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  چکیده

شاا.د  ، چللشاای امیریام ه نیاللی اد ایید اییطیاحئا یزدر حال  حلرام ائال   

زیئا ، بام احی  ااثرم تامی  ع.یاا یکی یز ایم عن.ینبهاحیطی یلئلن راتلرهلی زیئ 

رمییلن امیر رماته یس   در ه ی  ریستل بئیلری یز یلییش نیین، پژههشگمین ه احی  مایلظ

 ه یشانلتتلزانی اطللعلت نلاعاهیری ل یطیاحئ یائل   زی بمرس ه  یشنلسلن تحدنلاعه

  یتبیا هیف بلی ه لرچ.ب رهیکمد ک پژههش حلرم در چ  دیلنییا یینت لع یهلح ریه

در  شیه  رهش یستفلدهشییلجلم  احیطی ن.یللن شیم تیمینزیئ شنلتتی راتلرهلی نلاعه

، هال پمسشانلاه با.د  نلاعاا آاالری پاژههشپی لیش ه یبزیر رمدآهری دیده ،یی  پژههش

یم ه بال در انالق  اتتداش شا هلآنلفم یز  335که  ب.دلیسلله شیم تیمین  53-81ن.یللن 

ه بل یساتفلده شیه ل .له یلتتلب  ن.ینعبهیلاتگی یی  انلق  .سعهردیدن هرعی  تایلظم امی

آاالر هال در ده ساط  دیده  یاتحد ه هیاتجز شایلی یی اطللعه ریمی سی یهیز شی.ه ل .له

دهنیه هراعی  لئابتل  هلی ت.صایفی پاژههش لشالن  یلاتاهشیت.صیفی ه یستنبلقی یلجلم 
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نبلقی پاژههش هلی یساتیسا   یلاتاه شیههاحیطی در بی  یامید اطللعزیئ  اطد.ب راتلر

یی  یس  که اتغیمهلی ائتق  پژههش )قبقاه ینت العی، سامالیه امهنگای، ساط  بیللگم 

ت.ین تبیی  هیریالل   درصی62 دراج .عاحیطی( رمییی ه آرلهی زیئ ، اصمفیدیر ید

 نزبهلی ائتق  اتغیمه دیرلی  یرم ه ه شیهلعهاحیطی ری در بی  یامید اطلاتغیم راتلر زیئ 

احیطی به لحلظ آالری اعنالدیر یسا   بم اتغیم راتلر اتمب زیئ  لیه امهنگیاتغیم سما

احیطی بام راتالر اتامب آرالهی زیئا یس  یرم اتغیمهلی قبقه ینت العی ه  ذکمشلیلن 

ییا  اتغیام م با یدیر یادرمییی ه ساط  احیطی اعک.س ه یرم اتغیمهالی اصامفزیئ 

رمی اتغیام غیمائاتقیم ه بال ایاللجی صا.رتبهقبقاه ینت العی لیاز ائتقیم یس   اتغیم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          احیطی یرم اعک.س دیرد بم راتلر اتمب زیئ  یدیر ید

رمییی، آراالهی اصاامف ،یدیر یاداحیطی، ناا.یلی، راتلرهاالی زیئا  :هدداواژهکلیدد

  احیطیزیئ 

  مقدمه .1

م تاثریزیئا  تحا یلئالن ه احی  ئ ، تعلا  ایلنزیح.زه احی  شنلسلننلاعه زعمبه

رسللین باه   یکی یز ریهکلرهلی ینتنلب یز آسیبدیردامیر  یاتتدف یامهنگیا  ینت لعی ع.

یبعاالد  یهساا.س  هل بااه زیئاا  ه نداا.ریمی یز تتمیااب آن، تغییاام راتاالر یلئاالناحی 

الدر لبا.د   در یی  دهرین بشم کمدایی قبیع  آدای ری تییی ،رذشته دررمییلله یس   قبیع 

کمد ،قبیع  ییجلد ای ئ یز یاحیرم تغییم نز ی هم در   دهی یلجلم در آن یه تصمادت  

یال یامهزه یی  یلئالن یسا  کاه ، کمدیا یه بلزسلزیی  تصمالت ری تح  ، نبمین  یریحتبه

در یرام رئاتمش  لاا  هیلئلن بم یسمیر قبیع  دسا  ی  کنیایقبیع  پیمیا.لش ری تیییی 

 هیارهیببمدیری درلتیجه بل بیمه ؛قبیع  اتح.  شی صنعتی شین ریبطا یلئلن بل ه شیملشینی

هسع  یی  تتمیب   زیئ  ری امیهم کمداحی  یه آل.درتتمیب  زاینهت.د یز انلبع قبیعی 

 سالبقه آب، تال ،بای آلا.دری  لشایلی با.دنبامین للپذیم ه آل.دری بمیی قبیع  تح  ه
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 بامد پایش یطیاحئا یز نعاهال یسا.بهسییی، ه ه زای  ری ، بلرین یییهه.یآبتغییمیت 

 ( 853 ، ص 6002، 8)سبلتینی

زیئا ، بام احی  ااثرمتمی  ع.یاا  یکی یز ایم عن.ینبه احیطی یلئلنراتلرهلی زیئ 

( در 2608ه ه کلرین ) 6رمییلن امیر رماته یس   بدیکبئیلری یز پژههشگمین ه احی  ایلظم

  ی  اشکدلت در ییامین پمدیتتنایاحیطی در تلهرایلله، به یئ ی  اشکدلت زیبمرسی هرع

هلی زیئتی ه نلل.ری، در احیطی ه تتمیب ر.لهللپلیییری زیئ  ،هلآنهلی اطلب  بمرسی

احیطی در تامی  اشاکدلت زیئا تطم یاتلدن یانی  آب ه انلبع آب ه آل.دری ها.ی یز ایم

لت، یکای یز دللیا  یصادی ییا  اشاکد هالآنه ییامین هئاتنی  یز لظام حل  حلرم در نلاعا

احیطی ری در هلی زیئ به ت.سعه پلیییر یس  که زاینه آسیب یت.نیبیشیملشینی سمیع ه 

-813 ، صص 8300زیده ه سیمیبی، کنی )ایمزییی، شمیشح امدی ه سلزاللی امیهم ای.سط

813) 

سابک زلایری  یلب.ه، ت.لیی یلبا.ه زبللاه ه رئتمدری شیم تیمین، تمیکم ن عی ، اصمف

قبیعی، امهنگی ه سلتتلری در  یهل یاحیهدهن.د  عدلههبه ،شیمهلیین ریییه للپلر.للر.ن 

انلسابی بامیی اطللعالت  رزیناهریمی سبک زلیری پلیاییر، ییا  شایم ری باه شک  ییجلد ه

 پلیییر تبیی  کمده یس   ینیه شیملش یطیاحئ یز، یشنلتتنلاعه

زیئا  ن در حفظ احی لیز دیلش آا.زین ه دیلشج.یل هلی اتتدش ینت لعیی  رمههب یز

یی بمت.ردیرلای  ، یی  اشم به چنای دلیا  یز نلیگاله هیاژهدرهیاعکننی  لقش یسلسی ییفل ای

کننای، تاثریم زیئتی که در حل  حلرام در آن زلایری اایآللن بم احی  کن.لیلتئ  راتلر 

نی کمد، در نلاعه ری ییفل ت.یه کمده یتحصکه لقش اشم  ینیهلئ  آ عن.ینبهدهم،  ؛رذیردیا

)پلیتتتی  دیردزیئ  یه ی  حفلظ  احی  لظم یزکه  کمدیشغل  ت.یهنی  اشلغ  حئلسی ری

 به یینکه ن.یللن کنشگمین اعل  ت.نهیز قمای بل  ( 61 ، ص 8521یسک. ی، بلبلزیده ه یکبمی، 

                                                            

1  . Sabatini 

2  . Blake 
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اتاالقمیت ناایی ه  رهد باال ت.نااه بااهیلتظاالر ااای ،ییلااهاالی ینت لعیدرمر.لی در عمصااه

زیئ  در نلاعه یامهزی یس ، راتلر سنجییه ه انلسبی ریم احی رمیبلنیی که کننیهتتمیب

احیطی اطد.ب در نلاعه امیهم بمیی تمهیج راتلر زیئ  ری که بت.یلی شمیی  للزمیلجلم ش.د 

باه  ؛بلشای ئ یز یاحثب  در ح.زه سلزی ه ننبش ینت لعی ارذیر نمیلن آرلهه بنیلن کنی

زیئ ، پاژههش حلرام درصاید یسا  تال باه یه ی  حفظ احی ه ی  دلی  ه بل ت.نه به 

بپامدیزد  )ن.یلالن(  ییا  رامهه ینت العی اتامباحیطی زیئ راتلرهلی هرعی   بمرسی

احیطی ن.یلالن شایم شنلتتی راتلرهلی زیئ   نلاعهیتبی ف کدی یی  پژههشهی ،درهیاع

  ب.د  تیمین

 . مبانی نظری تحقیق2

 تحقیق ةپیشین .1 .2

راتلرهاالی  ساامالیه امهنگاای ه»( پژههشاای باال عناا.ین 8521) ری هشاایتاالات لباا.ی ه

بی  سمالیه  دهی،لشلن ایی پژههش هلیلاته  دیدلییلجلم  «هلی تیمیلیتلل.یده احیطیزیئ 

 یال در ریبطه بل تمده ،دیرداحیطی آللن ریبطه ائتقیم هن.د راتلر زیئ  هل هامهنگی تلل.یده

 بامیلاتاه یرام ائاتقیم یلاتاه ه تجئامه امهنگای عینیا الیسم ،هلی سمالیه امهنگیاقیلس

بام  مییرام ائاتقالاای  شایهنهیلیلدسمالیه امهنگی  احیطی تلل.یده دیرلی هراتلرهلی زیئ 

ی یلاتاه، سامالیه امهنگا، سامالیه امهنگای عینیا دراج ا.عاحیطای یسا   راتلر زیئ 

 تثریمتمتیب بیشتمی  به ،  در احدهشیه، س  ه ایت یالای لیلدینهیلاته، سمالیه امهنگتجئم

( در 8522ساد ی ه شالقمیلن )کیاللی  یلیههال دیشاتاحیطای تالل.یدهراتلرهلی زیئ  بمری 

زیئا  )اطللعاه بم حفظ احای  اثرمامهنگی -شنلسلیی ع.یا  ینت لعی»پژههشی بل عن.ین 

مهنگای، ه.یا  بی  ع.یا  سامالیه ا یلاتنی:  به یی  لتلیج دس« ین کلشلن(ا.ردی: شیمهلی

 ،دیری هن.د لاییردزیئ  ریبطه اعنلاحی امهنگی ه ه بئتگی ینت لعی بل حفظ -ینت لعی

ائاال   باالره ینت االعی ه امهنگاای درهاالی یااال ریبطااه باای  اشاالرک  ینت االعی ه آا.زش
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( 8523)ده یایم ، هنمهر ه عدیزیهیم آالیلریزیئ  اعنلدیر یس   احیطی ه حفظ احی زیئ 

ردپالی  رمییای هرمییی در یرتبال  بای  االدییی اصمفلقش هیسطه» عن.یندر پژههشی بل 

اتغیمهالی کاه  یلاتنایباه ییا  لتالیج دسا  (« یک.ل.ژیک )ا.رد اطللعه: شایمهلیین یرهایاه

دیری بام ایازین لاعنا ینت العی، یرام اثبا  ه –رمییی ه پلیگله یاتصلدیرمییی، اصمفالدی

( در پژههشی 8523  ایمامدی )رددی شیم یرهایه ک.ل.ژیک اصمف در بی  شیمهلیینردپلی ی

ینت لعی ه یحئالس ائال.لی  ینت العی بال راتالر -بمرسی ریبطه پلیگله یاتصلدی»بل عن.ین 

کاه راتالر  یلاتنایلتالیج دسا  یی  به « زیئتی )ا.رد اطللعه: سلکنلن ل.رآبلد ا ئنی(احی 

ه پلیگاله  یطیاح ئایزلس ائال.لی  ینت العی، لگامش زیئتی بل اتغیمهالی یحئااحی 

 کنای کاهبیالن ایلتیجه پژههش  ،درهیاعدیرد   یه اعنلدیرینت لعی ریبطه ائتقیم -یاتصلدی

لقاش ای ای در  ،س هلآنشین هلی یامید که لشللگم شمیی  ینت لعیهل ه لگمشبلهردیش 

ی بمرسا»عن.ین  بلدر پژههشی  (8520)کیل امهت  ل.یح ه دیرد  هلآناحیطی راتلرهلی زیئ 

)اطللعه اا.ردی:  احیطی شیمهلیینراتلرهلی زیئ  هل هبل یرزش یدیر یدبطه بی  ایزین ری

تحصیدلت بل راتلرهلی  نن  ه، بی  اتغیمهلی س که  یلاتنیبه یی  لتلیج دس  (« شیم یه.یز

 احیطی ههلی زیئ شیرز ه یدیر یدبی   ریبطه  احیطی ریبطه اعنلدیری هن.د دیردزیئ 

بال  یدیر یاداتغیام  هلای ،لیز اعنلدیر یس احیطی احیطی بل راتلر زیئ زیئ هلی یرزش

    دراعنلدیر لیی احیطی ریبطهراتلر زیئ 

 عن.ینباهزیئاتی بمرسی راتلر احی »یی بل عن.ین اطللعه ( در6081) 8آسیدئ.یل ه یهکلتی

هالی ع ا.ای بام به یی  لتیجه رساییلی کاه یرزش «یشنلتتب.مدی شیمهلیی ة یصکننیتعیی 

آرالهی ه دیلاش  بام زیئاتیهلی احی رذیرلی  یی  لگمشزیئتی تثریم ایهلی احی لگمش

شا.د زیئتی، امد اتعیی ایه درلتیجا آرلهی یز اشکدلت احی  رذیرلیایزیئتی تثریم احی 

ک یئی.ن  ئ یز یاحک   یدیرهزیئتی ری یلجلم دهی   سط  اشتصی یز راتلرهلی احی که 

                                                            

1. Asilsoy & Oktay 
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)اطللعاه  ئا یز یاحعنا.ین لگامش شایمهلیین یرهپالیی باه »( پژههشی بال 6081) 8یرهپل

زیئ  ه ائل   امب.  لگمش، در  شیمهلیین یز احی ، هلیلاتهبمیسلس   دیدیلجلم « ایییلی(

هلی شیملشینی یرتبل  اثبا  هلی امهنگی ه شلتصزیئ  اثب  یس  ه بل سمالیهبه احی 

احیطی بم ن.یللن ه هلی زیئ یرمیت آا.زش»عن.ین  بلیی لعه( در اطل6083) 6دیرد  رمیی ته

احیطای زیئ  بم آرالهی زیئا به بمرسی یرمیت آا.زش احی « احیطیهلی زیئ آرلهی

آااا.زش  ییرتقاال، احیطاای پمدیتتناای  لتاالیج لشاالن دیدن.یلاالن در کاالهش آلاا.دری زیئاا 

ه  ری یاازییش دهایاحیطای ن.یلالن هالی زیئا آرالهیت.یلای دیلاش ه احیطی اییئ ز

 5یکئا  ه کا.ریلی احیطی ه للنی آل.دری در چمته آب ری تقدیا  دهای هلی زیئ آل.دری

هالی بلزتالبی تاثریم ینت العی ه راتلرهالی امیاحیطای: للیاه»بل عن.ین  ییاطللعه( در 6083)

م ت.یلی بهلی اتتدش ینت لعی ایلف.ذ ینت لعی یز قمی  للیهلشلن دیدلی که « چلرچ.ب تثریم

تثریم رئتمش یقدلعلت ل .له، آرلهی تح  عن.ینبهاحیطی یامید یرم بگذیرد؛ هلی زیئ راتلر

کننیرلن بل یازییش آرلهی ت.د به یرزیلبی انلهری ه انلاع آن یلبی ه اصمفکلرکمدی یرتقل ای

زیئ  شک  زیئ  ه دربلرة احی هل ه راتلر یامید در احی پمدیزلی  بل یی  آرلهی، لگمشای

 ریمد ای

تاثریم قبقاه ه اتغیمهالی امهنگای بام راتلرهالی »بل عنا.ین  ( پژههشی ری6085) 3لییلی

هالی شایه یز قمیا  آژیل آهریهالی ن اعدر شیم السلچ.س  ه بام دیده« احیطیزیئ 

یری بام راتالر تثریم اعنالد یینت لعقبقه ه ک رسییبه یی  لتیجه شی  هی اتتدش ییللتی یلجلم 

 یز ت.درههلی شتصی دیرد   لکمدنیستفلدهه ه چ.ن بلزیلا  لیین شیمه یطیاحئ یز

اعدا.   یطایاحئا یز یدهی که راتلرهلیلشلن ا تجمبی نهیشیپ ج حلص  یز اطللعهیلتل

 هالیپاژههشم با یبال اامهرریبطه هن.د دیرد   زی  ع.یا  لی  یییس  که ب یع.یا  اتفلهت

                                                            

1. European Commission, Directorate –General for Environment 

2. Grimmette 

3. Axsen & Kurani 

4. Laidley 
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در دیت  کش.ر تالزری  شیهآالری بمرسی پژههش حلرم یز لحلظ نلاعه ،یمیلبیدرا  یشیپ

کاه در زایناه تبیای   رساییاادساتمس چنای  باه لظام ب انلبع البل ت.نه به  ،درهیاعدیرد  

پژههشی یلجالم لشایه  شیم تیمین، احیطی در بی  ن.یللن درشنلتتی راتلرهلی زیئ نلاعه

احیطی  اتلرهلی زیئدر زاینه ر ینیههلی آی پژههشت.یلی ابنلیی بمیهش ایپژه یی   یس 

 احئ.ب ش.د  

 محیطیشناسی رفتارهای زیست: جامعهتحقیق چارچوب نظری. 2 .2

 هلیهاعایهد در لظمیا صا.رتبهاحیطای همچنای لظمی راتلرهلی زیئ  ااطللعدربلرة 

ری اال تحا.  لظامی ه کالربمدی آن زیئ  بحث شایه یسا ، یشنلسی احی اتتدش نلاعه

در یهیس  دهاه  5لیمه هن 6دیلدپلئب  دید  « 8احیطیل.ی  زیئ  پلریدییم»ت.ین به ظی.ر ای

هالی تا.د دریلاتنای کاه در بمرسی آللن  کمدلیاطمح ری احیطی پلریدییم ل.ی  زیئ  8210

در آامیکال ه  ژهیهباههلی اامدم هلیی بمیی دییرلهرمییی، چللشزیئ ه میه بل ظی.ر احی 

، 2االهمره  3، هلفینا 3)کالیزر یسا آن به هن.د آایه قبیع  ه ریبطه یلئلن بل  بلرهدریرهپل 

 عن.ینباه هل ییا  چاللش ریآن(  863 ، ص 8525، کمی یه  ، صللحیبه لق  یز ادکی ،8222

اطامح  یطیاحئا یزلا.ی  )یستثنلیی دیلئت  یلئلن( ه پالریدییم  ت لیز ایلن پلریدییم پیشی 

 یطیاحئا یزلا.ی  .رد پالریدییم راد هلآن یسلزافی.م  (3 ، ص 6852 ،1)هللیگلنلی کمد

 ییهل یاحایهدح.  عقلییی دربلره ت.یللیی یلئلن در به هم ریتت  تعلد  قبیعا ، هنا.د 

رزیره یصادی   بمیی رشی ن.یاع یلئللی ه ح  یلئلن بمیی حک میلی بم قبیع  ات مکز یس 

دیرد کاه  ییی پالریدییم ینت العی غاللباعاهاحیطی یی  یس  که هم نلیئ پلریدییم ل.ی  ز

                                                            

1. New Environmental Paradigm (NEP)  

2. Dunlap 

3. Van Liere 

4. Kaiser 

5. Wolfing 

6. Fuhrer 

7. Hannigan 
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ه به راتالر هیاعای اامتب  یسا   اشتصاه  لاتهی یتجدهل بمیسلس تجمبه بنل شیه، در یرزش

هلی اتعید در نلاعه غمبی رشای یلاتاه یسا ، پالریدییم پلریدییم ینت لعی غللب که قی امن

 ،3  یز لظم سالت (35-30 ، صص 8212، 5یسک.للیه  6، ی.هللئ 8)آرکمی اعلای  بشم یس 

هل ری به پمهیز بم امیز زاای  ه رئتمش یلا  که صنعتی شین یلئلن آلجل یز  بشم یییه اعلای

عد  هلیی که ظلهمی  بههل ت.یلئتنی بم ت لم احیهدی هل الدر سلت  ه آنسفم به زیم یایلل.س

نی کاه ت الس بال بل رشی شیملشای زالنهم  .لیپیمهز شب.د،  شیه  یتح هل قبیعتشلن بم آن

  شاییی ائاتق  یز دلیالی االدی ازیینیه ق.ربهدید، زلیری یلئلن درظلهم قبیع  ری کلهش 

یلئلن به اعنی اعلایا  یه یز  انلهریلهرسیی که پیشما  به لظم ای ق.ر ییبمیی ایت زیلدی 

م ( در ریساتلی پالریدیی8210) پدیلدل ه 3کلت.ن  (13 ، ص 8526)سلت ،  ا.یلی  قبیعی یس 

 ا.را.ع یی  هلی دیرد، تلصی هلیهیژری بشم ل.ع که .دلیبل یی  انکم احیطیل.ی  زیئ 

 احایهدی  یز یلئاللی هالیر.له تل ش.دای بلعث هلییهیژری چنی  که لییشتنی اب.  لیز ری

 لگمیلی که نیشتدی یصمیر یی  بم دیلدلپ ه کلت.ن ریستل، ه ی  در  ش.لی ائتثنل احیطیزیئ 

 بمیی بدکه دیرد، پیلایهلیی قبیع  نیلن بمیی یلتنله احیطیزیئ  رشیدرحل  نبحمی دربلره

 در ری نییایی عمصاه رهیکامد ییا   آهرد ت.یهای بالر باه ای ای لتالیج لیز یلئللی نلاعه

 بمیی یاتصلدی، ه سیلسی امیینیهلی یلییزه به ری زیئ احی  که کنیای اطمح شنلسینلاعه

 اقا  ری بشام لا.ع ،طییحازیئا  لا.ی  پالریدییم  دیلایای رمهری ینت لعی شمیی  در 

 یلئاللی یاا.ر کاه یسا  اعتقای ه کنایاای اعمای تمبزرگ یک.سیئتم یک یز نز ی عن.ینبه

 االدی احای  بی.ایزیاک، احای  تمتیب، ه ی  به ؛ریمدای امیر نلاعه ه قبیع  تثریمتح 

،  یا.دیه  زیده، سمیجلژیدز لصمتیبه لق  ی، 6008، 2)ییمهی  یکنای ییجلد یلئللی کنش بمیی

                                                            

1. Arcury 

2. Johnson 

3. Scollay 

4. Sutton 

5. Catton 

6. Irwin 
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تا.ین در ریساتلی اای یل.عباهاحیطی شنلسی راتلرهلی زیئ نلاعهدربلرة (  3 ، ص 8521

هال لیاز درااا.رد آن همچنای در دیگاام دیایرله کامد؛احیطاای بحاث پالریدییم لا.ی  زیئا 

نلسای شی یلئالن بنیالد نلاعاهتلرهاله را زیئا احی پمدیزی شیه یس   ریبطه بای  لظمیه

ش.د که راتلرهلی لی آن به تبیی  ع.یادی پمدیتته ایکه بمابن احیطی یس  راتلرهلی زیئ 

 دربالره تا.ددر لظمیاه ( 8218) 6ه کئا  8ایتکل .دهنی  هل ری شک  ایاحیطی یلئلنزیئ 

یه ،  :دیلناییاا ااثرماحیطای علا  ری در تعیی  راتلرهالی زیئا  پنجاحیطی راتلر زیئ 

دهم، یاکللالت بامیی راتالر  ؛احیطی یس  هلی یامید درا.رد ائل   زیئزشهل ه یرلگمش

احیطی یس  که شلا  ع.یا  بیمهلی، زیمبنلیی ه یاتصلدی یس  که یامید ری الدر به در زیئ 

سا.م،  ؛کنایسالزد یال یز تحقا  آن ا للعا  اایاحیطای اایپیش رمات  راتلرهلی زیئ 

 راتلرهالی ت.یلنای یزشا.د کاه اایعا.یادی اایشالا  ری یس  کاه ع .اال  راتلهلی اش.ق

)اللنی اطد.بی  ینت لعی، کیفی  زلیری  کننیهل ری تق.ی  احیطی ح لی  کمده یل آنزیئ 

احیطای یسا  کاه شیه درا.رد راتلرهلی زیئا چیلرم، پیلایهلی یدری  ؛یلییز اللی(ه پ 

لاا  کنای  ییا  بالزت.رد احیطی دریتییهم راتلر زیئ بمیسلس آن امد بلیی درکی اثب  یز 

ی )اللنی ررلی  یز یلجلم کلرهلی اطد.ب( یل بیمهلی بلشی )اللنی لمیتت  زبلله درهل ت.یلیای

پانجم،  ؛آهری شایه(هالی ن اعدر تیلبلن، بلزیلا  تللگی زبلله، دریلا  پ.  بمیی بطامی

 ،م لاییرداحیطی تثریم ائاتقیئ تلر زیبم را (8218) ایتکل . ه کئ دیلش یس  که در ای  

احیطای ه یز یی  قمی  بم راتلرهلی زیئ  ش.دهل هل ه یرزشیم لگمشت.یلی سبب تغییال ای

 ( 632 ، ص 6006، 3ه آیژا  5)ک.ل .ستثریم بگذیرد 

                                                            

1. Fietkau   

2. Kessel 

3. Kollmuss 

4. Agyeman 
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احیطی ائال.للله ری لظمیه راتلر زیئ  5ه ت.امی 6( بل ه کلری هللگما.رد8211) 8هلین 

 :هئاتنی ذیریمراتثراحیطای یاامید راتلرهلی زیئ اتغیم بم  شش ،میه آللن  لظ  قبکمدیری ه 

هال احیطی ه دللی  رخ دیدن آنائل   یس   یامیدی که بل اشکدلت زیئ  دربلرهیه ، دیلش 

هلی یستمیتژی دربلرهدهم، دیلش  ؛تمی لیز دیرلیاحیطی ائل.لللهآشنل هئتنی، راتلرهلی زیئ 

ش آرالر بمدهلی ع   کمدن در ریستلی کلههل ه ریهیستمیتژی دربلرهه اعللی  یس   یامیدی ک

احیطی ت.د ری لیز در یی  ریساتل تنظایم احیطی آرلهی دیرلی، راتلرهلی زیئ ائل   زیئ 

یامید بت.یلنی باه ییا  بیانش  در یی  بلره یس  کهس.م، ح.زه کنتم  یس   یی  اتغیم  ؛کننیای

احیطی ت.دشلن ری دیرلی ه  ییمیت یز قمی  راتلرهلی زیئبمسنی که ت.ین ه ایرت ییجلد تغ

اثب  دیشته بلشنی  همچه ییا  بیانش در یاامید بیشاتم بلشای،  تثریمرذیریت.یلنی بم احی  ای

چیالرم، لگامش یسا    ،تمی لیاز ت.یهنای دیشا احیطی ائل.لللهراتلرهلی زیئ  یحت للل 

یطای احراتلرهالی زیئا  یحت للال  ،تمی هئتنیاحیطی ا.ییامیدی که دیریی لگمش زیئ 

شفلهی ه  ص.رتبهپنجم، تعیییت شفلهی یس   یامیدی که  ؛یش تمی لیز ت.یهنی دائل.للله

رذیرلای ه ائال   یحتامیم اای زیئا احی کننای کاه باه در زلیری رهزامه یبمیز ت لی  ای

،  یالیلردتامی دیرلای  احیطی ائال.لللهاحیطی بمییشلن ایم یس ، راتلرهلی زیئ زیئ 

یس    تثریمرذیراحیطی یامید زیئ  ی اتغیم دیگمی یس  که بم راتلرپذیمیحئلس ائل.لی 

پذیمی بیشتمی ائل.لی  زیئ احی یامیدی که در زلیری رهزامه ت.د ه به ائل   امتب  بل 

ه  3، هاللگما.ردتمی لیاز ت.یهنای دیشا  )هالین احیطی ائل.لللهدیرلی، راتلرهلی زیئ 

  (  8-1 ، صص 1182، 3ت.امی

                                                            

1. Hines 

2. Hungerford 

3. Tomera 

4. Hungerford 

5. Tomera 
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دهساتلله احیطی ل.عراتلرهلی زیئ  بلرهرد( در لظمیه ت.د 8211) 6میلکی ه ا 8ب.ردن

ریمی رالبتی ه لیلز ت.دت.یهی، نی  :دیلنیاحیطی ایم ایری در راتلرهلی زیئ  میاتغسه 

ریمی رالبتی در ائال   ینت العی ه زلایری شتصی  یامیدی که ت.دت.یهی شییی ه نی 

ید درمتا.یه ه اامی در اقلیئاه بالائال.للله ک تامی احیطی ، راتلرهلی زیئ رلییدرهزامه 

ت.یلنای بامآهرده غیمرالبتی دیرلی  ه چنی  یامیدی که لیلزهلی شتصی ت.دشلن ری بیتام اای

دستمسی انلسب به انلبع  ع .ال تمی دیرلی  یی  یامید احیطی ائل.لللهکننی، راتلرهلی زیئ 

، دیرلی هلی شتصی ک تمیدغیغه ،ی  دلی به ه  ؛دیرلی، پ. ، یلمژی( یی )اللنی زالنسمالیه

تامی احیطی ائل.لللهراتلرهلی زیئ  جهیدرلته  یس  تمایماحیطی بمییشلن ائل   زیئ 

( رف  که دستمسی یامید به 8211ت.ین بمیسلس دییرله ب.ردن ه امیلکی  )بنلبمیی  ای ؛دیرلی

سبب ت.یهای  یحت للل اتصلدی( سمالیه ی ی، سمالیه امهنگی،یی )سمالیه ینت لعانلبع سمالیه

 تمی دیشته بلشنی  احیطی ائل.لللهراتلرهلی زیئ  که یی  یامید شی

نیرللااه راتاالر چدرااا.رد یلگاا.ی  تاا.ددر لظمیااه ( 8223) 3ه ت.نمساا.ن 5یهلللاایر

بلیای  احیطی یاامیدکننی که در بمرسی راتلرهلی زیئ احیطی یی  ائلده ری قمح ایزیئ 

در لظم بگیمیم  ع.یاا  یلگیزشای  زالنهم ص.رتبهنیی ه امص  ری یلگیزشی، ت.یل  ع.یا 

 سا ( هکاه بام لگامش آلالن تثریمراذیر ی)احیطای بلهرهلی یامید باه ائال   زیئا  شلا 

احیطای رامات  راتالر زیئا که بم لی  یامید بمیی درپایش)هنجلرهلی ینت لعی ه لگمش 

  هلی یامید درا.رد ائال ه علدت   ت.یل نیی امتب  بل دیلش.دشای (تلص تثریمرذیر یس 

دیرد تال بت.یلای باه راتلرهالی لیالز هالیی هم امد باه امصا   یدرلیلاحیطی یس   زیئ 

                                                            

1. Borden  
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3. Ölander 

4. Thøgersen 
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 احیطیهلی عینی بمیی راتلر زیئ شم پیش ،یی دیشته بلشی  امص احیطی ائل.لللهزیئ 

  ( 83 ، ص 6001، 8پیتیکلین به لق  یز ، 523-520 ، صص 8223)یهلللیر ه ت.نمس.ن، یس  

احیطی یاامید کنی که سه علا  در راتلرهلی زیئ طمح ایا میه رییی  لظ( 8222) بدیک

ش.د که بم ع.یادی ایشلا    امدرمییی ییرمیع  پذیمی ه لقش دیرلی: امدرمییی، ائل.لی 

ییا  ا.یلاع ،  یسهی امتب  یس   هی اعتقی  یهت.تد ه به لگمش ه  ب.دهشتص اتکی 

یی  لیلزهلی یس    مرذیرتمیتثری، یلی لییرلاحیطی چنیلگمیلی ه دغیغه زیئ در یامیدی که 

بمیی ل .له، لیالز یاک  ؛کنیاحیطی آللن ری تعیی  ایشتصی یامید یس  که راتلرهلی زیئ 

شا.د کاه باه حا  یش سابب اایامد به پمهیز یز آامیکل باه یرهپال بامیی ادلاالت تالل.یده

پذیمی یس   ائل.لی  دهای  علا ، ت.نیی کنی؛بیییی پذیمی به آل.دری آب ه ه.ی ائل.ل

کننای کاه تا.ین ه اایرت احیطی انلسب لییرلای، یحئالس ااییامیدی که راتلرهلی زیئ 

احیطی ری لییرلی ه به ه ی  دلیا  ائال.لیتی هلی زیئ هل ه ا.اعی تثریمرذیری بم سیلس 

کنی که اقیین یعت لد لیلدی )ه طمح ایایی  ائلده ری    هیکننیزیئ  یحئلس ل یبه احی 

زیامی  ؛احیطی غیمائال.للله شایه یسا سمالیه ینت لعی( سبب راتلرهلی زیئ  یق.رکدبه

هال ری اشاک.  احیطای آنهالی زیئا هل یعت لد لییرلی ه سیلسا یامید به لیلدهل ه دهل 

لدی یسا  یلزیای ینت لعی ه لی یییرمع  یس    ییرمیع  س.ای  علا ،  ؛کننییرزیلبی ای

دیرد  هالی آلالن بالزایهل ه لی احیطی بیهن ت.نه به لگمشلی زیئ که یامید ری یز راتلره

یی  یلزیالت هئاتنی  یزن دهاقیین زالن، اقیین پ.  ه سمالیه یاتصلدی، ک ب.د یقدلعلت ه    

 ( 631: 6006)ک.ل.ا.س ه آیژا ، 

                                                            

1. Pietikäinen 
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 هاابع نظری آن. فرضیات پژوهش و من1جدول 
 فرضیه اط نظریه وتوضیح ارتب منبع نظری فرضیه عنوان فرضیه

قبقه ینت لعی بم راتلر 

 یمرذیرتثراحیطی زیئ 

 یس  

احیطی لظمیه راتلرهلی زیئ 

 (8222 ،بدیک)

احیطی لظمیه راتلرهلی زیئ 

 (8218، ایتکل . ه کئ )

پ.  ه سمالیه یاتصلدی  اعتقی یس  (8222بدیک )

احیطی اتلرهلی زیئ بم ر (هلیی یز قبقه ینت لعیشلتصه)

( لیز اعتقیلی که 8218هئتنی  ایتکل . ه کئ  ) ریمرذیتثر

هلی قبقه ینت لعی( بم انلبع اللی ه غیماللی یامید )شلتصه

 یس   یمرذیرتثراحیطی آللن راتلرهلی زیئ 

رمییی بم راتلر اصمف

 یمرذیرتثراحیطی زیئ 

 یس  

احیطی لظمیه راتلر زیئ 

،  کلرینه ه هلین )ائل.للله 

8211) 

احیطی ی زیئ لظمیه راتلرهل

یهلللیر ه )چنیرلله 

 (8223، ت.نمس.ن

یامیدی که به حفظ  ،( اعتقیلی8211) ه ه کلرین هلین 

رمییی ک تمی پذیم هئتنی )اصمفائل.لی  زیئ ی اح

تمی لیز ت.یهنی احیطی ائل.لللهراتلرهلی زیئ  ،دیرلی(

پذیمی ائل.لی  رمییی راتلری در تضلد بلمفدیش   اص

یهلللیر ه ه چنی    ش.دایحئ.ب احیطی ازیئ 

 یزن دههلی یامید )( اعتقیلی که علدت8223ت.نمس.ن )

 یس   یمرذیرتثراحیطی رمییی( بم راتلرهلی زیئ اصمف

بم راتلر  دیریی دسط  

 یمرذیرتثراحیطی زیئ 

 یس  

 احیطیلظمیه راتلرهلی زیئ 

 (8218 ،ایتکل . ه کئ )

احیطی یه راتلرهلی زیئ لظم

یهلللیر ه )لله چنیر

 (8223 ،ت.نمس.ن

هلی هل ه لگمش( اعتقیلی که یرزش8218ایتکل . ه کئ  )

ری  دیریی دیس    یمرذیرتثراحیطی یامید بم راتلرهلی زیئ 

هل دیلئ   بل هل ه لگمشیی یز یی  یرزشت.ین انظ.اهای

بم  دیریی د رذیرییمتثریی بمیی تبیی  لظمیه ت.نه به اقیین

  کمدت.ین یز یی  لظمیه یستفلده احیطی ایزیئ راتلرهلی 

( لیز اعتقیلی که بلهرهلی یامید 8223یهلللیر ه ت.نمس.ن )

 یمرذیرتثراحیطی ( بم راتلرهلی زیئ دیریی د یزن ده)

 یس  

سمالیه امهنگی بم راتلر 

 یمرذیرتثراحیطی زیئ 

  یس 

ی احیطلظمیه راتلرهلی زیئ 

ب.ردن ه )دهستلله ل.ع

 (8211، کی امیل

 انلبع( اعتقیلی که همچه یامید به 8211ب.ردن ه امیلکی  )

یی دستمسی بیشتمی دیشته بلشنی، راتلرهلی سمالیه

تمی ت.یهنی دیش   سمالیه امهنگی احیطی ائل.لللهزیئ 

ه الیه ینت لعی یی در کنلر سمسمالیه انلبعلیز یکی یز یی  

  یاتصلدی یس 

احیطی بم آرلهی زیئ 

احیطی ر زیئ راتل

احیطی لظمیه راتلر زیئ 

 ه ه کلرین هلین )ائل.للله 

یامیدی که بل اشکدلت  ،( اعتقیلی8211) ه ه کلرین هلین 

هل آشنل هئتنی )آرلهی احیطی ه دللی  رخ دیدن آنزیئ 
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 فرضیه اط نظریه وتوضیح ارتب منبع نظری فرضیه عنوان فرضیه

احیطی راتلرهلی زیئ  ،ی دیرلی(للیبل سط  احیطیزیئ  (8211 یس   یمرذیرتثر

 لی تمی لیز دیرائل.للله

 

 8 شک شیه ه اطللعلت پیشی ، ای  افی.ای تحقی  حلرم در یری ه هلیهل ت.نه به لظمیب

   لشلن دیده شیه یس 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 تحقیقمفهومی . مدل 1 شکل

  تحقیق روش. 3

پژههش یس   یی   شیهلجلم پی لیش یی ه رهش پژههش حلرم بل یستفلده یز رهیکمد ک ّ

زاالن، اقطعای یسا   نلاعاه آاالری  مد، کلربمدی ه به لحالظ اعیالربل ت.نه به اعیلر کلرب

سل  شیم تیمین در زالن اطللعه ب.دلی  بمیسلس آتمی  آالر امبا.   53تل  81یامید ، پژههش

م ل .لاه بال لفم یس   حج 316631 هلآنتعید  8523به سمش لری لف.س ه ائک  در سل  

درصی  یزن دهیلظم امیر دیدن اعیلرهلیی ل اه ب SPSS Sample Powerیازیر یز لممیستفلده 

درصی(، حجم یرم شلتص رمیب تعیی  )ک تم یز  10 بیشتم یزدرصی(، ت.ین آزا.ن ) 3تطل )

 رفتار

 زیست محیطی 

 گرایی مصرف

 طبقه اجتماعي  سرمایه فرهنگی

 آگاهی

 یطیزیست مح 
 دینداری سطح
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ریمی در شای.ه ل .لاه  لفام بامآهرد شای 335 درصی( ه تعیید اتغیمهلی درریم در تحدی  3

بمیی تک ی  پمسشنلاه یی  تحقی  یامید تلصی ری    یی یسریمی سی یهلرم ل .لهپژههش ح

یامید هینی شمیی  بلیی تص.صیلت  کهیق.ربه رماته یس ؛اتغیمهلی ت.د در لظم  آزا.ن ه

یی بمیی ییا  تحقیا  باه لظام ریمی سی یهبنلبمیی  ل .له ؛هلی تلصی دیشته بلشنیه هیژری

   یس انلسب 

  ساط.ح یرزیالبی ه تحدیا هایف بالژههشای ( در پ8523تللی )ح یی ه لمسایمزییی، ی

هلی یاتصالدی، ینت العی، شلتص در زایناه 56شیم تیمین بمیسلس ی انلق  کدلنبمت.ردیر

 6کللبیی، امهنگی ه تیالتی ه تفمیحی انلق  شیم تیمین ری باه انالق  باه شامح نایه  

     یلیبنیی کمدهدسته

 
 لفیقیهای تدر عامل شهرق کلاناطمنبندی . خوشه2 جدول

 8523، ه ه کلرین یاثتذ: تدتیص یز ایمزیی
 درصد منطقه شرح

 3 2 لاتهیت.سعهامی

 81 1، 6، 8، 5 ره به بللل لاتهیت.سعه

 81 85، 3، 3، 88 بمت.ردیرلی ه

 33 66، 68، 60، 82، 81، 82، 83، 83، 86، 80، 2، 1 یلاته ره به پلیی ت.سعه

 3 81 حمهمانطقه ا

 
انطقاه تک عن.ینبه 2انطقه  ،6در نیه   شیهیبنیدستهز بی  انلق  در پژههش حلرم ی

 انطقاهتاک عن.ینباه 81یلاته، انطقاه یز بی  انالق  ک تام ت.ساعه 80یلاته، انطقه امیت.سعه

ب یلاته یلتتالیز ایلن انلق  ت.سعه 6انطقه  ه بمت.ردیریز بی  انلق  لی ه 85احمهم، انطقه 

هال ل .لاه باه آن اطللعاها.رد ه حجم ن عیا  همیاک یز انالق   بل ت.نه بشیلی اطللعهه 

حجم ن عی  ه ل .له همیک یز یی  انالق  رازیرش شایه  5یتتصلص دیده شی  در نیه  

  یس 
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 شدهسال و نمونه آماری مناطق مطالعه 33تا  11 جمعیت. حجم 3جدول 

 8523اثتذ: سمش لری ع .ای لف.س ه ائک ، 
 حجم نمونه جمعیت طقهنم

 822 682112 ده 

 22 13122 شش

 12 880132 هد

 20 11232 سیزده 

 16 26803 هفیه 

 

 . تعریف مفهوم و عملیاتی متغیرها 1. 3

یی  ائ   به تعمیش افی.ای ه ع دیلتی اتغیمهلی یصدی پژههش در ای  لظمی شالا  

میسالس اای  لظامی پاژههش اتغیمهلی ائتق  ه هیبئته پژههش یتتصلص یلاتاه یسا   ب

، سامالیه امهنگای ه یدیر یادرمییی، سط  عی، اصمفهلی ائتق  شلا  قبقه ینت لاتغیم

 احیطی یس   احیطی یس   اتغیم هیبئته پژههش لیز راتلر زیئ آرلهی زیئ 

 محیطیرفتار زیست .1. 1. 3

یمائتقیم م یل غائتقی ق.ربهابی  کنش یریدی امد، یل رمهه یس  که 8احیطیراتلر زیئ  

اضام یسا  افیای یال  ئا یز یاحیل یینکه بمیی  ش.دزیئ  انجم ایدر احی  به تغییمیتی

سانجش اتغیام راتالر  انظ.رباه(  83 ، ص 8522ه امباللی،  تا.یه، یرشالد، دیلاش)ح لی 

زیئا  اضام راتلرهلیی ایلظم یس  کاه بامیی احی  بیشتم احیطی در یی  پژههش،زیئ 

لدرالری یساین ل، تبیی  یک بلغ باه ه   ،  ح سل هلی در ننگ ،زبللهکمدن ابی  رهل یز یس ؛

بمیی سنجش یی  افیا.م یز  ،درهیاع   ه   رهش  کمدن آتش در ننگ   ل.شت  رهی درت ،

( تل کلادل  ا.یا  8کلادل  اتللش )شلا  یی رزینهر.یه در اللب قیش لیکمت ه اقیلس پنج 80

                                                            

1  . Environmental behavior 
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زیئ  غیمائل.للله در ابل  احی  هل بیللگم راتلرل یی  ر.یه  ا.یاق  بیس  یستفلده شیه( 3)

 زیئ  یس    رمییلله یل ائل.للله در ابل  احی دهنیه راتلر احی لشلن هلآنه اتللف  بل 

 طبقه اجتماعی. 2. 1. 3

هالی اشاتم ، ش.د که یز لظم یرزشای رفتهینت لعی به بتشی یز یعضلی نلاعه  قبقه 

دقلت شتصی دیگم ه لیز آدیب اعلشمت یز ت لعی، ایزین رمهت ه اتعهلی ینحیثی ، اعللی 

در ییا  پاژههش (  811، ص  8510 )کا.  ، هلی دیگم نلاعاه تفالهت دیشاته بلشایبتش

انیی یز سمالیه یاتصلدی ایزین بیمهنلیگله امد بمحئب  عن.ینبهعض.ی  در قبقه ینت لعی 

ل  ادا در قبقاه ینت العی،  شایه یسا  تمکیبی تعمیاش یک شلتص ص.رتبهینت لعی  ه

ذهنای قبقاه یعنای  ی عینای هانیی یه یز اعیلرایزین بیمه تشتیص ل.ع قبقه ینت لعی امد،

 س   در لظم رماته شیه ی   پلیگله ینت لعی ه  شغ ، درآای، تحصیدلت،

 سرمایه فرهنگی .3. 1. 3

یلاتاه میال تجئا 8یاتجئا ک ه سه شاب ت.یلییاهنگی مالیه اماعتقی یس  که س ی.ب.رد 

مییشلت رهیلی امد به یستفلده یز کلللی امهنگی یل به عبلرتی سدلی  امهنگای(، ر )ت لیدلت ه

 کالاپیی.تم، هنام ه   ( ه هال،یی چا.ن کتالب)ایزین اصامف کلللهالی امهنگای 6یلاتهعینی 

امهنگای اثا  ااییر  تحصایدی( –عد ای یهلگلهیپلهیاعی یل ش.یهی  اییر ) 5شیهنهیلیلد

ابنلی تعمیش ع دیلتی سمالیه امهنگای در  ( 851، ص  8512 ،)تلنبتش هن.د دیشته بلشی

سمالیه امهنگای پژههش  یی  در ،درهیاعپژههش حلرم تعمیش ب.ردی. یز یی  افی.م یس   

بل  یی(شیه )رلبطهلیلدی هیلاته )عینی(  ییلاته )ذهنی( عینبل سه بعی سمالیه امهنگی تجئم

( تل کلادل  8یی یز کلادل  اتللش )رزینهی پنجسلیاق.یه در اللب قیش لیکمت ه ر 83یستفلده یز 

 یس    شیهسنجش ( 3ا.یا  )

                                                            

1  . Embodied 

2  . Objectified 

3. Presuppositions 
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 گراییمصرف .4. 1. 3

یی یشلره دیرد کاه رمییی به زلیرییلی که اصمف( بم یی  عقییه8223) 8کلربمی  ه للل  

یی ری هن.ه امهنگی رمی( اصمف8221) 6در حی هسیعی بل اصمف عجی  شیه یس   الید 

 ییباام 5رااییزرم(  655 ، ص 8512مف تعمیااش کاامده یساا  )عدیتاا.یه، صااع اا  شاالیع ا

 لظام رماتاهدر  رمیییتتی ه  رمیییلذت ،ییرمیکثمت ،چیلر بعی امد اح.ری ییرمیاصمف

رمییی در ریساتلی (  در یی  پژههش اتغیام اصامف381-512 ، صص 6001)رییزرم،  یس 

ر.یه  68رمییی بل یستفلده یز ه تتی  یرمییرمییی، لذت ه تج  کثمتچیلر بعی امداح.ری، 

( 3( تال کلادال  ا.یاا  )8یی یز کلادل  اتللش )در اللب قیش لیکمت ه یک اقیلس پنج رزینه

 هالآنه ا.یاق  بال  کمرمییی دهنیه اصمفهل لشلنسنجش شیه یس   اتللف  بل یی  ر.یه

   زیلد یس رمییی بیللگم اصمف

 یدارنید .3. 1. 3

کی، علقفی یلئلن در ا.ینیه ری  یز هرعی  یعتقلدی، یحئلسی، یدلرت یسبع یدیر ید 

 مدیاریبمااراتالری ری در  بل یا.ر ایسی که یبعلد اتتدفی چ.ن یعتقلدی، انلسکی، یتدلای ه

یز اای   ،در یی  تحقی  یدیر یدسط   بمیی سنجش  ( 853: 8528 حییرتللی )حجلزی ه 

یامید بل یساتفلده یز  یدیر یدرم پژههش حل در  س ییستفلده شیه  3ردل  ه یستلر  اعمهف

ر.یه در اللاب قیاش  68پنج بعی شلا  یبعلد یعتقلدی، علقفی، انلسکی، دیلشی ه پیلایی ه 

    شیه یس ( سنجش 3( تل کلادل  ا.یا  )8یی یز کلادل  اتللش )رزینهپنج یلیکمت ه اقیلس

 محیطییستآگاهی ز .6. 1. 3

باام ایاازین یقدلعاالت ااامد درااا.رد ائاال    یطیاحئاا یز یهلآراای، افیاا.ا لظاام یز 

بیبا.د  انظ.رباهدر رئتمش آن ه شنلت  یز چگا.لگی راتالر  اثرمه ع.یا   یطیاحئ یز

                                                            

1. Gabriel. & Lang    

2. Miles  

3. Godazgar 

4. Glock and Stark  



 92   …                          يطيمحستیز یرفتارها يجامعه شناخت نييتب                             شمارة دوم   

 

ریمی اتغیام آرالهی (  بامیی یلاییزه850: 8528ادی، دیرد )صللحی ه یالمدللل  اعضدلت آن 

ر.یه در اللب یاک قیاش  60احیطی علم ه تلص ه لهی زیئ احیطی یز ده بعی آرزیئ 

دهنیه لشالن زیلد،بل رزینه درس  )بدی( ه للدرس  )تیم( یستفلده شی  کئب ل مه  یدههنی

احیطی لالاطد.ب یال بیللگم آرالهی زیئا  کم، ل مهاحیطی اطد.ب ه کئب زیئ  آرلهی

  رعیش یس   

 ییایپا و . اعتبار2. 3

 یعتبالر) احتا.ی یعتبالر رهش زی پاژههش یمهالیاتغ سانجش یبازیر یعتبالر یبمرس یبمی 

 کامدیره  یی بل امتب  یهلشلتص ه( ییییتث یعلاد  یتحد کمدیره) سلزه یعتبلر ه( یص.ر

 یعلاد یبلرهل) 5زیا  یعتبلر ه 6شیه(یستتمیج لل یهیر ات.س  شلتص) 8ه گمی یعتبلر شلا 

 شایه دهلیستف( 2کئلنی صهیتص-اتفلهت صهیتص شلتص ه 3للرکم ه ا.رل  لریاع ،3اتقلقع

 باه ت.ناه بال زیال پاژههش ییصاد یمهالیاتغ سانجش یبازیر ییلیاپل یبمرسانظ.ر   بهیس 

 1لبالخهکم یآلفال بیرام یهالشلتص یز ییلیپل لی یعت لد  یالبد سنجش جیری یهلکیتکن

لخ ه رامیب آلفالی کملبا AVEبمآهرد اقلدیم امب.  به شالتص  3در نیه    شی یستفلده

   1رزیرش شیه یس 

 

                                                            

1. Convergent Validity  

2. Average Variance Extracted 

3. Discriminant Validity 

4. Cross loadings  

5. Fornell & Larcker 

6. Hetero-Trait Mono-Trait Ratio 

7. Cronbach’s Alpha        

هل در ات  اقلله رزیرش لشایه به یی  شلتصدلی  حجم زیلد نییه  امب.  هلی یعتبلر ا یز بهاقلدیم امب.  به شلتص  1

 یس    
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  8نباخ و پایایی ترکیبیو، ضریب آلفای کرAVEرآورد مقادیر مرتبط با شاخص . ب4جدول
 نباخوی کُرآلفا بیضر AVE ابعاد متغیر

 ییرمیاصمف

 16/0 36/0 امداح.ری

 10/0 30/0 رمیییکثمت

 18/0 38/0 رمیییلذت ه تج  

 10/0 30/0 رمیییتتی 

 یدیر یدسط  

 16/0 30/0 قلدییعت

 13/0 11/0 علقفی

 12/0 31/0 پیلایی

 12/0 18/0 انلسکی

 13/0 12/0 دیلشی

 یامهنگ هیسمال

 10/0 32/0 یلاتهتجئم

 13/0 30/0 یلاتهعینی 

 10/0 35/0 شیهلیلدینه

 12/0 30/0 - احیطیراتلر زیئ 

 

ه گامیی یبازیر سانجش  بم اطد.بی  یعتبالر AVEشلتص  ،3ل ت.نه به اقلدیم نیه  ب

ریمی ر.یالی داا  یلاییزهلیاز لبلخ هپژههش دللل  دیرد  اقلدیم رمیب آلفلی کم اتغیمهلی

 پلیلب.دن یبزیر یی  اتغیمهلس    گمیدعبلرت به ه یبزیر سنجش اتغیمهلی پژههش

  تحقیقهای . یافته4

 های توصیفی یافته. 1. 4

ی پژههش ت.صیفی یز ل .له آالر ،شنلتتیاتغیمهلی ن عی  بمحئبدر یی  ائ   یبتیی 

هلی ت.صایفی )رامییش ه در یدیاه اتغیمهلی یصدی پژههش بل یستفلده یز شالتصشیه یری ه 

 یلی  امکزی، پمیکنیری ه شک  ت.زیع( ت.صیش شیه
                                                            

دلی  الهی  سلتتی ییا  اتغیمهال یاکالن رازیرش احیطی بلیی رف ، بهه ینت لعی ه آرلهی زیئ   دربلره اتغیمهلی قبق8

 هلی امب.  به یعتبلر ا یز هن.د لییرد ه شلتص AVEاقلدیم رمیب آلفلی کمهلبلخ، شلتص 
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درصای یز  2/52ت.زیع ل .له آالری پژههش بمحئب اتغیم نن  بیللگم ییا  یسا  کاه 

سا  ل .لاه آاالری   یدلایددرصای ری اامدین تشاکی   8/25ه ل .له آالری پژههش ری زللن 

سال  با.د  ت.زیاع ل .لاه  65 هلآنسل  ه ایللگی  س   53تل حییکثم  81پژههش یز حییا  

  ب.دلای س.یدیبدرصی یز ل .له آالری پژههش  6/0س  ر.یلی یی  یس  که  بمحئبآالری 

 2/61دیپدم، درصای اا.ق 80درصای دیاپدم،  3/53درصی دیریی تحصیدلت زیامدیپدم،  1/85

  ب.دلایدرصی دیریی تحصیدلت دکتامی  6یرشی ه درصی کلرشنلسی 1/80کلرشنلسی، درصی 

، 6درصی یز ل .له آالری پژههش سلک  انطقاه  3/51انطقه سک.ل  لیز بلیی رف   بمحئب

درصای سالک   1/83ه  85درصای انطقاه  82، 80درصی انطقه  6/85، 2درصی انطقه  2/83

 ب.دلی   81انطقه 

 
 های توصیفیبا استفاده از شاخصای پژوهش هتوصیف متغیر .3 جدول

 نوع متغیر ریمتغ
 شاخص

 کشیدگی کجی انسیوار انحراف معیار میانگین

 05/0 -01/0 53/0 31/0 63/5 ائتق  ییرمیاصمف

 -62/0 -30/0 25/0 12/0 50/5 ائتق  یدیر یدسط  

 82/0 -68/0 31/0 22/0 61/5 ائتق  یه امهنگیسمال

 25/0 -51/0 32/3 53/6 21/86 ائتق  یطیاحئ یزآرلهی 

 -61/0 23/0 35/0 15/0 81/6 هیبئته یطیاحئ یزراتلر 

 

 یزن دااهیلااش  ایااللگی  اتغیمهاالی ائااتق  پااژههش  دهاای:لشاالن ای 3اقاالدیم ناایه  

ت.س  یز حی ا بیشتماحیطی ، سمالیه امهنگی ه آرلهی زیئ یدیر یدرمییی، سط  اصمف

، سامالیه امهنگای ه آرالهی یدیر یادرمییی، ساط  زین اصمفای ؛ یعنیبمآهرد شیه یس 

اتغیام بالره ب  در؛ احیطی ل .له آالری پژههش در هرعی  لئبتل  اطد.ب اامیر دیردزیئ 

یز حی ات.س  یس    ک تماحیطی ایللگی  اتغیم راتلرهلی زیئ  بلیی رف ، هیبئته پژههش
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ت.ین رف  هرعی  یی  اتغیام طی ایحیاسنجش اتغیم راتلرهلی زیئ بل ت.نه به  ،درهیاع

 در بی  ل .له آالری پژههش لئبتل  اطد.ب یس   

 های استنباطی یافته .2. 4

تم بامیزش اای  پژههش یل به عبلرت دایا  اشتص به آزا.ن امریه ق.ربهیی  ائ   

سالزی اعلدلاه یکامد ای بمیزش ای  ااذک.ر یز ره انظ.ربهلظمی پژههش یتتصلص دیرد  

سلزی اعلدلاه سالتتلری االتمی  اح.ر یستفلده شی  اب  یز ینمیی ای .یریلل کُ ریسلتتل

 ه بئتگی بی  اتغیمهلی پژههش احلسبه ه رزیرش شیه یس   
 

 مقادیر ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش  برآورد .6 جدول

 
: یلش  بای  دهیای لشلن 2اقلدیم امب.  به بمآهرد رمیب ه بئتگی پیمس.ن در نیه  

احیطی بال اتغیام رمییی ه آرالهی زیئا ، اصمفیدیر یدبقه ینت لعی، سط  ی قاتغیمهل

(  بل ت.نه به اقییر رامیب Sig>03/0احیطی ریبطه اعنلدیری هن.د دیرد )راتلرهلی زیئ 

احیطی بل یی  اتغیم اعک.س ه ریبطه پیمس.ن ریبطه اتغیمهلی قبقه ینت لعی ه آرلهی زیئ 

ب  ریبطاه بای  اتغیام  ؛مییی بل یی  اتغیم ائتقیم یسا رفه اصم یدیر یدغیمهلی سط  ات

 احیطی اعنلدیر لیئ      سمالیه امهنگی بل راتلرهلی زیئ 

اح.ر ائااتدزم ساالزی اعلدلااه ساالتتلری ک.یریاالل یناامیی ای  ،شاالیلن ذکاام یساا 

غیمه، ت.زیاع لماال  حجم بیینه ل .له، بمرسای اا.یرد پامت چنایات یزن دههلیی امضپیش

بی  اتغیمهلی ائاتق  پاژههش یسا   در ییا  پاژههش لیاز  یتطهمه هیرسی مه چنیاتغی

 محیطیآگاهی زیست گیسرمایه فرهن گراییمصرف یدارنید طبقه اجتماعی متغیر

     02/0 ییرد ید

    02/0 06/0 رمیییاصمف

   86/0* 05/0 30/0** سمالیه امهنگی

  05/0 -80/0* 80/0* 88/0 احیطیآرلهی زیئ 

 -68/0** 05/0 51/0** 60/0** -02/0* یطیاحئ یزراتلرهلی 
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لئاب  حجام ل .لاه باه تعایید  زیالدحای لتئ  بل در لظم رمات  ایزین پیچییری اای  ه 

امض بام ییا  رذیشاته شای کاه  ،(8به  60ه پلریاتمهلی آزید )لئب   شیهاشلهیهاتغیمهلی 

دهم، بمیی شنلسلیی ه حذف  ؛  للزم ری دیردفلیسلزی کفم بمیی یلجلم ای ل 335حجم ل .له 

سا.م،  ؛یساتفلده شای 8شلتص الصده الهلل.ل.بی ا.یرد پمت چنیاتغیمه یز شلتص الصده 

بامیی هیرسای  ه چنای   شایاحلسبه  6بمیی بمرسی ت.زیع لماللیتی چنیاتغیمه رمیب امدیل

ه شلتص  5 یللههش ده شلتص علا  ت.رم هیرتطی چنیرلله بی  اتغیمهلی ائتق  پژهم

بمآهردهلی امب.  به یی  ده شلتص رازیرش شایه  1ایلظم امیر رما   در نیه   3تح  

 یس   

 
 خطی چندگانه متغیرهای مستقل  های همشاخص. برآورد مقادیر 7جدول 
 Tolerance VIF متغیر

 51/8 16/0 قبقه ینت لعی 

 06/8 21/0 رمییی اصمف

 06/8 21/0  یدیر یدسط  

 51/8 15/0 هنگی ه امسمالی

 03/8 22/0  یطیاحئ یزآرلهی 

 

هلی بامیزش سلزی اعلدله سلتتلری شالا  شالتصدر یدیاه بمآهردهلی امب.  به ای  

ه ناییه   6کدی  ای  ه پلریاتمهلی یصدی )یرم اتغیمهلی ائتق  بم اتغیم هیبئته( در شک  

 یری ه شیه یس   2ه  1

                                                            

1. Mahalanobis Distance   

2. Mardia 

3. VIF (Variance Inflation Factor)  

4. Tolrance   
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 محیطی غیرهای مستقل پژوهش بر متغیر رفتار زیستر مت. مدل معادله ساختاری اث2شکل 

 

 ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری  یهاشاخص. برآورد مقادیر 1جدول 

 شاخص
هُل برازش مقتصد برازش تطبیقی برازش مطلق

 CMIN GFI TLI CFI PCFI DF CMIN/DF RMSEA تر

 816 02/0 11/6 632 12/0 20/0 11/0 20/0 15/102 اقییر

 

 ،هلهلی یرزیلبی کدی  ای  اعلدله سلتتلری بل ت.نه به دیانه اطد.ب یی  شلتصشلتص

هالی پاژههش ح لیا  شیه ت.سا  دیدهبیللگم یی  یس  که ای  افمهض تیهی  دراج .ع

هل دلللا  بام ه ه گی شالتص یس  هل به ای  بمامیربمیزش دیده ،گمید عبلرت به ؛ش.دای

 رلی  لری دیطد.بی  ای  اعلدله سلتتا
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 محیطی   . برآورد اثرات کل، مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر رفتار زیست9جدول 

 

 لنیاب باه ؛( یسا 2r= 62/0بال )ی  بمیبام یلش  رمیب تعیدهی: لشلن ای 2اقلدیم نیه  

اتغیمهالی ائاتق  پاژههش  بمحئباحیطی درصی یز تغییمیت اتغیم راتلر زیئ  62 ،گمید

شلتص رمیب تعیای  ییا  اقاییر  ،یس   بل ت.نه به اقلدیم امب.  به حجم یرم شیلیتبیی 

تبیای   تا.ین یالد،زائتق  پژههش در حی اتغیمهلی  ،گمید عبلرت به ؛ش.دبزرگ بمآهرد ای

 نزباه ب  یرم ائتقیم ه اه اتغیمهالی ائاتق  ؛احیطی ری دیرلیهیریلل  اتغیم راتلر زیئ 

احیطی رمییی ه آرلهی زیئ ، اصمفیدیر یدشلا  قبقه ینت لعی، سط   سمالیه امهنگی

به اقلدیم امب.  به (  بل ت.نه p<03/0احیطی به لحلظ آالری اعنلدیر یس  )بم راتلر زیئ 

احیطی احیطی بام راتالر زیئا یرم اتغیم قبقه ه آرلهی زیئ  ،ت.ین رف یم ایرمییب تثر

ائتقیم ه در حای  یدیر یدرمییی ه سط  اعک.س ه در حی رعیش ه یرم اتغیمهلی اصمف

بام راتالر  یدیر یادرمی ج  یرم غیمائتقیم اتغیم قبقه ینت العی بال ایاللجی ؛ات.س  یس 

در  یدیر یادبنالبمیی  اتغیام ساط   ؛(p<03/0یس  ) ی اعنلدیراحیطی به لحلظ آالرزیئ 

کنی  بل ایلظم اامیردیدن احیطی لقش ایللجی ییفل ایریبطه بی  قبقه ینت لعی بل راتلر زیئ 

ییا  در حاللی یسا  کاه یرام  ؛یی  یرم اعک.س ه رعیش یس  ،ت.ین رف اقییر رمیب ای

 میانجی متغیر مستقل
متغیر 

 وابسته

ضریب 

 تعیین

 برآورد

 غیرمستقیم مستقیم

 بتا
مقدار 

 معناداری
 بتا

مقدار 

 معناداری

 قبقه ینت لعی
 گیسمالیه امهن

 
یئ
ر ز
اتل
ر

طی
حی
ا

 
26/0 

88/0- 031/0 
03/0 338/0 

 085/0 -06/0 یدیر یدسط  

 - - 086/0 51/0 - رمیییاصمف

 - - 003/0 62/0 - یدیر یدسط  

 263/0 08/0 838/0 02/0 احیطیآرلهی زیئ  سمالیه امهنگی

 - - 083/0 81/0 احیطیآرلهی زیئ 
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اتغیام  میمائاتقییرام غهنگای ه سامالیه امرمی  لعی بل ایاللجیغیمائتقیم اتغیم قبقه ینت

احیطی به لحلظ آاالری احیطی بم راتلر زیئ رمی آرلهی زیئ سمالیه امهنگی بل ایللجی

بنلبمیی  اتغیم سمالیه امهنگی در ریبطه بی  اتغیم قبقه ینت لعی بل  ؛(p>03/0اعنلدیر لیئ  )

مهنگای بال راتالر سامالیه ا احیطی در ریبطه بای احیطی ه اتغیم آرلهی زیئ راتلر زیئ 

 کننی  احیطی لقش ایللجی ییفل ل یزیئ 

 و پیشنهادهاگیری نتیجه. 3

، در چنای دهاه یتیام تحقیقالت زیالدی یطیاحئا یزدلی  یه ی  ا.ر.ع راتلرهلی به

ی احیطی ربام راتلرهالی زیئا  ااثرماتعاید دربلره یی  راتلرهل یلجلم شیه یس  که ع.یا  

شنلتتی ع.یا  تثریمرذیر بام راتالر یز انظم نلاعه ،تدلش شی  پژههش بمرسی کمدلی  در یی

 احیطی ن.یللن شیم تیمین تبیی  ش.د  زیئ 

در بتش ک.چکی یز نلاعاه ، قبقه ینت لعی شیهدر نلاعه آالری اطللعه، دیدلتلیج لشلن 

امض لظمی یی  یسا  شپی ش.د انجم  احیطیزیئ راتلرهلی اضم آالری انجم به کلهش 

ییا  لتالیج در ریساتلی   احیطی بیتامی بمت.ردیرلاییز راتلرهالی زیئا  بلللتم ه قبقلت ک

احیطی ایتکل . ه کئ  ( ه راتلرهلی زیئ 8222احیطی بدیک )راتلرهلی زیئ  هلیهلظمی

هلی قبقاه بم یی  بلهر هئتنی که شلتصه هلهیی  لظمی ،ق.رکه بحث شی( یس   ه لن8218)

کننی  همچه احیطی ری تعیی  ایلبع اللی ه    راتلرهلی زیئ پ. ، ان نت لعی اللنی سمالیه،ی

یاتصلدی بلللتمی دیشته -یامید دستمسی بیشتمی به یی  انلبع دیشته بلشنی، یعنی قبقه ینت لعی

، قبقلت بللالی نلاعاه ک تام باه درهیاعتمی دیرلی  احیطی ائل.لللهبلشنی، راتلرهلی زیئ 

احیطی اتمب ه اضم آلالن تمد( ه راتلرهلی زیئ )در سط   زلنیای آسیب زیئ احی 

لییلی اطللعلت هلی هلی یی  بتش پژههش در ریستلی یلاتهتجمبی، یلاته یزلحلظک تم یس   

لتلیج کدی ییا  بمیسلس ( یس   8523ایمامدی )ه ( 8523) ه ه کلرین هیم آالیلری(، 6085)

 بایی  ؛اعنالدیری دیرد تثریمطی احیزیئ تصلدی بم راتلرهلی ای-قبقه ینت لعی، هلپژههش
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احیطی ک تمی لیز ت.یهنی که همچه قبقه یامید بلللتم بلشی، راتلرهلی اتمب زیئ  ص.رت

 دیش   

احیطای احیطی بام راتلرهالی اضام زیئا آرلهی زیئ  تثریم، لتلیج پژههش لشلن دید

ری لاعاه آاالطای در بتاش کا.چکی یز ناحیزیئ  ریبطه اعک.س ه رعیفی دیرد  آرلهی

یی  یلاته لیاز در تعلاا  بال لظمیاه  ش.د  انجم احیطی اضم راتلر زیئ ت.یلی به کلهش ای

کنای ( یس  که یی  یییه ری قمح اای8211)هلین  ه ه کلرین احیطی ائل.للله راتلر زیئ 

ی شای  لتالیج ت.یهاانجام احیطی ائل.للله لیز احیطی به راتلرهلی زیئ که آرلهی زیئ 

احیطی هنجلرهلی ذهنی یاامید ه ی  یییه لظمی ب.د  آرلهی زیئ  ثییارم لیز پژههش حل

ت.یهای رذیشا   ییا   تثریماحیطی آللن ه یز یی  قمی  بم راتلرهلی زیئ  دهیایری تغییم 

رمیی تاه  ه (8521شا   ه یتبالر )اطللعالت هالی تجمبی در ریساتلی یلاتاه یزلحلظلتلیج 

( ه الهنگی 8520زیده )یج پژههش صللحی ه کمیمبل لتل شپژههج یی  ییال لتل ،یس ( 6083)

     لییرد

ت.یلی به رمییی در بی  بتش زیلدی یز نلاعه آالری ایاصمف، هل لشلن دیده چنی  یلاته

، زیرع لتالیج تحقیا   یی  یلاته پاژههش بال ش.دانجم اضم  احیطیزیئ راتلرهلی  یازییش

بینی شیه ب.د پیشکه ( 8522)ه ه کلرین  لری هیمآالی ه (8522) لبیینیحبیب پ.ررتلبی ه ع

، اطلبقا  دیرداحیطای هنا.د رمییی ه راتلرهلی زیئ بی  اصمف یدیرلریبطه اثب  ه اعن

شنلسای راتلرهالی امسا.م نلاعاه هلیهلظمی یی  لتیجاه در تعلاا  بال لظمیا یزلحلظ  دیرد

( ه لظمیه 8211) ه کلرین ه هلین یطی ائل.للله احاحیطی اللنی لظمیه راتلر زیئ زیئ 

 هل،هیی  لظمیابمیسلس ( یس   8223احیطی چنیرلله یهلللیر ه ت.نمس.ن )راتلرهلی زیئ 

ت.یلی سبب تق.ی  راتلرهالی رمییی ایاصمف یزن دهپذیمی در راتلرهلی رهزامه ائل.لی 

 د  احیطی اضم ش.احیطی ائل.للله یل کلهش راتلرهلی زیئ زیئ 

راتالر بام  یدیر یاد، ساط  شایهدر نلاعاه آاالری اطللعاه ،پژههش هلیبمیسلس یلاته

در بای  بتاش کا.چکی یز نلاعاه آاالری  یدیر یادسط   ؛ یعنیتثریم دیرداحیطی زیئ 
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هلی یی  تحقیا  بال لتالیج یلاته ش.د انجم  احیطیاضم زیئ  راتلرهلیت.یلی به یازییش ای

 یدیر یاد ساط بی  ده اتغیم  یدده لشلن ( ک8520پ.رتمکلرهلی ) هتحقی  ل.یح، امهت  کیل 

 یال بل لتالیج تحقیا  یده ای ه ،س ه ئ. احیطی ریبطه اعنلدیر هن.د لییرد،بل راتلر زیئ 

راتلرهالی  زیئ  هحفظ احی  دینی بم ههلی سنتی یرزش کمدلییظیلر ( که 8520)یکبمزیده 

هلی یی  اتهیل، رف  ت.ینلظمی ای یزلحلظ ه چنی  لیئ   ه ئ. ،یس  اثرماحیطی زیئ 

( ه 8218احیطای ایتکال . ه کئا  )راتلرهلی زیئا  هلیهبتش پژههش در تعلا  بل لظمی

اعتقای  هللظمیاه( یسا   ییا  8223احیطی چنیرلله یهلللیر ه ت.نمس.ن )راتلرهلی زیئ 

 تثریمرذیراحیطی یئ ( بم راتلرهلی زدیریدی  یزن دههلی یامید )هئتنی که بلهرهل ه یرزش

ت.یلای اایدیری دیا هلسا   درصا.رتی اال ائالده ایام الهیا  بلهرهال ه یرزشی ،هئتنی

-زیئا  احیطی ائل.للله دیشته بلشی که االهیتی رایاثب  بم راتلرهلی زیئ  تثریمرذیری

باه  دیر یادرسای یاامید به لظم اای، رف  ت.ینیابمیی تبیی  یی  یام احیطی به ت.د لگیمد  

 هزیمی بتشی یز کلرکمد یبعلد یتدالای  ؛کننییل ت.نه  زیئ حی هلی دینی در حفظ ازهآا.

یبعلد یعتقلدی ه عبلدی بیشتم ننبه  کهیدرحلل ؛زیئ  یس دی  یسدلم، ت.نه به احی  یشمع

 کننی یلی ه لقش کلرکمدی ک تمی در ریبطه بل احی  ییفل ایاتلایزیکی به ت.د رماته

راتلرهالی دیری بی  سمالیه امهنگی بال بطه اعنلری، ج تحقی  لشلن دیدلتلییز س.ی دیگم  

یاامید نلاعاه  یطیاحئا یزه سامالیه امهنگای بام راتلرهالی  هن.د لییرد یطیاحئ یز

کاه باه ییا   (8522) شالقمیلن تحقی  کیللی سد ی ه یهللاتهیکه بل  لییرد میتثر شیهاطللعه

 نا.د لاییرد،دیری هلزیئا  ریبطاه اعنااحی  بی  سمالیه امهنگی بال حفاظلی لتیجه رسیی

( ه یدیره کاا  8521اتتاالری هشاای )لباا.ی ه  اطللعاالت هاالییااال باال یلاتااه ،اطلبقاا  دیرد

لظمی لیز یی  یلاته پاژههش حلرام در  لحلظ یز( ه ت.یلی لییرد  6081یرهپل ) ئ یز یاح

( یس   ییا  8211دهستلله ب.ردن ه امیلکی  )احیطی ل.عتعلرض بل لظمیه راتلرهلی زیئ 

ت.یلای سابب سامالیه امهنگای اای یزن داهیی دستمسی به انلبع سمالیه، س اعتقی ی لظمیه

 تمی ش.د  احیطی ائل.لللهراتلرهلی زیئ 
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نی یرمچه یکنی به یی  لکته یشلره ش.د که چنی  تبیشنلسی عد ی ییجلب ایدر یلتیل، رهش

بمیی آزا.ن  ی  لیئ  تمی  تبیلزهال  ا.نهه ئلزی دیشته بلشی،  شیهاشلهیههلی بل هیاعی 

ه بمیساالس  دید ااامیر ااایلظمبیشااتمی ری  یهله ساالزههاالی اتتدااش بلیاای اتغیمهاال تبیی 

پمدیت   بل ت.نه به یه یا   ائلدههلی سلتتلری دیگم، به یی  یلییزهلی لظمی ه ای چشم

 یهالیه آزاا.دلهلی لظامی بایی  بل چلرچ.ب آینیههلی ش.د پژههشا.ر.ع، پیشنیلد ای

حیهدی  پژههش حلرام بلیای ا عن.ینبه ، یدرلیلیلجلم پذیمد   تمعیهس در سط.ح اتفلهت

یاکلن تع ایم  کلرراته،بهیی ریمی سی یهیی  لکته ری ایلظم دیش  که بل ت.نه به شی.ه ل .له

  دیردیق ینلن ک تمی  ،ریمی یحت للیهلی ل .لهلتلیج پژههش حلرم در اقلیئه بل شی.ه

 نامهکتاب

رمییای در یی اصامفهیساطه لقاش  (8522)   ب م عدیزیده یاایم،ه   ،ح هنمهر، ، ت م،هی آالیلری  8

 ئا یز یاحآا.زش   (شیمهلیین یرهایه :ا.رد اطللعه)ردپلی یک.ل.ژیک  رمییی هیرتبل  بی  الدی

  81-8 ،(8)2، پلیییری ت.سعه ه

 کییلن  ، اتمنم(  تیمین:سلرهتللی)ب، (  امهن  عد.م ینت لعی  8510بیمه، آ  )  6

ع.یا  آا.زشای بام  میتثر(  بمرسی 8521قبقچی یکبمی ،    ) ه ،بلبلزیده، م  ،پلیتتتی یسک. ی، ع   5

  32-65 (،36) 88شنلتتی، اطللعلت نلاعه  ییمیندر  یطیاحئ یزراتلرهلی 

پ.یالن،   ح ه، لز تلکبا   )ی ، یعت الد، دا.کمیسای، ت.ساعهیینت لع هیسمال( 8512)    ،تلنبتش  3

 تیمین: لشم شیمیزه  ( س.مچلپ ) (اتمن لن

  ن.یلالن یزلایر سابک دیری هبمرسی ریبطه ایزین دیا  ( 8528)  حییرتللی، هه ،  ن جلزی،ح   3
  833-861 (،82)3، شنلسینلاعه اطللعلت

 درتی شانلتادی نلاعاهثتا  (8522)  امبللی، مه  ، پ دیلش، ، یرشلد، ف ، م نیمای،ت.یه ح لی   2

ائل     )اطللعه دیلشج.یلن دیلشگله تیمین( یطیاحئ یزراتلرهلی  لگمش هانلسبلت دیلش،  ببل
  63-3 (،8)1 ینت لعی ییمین،
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ه  رمییاایریبطااه باای  اصاامف(  8522) ع  علباایینی،ه ، رتاالبی،    پاا.رحبیااب ، ب ،زیرع  1

نلسای شنلاعاه  احیطای در بای  شایمهلیین تبمیازهلی یرزشی بل شایمهلیی زیئا ریمینی 

  21-15، (6)2.سعه، ت هیاتصلدی 

 یلتشلریت س    :تیمین ، اتمنم( صللحی)ص   ئ یز یاحشنلسی نلاعه  (8526، ف  )سلت   1

زیئاتی اطللعاه تجمبای ریبطاه آرالهی ه راتلرهالی احای   (8528،    )ادییالم ه ،ص  ،صللحی  2

-868، (8)5 ،عی ییامین   ینت الاجداه ائال  (اطللعه انلق  شیمی ه رهستلیی شیمستلن سننیج)

831  

-658 ،(8)8، اصادنلاه تحقیقالت امهنگای  رمییی(  پیلایهلی سیلسی اصمف8512، ف  )دیت.یهع  80

632  

یلتشالریت تیامین:  ( چالپ یه ) زیئ احی شنلسی نلاعه  (8521)  ع ل.یح ،ه   ،ش، کیل امهت   88

   یحئلن

   اعلصم امهن :تیمین ، اتمنم( ردلری   م) شنلسیدرآایی بم نلاعه  (8510) ب ،ک.    86

بام حفاظ  ااثرمامهنگای –نت العیع.یا  ی (  شنلسلیی8522ه شلقمیلن، م  )  ،سد ی، ص یللیک  85

، ه ت.ساعه پلیاییر ئا یز یاحاصدنلاه آا.زش  (زیئ  )اطللعه ا.ردی: شیمهلیین کلشلناحی 

2(6،) 880-883  

 http://amar.sci.org.ir لبی یز  بلزیر.دی سمش لری کشفضیلتلیج ت  (8523)  آالر ییمین زامک  83

(  بمرسی ریبطه پالریدییم لا.ی  یک.لا.ژیکی ه راتالر 8525کمی ی،    )  ، هصللحی، ص  ،، یادکی  83

  862-866، 12، اجده آب ه الردلباصمف آب  

ح بمتا.ردیری انالق  ضالیی ساط.تحدیا  ا  (8523)  لمساتللی، ی ه ، س، یح ایی ، ج ،ایمزییی  82

، ااییمی  شایمی یاتصلد هپژههشی –اصدنلاه عد ی  ینتیم تیمین یز انظم یاتصلد شیمی شیمکدلن
5(88،) 32-11  

باام راتلرهاالی  اااثرم(  بمرساای ع.یااا  8300م  ) ،ساایمیبیه  ، ح ،زیدهشاامیش ، ح ،ایمزییاای  81

 (،6)80ه، ساعیاتصلدی ه ت.َ یشنلسهنلاع  احیطی در ییمین )امیتحدیدی یز تحقیقلت ا.ن.د(زیئ 
815-605   
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ینت لعی ه یحئلس ائل.لی  ینت لعی بل راتلر -مرسی ریبطه پلیگله یاتصلدی(  ب8523ایمامدی، ی  )  81

 ه ت.ساعه ئا یز یاحاصادنلاه آاا.زش ه   احیطی)ا.رد اطللعه: سلکنلن ل.رآبلد ا ئنی(زیئ 
   883-808 (،36)88 پلیییر،

احیطاای ساامالیه امهنگاای ه راتلرهاالی زیئاا (  8521)  ع هشاای، یاتتاالر ه س  ح ، ،لباا.ی  82

  656-602، (6)2 ی ییمین،ائل   ینت لع .هلی تیمینتلل.یده

احیطای شانلتتی راتالر زیئا (  تبیی  نلاعه8521)  دیی. ، م ه، ح  زیده،یجسم ، ، فلژیدلصمتی  60

  68-8(، 5)8 ،اصدنلاه ت.سعه پلیییر احی  نغمیایلیی  )اطللعه ا.ردی: شیمهلیین تیمیلی(
بال  یدیر یادبمرسای ریبطاه بای  ایازین   (8520)  ی، مپ.رتمکلرهل ه،  کیل، شامهت  ،، ر ل.یح، ع .21

اطللعاالت   )اطللعااه ااا.ردی: شاایم یهاا.یز( شاایمهلیین یطیاحئاا یزراتلرهاالی  هاال هیرزش

 .11-21، (8)8 شنلتتی شیمی،نلاعه

 یلتشلریت س    :تیمین ، اتمنم( صللحی)ص   ئ یز یاحشنلسی نلاعه(  8526هللیگلن، ج  )  66

 تیمین: لشم لی     (  س.م چلپ) اتمنم(یرشلد،   )ف آسلیه قبقه ت لظم(  8526هبد ، ت  ) .23

 تیمین: رللث )ح، چلهشیلن، اتمنم(    هلی ذهقت لیز؛ لقی ینت لعی اضلهت  (8525)، پ  هردی.  63
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