستا كشورها طيف وسيعي از ابزار سياستي . باشدمصرفي مي

د تا به مدد آنها از اثرات منفي اندر بخشهاي خاص را بكار گرفته

محيطي تغيير الگوهاي مصرف جلوگيري نموده يا به جبران آنها -زيست

اين طيف از استراتژيهاي جانب تقاضا شامل افزايش آگاهي . بپردازند

كنندگان تا اقداماتي كه به تشويق الگوهاي توليدي كاراي مصرف

تفاده گسترده از انجامند و شامل اساقتصادي و سياستهاي كاال مي

شوند، گسترده تحليل سبك زندگي و مسئوليتهاي توليدكنندگان مي

بمنظور تحت تاثير قرار دادن الگوهاي مصرفي، دولتها مي. اندشده

. توانند ازقانونگذاري، نظارت و ابزار اقتصادي و اجتماعي استفاده نمايند

اي ميمالحظهدستيابي به توسعه پايدار نيازمند تالشها و زحمات قابل 

در اين راستا انجام اصالحات مصرفي در مقياس جهاني اجتناب. باشد

ريزي توانند بطور ساده برنامههرحال، اين اصالحات نميبه. ناپذير است

شوند؛ بلكه بايد بر مبناي پذيرش آن از جانب كليه اشخاص 

هاي توسعه پايدار و نيازمنحصربفرد استوار باشند چراكه، اين مهم براي

توسعه پايدار از طريق . مرتبط با تغييرات سبك زندگي امري الزم است

اي كارا بوده زيراكه تغييرات مورد انتظار از مصرف پايدار، از لحاظ هزينه

كنندگان توانمندي هستند و پذيرد كه مصرفجانب افرادي صورت مي

  . بايد خاطرنشان كرد كه وقوع اين تغيير امر آساني نيست

  مراجع

[1]  Durk S.Nijdam, Harry C.Wilting, Mark J.Goedkoop, 

and Jacob Madsen (2005),  Environmental  Load from 

Dutch Private consumption.    How much  Damage  

Takes   place  Abroad”, Journal   of   Industrial  
Ecology, Volume 9, Number 1-2, P-147. 

[2]  OECD,  2002,   “Towards  Sustainable  Household 

Consumption Trends and   policies   in   OECD   

countries,   Organisation   for   Economic   

Cooperation  and Development”. 

[3]  OECD   (1999)   “Towards   more   sustainable   
Household   consumption Patterns – Indicators to 

measure progress”. 

[4]  Report   of   the   Kabelvag   workshop,   

“Consumption   in   a   sustainable world” Norway, 

June 1998. 

[5]  Sudarkodi, K.(2009). "Achieving Sustainable 
Consumption for Sustainable Development: Issues 

and Solutions". Online at http://mpra.ub.uni-

muenchen.de/15755/. 

[6]  Sustainable Development  Commission (2003),  

Policies for sustainable consumption, a report to the 
sustainable Development Commission, 20th May 

2003. 

[7]  UNDSD Un  Division   for   Sustainable  

Development,  Department   of Economic   and   

Social   Affairs   (1998),   “Measuring   Charges   in 

Consumption   and   Production   Patterns.    

Background   papers   for   the workshop   on   

Indicators   for   charging   consumption   and   

production patterns-2-3 March 1998, New York. 

[8]  http://www.jri.org.uk/brief/consumption/htm.  

[9]  http://www.york.ac.uk/inst/sei/Is/Swtain.html 

[10]  http://www.un.org/esa/sustdev/sdissues 
[11]  http://www.oecd.org 

[12]  http://www.un.org./esa/sustdev. 

[13]  www.indecol.ntnu.no. 


