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 چکیده
لک اهع ل مخت،ف طهل ط م اجتا ی م رراقی م ای و جر ق  و امروزه شهررا  ه  لیل  قش  و ا کارلا  لک طهح م م، م مقحش 

 ای ا  ا، قشررا  امروزه قش ش قد ه  گ ق ترسن زستهتی ه اقت   مطت   م ترسن و مرماقتصه لی و زستهم مطلح  هگک 

اققده اقرژی لک طحح ترسن واحدا ی مصهر یق ا  هگک اققد. از اسن کو شهررا  ه مرم و م ثری لک ت یلدات جر ق  اسف  م 

کقد. آوا ی جر ق  کا پدسد م شه قد ا  لک وه کت اطتف له ق وطلح و رلر او ی  از اقرژی هگکگترسن ل ی    ت،ش  م جر

اسن مش ی   شک قی ه طلتتا  ه ای هرگگسققد. ه ا  کرت ک وطلح و خرلمقداق اققد لک پ  مش ه،  ه  اسن ل ی اش کا  طع  م 

 ژوا په شد. ا ی مرم و اط ط م جرم هرکط  و اقک ش م   اجتا ی  از زملق قی ه وطلح و او ی  ه له و ت ج  ه  مت ئ

  اکااک کا  و تارلدات لویم ا  اقدتط،ل  م  و پرلازلم  اقرژی هطرا  ه  م اج  کوسکرلا ی قظری هرکط  مب ق  ه  ح ضر

اقرژی  ا یطبگم ارگاس  قلام ح م  تکق ی ژی و رق وکی از اطهتف له ایا،، مهلن ا ی ت اقفق م لک طهح م مخت،ف از جا،   

 خ ه  ه هطرا  اسن ه  م اج  جرم لک ت اقدقا ( پ سداک زقدگ  طبک طبگ اای ق   اقدسشه  از حا سم هدو  و تقر س و...( ه 

 اررالی. کللا تأالد طبلع  مق هع از ج مع  و ررل اطتف له ا ا  هر ای از زقدگ  اطم ا شل ه پ سداک اقد. طهبک زقدگ  یا 

 رذاس  کژسم و اقرژی مصهههر  وآمدمکرم ا یی لت تغللر ه  ت  اققدم  ت، ش گگسققهدهرم  کا زقهدگ  کوش اسن اه 

 و مزستهه مطلط پ سداکی ه  کا خ ل زقدگ  اققدم  طههع  زقدگ  کوش اسن طررداکا . اققد ت یلد ااتری ااتههلدلیارهن

 . لاقد ورق طبلعم ه  ااگستت  کاهح  ه  احترام
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 مقدمه
 موجب یسمم یمدرن فرهنگ سمم  یمدرن ظهور با دیترد یب

. تاس شده عتیطا و انسما  نیب مناسماا  و روابط رییتغ

 یگیرهبهر ایبر مینهز یتکنولوژ سمم ت به انسمما  حرکت

 جیتدرهب. است کرده دیتشد را منابع و طایعت از تر سیعو

 یجا  (واحد نظام کی عنوا  به عتیطا و انسمما ) تفکر

 یگیرهبهر. داد (مغلوب عتیطا و غالب انسمما ) به را خود

 شیپ جاآ  تا مخ لف یهازهحو در طایعی منابع از حدیب

 اقداما  نیا به دلتعا به  سیدر ایبر طایعت که رفت

 گرم  ییاهو و آب سیعو ا تغییر. داد نشا  واکنش یانسان

 شممد  ذوب از   هیلا شممد  نازک لیدل به نیزم شممد 

  انسا  را بر آ  داشت هابومستیز ینابود و یقطا یهاخی

 تیاتغییر ندگیز ساکو با  طایعت  دخو  مناساا که در

بازگشممت به طایعت و طایعت انسممانی از اوایل  .آورد پدید

 یستمحیطیز یهاا بحر قر  بیس   میلادی در پاسخ به

نی  دغدغه بسیاری از م فکرا  از ج له دیکنز  هاوارد نساا

 جناشو آنجلز شمممد و پز از جنگ جهانی دوم در غرب 

 .گرفت شکل عل یو فلسفی  هع د دیکررو دو یلذ ر مد

 را مینز بر روی  نساحیا  و سممکونت ا هایدگر ز غاآ در

ها معنا خدا و انسما    س اآ  مینبین ز پیونده اهنگی و 

 منظر؛ سمممنممت گرایمما  نیز از ((Heidegger, 1971کرد 

 تنگاتنگ  مناساا به  نیس رمد نقد با ینید - فلسفی

(. 9831)نصر  ند دکر رهشاا  جها  یااد در  نساا با طایعت

در ادامه نیز شماهد شمکل گیری مااح ی از ج له توسمعه 

زندگی ساک  گاهانهآ تغییر و ج  اعیا بُعد پمایمدار در 

 وساز  ندگیز یا جناش ینوعنا باهسممم ی  که گروهی 

  محصوال از دهس فاا و ندگیزهس ۀ آهنگ آبه  ت ایل

 برآمدند. مسلط  یلگوا علیه طایعی بر

 محیط و تغییر نگرش بنیادی در مناسمماا تحول  دجوو با

 در هیژوهب پیشمممین یهادیکرز روهنو  طایعی و نسانیا

 یک سویه رشنگ از کامل رطو توسعه به لحا در یهارکشو

 الا مه رویکردهای جدید  .نیس ند ربرکنا محیط به  نساا

)از ج له توجه به ح ل و نقل ع ومی  رشمد فشرده  شهر 

های پاک اگرچه در مواجه انرژیگیری از هوش ند( و بهره

                                                           
1 - Gross Domestic product 

 ینشممموند ولی اکار بسممم ه میهبا بحرا  انرژی اجرایی و ب

 ر  دیگرعااهس ند. به مضاعف توجهی مندزنیا هادیکررو

 بمما سویهدو پیوند و ه زیس ی در نسانیا ندگیز ساک

 سازو  ارپاید ند سیس  یامیتو یگرد یهادیکررو و طایعت

 .  ن اید دیجاا

از فرایندهای تاریخی زندگی انسا  بوده شمهرنشینی یکی 

که پز از انقلاب صمنع ی با رشد زیادی ادامه یاف ه است؛ 

روز به روز بر میزا  ج عیت ساکن در شهرها افزوده شده 

درصد  98طوری که میزا  ج عیت شهری در جها  از به

 282درصممد )  21به  9122میلیو  نفر( در سممال  222)

رسیده است. بر اساس برآورد  9192میلیو  نفر( در سال 

میلادی میزا  ج عیت  2223سمازما  ملل از اواخر سال 

شود تا سال بینی میدرصد عاور و پیش 92شهری از مرز 

درصد ج عیت شهری کشورهای در حال توسعه و   2292

درصد شود. این سازما   34و  46توسمعه یاف ه به ترتیب  

 98یارد نفر  طی میل 9/9اخیرا اعلمام کرده کمه در حدود 

( توسمممط شمممهرها  ج ب 2282تا  2292سمممال آینده )

   .(Cohen,2015) خواهند شد

ویژه کلانشممهرها نقش هاز سمموی دیگر امروزه شممهرها و ب

کنند به بسمممیمار مه  و حیماتی در تولیمد جهانی ایفا می

 22کلانشمممهر در سمممط، جها    822ای که اگر چه گونه

اند  نی ی از جای دادهدرصمممد ج عیمت جها  را در خود 

را نیز به خود اخ صمما   2296تولیدا  جهانی در سممال 

 .(Berube.et al, 2015) داده اند

بدو  تردید توفیق شمهرها در اخ صمما  سه  قابل توجه 

بدو  بهره  9(GDPدر تولیمد نماخالد داخلی کشمممورها )

شود. گیری  و مصمر  معقول و مناسمب انرژی میسر ن ی

 اسمماسممی کالاهای و منابع ترین اسمم راتژیک از یکی انرژی

 انقلاب زما  از. است صنع ی مدر  جامعه از ح ایت برای

ود موجب بها تنها نه تجارتی انرژی به دس رسی صمنع ی 

 ریقط از نیز را اق صممادی رفاه بلکه شممده  زندگی کیفیت

 چه اگر. اسمممت داده افزایش زندگی اسممم اندارد بالابرد 

 رظاه پیشرفت برای ن اد یک عنوا  به انرژی است م کن

 هایچالش ترین جدی با ایفزاینده طور به اما شمممود 
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 اج  اعی سمماخ ار موجودیت کل به یا و ما زما  جهانی

 جها   در منمابع انرژی وجود. اسمممت حمارمممر مرتاط

 رد و شده موجب را صمنع ی و تکنولوژیکی هایپیشمرفت

ت. اس آورده بوجود بزرگی تغییرا  سفر هایشیوه و الگوها

 تغییرا  مانند مه ی هایچالش با که انرژیرممم ن این

 بهداشممت  فقر  امنیت  زیسممت  محیط تخریب اقلی ی 

 گامهن بنابراین . دارد ارتااط آب منابع و غ ایی مواد تولید

 در قالای بایسمم ی انرژی  پایدار و به ر هایحلراه تدبیر

  نگریسمممتبه این مقوله  ای(رشممم ه )چند سمممیسممم  ی

(Lund & Byrne, 2014; Sovacool, 2014).  
 یهاا بحر از بخشی حل ایبر ا هشگروپژ وزهمرا

ری ساز  مع ا ج له از مخ لفی یهادهاررا  یستمحیطیز

 تجدیدپ یر یهاژینرا از دهس فاح ممل و نقممل سممماز و ا

 وتوسعهیاف ه  یهارکشو  حارر لحادر . نده اندیشیدا

 یهشهاوپژروی  بر توسعه لحا در یهارکشو برخی

های از انرژی یگیرهبهر یسیس  ها عمورو با دیبررکا

با این  .ندادهکر سیعیو اریسرمایهگ  تجدید پ یر طایعت

و پایدار ساز  ندگیز ساک رکنا این راهکمارها در حمال 

 تواند به ن یجه منجر شود.می

 ییهوا و آب تغییر انرژی  از ناشممی منفی اثرا  بیشمم رین

 زا گس رده اسم فاده و ایگلخانه گازهای ان شمار به مربوط

 یانرژ تولید اعظ  بخش هنوز که بوده فسیلی هایسوخت

 حال در اق صادهای از بسیاری و دهدمی تشمکیل جها  را

 نای. هس ند م کی آ  به جها  نقاط دیگر و آسیا در رشد

 خود نوبه به گشممم ه و جهانی دمای افزایش باعث اثرا 

 و برساند زیسمت بوم آسمیب هایاکوسمیسم   به تواندمی

 ها گونه انقراض قحطی  صممدما   به منجر اسممت م کن

 به مخرب اثرا  این کهاین برای. شممود انسممانی مهاجر 

 ان شممار درصممدی 92 کاهش برسممند  تح لی قابل سممط،

 رممروری و لازم حارممر قر  اواسممط ای تاگلخانه گازهای

  أهی نوبل  جایزه برندگا  ویژههب عل ی  جامعه. اسمممت

 مس ندا   (IPCC) هوایی و آب تغییرا  برای ال للی بین

 را تغیی و کربن ان شار بین ارتااط خصمو  در را م قنی

 چگونگی به مربوط آل رنماتیوهای و ن وده ارایمه اقلی ی

 انممدن وده تهیممه را آسمممیممب پمم یری این حوزه کمماهش

(Pachauri, 2012 .) 

 اصمممطلا  آینده  جهانی چالش عظ ت درک برای اغلب

ا  هانقلاب تعریف  طاق. شممودمی اسمم فاده "انرژی انقلاب"

 زمینه در اما باشممد  ه راه آشممف گی و نابودی تواند بامی

 کار بسمم ن ایده و شممیوه خلاقانه منجرهتواند با بمی انرژی 

در حقیقت انرژی ه انند چاقوی دو . شود به ر ایآینده به

تواند موجب از بین رف ن می ای اسمممت که از سممموییلاه

گیری از تواند با بهرهجهما  گردیده و از سممموی دیگر می

 تاثیر تکنولوژی هایپیشمممرفت و پاک انرژی هاینوآوری

 و باشممد داشمم ه جهانی هایچالش از بسممیاری بر م ا ی

. ن اید حل را مه  مشمممکلا  از تعدادی تواندمی ح ی

از  جها   در نفر میلیارد 8/9 م ال  در حال حارر عنوا به

توسعه از  برای تلاش. باشندمحروم می مدر  برق خدما 

 و شممد خواهد انرژی برای تقارمما افزایش به منجر سممویی

 رانیبح منابع سایر برای رقابت به منجر تواند می چنینه 

 طریق از زمین از مجدد اسمم فاده. گردد مخرب تاثیرا  با

  اغ تولید با است م کن سوخت زیس ی محصولا  کشمت

 ان شممار به منجر چنین ی توانده  و کند رقابت آب برای

 حرارتی هاینیروگاه احداث. شود بیش ر ایگلخانه گازهای

دارند   زیادی آب به نیاز سمممازیخنک برای که بیشممم ر

 .باشد آب محدود منابع با م عارض در تقابل و تواندمی

 بسممیار کشممورهارونق  و توسممعه برای انرژی که جاآ  از

 و بحث و سیاسی نفوذ نیازمند مورموع این اسمت  حیاتی

 ایدارپ مسیر یک ساخت برای باشد. چالشمی قوی گف گو

 ع ده ان قال یک شممامل  کربن ک  جامعه یک سمم ت به

 عوامل به ر درک نیازمند کممه اسمممت فنی -اج  ماعی

 ,Foxon) دارد آ  تعاملا  و اق صممادی و فنی اج  اعی 

 ی گوگف تیتقو ازمندین  یانرژ یداریپا یدگیچیپ(.  2011

  یتص  که شود حاصل نا یاط  تا دارد یاس یسم -یعل 

 و هممانممهیگز مورد در یترقیدق اطلمماعمما  رنممدگمما  یگ

 نقش یپژوهش و یعل  جوامع. دارند آ  دشموار یامدهایپ

 .  دارند اطلاعا  نانهیب واقع یگردآور در یمه 

 یجابه اما. است گس رده اریبسم یانرژ یمورموع محدوده

 دیتأک نینو مشمممارکت بر امروزه آ   یمورممموع دیتحد

 کلا   تحلیل و تجزیه پیشمممرف ه  تحقیقا  .شمممودیم

 جدید ایجسورانه هایایده یا و فرد به منحصر هایتجربه
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 ,Foxon)باشد  می سمن ی م داول و تدابیر با مقابله برای

2011  .) 

بممه ماممانی نظری از منظری نقممادانممه  حممارمممر پژوهش

کممه پردازد و اینرویکردهممای مواجممه بمما بحرا  انرژی می

ال للی و اسمم فاده از فناوری و تکنولوژی های بینتواقفنامه

سمماز و پاک به تنهایی و بدو  ح ایت از اندیشممه سمماز 

تواند در مواجه با این بحرا  به )سمماک زندگی پایدار( ن ی

و ارزیابی شیوه خوبی ع ل کنند. این مقاله رم ن بررسی 

  تأثیرا  م ات و منفی 9و ساک زندگی خانوارهای شهری

آ  را بر ورممعیت انرژی مورد مطالعه قرار داده و ویژگی و 

همای سمممامک زنمدگی ه اهنگ با طایعت و مق و م مولفمه

 توسعه پایدار را تحلیل کرده است. 

 قیتحق نهیشیپ
 هایدلیل وجود رابطه ع یق و گسممم رده میا  فعالیتبمه

 طورهاق صممادی جهانی با پایداری محیط زیسممت ب-تجاری

ویژه  م فکرا  و هکلی و بمما توسمممعمه پممایمدار شمممهری بمم

ا هاندیشمم ندا  گوناگونی در این حوزه  به بررسممی چالش

ها به ای از این چالش( کمه پاره9818  انمد )فنیپرداخ مه

مورمموع سمماک زندگی شممهری و الگوی مصممر  انرژی 

در  هشد منجاا  مطالعاا  اغلمب یرا اخ صممما  دارد. در

و بعضمما  « تخصممصممی –فنی »های بحث به ژی نرا حوزه

اند. سمممازما  همای اق صمممادی و موردی پرداخ هتحلیمل

ها قال از انحلال  مطالعاتی به ممدیریمت و برنامه اسممم ا 

صور  موردی در زمینه مصر  انرژی در هر اس ا  انجام 

   ارایممه کردهصرم چگونگی ایبر خاصیداده و الگوی 

 ک ی ه ژینرا رموا نتومعا و  نیر وزار  چنین اسممت. ه 

  ت یا ژینرا ا   سممازما یرا سالمیا ریج هو ژینرا ملی

)سمانا(  سازما  بهروری انرژی  ایرا نو  یهاژینرا  مازسا

 و دیق صاا رموا )سابا(  معاونت امور اق صادی وزار  ایرا 

 ایدهگس رنسممما ا  مطمالعا   تخصصی ظلحا به  ییدارا

  ع لبه رکشو ژینرا اعنوا  مصر و منابع  خصودر

  طر تهیه»مرکز آمار ایرا  نیز با ین ا وه برعالانمد. آورده

 و تولیدبه  طتااار در را مطالعاتی« ژینرا یهارماآ جامع

                                                           
1 Lifestyle of urban households 

 یهاشاخد ری وماآ یهازنیاژی انجمام داده و نرا  مصر

 بندی کرده است. را تعریف و طاقه ژینرا مه 

از سوی هلن و  9196ان شمار ک اب زندگی خوب در سال 

اسممکا  نیرینگ  نقطه عطفی در معرفی زندگی پایدار بود 

 2گیری جناش بازگشت به زمیندر  شمکل و نقش مه ی

 ایفا ن ود.  9122و  9142های در دهه

 تأثیر ژینرا  مصر یلگوا ردمو در هشد منجاا  تحقیقا

  سن  سکونت لممممح  سیتمممجن  ومممچه  اییمممم غیره

 ساک اری یندد  چوه  عاملهایی و  تحصیال و مددرآ

 دهد.ها بر آ  را نشا  میسانه ر و ادرمفا هایشارز  ندگیز

 از یشممممب دا مر  (9831) موحد و شوازی پژوهش طاق

 یهاارخانو قبر  ند. مصردار  صرمم همب یشارممگ  اممنز

 هرمش در دگیمممنز هوممنحش از روس ائیا  است. بی یشهر

 با بیش ر س اییرو یهاارخانو ندگیژی و زنرا هممممب زاممممنی

 زگا و قبر ژینرا به یک  ر زنیا اسممت وه اهنگ  طایعت

 رمممم غی همممک دمممننوش ه ا نیاممممحقق ینمممچنه  د.مممندار

 در دارد م ات بطهرا خانگی ژینرا  مصر با که شهرنشینی

ابی است )زارع شاه یارز راممعی رینمبه  پیشرف ه یهارکشو

 (.9812آبادی و دیگرا   

است.  و م فا نیز ج  اعیا  گوناگو رقشاا در ژینرا  مصر

دهد که آمریکا نشا  می 2222های پی ایشمی سمال داده

های مصمممر  در جامعه آماری مورد نظر  قویا  در شمممیوه

 یهاارخانوو طاقه اج  اعی ریشه دارد. « نظام قشربندی»

 یهاارخانو به نسات یک  ر ربسیا ژینرا  مصر  مددرآ ک 

ه صمممرفه جویی انرژی در نگیزچنین اه  دارنمد؛ مددرآپر

های م وسمممط و پایین های مرفه ک  ر از خانوادهخمانواده

     .(9812  ه کارا  و آبادی شاه زارع)است 

از عوامل تأثیرگ ار  بر سمماک زندگی و  ها سانهر چنینه 

 ند. پژوهشمی در روسم اهای الگوی مصمر  خانوارها هسم

 و یدیوو   تلویزیو از دهس فاایرا   بیممانگر این بود کممه ا

  س اییارو شنگر بر جیرخا  تلویزیو یهابرنامه یت اشا

 تأثیر ندگیز ساک تغییر به ت ایل و یشهر ندگیز به

 روی ش دیگری برهوپژ (.9838گ ارسممت )ررمموی زاده  

های تالیغاتی برنامه که دبو آ  بیانگر ییداکانا  نشجویادا

2-  back-to-the-land movement 
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و فرهنگی رسمممانه های ج عی  سممماک زندگی جامعه را 

 (.Surlin & suire,1997کند )جهت دهی می

 موضوع اتیادب

  1سبک زندگی

شناس روا  آلفرد آدلر نخس ین بار توسط واژه ساک زندگی

 نظرا  کار رفت. در حقیقت این اصطلا  به هباتریشی 

گیری رف اری یک فرد  گروه یا فرهنگ و جهت ف ارهار

 ع ل از لگوهاییا را ندگیز یاساکه . چنیکندمیاشاره 

ند زمیسا م  ایز یکدیگر از را دممر که نددامی کنش یا

(Chaney, 1996 ساک زندگی بیانگر شیوه و محل .)

زندگی  نحوه صر  زما   ارتااط با دیگرا   نحوه مصر  

 و یزندگ ساک رامو یپ یهاهینظر درباشد. یک فرد می

 به م فاو  یسازمفهوم دوگونه و برداشت دو آ   تیماه

 ثرو  معر  یزندگ ساک نخست نگاه در. خوردیم چش 

 یبرا یشاخص عنوا به غالاا   و افراد یاج  اع تیموقع و

 ساک دوم نگاه در. رودیم کاربه یاج  اع طاقه نییتع

 گفرهن رشد و  هیمدرن یفرهنگ را ییتغ م ن در یزندگ

 م أخر یدارهیسرما ییایجغراف گس رده یه پا مصر 

 یراه یزندگ ساک معنا نیا در. ردیگیم قرار توجه مورد

 دهبو افراد ی یهو یرف ارها و هانگرش ها ارزش فیتعر یبرا

 هب روز  یاسیس و یاج  اع یهالیتحل یبرا آ  تیاه  که

 رینظ یش ندانیاند آثار در وجه نیا ابد ییم شیافزا رو

 و انزیگ بک شیالر لش اسکا  و یربوردیپ دنز یگیآن ون

 (.9818  یفرخ و یقزلسفل) باشدیم توجه مورد  ر یبور

  انواع به را یزندگ ساک دنز یگ چارچوب نیه  در

 د  یپوش» است؛ کرده اطلاق روزمره یزندگ یهاتیفعال

 با شد  روبرو شکل و نوع و طیمح و مد از یرویپ خورد  

 دنز یگ) «است یزندگ ساک تیماه دهنده ،یتور گرا ید

 قهیسل از مه  نیا ،یتور در آسابرگر  نیچنه (. 9832

 موروعا  و ادبیا  سرگرمی  تا گرف ه مو آرایش در فرد

 مد یزندگ ساک) است آ  بر و داده قرار نظر مد را گرید

 تاریخ طول . در(9821 آسابرگر ) (است فرد یزندگ حالت ای

 توا  می را اصلی مرحله سه زندگی  ساک مطالعا 

 : کرد شناسایی

                                                           
1 - Life Style 

 نخس ین مطالعا اجتماعی:  موقعیت و زندگی سبک

و  اج  اعی سمماخ ار تحلیل بر زندگی  سمماک مورد در

 م  رکز بود. آ  در درو  افراد نسمممای هممایموقعیممت

 این  «سازی یا ه چش ی شایه» مفهوم با وبلن تورس ین

برنامه زندگی مشممخصممی  مردم که کندمی بیا  را دیدگاه

 مصمممر » از خاصمممی الگوهای ویژه به و پ یرندمی را

را برای ت ایز خود از طاقه اج  اعی پایین تر و « مشخد

 کسممما وبر ماکز کنند.تقلید از طاقه برتر ان خاب می

داند و به ورممعیت می هایعاملی م  ایز از گروه را زندگی

 شممیوه :داندشممد  به ماحث شممناخت اع اار مرتاط می

یک طاقه  در ح ی اج  اعی ت ایز ظماهرترین زنمدگی 

طور خا  اع ااری که افراد از آ  به اج  ماعی اسمممت و

 دهد. جرجبرند و به دناال آ  هس ند را نشا  میل   می

 انجام را زندگی سممماک رسممم ی تحلیل و تجزیه زی ل

 سممازی فردی فرآیندهای تواندمی آ  دل در که دهدمی

 و دیتولی فرآیندهای که باشد  شناخت و ت ایز شناسایی 

 ع ودی صور زندگی را به ساک توسط شده ایجاد اثرا 

 ردرویک این ویبورد وریپ نهایت  ن اید. درافقی درک می و

                 آ  در کممه بینممدمی تممرپمیمچمیممده مممدل یممک در را

شممکل  اج  اعی هایشممیوه از ع دتا زندگی  هایسمماک

 هبوده است و نقط مخ لف وابس ه هایسملیقه به و گرف ه

ا  را نش عادا  با مرتاط فرآیندهای و ساخ ار بین تقاطع

 .(Berzano & Genova, 2015)دهد می

یری تفس رویکرد تفکر: سبک عنوان به زندگی سبک

تفکر به  اصممملی هایسممماک عنوا  به سممماک زندگی

 ر آدل آلفرد اب دا  گردد. درهای روانشممناسممی بر میتحلیل

 نظر در شممخصممیت سمماک یک عنوا به زندگی را سمماک

 و هاارزش راهن ای چارچوب که معنی این به گرفمت؛

پرورش  زندگی اول هایسمممال را در افراد که اصمممولی

داوری  سیس   شود انسا نهایت موجب می در دهند می

 اع ال و قضمماو  را برای خود تعریف ن اید و بدین طریق

 ویژه به بعدها  زما  زندگی شممکل دهد. طول در خود را

 سممماک تحلیل چل یم آرنولد و چیروکا ل و یم کار در

 فرریا  یابد ومی توسمعه هاارزش ن ایه عنوا  به زندگی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D8%A2%D8%AF%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D8%A2%D8%AF%D9%84%D8%B1
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 هسلسل هایمقیاس مخ لف هایمدل مرتاط با شمناسایی

های گوناگو   ج عیت یاف ه در مورد سمممازمما  مراتای

  ولز  مایلیو و چیانکلووی لیدان شمموند. سممپزپ یرف ه می

 آ  در که که کنندمی مطر  AIO عنوا  تحت را روشممی

 زندگی سمماک اجزای عنوا  به عقاید و منافع ها نگرش

 & Berzano)گیرند می قرار بررسمممی مورد اسممماسمممی

Genova, 2015). 

 لتحلی و تجزیه عمل:  سبک عنوان به زندگی سبک

ع لی بر اسمماس این  هاین ایه عنوا  به زندگی سمماک

 یک عنوا به را اقدام سط، کهشود حقیقت مشمخد می

 ه راه بخش عنوا  به حداقل یا زندگی از سمماده مشمم ق

 ع دتا دیدگاه این اب دا در دهد.می قرار توجه مورد خود 

مفهوم  آ   از پز. بود م  رکز کننده مصممر  رف ار به

 زم  رک روزمره زندگی سط، بر و ترسماک ع ل گس رده

 و دومازجر جفرس مانند نویسممندگانی که طوره ا  شممد.

 مطالعه برای تلاش زما  و از اسممم فاده بر گیدنز آن ونی

 هک ساخ اری و روال ابعاد و ان خابی ع ل ابعاد بین تعامل

   کند  ت رکز داش ند.می مشخد را ع ل سط، این

 مخ لف یهاجناه( 9 شممکل) یگرید مطالعه در نیچنه 

 سمممه به( کینزد تا دور یهاتیموقع در) یفرد یزندگ

 یگزند ساک با مرتاط کاملا حال نیع در و مخ لف سط،

 :است شده یبررس

 ساخ اری  سمط، در تواندمی فرد هر ساختاری: سطح 

 که هافرهنگ و جوامع کشورها  میا  تشابها  و هاتفاو 

 مورد است را داده روی مخ لف جوامع در و زما  طول در

سممماخ ار  میا  هاتفاو  این .دهد قرار مطالعه و آزمو 

 هایسممماک) زندگی اشمممکال فرهنگی جوامع  در قالب

 بازگوکننده توانندمی و شممموندمی بندیدسممم ه( زندگی

 .باشند آ  رایج فرهنگ و جامعه مخ لف اشکال

 هایتفاو  و هاشااهت به سمط، این موقعیتی:  سطح 

 رت وسممیع هایبندیطاقه میا  در زندگی  مخ لف جوانب

 سممماخ ار در که هاییگروه و طاقا : ممانند. پردازدمی

 این. دارنممد مخ لفی و م نوع هممایموقعیممت جمماممعممه 

 اج  اعی ساخ ار در فرد موقعیت طریق از که بندیدس ه

 .شوندمی نامیده زندگی  هایساک شود می تعریف خا 

 جامعه  یک مرفه طاقه از فردی زندگی سمماک م ال برای

 .دارد تفاو  جامعه ه ا  کارگرا  زندگی ساک با

 تشابها  و هاتفاو  تا دارد سمعی فرد هرفردی:  سطح 

 ندشومی روبرو واقعیا  با افراد که مخ لفی هایروش میا 

 افراد بداند و کند درک کنند می اداره را خود زندگی و

 دیگر با و دهندمی رشد را خود هویت و شمخصیت چگونه

 در ه واره فرد هویت و ذا . کنندمی برقرار ارتااط افراد

 زندگی سمماک دلیل ه ینبه. اسممت تحول و تغییر حال

 .ماندن ی یکنواخت و ثابت ه واره نیز افراد

 

 

 سبک زندگیشمای سبک زندگی فرد و سحوح سه گانه  -1 شکل
 Source: Defra, Sustainable Lifestyles Framework, 2011 
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 تغییرا  مانند پایداری به مربوط مسممائل اسممت دشمموار

 انقراض و آب ک اود جنگممل زدایی  جهممانی  اقملمی ی

 روزمره زندگی بدو  عواملی که برای را زیسمم ی هایگونه

 عوامل تمأثیر گ ارند. تحلیل ن ائی . کمه تصممم ی ماتی و

 این درک(. 2 شکل) موثرند انسمانی رف ارهای در م عددی

 پردازدمی پایدار زندگی شیوه راهکارهای توسعه به عوامل

 اج  اعی و فردی سطو  در را انسانی موانع و هاانگیزه که

 .گیردمی بر در
 

سبک زندگی() عوامل موقعیتی و رفتاری موثر بر رفتار انسان -2شکل   

Source: Defra, Sustainable Lifestyles Framework, 2011. 
 

 1سبک زندگی پایدار 

. دندار وجود پایدار زندگی ساک از مشم رکی تعریف هیچ

 زندگی شممیوه  پایدار توسممعه برای مینسمم ر وسممت مرکز

 و رف ار الگوهای» :گونه تعریف کرده اسمممتپایدار را این

 دیگرا  از خود ت ایز و وابسمم گی که برای افراد مصممر 

 اساسی نیازهای ای کهدهند  به گونهمورد اس فاده قرار می

 ها تامینبرای آ  را به ر زندگی کیفیت و برآورده را هاآ 

 و رممایعا  ان شممار و طایعی منابع از کند؛ اسمم فادهمی

 و رسمماندمی حداقل به زندگی چرخه طول در را هاآلاینده

 «انممدازدن ی خطر بممه آینممده را همماینسمممل نیممازهممای

 (CFSD, 2004 .) 

  2229گزارش نشست جهانی سازما  ملل م حد در سال 

( را یو اق صاد ی  اج  اعستیز طی)مح یداریپا نوعسمه 

 یساک زندگ اب یکیکه هر کدام  ارتااط نزد کردمشخد 

های سودمندی از میزا  پایداری خود ارائه دارند و شاخد

پمایمداری محیطی مربوط به تاثیرا  زیسمممت  دهنمد.می

های محیطی تولید و مصمر  اسمت. در این زمینه شاخد

  اهمخ لفی از ج لمه میزا  ان شمممار کربن و دیگر آلاینده

زدایی و میزا  آلودگی آب و هوا  اسمم فاده از زمین  جنگل

. حفاظت محیط استهای زیس ی مطر  از بین رف ن گونه

زیست از تأثیرا  منفی رف ار فعلی ما  تنها راه حفاظت از 

پایداری اج  اعی شامل  معیشت نسل فعلی و آینده است.

                                                           
1-sustainable lifestyle 

 حقوق عدالت و امنیت  تنوع و انسجام اج  اعی  سلامت و

و خدما  به منابع ه گانی هد  دسم رسی عادلانه  بارفاه 

 یوربهره یبه معنا یاق صممماد یداریپا اج  اعی اسمممت.

هد  رفع  با م ناسمممب یمال یهماروش ریتمدبمنمابع و 

 سممممتا نممدهیآ یهممانسممممل ومردم  یفعل یازهممایممن

(Baumgartner & Quaas,2010.) 

به  تحرکند و دار یم قابل یوابس گ  ی داریپا نوعاین سه 

از پیشرفت هر سه جناه  داریپا یزندگ یهاسم ت سماک

 (. UN ,2005ند. )کمیپایداری پش یاانی 

)محیط  یداریپا جناهسمممه  رپیامدهای سممماک زندگی  ب

خاب . الا ه ان ستزیس ی  اج  اعی و اق صادی( تاثیرگ ار

ای هسماک زندگی صحی، به معنی این نیست که ان خاب

 هایید بلکه تأکید بر ان خابشممموما در زندگی سممملب می

کند. همای زندگی پایدار ح ایت میکمه از شمممیوهاسمممت 

های پایدارتری برای زندگی بسممیاری از رف ارها به شممیوه

کرد  همما عامارتنممد از عممایقبرخی از آ  کننممد.ک مک می

هما  کاهش مصمممر  از طریق نگهداری و تع یرا  خمانمه

ط زیست و محصمولا   ان خاب محصمولا  سمازگار با محی

کاهش تاثیر سممفر. بر اسمماس بررسممی گسمم رده رف ارهای 

اقدام راهن ا را به ه راه   82  پایدار  اداره محیط زیسمممت

های مرتاط برای سممماک زندگی پایدار پیشمممنهاد فعالیت

   .(9جدول ) ده استکر
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 پایداررفتارهای کلیدی برای سبک زندگی  -1جدول 

 رفتار کلیدی/ راهنما سرفصل

بهبود محیط 

 زیست خانه

 بندی دیوارهای ثابت و غیرثابت  پنجره دو جدارهبالابرد  عایق بندی  عایق عایق بندی: عابق بندی سقف 

 ارتقاء سیس   گرمایشی و آب گرم: ارتقاء دیگ بخار

 مصر   تصفیه آب  جداسازی آب شرب از غیر شربجویی آب: نصب سیفو  ک  نصب و اس فاده از دس گاه صرفه

 هوا و زمین حرارتی های  پ پCHPتولید انرژی با اس فاده از تجدید انرژی: باد خورشید  میکرو 

استفاده از آب           

و انرژی به صورت 

 عاقلانه

 دما هایکن رل از اس فاده و مدیریت دما: نصب

 واده از مقدار مناسب مواد شوینده آب: خشکشویی ک  مصر  با اس ف و انرژی حداقل از اس فاده با لااس کرد  خشک و شمس شو

 وسیله ک  مصر 

استفاده 

 حداکثری از مواد

)تولید حداقل 

 زباله(

 تع یرال ا   م الک ریکی  تع یر کالاهای الک ریکی  تع یرا  تر کالاهایطولانی داشمم ن نگهداری و تع یر به جای جایگزینی: نگه

 لااس

 ددهای مجسازما  از اسم فاده الک ریکی  با کالاهای و خانگی مال ا : لوازم م ال عنوا  به ناخواسم ه  موارد به جدید زندگی داد 

 خیریه هایمغازه به   اهدای لااس Freecycle  Ebay مانند خدما  یا مال ا  از اس فاده

 تعنوا  وسیله و ابزار تزئینی  بازیافها جهت اسم فاده بهآمیزی باتریمحلی: رنگ بازیافت و بازیافت از خدما  اسم فاده بیشم رین

 پیشرف ه پست سرویز با اس فاده از نام لااس  ثات و منسوجا 

 و پز و پخت

 رژیم مدیریت

 و پایدار  غذایی

 سالم

 سال  و پایدار غ ایی رژی  مدیریت و پز و پخت

 تولید محصولغ اهای بومی در فصل  ان خاب

 پز و پخت غ ای تر ازسال  و پایدار غ اهای( م عادل رژی  یک خورد ) غ ایی رژی  در هادانه و هامیوه سازیجا   نسات افزایش

 های مخ لفگیری از غ اهای ک  ر دور ریز  اس فاده از غ اهای باقی انده در وعدهباقی انده اندک غ ا: بهره

 رشد مواد غ ایی

انتخاب و استفاده 

از محصولات 

 اقتصادی)سبز(

   انرژی محصولا  اک ر ان خاب برای زد  برچسب از اس فاده با

  FSC مانند مناسممب پایدار و   چوبMSC ماهی م ل پایدار هایماهی و ... ه راسمم ا با توسممعه پایدار:  لااس غ ایی  مواد ان خاب

 پ یرانعطا  بندیبس ه بدو  شده  ان خاب بازیافت محصولا 

 دوم و ... دست مال ا  و لااس الک ریکی  ان خاب کالاهای گرف ن قرض دوم مواد یا بازیافت:  دست تهیه یا گرف ن  قرض

 خرید رروری هنگام مسافر 

 حمل و نقل پایدار

 کوتاه سفرهای برای ماشین اش راک و ع ومی نقل و ح ل رف ن  راه سواری دوچرخه از بیش ر اس فاده

 اس فاده از وسایل نقلیه ک  مصر  در هنگام خرید 

 جای سفر از ج له ویدئوکنفرانزههای دیگر باس فاده از گزینه

 جایگزینی وسایل نقلیه با آلایندگی ک  ر  

 های ساز  ترکیب و یکپارچگی سفررانندگی کارآمدتر: اس فاده از فناوری

 و اندازی راه

 منابع از استفاده

 جامعه در خود

 خودرو هایباشگاه از اس فاده و خودرو سه  اندازی راه

 غ ایی مواد رشد برای جامعه با محلی  کار هایمغازه از ساخت جوامع کوچک محلی: مهار  ماادله  اس فاده

 جامعه در انرژی از اس فاده ...: مقایسه و مهار  دانش  گ اریاش راک به

استفاده مناسب 

 از فضاهای باز 

بارا  برای کشمماورزی  اسمم فاده از   آب از وحش اسمم فادهحیا  برای محیط یک زیسممت: ایجادمحیط و زیسمم ی تنوع برای باغاانی

   سرب( رها شده در محیط )بدو  ک پوست از خانگی  اس فاده ک پوست

   محلی ساز فضاهای از اس فاده منزل  با از خارج از برد  ل  

 تلاش در جهت

 زیست محیط بهبود

   محیطیزیست گروه یک به محلی  پیوس ن حفاظت پروژه   برای(ملی یا محلی گروه یک با) شد  داوطلب

 محلی ریزیبرنامه روند در محلی و شرکت تص ی ا  در شد  درگیر
Source: Centre of Expertise on Influencing Behavior, Defra Sustainable Lifestyles Framework, 2011 

  



 7951 بهار ،95شماره                                                                        ترویجی محیط زیست           فصلنامه علمی 
 

9 
 

 و بحث  نتایج

نگارندگا  براساس  دهد یم نشا  8 شمکل که گونهه ا 

 لازمکنند که مطالعا  اسممنادی خود چنین اسمم نااط می

  یامنطقه  یجهان) مخ لف سطو  در اس گ ارا یس است

 و آب را ییتغ مورد در یجهان توافق به( یمحل و یمل

 یناش را ییتغ یبرا ییهاحلراه به یابیدس . برسند ییهوا

 مس لزم جهانی  بزرگ چالش هر یا یانرژ مصر  یالگو از

 .تاس شواهد بر ما نی های مس قلبینیپیش و هامشاوره

 
: سحوح مختلف عملکرد برای مواجه با بحران انرژی 3شکل 

 (نگارندگان: منبع)
 

های م نوع و برنامه و هااسممتیسمم یاجرا و نیتدو وجود با

جهانی تا محلی( و برگزید  گوناگو  در سممطو  مخ لف )

نگرش سممیسمم  ی برای مواجه با بحرا  انرژی و تلاش در 

های اج  اعی در رسید  به توسعه پایدار  توجه به ویژگی

تواند در زمینه مواجه با چالش انرژی موثر سط، محلی می

 اب زیادی ه اس گی اج  اعی توسعه اساسا  و مفید باشمد.

 و غربی زنممدگی یشمممیوه م ممال  عنوا بممه. دارد انرژی

 رژیان منابع به نامحدود تقریاا  دسمم رسممی به پیشممرف ه 

ر تواند در مسیوابس ه بوده و ساک زندگی افراد جامعه می

م ات مواجه با انرژی قرار گیرد و یا اینکه بر شد  چالش 

له را در ورعیت بغرنج أا  بیافزاید و مسانرژی در طول زم

 قرار دهد. 

 یرو بر مطالعه نیا ژی نرا بحث گیدگس ر به توجه با

 ژینرا مصرفی ساد در یاهع د سه  که یانرژ یهاحامل

 ش ریب نیچنه . اسمت شمده م  رکز دارد ( مقدار نظر از)

  یع وم  یخانگ یهابخش به مربوط یآمارها بر ت رکز

 یزندگ ساک به یحدود تا که است نقل و ح ل و یتجار

گردآوری  اطلاعا  و آمار. هسمم ند مرتاط جامعه کی افراد

 اب ممدا گیرد:می قرار تحلیممل سمممط، مورد 8 شمممده در

 بین( انرژی سرانه و بهروری مصمر  ) انرژی هایشماخد

 به مربوط جها  مقایسممه شممده اسممت که آمار آ  و ایرا 

 ایرا  آمار مرکز( انرژی ماحث) مصر  الگوی اصلا  ک اب

 در انرژی های حوزهاست و در آ  شاخد 9833 سال در

تا  9132سممماله ) 22در بازه زمانی ایرا  و جها  سمممط،

 آمار دوم بخش اند. در( با یکدیگر مقایسمممه شمممده2222

 ع ومی و تجاری خانگی  بخش انرژی هایحامل به مربوط

 در .شده استبررسی ( زندگی ساک)موروع  با ارتااط در

 انرژی هایحامل مصممر  آمارگیری ن ایج اطلاعا  نهایت 

 شممهری  مربوط به نقاط در سمماکن خانوارهای بخش در

به  مربوط مسممائل اسمم ا  کشممور و 89و در  9812 سممال

 .شده است تحلیل هازندگی آ  ساک

  نشا ا یرا در ژینرا کل عرره وریهبهر  طالعاا سیربر

 رد بررسمممیمو یهالسا در شاخد ینا ارمقد هددمی

 حالی در داشمم ه لیونز حرکت( میلادی 2222 تا 9132)

 دارای دوره ه ین طی شاخد ینا   جها کل در که

 سال در وریهبهر شاخد ارمقد. ستا دهبو یشیافزا حرک ی

 حالی بوده در جها  کل از بیش ر درصمد 2 بررسمی  مادأ

 برابر جها  دو سممط، در میزا  این 2222 سممال در که

 (.6شده است )شکل  ایرا 
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 وزار  نیرو  معاونت برق و انرژی( : )مناع جهان و ایران انرژی کل عرضه بهروری - 4 شکل
 

 در نیز  جها و ا یرا ژینرا کل  مصر وریهبهر مقایسه

 مقدار  9132 لسا در گرچها که هددمی  نشا سیربر دوره

 در اما اسممت  برابر تقریاا  جها و ا یرا  در رمزبو شاخد

 جها  در انرژی کل مصممر  وریهبهر مقدار  2222 سممال

 ستا هشد ا یرا در شاخد ینار امقدبرابر  2 به نزدیک

 .(9)شکل 

 

 
 (9833: ایرا  آمار مرکز: )مناع جهان و ایران انرژی کل عرضه بهروری - 5شکل 

 

  جها و ا یرا در ژینرا کل نهایی  مصر نهاسر مطالعه

 ینا یردمقا که دهدمی نشممما  بررسمممی مورد دوره طی

. اسممت بوده ثابت  جها ایبر و یشیافزا ا یرا در شاخد

 انرژی نهایی مصممر  کل سممرانه 9119 سممال تا چنینه 

 سرانه  9119 سمال از بعد ولی بوده ایرا  از بیشم ر جها 

 هسران. است جها  از بیش ر ایرا  انرژی نهایی مصر  کل

 2 آب مصممر  در برابر  8 برق در ایرا  سممالیانه مصممر 

 8 مایع گاز مصممر  در و برابر 4 بنزین مصممر  در برابر 

 .  (2و  4)شکل  جهانی است میانگین برابر
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 (9833 :ایرا  آمار مرکز: )مناع جهان و ایران انرژی کل نهایی مصرف سرانه -6شکل 

 

 

 براساس داده های مرکز آمار ایرا  و وزار  نیرو  معاونت برق و انرژی( : )مناعانرژی ایران و جهان  مقایسه سرانه مصرف – 7شکل 
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با توجه به موروع پژوهش حارر یعنی بررسی تأثیر ساک 

زندگی بر میزا  مصممر  انرژی  انرژی مصممر  شممده در 

بخش خمانگی  ع ومی و تجاری که مسممم قی  با سممماک 

زندگی افراد مرتاط اسممت از اه یت زیادی برخوردارند. بر 

درصممد از سممه  کل انرژی  4/89  12اسمماس آمار سممال 

ه بخش خانگی  ع ومی و مصمر  شمده در کشور م علق ب

ها نیز از ج له ح ل تجاری بوده است. هرچند سایر بخش

و نقل و کشاورزی نیز مرتاط با ساک زندگی هس ند ولی 

مصر  انرژی در بخش خانگی  ع ومی و تجاری از اه یت 

 بیش ری برخوردارند. 

در  CO2درصد از میزا  ان شار گاز  28چنین در حدود ه 

 (.1و ع ومی بوده است )شکل بخش خانگی  تجاری 
 

 

 

 
 (9812)مناع: مرکز آمار ایرا   (خام نفت معادل بشکه و یلیم)کشور  1332ترازنامه انرژی سال  -8شکل 

 

 

 (9812 را  یا آمار مرکز: مناع)( تن ونیلیم) 32 سال در یانرژ مختلف یها بخش از Co2 انتشار زانیم  - 3 شکل
 

های انرژی در بخش اه  ن ایج ورعیت مصر  حامل

 99984اس ا  و با حج  ن ونه  89خانوارهای شهری )

  12خانوار( بر اساس آمارگیری مرکز آمار ایرا  در سال 

 عاار  است از: 

میلیو  بوده که این  69/99تعداد خانوار شممهری کشممور 

میلیو  واحممد مسمممکونی زنممدگی  23/96خممانوارهمما در 

درصد( در واحدهای  98/62میلیو  خانوار ) 1/9کنند. می

درصممد(   68/91میلیو  خانوار ) 2/3مسممکونی آپارت انی  
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کنند و می ندگیزانی مممت رپاآ رمممغیدر واحدهای مسکونی 

. تمممممسا سایر عنو از مسکونی یحدهاوا درصممد از 26/2

 ولیممع  کونیممس یدهامحوا یامبن  یرز لممک عومممج 

میلیو  م ر  8/9914  ت انی(رپاآی )آپارت انی و غیرهرمممش

درصممد م علق به واحدهای مسممکونی  1/89مربع اسممت 

 کونیممس یدهاممحوا هممب م علقدرصد  9/46آپارت انی و 

 است.  انیمت رپاغیر آ

 ییربناز کل از صددر 9/22 ر کشو یشهر یهاارخانو

در ماه های سممرد سممال  گرم و  را دخو مسکونی یحدهاوا

 در را دخو مسکونی حدوا ییربنادرصمممد از کمل ز 2/42

بدسممت آمده   طالعاا. کنندمی  خنک ل سا مگر یهاهما

 مسکونی یحدهادر وا اکنممس یاممهارخانودهد  نشا  می

 را دخو مسکونی حدوا ییربناز از یبیش ر صددر ت انیرپاآ

  انیممممت رپاآ غیر یحدهاوا در ساکن یهاارخانو به نسات

 میکنند. خنک یا مگر  فصل برحسب

ت انی رپا)آ مع ولی مسکونی حدوا ییربناز از سه ی سیربر

های دهد  اس ا شود نشا  میکه گرم میت انی( رپاآو غیر

درصمممد( زیربنای  2/12)ن درصمممد( و قزوی 2/19) تهرا 

 69درصد( و بوشهر ) 22) های هرمزگا بیشم ری و اس ا 

ها  گرم اسمم ا   سایر به نسات را یک  ر ییربناز درصممد(

 مع ولی مسکونی حدوا ییربناچنین سممه  زکنند. ه می

شمممود نشممما  کمه خنک میت انی( رپاو غیرآت انی رپا)آ

 4/31درصمممد( و ق  ) 6/12های تهرا  )دهمد اسممم ا می

 1/98های اردبیل )درصمممد( زیربنای بیشممم ری و اسممم ا 

 یک  ردرصد( زیربنای  1/28) درصد( و آذربایجا  شرقی

 کنند.می خنک هااس ا  سایر به نسات را

 و سایلو از یکی قلاحد ی شهر یهاارخانودرصممد  2/14

  پیلیتمممسا  یجمممپک  لممکوئ فن ژ شوفا گرمایشی  مکاناا

 حدوا د کر مگر ایبر را نف ی ریا بخامی و زیامگ ریامبخ

  م وسط که  میکنند دهس فاا  مس از فصل در مسکونی

روز در فصمممل شاانه  یک در گرمایشی سیلهو از دهس فاا

 درصمممد 1/22چنین سممماعت اسمممت. ه  92زمسممم ا  

 حدوا د کرخنک ایبر بیآ کولر از ی شهر یهاارخانو

 م وسط همک  دمکننده میس فاا  تابس ا فصل در مسکونی

سممرمایشممی در یک   مکاناا و سایلو از دهس فاا ساعت

 ساعت است.  92شاانه روز در فصل تابس ا  

 مسکونی یحدهاوا  ساخ  ا مبابندی پشممتعایقبررسممی 

درصمممد  3/92دهد    مینشا یشهر یهاارخانو مع ولی

درصد  8/2درصد از آسفالت   6/92ها از ایزوگام  ساخ  ا 

درصمد از سایر  96شمیروانی و درصمد از  6/3از قیرگونی  

 ند.اکرده دهس فاها اعایق

   نشا یشهر یهاارخانو ا تجهیز و  مکاناا سیربر

 یک قلاحد ی شهر یهاارخانو م وسط رطوبه    هددمی

در واحد مسممکونی خود فر( و  بد یا فر )دارای زگا قجاا

سمماعت در  992تا  92درصممد خانوارها بین  9/92دارند و 

 کنند.گاز )دارای فر و بدو  فر( اسممم فاده میمماه  از اجاق

ده س فاا یووومایکر از یشهر یهادرصممممد خممانوار 2/92

 ساعت 92 از ک  ر درصممد این خانوارها  6/32کنند و می

درصد  6/21کنند. وسیله اس فاده مین ممممیا از هاممممم در

کنند اسمم فاده میشویی لااس ماشین از یشهر یهاارخانو

ساعت در ماه از  92درصد از این خانوارها ک  ر از  9/39و 

درصممد خانوارهای  9/34 کنند.این وسممیله اسمم فاده می

درصممد این  12کنند و شممهری از جارو برقی اسمم فاده می

سماعت در ماه از این وسمیله اس فاده  92خانوارها ک  ر از 

 کنند.می

 یشهر یهاارخانو نیکیولک را ا تجهیز و  مکاناا سیربر

 94میلیو  خانوار شمممهری   6/99دهد  در میا    مینشا

 LCD  و LEDممیلیو  یکی از انواع تلویزیو  مع ولی  

ساعت در  992درصد خانوارها بیش از  1/94وجود دارد و 

درصمممد  2/66کنند. در رممم ن ماه تلویزیو  ت اشممما می

کنند ده میس فاا پتا لب یا کامپیوتر خانوارهای شهری  از

ساعت در ماه  92تا  92درصد از این خانوارها بین  8/62و 

 کنند.از این وسایل اس فاده می

میلیو  انواع  8/22میلیو  خانوار شهری   6/99در میا  

فریزر وجود دارد  یعنی به ازای هر خانوار شهری  –یخچال 

غالاا  خانوارهای انواع یخچال و فریزر وجود دارد.  8/9

)گوشت   ماهه مایح اج خودشهری به دلیل خرید چند 

ن اید از این رو ها را ن یسازی و ...( یک یخچال کفایت آ 

ن ایند فریزر یا یخچال در کنار یخچال خود سعی می
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دیگری را جهت اناار مواد غ ایی خود در نظر بگیرند. الا ه 

 ناود ثاا  قی ت و ک اود کالا در بازار بر میزا  

ی خانوارها موثر بوده و با سازی مواد غ ایی از سوذخیره

افزایش خرید یخچال ارافی انرژی بیش ری صر  نگهداری 

گردد. از سوی دیگر به دلیل مواد غ ایی در منازل می

های انرژی  توجه به میزا  تخصید یارانه در بخش حامل

مصر  تجهیزا  مورد اس فاده در بین خانوارها از اه یت 

 ت خود محصول فارغ از زیادی برخوردار ناوده و صرفا  قی

ای که گیرد به گونهمیزا  مصر  آ  از مورد توجه قرار می

)فن  درصد محصولا  برقی 8/4از بین موارد اعلام شده تنها 

و ...( دارای برچسب انرژی  کوئل  پکیج  کولر آبی  یخچال

A  درصد  29باشند و در حدود می 

که نیا ایهای سرمایشی فاقد برچسب انرژی بوده و سیس  

از سوی خانوار اظهار نشده است و این موروع بیانگر ک  

اه یت بود  میزا  مصر  تجهیزا  خریداری شده از 

 باشد.سوی خانوارها می

 

(9812 را  یا آمار مرکز: مناع)استفاده خانوارها  وضعیت برچسب انرژی در سیستم سرمایشی  مورد -2 جدول

 میانگین فریزر زریفر خچالی خچالی یگاز کولر یآب کولر یبرودت جیپک کوئل فن یانرژ برچسب

A 2 2 2/8 8/92 2/9 6/94 9/3 8/4 

B 8/6 9/4 3/8 2/96 9/99 9/26 9/92 4/99 

C 9/9 2 4/6 3/6 6/4 1/99 4/3 1/9 

D 3 2 8 9/2 2/8 9/9 1/9 6 

E 2 2 9/9 9/9 4/9 3/9 2/2 2/9 

F 2 2 9/2 2 8/2 9/2 1/2 4/2 

G 2 2 8/9 8/2 9/2 8/2 2/2 8/2 

 4/66 6/92 6/92 9/92 8/69 9/64 2/12 9/32 اظهار نشده

 9/29 3/83 9/22 9/93 3/91 9/84 2/9 9/2 ندارد

مقررا  ملی سممماخ  ا   در  91از حیمث رعمایت ماحث 

درصممد از درزگیر در فصممل سممرد برای صممرفه  99حدود 

درصد  6/3کنند  جویی به ر در مصر  انرژی اس فاده می

نسممات به نصممب پنجره دو یا چند جداره اقدام ن وده  در 

درصمممد سممماخ  ا   4بندی لوله و دیوارها در حدود عایق

رای بکننده های کن رلصمور  پ یرف ه و نصممب سممیسمم  

درصد واحدهای مسکونی  3/2سمیسم   گرمایشی تنها در 

 ( 99شکل ) رعایت شده است

 

 (9812)مناع: مرکز آمار ایرا    0911 سال – یمسکون یواحدها یسو از ساختمان یمل مقررات 01 مبحث مواد تیرعا -01 شکل
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 نتیجه گیری
بحرا  انرژی و اثرا  مخرب آ  بر محیط زیست  از ج له 

های مه  جها  است و با توجه به اه یت شهرها از چالش

نظر اج  اعی  اق صادی اثرگ اری و اثرپ یری نقاط شهری 

همای این حوزه اه یت در کماهش و یما افزایش آسمممیمب

ها و راهکارهای اجرایی دارد. رویکردها  سمیاستبیشم ری 

و مقابله با چالش بحرا   پ یریبرای کاهش میزا  آسممیب

از سط، جهانی تا سط، خرد( از انرژی در سطو  مخ لف )

شمموند. های ملی و محلی تعریف و اجرایی میسمموی دولت

 ج له از ال للیبین معاهدا  در سمممط، کلا  توافقنامه و

 کنوانسممیو  پاریز  معاهده هوا  و آب تغییر کنوانسممیو 

 بازل  کنوانسمممیو   (از  لمایه از حفماظمت برای) وین

 کنوانسممیو   (POPs) پایدار آلی هایآلاینده کنوانسممیو 

هممای محلی یمما و در سمممط، خرد الزام دولممت روتردام

محیطی و توجه ها جهت رعایت ملاحظا  زیستشهرداری

در دسممم ور کار قرار گرف ه وری انرژی بمه بمازدهی و بهره

هما  توجه به مسمممائل اسمممت. در ه راهی بما این حرکمت

اج  ماعی و فرهنگی مرتاط با این حوزه از اه یت زیادی 

 باشد.برخوردار می

افراد یمک جمامعمه بما توجمه به عوامل تأثیرگ ار حاک  بر 

محیط )اع  از فضممای اج  اعی  اق صممادی  قانو  گ اری  

حیطی( سمماک و شممیوه زندگی سممیاسممی  جغرافیایی و م

واند تگزینند که این نوع و شیوه زندگی میمیخاصی را بر

مسممیر یک جامعه را در جهت پایداری مشممخد و تایین 

 ن اید.

های گوناگو  حوزه ها و چالشبه دلیل گسم ردگی  آسیب

انرژی  تعیین سمه  ساک زندگی ناپایدار و در مرحله بعد 

شمممهری در تخریممب و تعیین سمممه  زنممدگی نمماپممایممدار 

زیسممت دشمموارسممت. ولی بر اسمماس پ یری محیطآسممیب

های های آماری و دادهاطلماعما  پراکنمده در سمممالنماممه

نیرو  های مخ لف از ج له وزار ها و وزارتخانهسمممازمما 

وری انرژی و ... میزا  مصر  انرژی در کشور سازما  بهره

ه بایرا  نسمممات به میانگین جهانی نگرا  کننده اسمممت  

های مخ لف ای که سممرانه مصممر  ایرانیا  در بخشگونه

  8  2ترتیب انرژی از ج لمه آب  برق  گماز مایع  بنزین به

برابر میانگین جهانی اسممت. اگر چه بخشممی از این  4و  8

های انرژی به روش و تکنولوژی کشور میزا  مصر  حامل

درصد مصر   84جایی که در حدود گردد ولی از آ میبر

های انرژی مربوط به بخش خانگی  تجاری و ع ومی حامل

درصممد مصر  انرژی  22بوده و ح ل و نقل نیز در حدود 

در ایرا  را به خود اخ صممما  داده  بخش اعظ ی از هدر 

ها در ارتااط با ساک زندگی افراد رفت انرژی در این بخش

 بوده است. 

ورد نیاز زمانی که افراد جامعه در تهیه وسمایل و امکانا  م

زندگی خود صمرفا  قی ت محصول را مدنظر قرار داده و به 

برچسمممب انرژی( کالای مورد نظر ) میزا  مصمممر  انرژی

کنند و تخصمممید یارانه از سممموی دولت در توجهی ن ی

لحاظ ها )گ اری واقعی آ های انرژی و عدم قی تحماممل

زیست( نیز مزید های ناشی از تخریب محیطنکرد  هزینه

ل دلی)به و خرید کالا با مصممر  انرژی بالاتر علت شممدهبر

 که در بلندن اید  حال آ تر( معقول جلوه میقی ت پایین

مد  به دلیل بالا بود  میزا  مصر  انرژی  فشار بیش ری 

زیسمممت وارد گشممم مه و هزینه خانوار را نیز در بر محیط

چنین رواج )مد( وسمممایل و دهد. ه بلندمد  افزایش می

رمممروری زندگی از ج له توسممم ر  ماکروویو  انا  غیرامک

سمماز  قهوه جوش که ریشممه در سمماک زندگی غربی چای

داشممم مه و موجب افزایش مصمممر  انرژی در خانوارهای 

 شود. شهری می

همما و تردیممد مشمممکممل ح ممل و نقممل از اولین اولویممتبی

ویژه در کلانشممهرها از ج له ههای مدیریت شممهری ببرنامه

توا  با بروز ن ود  خودروها و باشممد. اگر چه میتهرا  می

نوسممازی ناوگا  ح ل و نقل شممهری و گسمم رش خطوط 

م رو بمما معضممملمما  حوزه انرژی )از ج لممه آلودگی هوا و 

رویه انرژی( مقابله کرد لکن زمانی که سمماک مصممر  بی

ه لأزندگی افراد یک جامعه سماز نیست و از نظر مردم مس

ها تادیل نشود  شاهد ره آ محیط زیسمت به دغدغه روزم

های تک سمرنشین و ح ل و نقل خودرو شخصی اتومایل

 به جای اس فاده از ح ل و نقل ع ومی خواهی  بود. 

در حوزه سماخ  ا  و مسکن  آمار موجود بیانگر آ  است 

)از ج له  قانو  ملی سممماخ  ا  91کمه اصمممول ماحث 
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جره از پنبندی ساخ  ا   اس فاده اس فاده از درزگیر  عایق

شود که بخشی از آ  مربوط جداره( چندا  رعایت ن ی 2

 باشد. به ساک و شیوه زندگی مورد اقاال جامعه می

توا  با بروز ن ود  وسایل و امکانا  زندگی در مج وع می

و اسم فاده از فناوری ساز  واقعی ن ود  قی ت محصولا  

محماسمممامه اثرا  زیسمممت محیطی و ...( از یک طر  و )

های اج  اعی و ایش آگماهی مردم از سممموی رسمممانمهافز

تالیغا  مناسممب  نسممات به ترویج سمماک زندگی پایدار 

 اقدام و در جهت توسعه پایدار گام برداشت. 
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Abstract 

Nowadays, Cities are considered to be the largest and most important human habitat due to 

their function at the national, regional and global levels and in different dimensions of 

political, social, cultural, economic and environmental dimensions, so that metropolises today 

play an important and affective function in global production. Hence, cities are considered to 

be the largest energy consumer units in the world, which create the greatest global challenges 

in the event of improper and non-principled use of energy. Countries try to choose the right 

and wise behavior to overcome these challenges. Undoubtedly, a systematic look at this issue 

is a principled approach, and attention to social issues is one of the most important and 

fundamental areas for exploration. The present paper examines the theoretical fundamentals 

of energy crisis approaches and states that government policies and practices at various levels, 

such as international agreements, the use of technology and green technology, rising prices 

for energy carriers, without the support of green thinking (a sustainable lifestyle), can not 

work well to deal with this crisis. 

A sustainable lifestyle is a treat way that attempts to reduce an individual's or society's use of 

the earth's natural resources and personal resources. Practitioners of sustainable living often 

attempt to reduce their carbon footprint by altering methods of transportation, energy 

consumption, and diet.  Proponents of sustainable lifestyle aim to conduct their lives in ways 

that are consistent with sustainability, in natural balance and respectful of humanity's 

symbiotic relationship with the earth's natural ecology and cycles. The practice and general 

philosophy of ecological living are highly interrelated with the overall principles of 

sustainable development. 
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