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 آیا محیط زیست به تحقق توسعه ی پایذار منجر می شود؟

 1 زوتط تمی اثطاّیوی ؾبالضی

 2 *هحوس نبزق ازیجیبى

 3هؿقَز هْبجطی

 چکیذه:

وطزى تَؾقِ ی پبیساض قطٍؿ ًوَزُ ٍ ضوي ثطضؾی ًؾطیبت هرتلف پیطاهَى اهىبى تحمك تَؾقِ ی پبیساض زض ایي همبلِ هب ثب تقطیف 

ظیؿت ثط ضٍی تَلیس ٍ ثِ تجـ آى تَؾقِ ی پبیساض ثَزین ٍ ؾپؽ ًؾطیبتی پیطاهَى ًحَُ ی اؾتفبزُ ی اظ ثِ ثطضؾی تبثیط هحیظ 

هحیظ ظیؿت ضا ثطضؾی ًوَزُ ٍ ًْبیتب ثب ثطضؾی ذسهبت ٍ وبضوطزّبیی وِ هحیظ ظیؿت زض ضاؾتبی تَؾقِ ی پبیساض اضائِ هی زّس ، 

ًؾط گطفتِ قَز ضا ثطضؾی ًوَزین ٍ ًتیجِ ی ًْبیی حبنل ایٌىِ تَؾقِ ؾلؿلِ فَاهلی ضا وِ ثبیس زض جْت حفؼ هحیظ ظیؿت زض 

ی پبیساض هسیَى هحیظ ظیؿت اؾت ٍ ثبیس ثب اثعاض ّبی هتفبٍتی ؾقی وٌین تب ظهبى ٍ هیعاى ثْطُ ثطی اظ هحیظ ظیؿت ضا افعایف 

 زّین.
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 سّب ، حوبیت اظ ظًسگیًؾطیِ ی وٌتطل آالیٌ، تَؾقِ ی پبیساض ،  هحیظ ظیؿت های كلیذی: واژه

 

 مقذمه:

زض ایي همبلِ ثِ زًجبل آى ّؿتین تب تبثیط هحیظ ظیؿت ضا ثط ضٍی تَؾقِ ی پبیساض ثیبثین، زض ٍالـ زض ایٌجب تَؾقِ ی پبیساض ًوبزی اظ 

پیطاهَى تَؾقِ ی  تَؾقِ ی پبیساض ضا تقطیف وٌین ، تقبضیف هرتلفیضٍ ثِ پیكطفت ٍ تطلی اؾت ، ثطای ایي هٌؾَض اثتسا ثبیس التهبز 

پبیساض ٍجَز زاضز وِ گبّی ّوپَقبًی ّبی هقٌی زاضی ثب ّن زاضًس ٍ گبّی ّن زض تضبز ثب ّن ّؿتٌس لصا ثطای آى وِ ثِ تقطیف 

زلیك تَؾقِ ی پبیساض ثطؾین ، اثتسا هفبّین تَؾقِ ٍ پبیساضی ضا ثِ عَض هجعا تقطیف هیىٌین ٍ ؾپؽ ثِ زًجبل تقطیف تَؾقِ ی 

 ٍ ثب ثطضؾی فَاهل هَججِ ی آى ، ٍاضز هجبحث هحیظ ظیؿت ٍ تبثیطات آى ثط ضٍی التهبز هی قَین. پبیساض ضفتِ

 تعریف توسعه و پایذاری:

( ٍ ثِ 1968ثطای قطٍؿ تَؾقِ ضا تقطیف هیىٌین ، تَؾقِ ثِ ظثبى ؾبزُ فجبضت اؾت اظ ضقس ّوطاُ ثب افعایف ؽطفیت تَلیس)ّیگیٌع

 هیتَاى ثِ اًتمبل اظ یه التهبز ؾٌتی ثِ یه التهبز هسضى اقبضُ ًوَز.فٌَاى یه تجلی اظ تَؾقِ یبفتگی 

حبل پبیساضی چیؿت؟ ثقضی ّب ثطای تقطیف پبیساضی ثِ حمَق ًؿل ّبی آتی تَجِ ظیبزی زازُ اًس ثِ فٌَاى هثبل پطهي پبیساضی ضا 

وبًٌس ظهبًی وِ ایي هٌبثـ ثط ضٍی ظهیي ثَزُ ٍ ثسٍى آلَزگی، ّهیىٌس:ّطًؿل ثبیس هٌبثـ آة ٍ َّا ٍ ذبن ضا ذبلم  ایٌگًَِ تقطیف

 .( 1382اًس  ، حفؼ وٌس ٍ ثطای ًؿل ثقس ثبلی ثگصاضز.)پطهي

غیط هوىي هی زاًس لصا ایي تقطیف ضا تقسیل ًوَزُ ٍ هیگَیس:پبیساضی فجبضت اؾت اظ حفؼ فطنت ّب اهب ؾَلَ ایي تقطیف پبیساضی ضا 

 ( 1382ثطای ًؿل آتی)پطهي

 نلی ّوِ ی ایي تقبضیف ثِ یه اهط اقبضُ زاضز ٍ آى ّن ثحث فسالت اؾت.زض ٍالـ قبولِ ی ا

 تعریف توسعه ی پایذار:

حبل ثِ ؾطاك تقطیف تَؾقِ ی پبیساض هی ضٍین، هتَؾلی تَؾقِ ی پبیساض ضا ایٌگًَِ تقطیف هیىٌس:انغالح تَؾقِ هقغَف اؾت ثِ 

پبیساضی آى ثِ اؾتوطاض ایي فطآیٌس زض عَل ًؿل ّبی ثكط اقبضُ اضتمبی ؾغح ٍ ویفیت ظًسگی افطاز ٍ ثْجَز ضفبُ جبهقِ اؾت ٍ 

  (1382زاضز.)هتَؾلی 
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ظاوؽ ًیع ایٌگًَِ هی گَیس وِ:تَؾقِ ی پبیساض هؿتلعم فطآیٌس تغییط زض اؾتفبزُ اظ هٌبثـ ، ّسایت ؾطهبیِ گصاضی ّب، ؾوت گیطی 

سُ ؾبظگبض ثبقس، یقٌی :نطفِ جَیی زض هٌبثـ وویبة ٍ بل ٍ آیٌتَؾقِ ی فٌبٍضی ٍ تغییطات ًْبزی ثِ گًَِ ای اؾت وِ ثب ًیبظّبی ح

 (1373صیط)ظاوؽتسثیط ثؿیبض زض اؾتفبزُ اظ هٌبثـ فطاٍاى ٍ تجسیسپ

تَؾقِ ای ؿت ٍ تَؾقِ وِ ثیبى هیىٌس: هتساٍل تطیي تقطیف اظ پبیساضی هطثَط هی قَز ثِ تقطیف وویؿیَى جْبًی هحیظ ظی اهب

ثسٍى لغوِ ظزى ثِ تَاًبیی ًؿل ّبی آتی زض تبهیي ًوَزى ًیبظّبی ذَز ثط آٍضزُ هی وِ احتیبجبت ًؿل حبضط ضا 

 .( WCED1987ًوبیس)

لصا ثبتَجِ ثِ تقبضیف گفتِ قسُ تب ثِ ایي هطحلِ ثِ ایي ًتیجِ ضؾیسین وِ تَؾقِ ی پبیساض یقٌی ثْجَز ثی ٍلفِ ی قبذم ّبی 

 ضفبُ هطزم ثسٍى لغوِ ثِ ًؿل ّبی آیٌسُ .

یطاهَى ایٌىِ آیب فوال چٌیي قطایغی اهىبى پصیط اؾت یب ذیط هی پطزاظین ، ضاجِ ثِ اهىبى تَؾقِ ی هساٍم ًؾطیبت حبل ووی پ

 وِ زض شیل ثِ آى ّب اقبضُ ذَاّین وطز: هرتلفی ثیبى قسُ اؾت

  ی پایذارتوسعه پیرامون مختلف  نظریات

 ًؾطیِ ضقس والؾیه ّب .1

ثِ زٍ گطٍُ تمؿین هیىٌٌس:زؾتِ اٍل التهبززاًبى ذَقجیي،هبًٌس آزام اؾویت وِ ثِ عَض ولی التهبززاًبى هىتت والؾیه ضا 

 (1385هحوَز ضٍظثْبى ،.)ثٌیبًگصاض ایي هىتت اؾت ٍ زؾتِ زٍم التهبززاًبى ثسثیي ًؾیط ضیىبضزٍ ٍ هبلتَؼ هی ثبقٌس

 

 ًؾطیِ آزام اؾویت 1.1

قَز. اؾویت ٍ  ثِ فٌَاى پسض فلن التهبز ًبم ثطزُ هی اؾویت یىی اظ هكَْضتطیي التهبززاًبى ذَقجیي والؾیه اؾت وِ اظ اٍ

زاًؿتٌس. هفبّین زؾت ًبهطئی  ضا فَاهل تَلیس هی زیگط التهبززاًبى والؾیه )ّوچَى ضیىبضزٍ ٍ هبلتَؼ(, ظهیي, وبضٍ ؾطهبیِ

ّبی ًبهطئی  یط زؾتزٌّس. تقج تمؿین وبض, اًجبقت ؾطهبیِ ٍ گؿتطـ ثبظاض, اؾىلت ًؾطیِ ٍی ضا زض تَؾقِ التهبزی تكىیل هی

ّب ٍ  زٌّس, یقٌی ذَاؾت تَاى, ثِ عَض ؾبزُ, ًیطٍّبیی زاًؿت وِ فطضِ ٍ تمبضب ضا زض ثبظاض قىل هی آزام اؾویت ضا هی

وٌٌسگبى وبالّب ٍ ذسهبت )اظ یه عطف( ٍ تقمیت هٌبفـ ذهَنی تَؾظ تَلیسوٌٌسگبى آًبى )اظ عطف زیگط(,  ّبی ههطف هغلَة

زاضی ضلبثتی  زٌّس. اٍ هقتمس ثَز ؾیؿتن هجتٌی ثط ثبظاضِ ؾطهبیِ ّب ضا ثِ ؾوت تقبزل ؾَق هی ٍ لیوت وِ زض هجوَؿ ؾغَح تَلیس

 . وٌس ّب ضا تبهیي هی هٌبفـ ّوِ عطف

زیس. ثرهَل اٍ ضٍی اّویت تمؿین وبض  ٍض ثب تَاًی ثبلمَُ ثطای افعایف ضفبُ اًؿبى هی زاضی ضا یه ًؾبم ثْطُ اؾویت ؾطهبیِ

زاضی )ٍ یب ثِ  وٌٌسُ ثِ پیكطفت التهبزی ؾطهبیِ قسى هكبغل( ٍ لبًَى اًجبقت ؾطهبیِ ثِ فٌَاى فَاهل اٍلیِ ووه )ترههی
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قَز تب  قَز ٍ ثبفث هی ٍضی افطاز هی ّب ٍ ثْطُ اٍ افتمبز زاقت تمؿین وبض ثبفث افعایف هْبضتوطز.  تقجیط اٍ ثطٍت هلل( تبویس هی

تَلیس ذَز افطاز )زض هجوَؿ( ثیكتط ثتَاًٌس تَلیس وٌٌس ٍ ؾپؽ آًبى ضا هجبزلِ وٌٌس. ثبیس ثبظاضّب تَؾقِ یبثٌس تب افطاز ثتَاًٌس هبظاز 

ًٍمل اؾت(. ثقالٍُ ضقس التهبزی تب ظهبًی ازاهِ ذَاّس زاقت وِ ؾطهبیِ  بی حولّ ضا ثفطٍقٌس )وِ ایي ًیبظهٌس تَؾقِ ظیطؾبذت

 . ًوبیس اًجبقتِ گطزز ٍ پیكطفت فٌبٍضی ضا هَجت گطزز, وِ زض ایي هیبى, ٍجَز ضلبثت ٍ تجبضت آظاز, ایي فطآیٌس ضا تكسیس هی

ای وِ  ًؿت, چَى اٍ هقتمس ثَز ثِ زلیل ًیبظ فعایٌسُزا گصاضی ضا زض وكبٍضظی, نٌقت ٍ تجبضت هی ّبی ؾطهبیِ آزام اؾویت اٍلَیت

تَاًس هبًـ تَؾقِ قَز. تئَضی تَؾقِ التهبزی اؾویت, یه  ثطای هَاز غصایی ٍجَز زاضز ووجَز آى )ٍ تبثیطـ ثط زؾتوعزّب( هی

 (1389)هطتضی لطُ ثبغیبى ،. قسى اؾت ًؾطیِ گصاض اظ فئَزالیؿن ثِ نٌقتی

للوساز هیىٌس وِ الجتِ حتوی ًیؿت ٍلی اهىبى  اؾویت ٍی تَؾقِ ی پبیساض ضا اهطی هوىي ٍ قسًیلصا ثب تَجِ ثِ فمبیس آزام 

 تحمك یبفتي زاضز.

 ًؾطیِ هبلتَؼ 1.2

قَز حبل آًىِ ٍی زض هَضز هؿبیل التهبزی هبًٌس اقجبؿ ثبظاض ٍ  قْطت هبلتَؼ ثیكتط ثِ ًؾطیِ جوقیتی ٍی هطثَط هی

 : وٌین لیمی اؾت. زض ایٌجب ثِ نَضت گصضا ّط زٍ ضا ثیبى هیّبی التهبزی ًیع زاضای ًؾطیبت ز ثحطاى

یبثس, چَى  . ًؾطیِ جوقیتی هبلتَؼ: اٍ هقتمس ثَز ثب افعایف زؾتوعزّب )فطاتط اظ ؾغح حساللی هقیكت(, جوقیت افعایف هیالف

ّبی ثیكتطی  ضطٍضی قسُ ٍ ثچِّوطاّی افعایف زؾتوعزّب ثب افعایف هیعاى تَلیس, ثبفث فطاٍاًی ثیكتط هَاز غصایی ٍ وبالّبی 

ًبپصیطی اهیبل جٌؿی فمطا,  یبثس ٍ ثب فطو ؾیطی لبزض ثِ ازاهِ حیبت ذَاٌّس ثَز. ثِ افتمبز اٍ, ٍلتی زؾتوعزّب افعایف هی

ثبض( زٍ ثطاثط گطزز. ثِ ّویي فلت,  ؾبل یه 25ٍجَز هَاًـ, جوقیت عی ّط ًؿل )ّط  تَاى اًتؾبض زاقت وِ زض نَضت فسم هی

هبًٌس. زض همبثل ضقس هحهَالت وكبٍضظی فمظ ثِ  ن افعایف زضآهسّبی فمطا, ّوچٌبى عجمبت فمیطتط جبهقِ, فمیط ثبلی هیضغ فلی

ثَزى تَلیس هَاز غصایی ثبفث هحسٍزقسى ضقس  یبثس. ثسیي ذبعط, ًبوبفی ٍ ... افعایف هی1ٍ2ٍ3ٍ4نَضت تهبفس حؿبثی ٍ ثب ًطخ 

آیس وِ ًطخ ضقس جوقیت,  یبثس. تقبزل ٍلتی ثَجَز هی ؾغحی ووتط اظ هقیكت تٌعل هی جوقیت قسُ ٍ ثقضبً زضآهس ؾطاًِ ًیع ثِ

 . ثب افعایف هیعاى تَلیس ّوگبم گطزز

ّب زاضًس اضظـ  زاضز وِ وبضگطاى ثبیؿتی ثیف اظ اضظـ وبالّبیی وِ توبیل ثِ ذطیس آى . ًؾطیِ اقجبؿ ثبظاض هبلتَؼ: اٍ ثیبى هیب

قَز وِ وبضگطاى لبزض ثِ ذطیس وبالّبی تَلیسی ذَز ًجبقٌس,  بیبى اؾترسام قًَس. ایي اهط ثبفث هیایجبز ًوبیٌس تب تَؾظ وبضفطه

زاضاى لسضت ههطف هٌبفـ ذَز  لصا الظم اؾت چٌیي وبالّبیی تَؾظ زیگط الكبض جبهقِ ذطیساضی قَز. ثِ ًؾط ٍی, اگطچِ ؾطهبیِ

تَاًٌس  ظهیي ّن وِ هبیل ثِ ذطیس چٌیي وبالّبی هبظازی ّؿتٌس ًویثیكتط هبیل ثِ گطزآٍضی ثطٍت ّؿتٌس. هبلىبى ضا زاضًس اهب 

توبم هبظاز تَلیس ضا جصة ًوبیٌس. ثِ ّویي ذبعط جٌگ )ثطای تهبحت ثبظاضّبی جسیس ٍ افعایف تَلیس( ضاّگكبی هقضل اقجبؿ 

وكَض زچبض ثحطاى اؾت ثبیس ثِ وٌس زض هَالقی وِ  ثبظاض ثطای وكَضّبیی ّوچَى آهطیىب ٍ اًگلؿتبى ثَزُ اؾت. اٍ پیكٌْبز هی
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قَز )ّوچَى ضاّؿبظی ٍ وبضّبی فوَهی(  ّب زض وبضّبیی وِ ثبظزُ ٍ ؾَزقبى هؿتمیوبً ثطای فطٍـ ٍاضز ثبظاض ًوی افعایف ّعیٌِ

 (1382)هحوَز هتَؾلی،. پطزاذت

 ی پبیساض ٍجَز ًساضز. هبلتَؼ ایي ًتیجِ حبنل هی گطزز وِ اهىبى تحمك تَؾقِزض ٍالـ ثٌبثط ًؾطیبت 

 ًؾطیِ ضیىبضزٍ -3.1

قسُ تَؾظ اؾویت پطزاذت. زضحبلیىِ اؾویت  گصاضی ضیىبضزٍ ثب پصیطـ ًؾطیِ جوقیتی هبلتَؼ, ثِ تَؾقِ هىتت والؾیه ثٌیبى

ٍی( ثط  ّب )قبگطزاى هتوطوع گطزیس ٍ ثقساً ًئَوالؾیه“ تَظیـ زضآهس”ٍضظیس, ضیىبضزٍ ثط هجحث  تبویس هی“ تَلیس”ضٍی هؿبلِ 

 : اؾت وبضآیی هتوطوع قسًس. زٍ ًؾطیِ هقطٍف اٍ, لبًَى ثبظزُ ًعٍلی ٍ هعیت ًؿجی

زلیل افعایف ًیبظ ثِ هَاز غصایی ٍ  . لبًَى ثبظزُ ًْبیی ًعٍلی: ثِ افتمبز ضیىبضزٍ, ّوعهبى ثب ضقس التهبزی ٍ جوقیتی, ثِالف

ّبی  تط ضا ًیع ظیط وكت ثجطًس )ثقس اظ ظهیي ٍضی پبییي ّبی زاضای ثْطُ هحهَالت وكبٍضظی, وكبٍضظاى هججَض ذَاٌّس قس ظهیي

ٍضی  گیطًس(. اظ آًجبییىِ ثْطُ ّبی زضجِ زٍ ٍ زضجِ ؾِ هَضز اؾتفبزُ لطاض هی ضًٍس, ظهیي زضجِ یه وِ زضآغبظ ظیط وكت هی

یبثس. زضًتیجِ لیوت هَاز غصایی  اؾت, ّعیٌِ تَلیس زض آًبى افعایف هی 1ّبی زضجِ  ووتط اظ ظهیي 4ٍ  3, 2ّبی زضجِ  ظهیي

گطزز. همساض ایي ضاًتِ زضیبفتی تَؾظ  هی 1ّبی زضجِ  ای )ضاًت( ًهیت نبحجبى ظهیي افعایف یبفتِ ٍ ثبلتجـ ؾَز ثبزآٍضزُ

نبحجبى ظهیي, ّوگبم ثب ضقس جوقیت افعایف یبفتِ ٍ ثبفث وبّف زضآهس ول جبهقِ )زضزؾتطؼ وبضگطاى ٍ هْوتط اظ آى ؾَز 

گیطز. اٍ  ِ لطاض هیگیطز وِ هٌبفـ نبحجبى ظهیي زضهمبثل هٌبفـ زیگط عجمبت جبهق قَز. اٍ اظ ایٌجب ًتیجِ هی گصاضاى( هی ؾطهبیِ

زلیل افعایف هؿتوط  یبثس پؽ اظ آى ثِ ضقس ثِ حساوثط هیعاى زضآهس ؾطاًِ زؾت هی زاضز وِ ٍلتی یه التهبز زضحبل ثیبى هی

ضؾس وِ زض آى, وبضگطاى  لیوت هَاز غصایی, زضآهس ؾطاًِ وبّف ذَاّس یبفت. ًْبیتبً التهبز ثِ یه ٍضقیت ایؿتب یب تقبزلی هی

زاضی زض ؾبیِ  وٌٌس. ثِ افتمبز اٍ, ضقس التهبزی زض یه جبهقِ ؾطهبیِ ّبیی زض ؾغح حسالل هقیكت زضیبفت هینطفبً زؾتوعز

زاضاى اؾت(  تطثَزى زؾتوعزّبی وبضگطاى نٌقتی ٍ ثبالتطضفتي ؾَزّبی ؾطهبیِ لیوت )وِ ثِ هقٌی پبییي ٍجَز هَاز غصایی اضظاى

اظ . یبثس , تَلیس ثیكتط ٍ زضًْبیت افعایف زضآهسّبی التهبزی ول, تحمك هیٍ زضًتیجِ افعایف اهىبى اًجبقت ؾطهبیِ زض نٌقت

ٍضی وكبٍضظی )زض همبیؿِ ثب نٌقت(, پبیِ اؾبؾی ضقس التهبزی اؾت. اٍ افتمبز زاقت زض ثلٌسهست  زیسگبُ ضیىبضزٍ, افعایف ثْطُ

ت ؾیبؾت زضّبی ثبظ ثطای تجبضت آظاز ضا ثطای یبثس. ضیىبضزٍ تقمی ّبی وكبٍضظی افعایف هی ٍضی ظهیي ثب پیكطفت فٌبٍضی, ثْطُ

 . ًگْساقتي ؾغح زؾتوعزّبی اؾوی, تَنیِ ًوَز پبییي

قَز.  . ًؾطیِ هعیت ًؿجی: ثطاؾبؼ ایي ًؾطیِ, هجبزلِ آظاز هبثیي وكَضّب, ثبفث افعایف همساض تَلیسات )هحهَل( جْبًی هیب

ّب ضا ثب ّعیٌِ ًؿجی ووتطی )زض همبیؿِ ثب زیگط قطوب ٍ ضلجبی  یس آىاگط ّط وكَضی ثِ تَلیس وبالّبیی ضٍی آٍضز وِ تَاًبیی تَل

وٌس ثب  تجبضی ذَز( زاضز, زض ایي نَضت, وكَض هفطٍو لبزض ذَاّس ثَز, همساضی اظ وبالّبیی ضا وِ ثب ّعیٌِ ووتطی تَلیس هی

ّب زضذَاٌّس  زض پبیبى یه زٍضُ ظهبًی, هلتّب ّؿتٌس, هجبزلِ ًوبیس.  ّبی زیگط لبزض ثِ تَلیس اضظاًتط آى وبالّبی زیگطی وِ هلت

قسى, ًؿجت ثِ ظهبًی وِ ّوِ وبالّبی هَضزًیبظ ذَز ضا زض زاذل  ّب, زض اثط تجبضت ٍ ترههی یبفت وِ اهىبًبت ههطف آى
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چَى  زاًٌس اًس, افعایف یبفتِ اؾت. ثِ ّویي ذبعط, التهبززاًبى, تجبضت آظاز جْبًی ضا هغلَة هی وطزُ وكَضّبیكبى تَلیس هی

ّب ذَاّس قس. اٍ ثِ ووه هفَْم ّعیٌِ فطنت ًكبى زاز وِ  ثبفث افعایف تَلیس ًبذبلم هلی وكَضّب ٍ ثبلتجـ افعایف ضفبُ هلت

ّب زاضای هعیت هغلك )زض همبثل زیگط وكَضّب(  ًجبیس وكَضّب )ثٌبثط افتمبز التهبززاًبى گصقتِ( نطفبً ثط تَلیس وبالّبیی وِ زض آى

س ثلىِ زض زاذل وكَض ًیع ثبیس ثب زضًؾطگطفتي ّعیٌِ جبیگعیٌی یه وبال ثب وبالی زیگط, ثطهجٌبی هعیت ّؿتٌس, هتوطوع قًَ

ای( ضیىبضزٍ ثطای  ای( فول وطز. ثسیي عطیك ّوِ وكَضّب هتمبثالً هٌتفـ ذَاٌّس قس. تحلیل هعیت ًؿجی )همبیؿِ ًؿجی )همبیؿِ

اؾت وِ وكَضّب ثبیس تقمیت وٌٌس. آًچِ ثبیس ثط ًؾطیِ ضیىبضزٍ ثیفعایین قسى زض تَلیس ٍ تجبضت, ثْتطیي ؾیبؾتی  اثجبت ترههی

تط اؾت, چَى ثطذی وبالّب  قسى, هْن ای هترهم قَز اظ نِطف ترههی )ثِ فٌَاى ًمس( ایٌؿت وِ ایٌىِ وكَضی زض چِ ظهیٌِ

 )ّوبى(. گؿتطقی زض ؾغح جْبى ّؿتٌس وِ زیگط وبالّب اظ آى هحطٍهٌس زاضای تمبضبی ضٍثِ

 .لصا ضیىبضزٍ ًیع تحمك تَؾقِ ی پبیساض ضا ًبهوىي هیساًس

 هسل ضقس والؾیه -1.4

ّبی التهبززاًبى والؾیىی وِ گفتین, هسل ضقس التهبزی والؾیه ؾطثطآٍضز. اظ زیسگبُ آًبى, تَؾقِ  اظ هجوَؿ زیسگبُ

ثطای هستی, پیكطفت فٌبٍضی زض ضاؼ ای ثَز ثیي پیكطفت فٌبٍضی ٍ ضقس جوقیت, وِ زض آى  زاضی, هؿبثمِ التهبزّبی ؾطهبیِ

قَز( ٍ التهبز ؾیط ًعٍلی زض پیف ذَاّس گطفت.  لطاض زاقت اهب ضٍظی ایي ؾطآهسی پبیبى ذَاّس یبفت )ٍ یب زچبض ضوَز هی

قسى ٍ تمؿین وبض اؾت. ًطخ اًجبقت ؾطهبیِ  پیكطفت فٌبٍضی, ثِ ًَثِ ذَز, ٍاثؿتِ ثِ اًجبقت ؾطهبیِ اؾت وِ ثؿتطؾبظ هبقیٌی

ٍاثؿتِ اؾت. ثِ عَض ذالنِ ثبیس گفت, پیكطفت ٍالقی )ثِ هفَْم ثطذَضزاضی اظ یه ؾغح ع ثِ ؾغح ٍ ضًٍس تغییط ؾَزّب ًی

قسُ تَؾظ  ّبی ضقس اضایِ ای پبیساض ٍ هؿتوط زض عی ظهبى ضقس ًوبیس( زض ایي هسل ٍجَز ًساضز. ثلىِ هسل گًَِ ظًسگی ثبالتط وِ ثِ

رف تَلف پیكطفت التهبزی ایي وكَضّب زض ثلٌسهست اؾت, ظهبًی وِ زیگط زضآهس ؾطاًِ, ایي التهبززاًبى )والؾیه(, ًَیسث

 (1389)هطتضی لطُ ثبغیبى ،. اهىبى ضقس ثیكتط ضا اظ زؾت ذَاّس زاز

 لصا ایي زؾتِ ًیع ثِ ًحَی لمت ثسثیي ضا ثِ ّوطاُ ذَاٌّس زاقت ٍ آیٌسُ ی تَؾقِ ی التهبزی ضا ًبهحتول تلمی هی وٌٌس.

 زاضی هبضوؽ ضقس التهبزی ؾطهبیِهسل .2

زاضی, ؾَؾیبلیؿن ٍ ووًَیؿن( زاضای زٍ  زاضی ٍ فئَزالیؿن, ؾطهبیِ ّبی تَلیس )ووَى اٍلیِ, ثطزُ اظ ًؾط هبضوؽ ّط یه اظ قیَُ

هكرهِ فوسُ ًیطٍّبی تَلیس ٍ ضٍاثظ تَلیسّؿتٌس. ًیطٍّبی تَلیس هطثَط ثِ ؾبذتبض فٌی تَلیس )ّوچَى ؾغح ٍ ًطخ تغییط 

ّب زض جطیبى تَلیس  ّبی ذبل ضٍاثظ اًؿبى فٌبٍضی, اثعاضّب ٍ ٍؾبیل تَلیس, ٍ هٌبثـ عجیقی( اؾت زضحبلیىِ ضٍاثظ تَلیس ثِ قیَُ

 . قَز ٍیػُ ضاثغِ فطز ثب اثعاض تَلیس گفتِ هی قَز. ثِ فجبضت زیگط, ضٍاثظ تَلیسی ثِ ضٍاثظ اجتوبفی هیبى افطاز ثِ هطثَط هی

هٌؾَض  زاض ٍ عجمِ وبضگط غیطهبلىی وِ هججَض اؾت ثِ اثغِ عجمبتی اٍلیِ ثِ نَضت اضتجبط ثیي ؾطهبیِزاضی, ض زض ًؾبم ؾطهبیِ

ّبی عجمبتی ثطاؾبؼ ًمكی وِ ّط وؽ زض فطآیٌس تَلیس  زاض وبض وٌس, ثَجَز آهس. اظ زیسگبُ هبضوؽ, هَفمیت هبًسى ثطای ؾطهبیِ ظًسُ
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ّب فطضِ قسُ اؾت, ثب ایي  هبضوؽ, تمطیجبً قجیِ تبثقی اؾت وِ تَؾظ والؾیه وٌس, لبثل تقطیف اؾت. تبثـ تَلیس فوَهی ایفب هی

 . تفبٍت وِ هبضوؽ تبویس ثیكتطی ثط ضٍی ؾبذتبضّبی ًْبزی ٍ عجمبتی جبهقِ ًوَزُ اؾت

ب زضًْبیت, زٌّس. اه زاضاى, اًجبقت ؾطهبیِ ثطای وؿت ؾَزّبی ثبالتط ضا, ازاهِ هی ًىتِ اؾبؾی اظ زیسگبُ هبضوؽ ایٌؿت وِ ؾطهبیِ

ّبی غیطهطغَة وكبٍضظی.  افعایف یب وبّف ؾَزّب, ٍاثؿتگی لغقی ثِ ؾغح اضظـ افعٍزُ زاضز ٍ ًِ ثِ ًطخ ضقس جوقیت ٍیب ظهیي

ٍضی یب وبّف  ثیكتط وبضگطاى اظعطیك افعایف ثْطُ زاضاى ثطای اؾتثوبض ّطچِ ٍلفِ اظ ؾَی ؾطهبیِ افعایف ؾَز, ًیبظهٌس وَقكی ثی

تقبزل  ثیٌی ًىطز, ثلىِ اٍ ثط فسم ّب, ضوَزی ضا ثطای زضآهس ؾطاًِ پیف والؾیهآًبى اؾت. هبضوؽ ثطذالف ؾبیط زؾتوعزّبی ٍالقی 

)هحوَز . زاًؿت ّبی زضآهسی ضا ٍاثؿتِ ثِ هجبضظات عجمبتی )ؽَْضوٌٌسُ( هی زاضی تبویس ٍضظیس ٍ ؾْن زضآهسّب زض جبهقِ ؾطهبیِ

 (1385ضٍظثْبى ،

ًكبًسٌّسُ ی زیسگبّی هتفبٍت اظ ٍی ضاجـ ثِ تَؾقِ ی پبیساض اؾت وِ آى ضا ًبهوىي ًوی زاًس ثلىِ آى لصا زض ٍالـ ثیبى هبضوؽ 

ضا هوىي هیساًس هٌتْی اثعاض تحمك آى ضا قَضـ وبضگط فلیِ وبضفطهب هیجیٌس، ثِ ّط حبل چَى هَضَؿ ثحث هب اهىبى تحمك تَؾقِ 

 .ن لصا فوال هی تَاى هبضوؽ ضا هَافك تحمك تَؾقِ ی پبیساض للوساز ًوَزی پبیساض اؾت ٍ اثعاض آى ضا هَضز هالن لطاض ًوی زّی

 ًؾطیِ قَهپیتط. 3

تَاًس  ّبی ثبالی ضقس التهبزی تَلیس وٌس, ثلىِ هی زاضی فالٍُ ثطایٌىِ لبزض اؾت ًطخ جَظف قَهپیتط افتمبز زاقت هبقیي ؾطهبیِ

وطز. ثب ایي ٍجَز  ثطز ٍ آى ضا تبییس هی زاضی ذبلم, لصت هی هسًی ؾطهبیِ ضطضّبی اجتوبفی آى ضا ًیع ججطاى ًوبیس. اٍ للجبً اظ جبهقِ

وٌس وِ یه التهبز زض تقبزل ایؿتب لطاض زاضز ٍ  زاضی ضا ثبٍض زاقت. اٍ تحلیلف ضا ایٌگًَِ آغبظ هی اٍ ًیع ضوَز ٍ فطٍپبقی ؾطهبیِ

ن التهبزی, ّط ثٌگبُ زض تقبزل ضلبثتی وبهل لطاض قَز. زض ایي ؾیؿت ٍیػگی آى یه جطیبى زٍضی اؾت وِ ثطای ّویكِ تىطاض هی

ّب ًیع ّوچَى یه  ّبی ؾَز ٍجَز ًساضز ٍ ذبًَازُ ّبی آى زلیمبً هقبزل زضآهسّبی آى اؾت ٍ ؾَز نفط اؾت. فطنت زاضز وِ ّعیٌِ

 . ثطًس ثٌگبُ زض چٌیي حبلتی ثِ ؾط هی

افتس. ًَآٍضی, ؾبذت هبقیي ٍ اثعاض جسیس ضا  ٍضی اتفبق هیاؾبؼ تَؾقِ التهبزی, لغـ ایي جطیبى زٍضی اؾت وِ ثِ قىل یه ًَآ

اؾتفبزُ فقلی, اًتؾبض وؿت  آالت ٍ اثعاضّبی غیطلبثل افتس: جبیگعیٌی هبقیي ًوبیس. ایي ًَآٍضی اظ ؾِ عطیك اتفبق هی ضطٍضی هی

ذَز ثطای ذطیس آى وبال اًساظّبی  تَلیس هحهَل جسیسی وِ هطزم حبضط ثِ وبّف پؽ  ؾَزّبی اًحهبضی اظ یه ظهیٌِ جسیس,

زاضز وِ ایي  وٌس ٍ ثیبى هی ٍضظز. ثقالٍُ اٍ ثِ عَض جسی ثط لعٍم ٍجَز وبضآفطیٌبى توطوع هی ثبقٌس. اٍ ذَزـ ثط ضاُ زٍم تبویس هی

 . اًساظًس ّب ٍ ؾَزّب ضا ثِ ضاُ هی گصاضی جطیبى فؾیوی اظ ؾطهبیِ  ّبی ًَیي, افطاز ثب وكف فطنت

ّبی والؾیه ٍ هبضوؿی زاضز: هقطفی ًطخ ثْطُ ٍ اّویت آى, جساؾبظی اًَاؿ هرتلف  تفبٍت ثب هسلهسل ضیبضی ًؾطیِ اٍ ؾِ 

ثَزى وبضآفطیٌی ثطای ضقس التهبزی. قَهپیتط هقتمس ثَز ضقس  ّب(, تبویس ثط هحَضی ّب )ثرهَل اظ حَظُ ًَآٍضی گصاضی ؾطهبیِ

وٌس.  زٌّسُ چٌیي فضبی ذبل ضا ثبظ ًوی اهب اٍ چٌساى فَاهل قىل افتس. التهبزی زض فضبی اجتوبفی پطٍضًسُ وبضآفطیٌبى اتفبق هی
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آیٌس. اظ ًؾط اٍ, زٍلت ثبیس  هیثركیسى ثِ وبضآفطیٌبى ثَجَز  ّب ثطای لسضت زاضز وِ ثبظاضّبی هبلی, افتجبضزٌّسگبى ٍ ثبًه اٍ ثیبى هی

 (1389)هطتضی لطُ ثبغیبى ،. ثگصاضز ثْطُ( زض اذتیبض آًبى فطیٌبى زذبلت وطزُ ٍ افتجبضات اضظاى )ون ثِ ًفـ وبضآ

وِ تَؾقِ زض ٍالـ ًؾطیِ ی قَهپیتط ضا ًیع هی تَاى ّن ضاؾتب ثب ًؾطیِ ی هبضوؽ تحلیل ًوَز وِ ثِ ًحَی گَیبی ایي هغلت اًس 

 ثب یه ؾطی قطایغی ثبیس ّوطاُ ثبقس. ی پبیساض هوىي اؾت هٌتْی

هَضز ثطضؾی لطاض زازین وِ ثطذی اظ آى ّب تحمك تَؾقِ ی پبیساض ضا ًبهوىي ثِ عَض ولی زض ایي لؿوت ًؾطیبت تَؾقِ ی پبیساض ضا 

 هی زاًؿتٌس ٍ ثطذی ًیع ثب یه ؾطی قطٍعی وِ ثیبى هیساقتٌس اهىبى تَؾقِ ی پبیساض ضا هوىي هی زاًؿتٌس.

ب تساٍم آى زض تبضید ازاهِ حبل ثحث هب ثسٍى زض ًؾط گطفتي ایٌىِ تَؾقِ ی پبیساض زض عی یه زٍضُ ی ظهبًی ثِ ٍلَؿ هی پیًَسز ی

ذَاّس زاقت ، هی ذَاّین زض ّوبى زٍضُ ی ظهبًی وِ ٍجَز تَؾقِ ی پبیساض ضا هوىي هیساًین، ثِ ثطضؾی تبثیطات هحیظ ظیؿت ثط 

 ضٍی تَؾقِ ی پبیساض ثپطزاظین.

 یساض هی پطزاظین.حبل هحیظ ظیؿت ضا تقطیف ًوَزُ ٍ ثِ ثطضؾی اثط هحیظ ظیؿت ثط ضٍی التهبز ٍ ًْبیتب تَؾقِ ی پب

 تعریف محیط زیست:

هحیظ ظیؿت، هحیظ فیعیىی ، ظیؿت قٌبذتی ٍ اجتوبفی اؾت وِ هَجَز ظًسُ زض آى ظًسگی هیىٌس ٍ ثب آى زض وٌف هتمبثل 

اؾت. هحیظ ظیؿت گبّی ثِ توبهی هحیظ ظیؿت وطُ ظهیي گفتِ هی قَز اهب ًَاحی وَچه جغطافیبیی یب حتی هحیظ ّبی 

 ًیع هحیظ ظیؿت هی ًبهٌس.وَچىتط اظ آى ضا 

التهبز هحیظ ظیؿت ، قبذِ ای اظ زاًف التهبز اؾت وِ ًِ فمظ جٌجِ ّبی التهبزی هحیظ ظیؿت)هثال ترهیم ٍ تَظیـ هٌبثـ( 

وِ هؿبئل گؿتطزُ تطی ًؾیط تمبثل هیبى التهبز ٍ هحیظ ظیؿت ٍ هؿبئل انَلی ٍ اذاللی هطتجظ ثب حفبؽت ٍ اؾتفبزُ اظ هٌبثـ 

( التهبز هحیظ ظیؿت ضا ثطضؾی اثط فقبلیت التهبزی ثط هحیظ ظیؿت ٍ تبثیط هحیظ 1933ع زض ثط هیگیطز)تیؿسلعجیقی ضا ًی

حبل وِ ثِ تقطیفی هرتهط اظ هحیظ ظیؿت ٍ التهبز هحیظ  (1381ظیؿت ثط فقبلیت التهبزی ٍ ضفبُ اًؿبى تقطیف هیىٌٌس)آؾبفَ

 نهی پطزاظی ظیؿت ضؾیسین ثِ ثطضؾی تبثیط آى ثط التهبز

 تاثیر محیط زیست بر اقتصاد

زض ٍالـ ثطای ایٌىِ ثِ ثطضؾی هحیظ ظیؿت یط ضٍی التهبز ثپطزاظین ثب ایي هغلت قطٍؿ هیىٌین وِ التهبز ضا چِ چِ ٍاحسی ًكبى 

 هیسّس؟

هحیظ ظیؿت ثط زض ٍالـ تَلیس ضا هی تَاى ًوبیٌسُ ی التهبز للوساز وطز ، حبل فَاهلی وِ هٌجط ثِ تَلیس هی قًَس وساهٌس ٍ تبثیط 

 ضٍی آى ّب چیؿت؟
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هْوتطیي ٍ اٍلیي فبهل تَلیس ًیطٍی اًؿبًی اؾت وِ قبولِ ی تَلیسات ضا ثٌب ًْبزُ اؾت ٍ ثِ اوتكبف ؾبیط فَاهل پطزاذتِ اؾت ٍ ثب 

ایي تبثیط  ًیطٍی شّي ٍ جؿن ذَز السام ثِ تَلیس ًوَزُ اؾت ، حبل آیب هحیظ ظیؿت ثط ضٍی ایي ًْبزُ ی تَلیس تبثیط هی گصاضز؟ ٍ

 چگًَِ اؾت؟

 لغقب هحیظ ظیؿت ثط ضٍی ًیطٍی اًؿبًی تبثیط هی گصاضز  ٍ تبثیطات آى ضا هی تَاى زض لبلت هَاضز شیل ثطقوطز:

ؾیؿتن حوبیت اظ ظًسگی: زض ٍالـ اگط وِ هحیظ ظیؿت ٍجَز ًساقت ، اًؿبى ًیع ٍجَز ًساقت ٍ وبلجس هبزی اًؿبى ًیبظهٌس -1

َ اؾت پؽ ثِ لحبػ فبم ٍ ولی هحیظ ظیؿت ضا هی تَاى هبزضی هْطثبى ذَاًس وِ اهىبى ظًسُ هبًسى ٍجَز هحیغی جْت ضقس ٍ ًو

 ضا ثِ هب هیسّس ٍ هَجت ثمبء اًؿبى هی قَز.

تبهیي وٌٌسُ ی هغلَثیت ثطای ًیطٍی اًؿبًی: لغقب توبقبی هٌبؽط عجیقی ٍ تفطیح ثِ ووه هحیظ ظیؿت ایجبز هغلَثیت هی -2

 گطزز تب اًگیعُ ی تَلیس ثیكتط گطزز ٍ حتی ثْطُ ٍضی ًیطٍی اًؿبًی ثیف تط گطزز.هی ًوبیس وِ هَجت 

اهب ًْبزُ ی زیگط تَلیس ضا هی تَاى ؾطهبیِ ّبی فیعیىی ٍ هبزی ًبهیس وىِ هحیظ ظیؿت ثط ضٍی ایي ًْبزُ ًیع تبثیطاتی ثِ قطح 

 شیل هیگصاضز:

َاز ذبهی وِ زض تَلیس هَضز اؾتفبزُ لطاض هیگیطز ضا ثِ عَض هؿتمین اظ هحیظ ظیؿت تبهیي وٌٌسُ ی هَاز ذبم: زض ٍالـ ولیِ ی ه-1

 هحیظ ظیؿت هیگیطین.

جصة ضبیقبت: زض ٍالـ ًمف زیگطی وِ هحیظ ظیؿت ایجبز هی ًوبیس ٍ هحجتی اؾت وِ ثِ اًؿبى ّب هی ًوبیس ایي اؾت وِ -2

فضبیی وِ ّوِ ضٍظُ ضبیقبت فطاٍاًی ٍاضز هحیظ ظیؿت هی ّوَاضُ ضبیقبت تَلیس ضا جصة هی ًوبیس ٍ اهىبى ازاهِ ی ظًسگی ضا زض 

 قَز ضا هوىي هی ؾبظز.

حبل وِ تبثیط قگطف هحیظ ظیؿت ضا ثط ضٍی هیعاى تَلیس ٍ ثِ تجـ آى ضقس ٍ تَؾقِ ی التهبزی زضیبفتین ثِ ایي ًىتِ ثبیس 

زُ ٍ ثِ تجـ اى اهىبى تَؾقِ ی پبیساض ضا ثپطزاظین وِ ایي هحیظ ظیؿت ثب ذغطاتی هَاجِ اؾت وِ وبضوطزّبی آى ضا هحسٍز ًوَ

 ؾلت هی ًوبیس وِ اظ ایي هحسٍزیت ّبی هحیظ ظیؿت هی تَاى ثِ هَاضز شیل اقبضُ ًوَز:

زاضا ّؿتین لصا ثبیس ثب افعایف ثْطُ ٍضی ٍ هحسٍز ثَزى هٌبثـ اٍلیِ: ثب تَجِ ثِ ایٌىِ هب زض توبهی هَاز اٍلیِ لیس هحسٍزیت ضا -1

ت ووتط ٍ تَاًبیی ثبظیبفت ثیف تط ، ّن ثِ هحیظ ظیؿت ووه ًوَز ٍ ّن ایٌىِ ثِ ضفبُ هبزی ذَز تساٍم ٍ اهىبى تَلیس ضبئسا

 تَؾقِ ثجركین.

ّوپَقبًی وبضوطزّبی هحیظ ظیؿت: ثب تَجِ ثِ ذسهبتی وِ هحیظ ظیؿت ثِ تَلیس هی زّس ، اؾتفبزُ ی ثیكتط اظ یه فبهل -2

قَز. ثِ فٌَاى هثبل اگط وِ ضبیقبت ظیبزی ضا ٍاضز هحیظ ظیؿت ًوبیین ثْطُ گیطی  هَجت ون قسى ثْطُ گیطی اظ وبضوطز زیگط هی
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اظ وبضوطزی هبًٌس هغلَثیت زض اثط اؾتفبزُ ی هؿتمین افطاز اظ آى وبّف هی یبثس ، لصا زض وٌبض یه وویبثی هغلك وِ ٍجَز زاضز ، 

 وویبثی زیگطی ًیع تحت فٌَاى وویبثی ًؿجی ًیع ٍجَز زاضز.

زاضای زض قطایغی لطاض زاضین وِ هحیظ ظیؿت ثط ضٍی تَلیس ٍ ضفبُ ٍ تَؾقِ ی پبیساض ًمف هؿتمیوی زاضز ٍ ّن ایٌىِ لصا فوال 

هحسٍزیت ّبی فطاٍاًی زض جْت ثْطُ گیطی اظ هحیظ ظیؿت ّؿتین. اهب چبضُ چیؿت؟ چگًَِ هی تَاى ثْطُ گیطی اظ هحیظ ظیؿت 

ثْبًِ ی ضقس ٍ تَؾقِ ی پبیساض ثْطُ گیطی اظ هححیظ ظیؿت ضا ثیكتط ٍ ثیكتط وٌین؟ یب ضا افعایف زاز؟ ٍ آیب هب هجبظ ّؿتین وِ ثِ 

 ثبیس ثطای اؾتفبزُ ی ذَز لیسّب ٍ هحسٍزیت ّبیی ضا لبئل قَین؟

 مذیریت اقتصادی محیط زیست:

تمبز زاضًس ، عطفساضاى اهطٍظُ زیسگبّْبیی وِ ثب انل لطض زازى ضقس التهبزی ، ثِ حساوثط ثْطُ وكی اظ هٌبثـ ظیؿت هحیغی اف

ثؿیبض اًسوی زاضًس. اظ عطفی زیسگبُ افطازی وِ هقتمس ثِ حسالل وطزى ثطزاقت اظ هحیظ ظیؿت ّؿتٌس ًیع ٍالقیت ّب ضا ًبزیسُ هی 

گیطًس ٍ ثب اٍلَیت زازى ثِ هحیظ ظیؿت زض همبثل اًؿبى ، قبى اًؿبًی ضا زض ؾغحی پبییي تط اظ عجیقت ٍ هحیظ ظیؿت 

 .للوسازهیىٌٌس

ظاوؽ زض ایي ثبضُ هیگَیس: الظم اؾت تب هقیبضّبی ًبزضؾت افطاعی ٍ تفطیغی عجیقت گطایی یب تهٌـ گطایی زض ًؾبهْبی ثَم ظیؿتی 

ضّب قَز ٍ جبی ٍضـ همطضات ٍ لَافس غیط فولی ٍ حتی غیط ضطٍضی ثطای ضٍاثظ هیبى اًؿبى ٍ عجیقت ، وَقف قَز تب ضاّْبیی 

 (1373ٍ ّن اظ لحبػ ثَم ظیؿتی احتیبط آهیع)ظاوؽثطای احیبی هٌبثـ عجیقی پیسا قَز وِ ّن اظ لحبػ اجتوبفی هفیس ثبقس 

گًَِ ای وِ ضوي حفؼ  ثِ ّویي زلیل اهطٍظُ اغلت التهبززاًبى ثِ زًجبل ثْطُ ثطزاضی هسیطیت قسُ اظ هٌبثـ عجیقی اًس ، ثِ

 پبیساضی ایي هٌبثـ ٍ ثِ حساوثط ضؾبًسى هٌبفـ آًْب ، تب جبیی وِ هوىي اؾت اظ آلَزُ ؾبظی هحیظ ًیع احتطاظ قَز.

 ثٌبثط ایي، هسیطیت هحیظ اهطی الظم ٍ ضطٍضی اؾت وِ ضاُ ّبی هتفبٍتی ثطای تحمك اّساف ٍجَز زاضز هبًٌس هَاضز شیل:

 ًؾبضت هؿتمین-1

ِ ثِ اثعاض ّبی لبًًَی ًیع هطؾَم اؾت ٍ ثِ عَض ؾٌتی ؾیبؾت ّب ٍ لَاًیي ظیؿت هحیغی ثط عجك آى نَضت هیگیطز ، ایي ضٍـ و

گطفتي ثسٍى ووه هقوَال ثب ٍضـ لَاًیي ٍ ًیع لطاض زازى اؾتبًساضز ّبی ظیؿت هحیغی ٍ ثب اجطای ثطذی ضاّىبضّبی جطیوِ ای ٍ 

ٌس ایي اؾتبًساضز ّب ضا ضفبیت ًوبیس. ایي اؾتبًساضز ّب قبهل اؾتبًساضز تَلیس ، اؾتبًساضز هَاز اظ اًگیعُ ّب ثبظاض آلَزُ گط ضا هَؽف هیى

 (1379هتهبفس قسُ ، اؾتبًساضز ّبی فطآیٌس تَلیس ٍ جع ایٌْبؾت)تطًط ٍ پیطؼ ،

 ثِ وبضگیطی اثعاض ّبی التهبزی-2

 یبضی وٌٌس وِ هی تَاى ثِ هَاضز شیل اقبضُ ًوَز: اثعاض ّبی التهبزی هتفبٍتی هی تَاًٌس هب ضا زض ضؾیسى ثِ اّسافوبى
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حمَق هبلىیت:ثطلطاضی حمَق هبلىیت ٍ تبهیي اهٌیت آى ؾجت ؽَْض ثبظاض ٍ لیوتْبی ثبال ثطای هٌبثـ ظیؿت هحیغی هی قَز . زض 

ترطیت ذبضجی ایي فطو ترطیت هٌبثـ ثطای هبلىبى اهطی زاذلی هی قَز زض حبلی وِ زض زؾتطؾی آظاز ثِ هٌبثـ ، ّعیٌِ ی 

ذَاّس ثَز. زض ایي حبلت وبضثط اظ هٌجقی اؾتفبزُ ًوی وٌس هگط ایٌىِ لیوت هحهَل فالٍُ ثط ّعیٌِ ی ثْطُ ثطزاضی ّعیٌِ ی 

 ترطیت هٌجـ ضا ًیع ثپَقبًس.

زاضز . ثطآٍضز  اثعاضّبی پَلی:اثعاض ّبی پَلی هَجَز ٍ هَضز ًؾط هب هبلیبت ٍ یبضاًِ اؾت ،اجطای عطح هبلیلتی زقَاضیْبی ثؿیبضی 

تبثـ ظیبى ًْبیی ثطای یبفتي ًطخ نحیح هبلیبتی زقَاض اؾت. زض فیي حبل هی تَاى ثِ تَافمْبی هقوَلی زؾت یبفت. فطو وٌیس 

ًَؿ ذبنی اظ ذَزضٍ زٍز هْلىی تَلیس وٌس.زض ًؾطیِ ی هبلیبتی ، زٍلت ثط هجٌبی ویلَهتط وبضوطز اتَهجیل ، هبلیبت وبضایی ضا ثبال 

ی ازاضُ ایي ًَؿ هبلیبت هوىي اؾت ثِ زلیل غیط فولی ثَزى ذؿتِ وٌٌسُ ثبقس. حبل زٍلت هوىي اؾت ثِ جبی هبلیبت هی ثطز ٍل

هبلیبت وبضاتطیي ًتیجِ ضا ًساضز ٍلی هیتَاًس ثِ ثْجَز لبثل تَجْی ثط وبضوطز ، هبلیبت ٍیپِ ای ضا ثط فطٍـ ذَزضٍ ٍضـ وٌس. ایي ًَؿ 

 (1378زض ٍضـ هَجَز هٌجط قَز)زازگط ،

. وِ ثب تَجِ ثِ اثعاض ّبی التهبزی زیگطی ضا ًیع هی تَاى تقطیف ًوَز وِ ثتَاًس هب ضا زض ضاؾتبی ضؾیسى ثِ اّسافوبى یبضی وٌس

اّویت ثحث پیكٌْبز هی قَز تب پػٍّف ّبیی زض ایي ظهیٌِ اًجبم گطزز تب ّن ثِ ثكطیت ذسهتی وطزُ ثبقٌس ٍ ّن اهىبى ثْطُ 

 الْی ضا زاقتِ ثبقین. ثطزاضی ثیكتط اظ هَاّت

 نتیجه گیری:

زض ٍالـ زض ثحث تَؾقِ ی پبیساض ولیسی تطیي فبهل ٍ حتی تٌْب فبهل ضا هی تَاى زض  هحیظ ظیؿت ذالنِ ًوَز وِ ایي هحیظ 

ظیؿت ذَز زاضای هحسٍزیت ّبی ظیبزی اؾت ٍ ًیع زض هقطو ذغطات ظیبزی لطاض زاضز لصا حفؼ هحیظ ظیؿت هی تَاًس یىی اظ 

تطیي اّساف ثكط اهطٍظی للوساز گطزز وِ ثبیس لَاًیي ؾرتگیطاًِ تطی تسٍیي گطزًس تب هب ضا زض ضاؾتبی تحمك اّسافوبى یبضی هْن 

 زٌّس.

  



 

 

 

12 

 

 منابع

 (، التهبز هحیظ ظیؿت ، تطجوِ ی ؾیبٍـ زّمبًیبى ، اًتكبضات زاًكگبُ فطزٍؾی هكْس.1381آجبیی، جبى)-آؾبفَ-1

 هحیظ ظیؿت ٍ هٌبثـ عجیقی ، تطجوِ ی حویسضضب اضثبة ، تْطاى ، ًكط ًی.(، التهبز 1382پطهي، ضاجط )-2

 اًتكبضات ؾوت.تْطاى.:تَؾقِ التهبزی.(1382حوَز)تَؾلی،ه-3

(، التهبز هحیظ ظیؿت، تطجوِ ی ؾیبٍـ زّمبًیبى، فَو وَچىی ٍ فلی والّی 1379تطًط، آض.ن،زی. ثبتوي ٍ ای . پیطؼ)-4

 هكْس. اّطی ، اًتكبضات زاًكگبُ فطزٍؾی

 (، ًمس ٍ ثطًبهِ ؾَم تَؾقِ ی التهبزی ، ًكطیِ حَظُ ٍ زاًكگبُ ؾبل پٌجن.1378زازگط،یساهلل)-5

 اًتكبضات تبثبى  ،تْطاى :هجبًی تَؾقِ التهبزی.(1385حوَز)ضٍظثْبى،ه-6

 (،ثَم قٌبؾی ٍ فلؿفِ تَؾقِ ، تطجوِ حویس ًَحی ، هَؾؿِ ی فطٌّگی ویبى.1373ظاوؽ، ایٌیبؾی)-7

 ًكط ًی ،تْطاى :التهبز ضقس ٍ تَؾقِ.(1389طتضی)ثبغیبى،هلطُ -8

ggins Benjamin,(1968) , economic development. Problems , rinciples. And policies, Rev Ed. Hi-9

New York. 

World Commission on Environment and Development(WCED) 1987 -10 

 


