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  زیست محیط تخریب بذون و پایذار توسعه به دستیابی برای سبس اقتصاد
 

 2عامریان بنی سجاد ،1قربانی محمذ

 سیست هحیط گزایص _ ضیوی هٌْذسی دکتزی 8

 اقتصادی تَسعِ ٍ ریشی تزًاهِ ارضذ کارضٌاط 2

 

 چکیذه

کِ تِ افشایص رفاُ اًساى ٍ تزاتزی اجتواعی ساسهاى هلل هتحذ، اقتصاد سثش الگَیی است  سیست هحیطتز اساط تعزیف تزًاهِ 

جْت دستیاتی  دّذ هیچطوگیزی کاّص  طَر تٍِ کوثَدّای اکَلَصیکی را  هحیطی سیستهٌجز ضَد، در ضزایطی کِ خطزات 

هلل هتحذ هعتقذ است کِ اقتصاد سثش، عالٍُ تز کارآهذ تَدى،  سیست هحیط. سیست هحیطتِ تَسعِ پایذار ٍ الثتِ تذٍى تخزیة 

عادالًِ تاضذ، تخصَظ تزای دستیاتی تِ یک اقتصاد کن کزتي تا حفظ هٌاتع پایذار ٍ هطارکت  الوللی تیياتعاد هلی ٍ  تایذ در

طثیعی  ّای سزهایِ، ارسیاتی هستقین ساسد هیاقتصادی قثل هتوایش  ّای رصینکِ اقتصاد سثش را اس  ّایی ٍیضگیاجتواعی. یکی اس 

تِ تَسعِ پایذار  تَاى ًوی. اهزٍسُ دیگز ّاست آىاقتصادی  گذاری ارسشَسیستوی اس طزیق هاًٌذ تٌَع سیستی ٍ خذهات اک

یک تعْذ است کِ توام تاسیگزاى دٍلتی تایذ تزای ًیل تِ تَسعِ پایذار تواهی  عٌَاى تِیک اًتخاب ًگزیست تلکِ  عٌَاى تِ

تا ارسش است ٍ ٍجَد  ای جاهعِطثیعی تزای ّز  ّای سزهایِجْت گذار تِ اقتصاد سثش تکار تٌذًذ. تَجِ تِ  خَد راهساعی 

در رفاُ اجتواعی را تزای جاهعِ تِ ارهغاى خَاّذ آٍرد.  در پزتَ اقتصاد سثش، رضذ ٍ دراسهذت ٍ هذت هیاى، هذت کَتاُ ّای تزًاهِ

ست. تَصیف اقذاهات ایي تحقیق هفَْم، هاّیت حقَقی اقتصاد سثش ٍ ًقص آى در تحقق تَسعِ پایذار هَرد تزرسی قزار گزفتِ ا

 ًقص حیاتی آى در ًیل تِ تَسعِ پایذار پزداختِ ضذُ است.  تِ تحلیل اقتصاد سثش ٍ سیست هحیطجْت حفاظت  الوللی تیي

 

 َّا ، تَسعِ پایذار، تغییزات آب ٍسیست هحیطاقتصاد سثش، های كلیذی:  واشه
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