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  چکیده

و ابعـاد   سـاز نهیزم عوامل مقاله نیا درتجدیدپذیر در حل بحران انرژي و آلودگی هوا،  يهايانرژبا توجه به اهمیت 
 يریـ گنمونهروش  زمینه) با ينظریه(1يتئور ندداگر روش از . در این تحقیقشودیم لیتحل و ییشناسا مشاغل سبز

 قیـ عمنیمـه ي همصـاحب  کیتکن از اطالعات يگردآور يبرا. استفاده شد ينظر اشباع اریمع و هدفمند (گلوله برفی)

سـاخته بـین   محقـق  ياپرسشـنامه  آن،حاصـل از   يهـا مؤلفهو  هاشاخصبا استفاده از و  شد گرفته بهرهخبره  50با
محیطی مـدیریت  زیستبحران مهم  حل سببکه  یمشاغل ،نتایجبراساس  .توزیع شد باديصاحبان مشاغل انرژي 

شـده   تعیینمشاغل  نوع از ششو  دارندبراي سبز بودن را  الزم يهاشاخص، شوندیم و آلودگی هوا انرژي يبهینه
سبز بودن آنها متفـاوت اسـت کـه براسـاس اهمیـت سـبز بـودن         ياما درجه ؛هستندسبز  ،باديانرژي  يدر حوزه

  ند.شدبندي طبقه

  هاي کلیديواژه

  .تئوري گراندد، شغل سبزسبز،  يانرژي تجدیدپذیر، درجهانرژي بادي، 
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  مقدمه. 1

 نیتـر مهـم  ازي، دیاس هايباران بارش و ییهواوآب راتییتغ ،ياگلخانه يگازها اثر ،ستیز طیمحی آلودگ

ـ دل نیهم به. است یلیفس يهاسوخت مصرف از یناش هايزیان  نـد یافر در يانـرژ  از نـه یبه ياسـتفاده  لی

 ریتأث از اجتناب يبرا. است بوده مدنظر داریپا يتوسعه در مهم هدف کی عنوانبه همواره ياقتصاد يتوسعه

 يانـرژ  همچـون  سـت یز طیمحـ  بـا  سازگار يهايانرژ ای ریدپذیتجد يهايانرژ مصرف ها،زیان نیا شتریب

 .شودیم شنهادیپ... و ییگرمانیزم يانرژ ،يباد يانرژ ،يدیخورش

داده شده  نشان يانرژ منابع دیگر با سهیمقا در هاسوخت نوع نیا مصرف از یناش یآلودگ مقدار، 1 جدولدر 

 نیا از هیرویب ياستفاده يآسوده خواب از را جهان که بود یبزرگ شوك، 70 يدهه در يانرژ بحران .است

 و ینیمع( داد سوق هاآن ينهیبه مصرف و يانرژ منابع دیگر گیري ازبهره سمتبه و کرد داریب يخداداد منبع

  .)45 ،1389ي، منشاددهقان

  انرژي تولید مختلف هايفناوري خروجی هايآالینده مقدار. 1جدول 

SO2 CO CO2 NOx نوع نیروگاه  

    سنگزغال 0938/3-1547/0 4725/86 - 9446/3-1083/0

هاي سنتی نیروگاه

  حرارتی

  

  

  پراکندهتولید 

 گار طبیعی 5469/1-0077/0 0372/49 - 4641/0

 نفت 5469/1-0077/0 3956/72 - -

 میکروتوربین 6188/0 0829/184 1702/0 000928/0

 (گازي) موتور احتراق داخلی 7954/4 1607/170 2221/1 0232/0

 موتور احتراق (دیزلی) 3314/4 0373/232 324/2 4641/0

 سوختیپیل 00046/0 0 0 0371/0

 انرژي خورشیدي (فتوولتانیک) 0 0 0 0

  انرژي بادي 0 0 0 0

نـد،  برخوردار انرژي منابع دیگر به نسبتبیشتري  مزایاي و هایژگیو از باد انرژي خصوصهب ،ریدپذیتجد يهايانرژ

 ،بـرق  انـرژي  از بخشـی  تـأمین  ییتوانا ،باد انرژي بودن رایگان ،سوختبه  بادي يهانیتوربنداشتن  از جمله: نیاز

در  يگـذار هیسـرما کمتـر   يهـا نـه یهز ،فسـیلی  يهـا يانرژ به نسبت باد از حاصل انرژي قیمت نسبی کمتر بودن

 زیـاد  مـانور  قـدرت  نیز و انرژي پایدار سیستم ایجاد و منابع انرژي به بخشیدن تنوع ،بلندمدت در باد انرژي يزمینه

 نصـب  زیاد براي زمین و آب به نداشتن ازین مگاوات، چندین تا وات چند از اندازه و ظرفیت در هر يبرداربهره براي

    ).6، 1390(قراگوزلو و رازي،  فسیلی يهاسوخت به نسبت زیست محیط یآلودگ نداشتن و
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عوامـل   کیفـی اسـت،  پـژوهش  نـوعی  تئـوري کـه    گرانـدد ابتـدا بـا کمـک روش تحقیـق     تحقیـق،  در این 

 عنـوان بـه شغل سبز نیز و  ،روند سبز بودن مشاغل بر رگذاریتأث، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی یطیمحستیز

مشـاغل   یطـ یمحسـت یزسـبز و رشـد و تعـالی     يوربهرهتبیین شغل سبز،  يهامقولهمحوري با زیر يپدیده

 ،اول يسـبز بـودن حاصـل از مرحلـه     يهـا شـاخص و  هامؤلفهبا کمک  همچنین(سبزسازي) شناسایی شد. 

در  شـده  نیـی تعنـوع از مشـاغل    شـش  آن در يو سبز بـودن و درجـه  شد ساخته تهیه محقق يهاپرسشنامه

 تـوربین  عملکـرد  بازرس ،)برق( بادي توربین عملکرد بازرس ،بادي توربین نصاب شامل انرژي بادي يحوزه

  .شد بررسی بادي توربین فنی سینیتکن و انرژي حسابرس بادي، انرژي عملیات مدیر ،)مکانیکبادي (

 از حاصل انرژي باد، انرژي .استفاده کرده است باد انرژي از مختلف يهاوهیش به دور ي بسیاربشر از گذشته

 از پـس مهندسـان  است.  متفاوت مختلف انرژي کشورهاي اقتصاد در باد انرژي سهم است. هواي متحرك

 انـرژي  تبدیل بودن صرفهبه براي باد سرعت میانگین که انددهیرس این نتیجه به فراوان عملی يهاشیآزما

 بـا  پهنـاور  نـواحی  بـاد در  سرعت ،طبیعی قانون یک است. براساس ساعت در کیلومتر 23د حدو به برق باد

 و گرد يهاتپه بر فراز ،بادي يهادستگاه مناسب براي يهامکان بنابراین ؛ابدییم افزایش جغرافیایی عرض

ـ  بـاد  انـرژي  از هسـتند.  ،کنندیم عمل قیف مثل که فواصل کوهی و باز سواحل یا هادشت صاف،  تـوان یم

 يهاروگاهین از که است درصد 40تا  30بادي يهانیماش این بازدهکرد.  تولید برق بادي، يهانیتورب توسط

 یک یعنی؛ دارد بستگی باد سرعت و شدتبه  هاآن يوربهره ولی ؛است بیشتر درصد 35تا  30ه بازد با فسیلی

 .رودشمار میبه ضعف یک ؛ این موضوعکند کار ساعته چهار و بیست، طول سال در تواندینم بادي توربین

 است پاکی باد سوخت زیرا ،بسیار مواجه شد توجه با باد انرژي ،یستیزطمحی دیدگاه براساس، 1990 سال از

  ).32 ،1389، رسولی( کندینم ایجاد نیز هوایی و آبی آلودگی هیچ و

 اجتمـاعی  يهـا نهیهز نداشتن. 1: زیادي دارد؛ از جمله یطیمحستیز و اجتماعی ،اقتصادي منافع باد انرژي

 وارداتی انرژي منابع به اتکا کاهش. 2)؛ دارد وجود) فسیلی( انرژي متعارف يهانهیگزتمام  در هانهیهز این(

 .3؛ اسـت  بـاد  انـرژي از جملـه   تجدیدپذیر يهايانرژ به صنعتی کشورهاي رویکرد دالیل نیترمهم ازکه 

  .روستایی مناطق اقتصادي و اجتماعی ساختار تقویت

 تحوالت ،توسعه حال در کشورهاي در چه و پیشرفته و يدارهیسرما کشورهاي در چه ،صنعت این يتوسعه

 صنعت این در شغل ایجاد و ییزااشتغال .داشت خواهد در پی روستایی مناطق در را آشکاري يهاشرفتیپ و

 يهـا سـوخت  از انـرژي  تولیـد  کـه عقیده بر این است  .است بیشتر همه از انرژي صنایع دیگر با مقایسه در

 فنـاوري  یـک  يهـا ظرافـت  هم زیرا باشد؛ کارآفرینی در مهمی بسیار منشأ تواندیم و است هنر ،غیرفسیلی
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و  شودیم سوخت عنوانبه آن مشتقات و نفتی يهاوردهآفر در ییجوصرفه موجب هم و ستدارا را پیشرفته

 مدیریت در ینیآفرنقش و پایدار يتوسعه ترساده عبارتبه. است تأثیرگذار بسیار زیست محیط يسازسالم در

 بررسـی  ایـن  مهـم  موضـوعات  از اشـتغال  ظرفیت افزایش و یطیمحستیز خسارات کاهش هدف با منابع

  .)9، 1390، (قراگوزلو و رازي شودمی محسوب

  تحقیق يپیشینه. 2

نـو در   يهـا يانرژ یالمللنیبو آژانس  2010اروپا در سال  يدر اتحادیه آمده عملبه يهایبررسبراساس 

اقتصـادي   مسـائل دلیـل  بـه امـا   ؛مشاغل مربوط به انرژي بادي همگـی سـبز معرفـی شـدند     ،2013سال 

و نگهـداري) پـس از    يبـردار بهـره  يهـا نـه یهزمـورد نیـاز و    يو تجهیـزات ویـژه   ياندازراه يهانهیهز(

مشـکالت  به  ،البته این مشاغلکردند. و انرژي خورشیدي بیشترین تعداد مشاغل سبز را ایجاد  تودهستیز

ـ  ،تعمیـر و نگهـداري  ، وسـاز سـاخت در طول  یگرفتگبرقسقوط از ارتفاع،  فیزیکی شامل هايخطرو  رار ق

سـبز   يکه از درجه دچارند گرفتن در معرض مواد شیمیایی سمی و نانومواد در طول ساخت و دفع/بازیافت

  .)Amin, 2013; Bulgarelli & Evans-Klock, 2010( بودن آنها کاسته است

 جدیـد  شـغلی  يهافرصت بالقوه منبع انرژي بادي را يحوزهمشاغل  ،آمریکا يمتحده االتیا در قاتیتحق

 يکننـده نیتـأم  بـاد،  انرژي و ،»سبز اقتصاد« از اساسی بخش ،تجدیدپذیر يهايانرژ. کندیمسبز معرفی 

 مشـاغل . رودشـمار مـی  بـه  تجدیدپـذیر  يهايانرژ در رشد حال در بخش نیترعیسر است و مشاغل سبز

 شـود یمـ نگهـداري را شـامل    و تعمیـر  و ،يبـردار بهـره  و توسـعه  تولیـد،  سـه بخـش   ،باد انرژي يحوزه

)Hamilton & Liming, 2010(.  

 19 تا 15 يبرا يبادبرق  مگاوات 1 نصب اروپا است. در شتریب يانرژ عیصنا گرید از صنعت نیا شغل جادیا

شـود (صـابري و    برابر دو تواندیم یراحتبه توسعه حال در يکشورهادر  رقم نیا که کندیم جادیا شغل نفر

  ).3 ،1391همکاران، 

کننـد و  شـغل ایجـاد مـی    1100ي شوراي دفاع از منابع طبیعی، مزارع بادي در آمریکا نزدیک به گفته به

در  دالر مزیت مالی داشـته باشـند.   ها میلیونهاي بادي، دهتوانند براي جوامع مرتبط با مزرعههمچنین می

شـود.  شـغل ایجـاد مـی    1079مگـاواتی،   250ي بـادي  ي مختلف ایجاد یـک مزرعـه  مرحله چهاردهطی 

گیري و دیگر موارد در این زمینه هاي شغلی زیادي براي مهندسی طراحی و ساخت، نصب و اندازهموقعیت



   

 19 ... يی مشاغل سبز در حوزهدهتیاولوتبیین ساختار شناسایی و  
 

 

هـاي جدیـد، پرداخـت    هاي شغلی، مزارع بادي همچنین از طریق مالیـات وجود دارد. عالوه بر این فرصت

  .کننداحیاي جوامع در سرتاسر آمریکا کمک می ي اقتصادي، بهو درآمد توسعه ندارانیزمي کمتر به اجاره

  )http://www.sabaniroo.co.ir( ایران بادي هاينیروگاه در شدهنصب  بادي مزارع ظرفیت. 2 جدول

 (مگاوات) تیظرف نیتورب تعداد نیتورب نوع فیرد
 تیظرف مجموع

 (مگاوات)

 لیمنج يشده در پروژه نصب يهانیتورب

 6/3 3/0 12 )لی(هرزو لوواتیک 300 نیتورب 1

 5/0 5/0 1 (پسکوالن) لوواتیک 500 نیتورب 2

 5/5 55/0 10 (پسکوالن) لوواتیک 550 نیتورب 3

 9/9 66/0 15 )لی(هرزو لوواتیک 660 نیتورب 4

 52/14 66/0 22 (پسکوالن) لوواتیک 660 نیتورب 5

 21/78 66/0 33 )اهپوشی(س لوواتیک 660 نیتورب 6

 نالودیب يشده در پروژه نصب يهانیتورب

 28/38 66/0 43 لوواتیک 660 نیتورب 7

 مختلف يشده در شهرها نصب يهانیتورب

 98/1 66/0 3 )زی(تبر لوواتیک 660 نیتورب 8

 66/0 66/0 1 (زابل) لوواتیک 660 نیتورب 9

 66/0 66/0 1 (اصفهان) لوواتیک 660 نیتورب 10

 66/0 66/0 1 (ماهشهر) لوواتیک 660 نیتورب 11

 66/0 66/0 1 )لی(اردب لوواتیک 660 نیتورب 12

 66/0 66/0 1 )رازی(ش لوواتیک 660 نیتورب 13

 71/0 71/0 1 (خواف) لوواتیک 710 نیتورب 14

 17/90 144 شدهنصب  تیکل ظرف جمع

سـد   12که معادل انرژي تولیدي  ـرا  انرژي پاك و تجدیدپذیرمگاوات  000/50 امروزه، مزارع بادي حدود

آمریکـایی را بـه اسـتخدام خـود      000/75حـدود   هـاي بـادي  انرژيکنند و صنعت تولید می ـ  است هوور
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درصد افزایش  170 ،هاي بادي در این کشور. تنها در چهار سال گذشته، تولیدات مرتبط با انرژيآوردیدرم

نفـر بـراي    432از:  انـد عبـارت مگاواتی  250ي بادي شاغل مرتبط با یک مزرعهآمار دقیق م داشته است.

نفـر بـراي    27نفر براي فـروش و توزیـع،    18ریزي، نفر براي طراحی و برنامه 80ها، مراحل تولید توربین

هـا و  ي بـادي ماننـد جـاده   مسائل عمرانی مزرعـه  يدر زمینهنفر براي کار کردن  273تعمیر و نگهداري، 

هـا مـثالً   نفر براي کارهاي الکتریکی مرتبط با تـوربین  47ها و نفر براي نصب توربین 202ها، ونداسیونف

  .(Phil, 2012, 6) ي برق اصلیارتباطات با شبکه

و مجــاورت بــا    فشـار کـم  يمنطقـهدلیل موقعیـت خـاص جغرافیـایی و قـرار گـرفتن در یـک بهایران 

در ( عمـده  يبادهـا کلی در زمسـتان و تابسـتان در مسـیر     طوربه ،منـاطق پرفشـار شـمال و شمال غرب

در تابسـتان از طـرف اقیـانوس     و يمرکز يایآسمدیترانه و نیز  يایدراقیانوس اطلس و  سمت زمستان از

 قرار دارد. )هند و همچنین شمال غرب

اطلــس رنگــی    يسـنجی و تهیـهپتانسـیلملـی  يپـروژه ،ایـران نوِ يهايانرژسازمان  ،1381ل سادر 

 يهـا روگاهیناحداث  برايو براساس آن  خاتمـه یافـت 1388این پروژه در سال  ؛کـردرا اجرا بـاد کشـور 

ـ ادر  شـده نصب يبادمزارع  تیظرفمجموع  .اقدام شد 1بادي به شرح جدول  ـ پاتـا   رانی  1392سـال   انی

  .استگاوات م 90معادل 

تـالش  در داخــل کشــور و    يبـاد يهانیتورببـاد، سـاخت  يانـرژ ينهیزماز دیگـر اقـدامات مهـم در 

در کشــور در   يبــاد  يهـا نیتوربسـاخت  يکارخانـه نخستیناین صنعت بوده اسـت.  يسازیبوم براي

درصــد از قطعــات    70رسـید. در ابتدا ایـن کارخانــه قــادر بــه ســاخت       يبرداربهرهبـه  1379سـال 

قطعـات متعــدد   ،صنعت توربین باد يسازیبومسیاسـت  همسو با، اکنونهمامـا  ؛بـود يبـاد يهانیتورب

  .)4 ،1390اللهی و همکاران، ر(نو دشویمدر داخل کشور تولید  ناسلمـورد اسـتفاده در مونتاژ 

  تحقیق روش. 3

  گرفت:دو مرحله انجام است که در در کشور پژوهش در این زمینه  نخستین ،این تحقیق

روش  اسـت. بـا   یفـ یکپـژوهش  ي هویشـ  ینـوع  کـه  شـده  استفاده يتئور ندداگر روش از ي نخست:مرحله

. کردند شرکت مطالعه نیا در محیط زیست يخبره 50 ،ينظر اشباع اریمع و هدفمند (گلوله برفی) يریگنمونه

از  اسـتفاده  بـا  هاداده يهمه سپس؛ شد گرفته بهره قیعمنیمه يهمصاحب کیتکن از اطالعات يگردآور يبرا

 کـوربین،  و (اسـتراس  شـدند  يکدگـذار  (کدگذاري باز، محوري و انتخـابی)،  يتئور ندداگر يهادستورالعمل
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، محـوري، راهبـردي و   ايی، واسطه(محیطی، علّ هاگروهدر  هامقوله و مفاهیم ،هاادهس دبراسا ).58 ،1387

  . شدمشخص مشاغل سبز شناسایی  يهاشاخصطراحی و آن  یمیپاراداالگوي  شد؛ سپسپیامد) تعیین 

 »پاسـخ  بسـته « يسـبز مشـاغل، پرسشـنامه    يهـا شاخصو  هامقولهبراي بررسی و تطبیق  ي دوم:مرحله

 مـدنظر مشاغل سبز  يهاشاخصو  هامؤلفه، هامقوله يههم ،ساخته محقق يهپرسشنامدر این شد. طراحی 

  طراحی شد. براساس آنهاپرسشنامه  هايسؤالتعریف و  ییهامؤلفهو  هاشاخصهر مقوله،  براي ؛قرار گرفت

همیشـه   يادرجـه  پـنج پاسـخ بـا طیـف لیکـرت      ترکیبی بسته يپرسشنامه صورتبهمذکور  يپرسشنامه

براي تشـریح چگـونگی فراینـد در سـه بخـش       »پاسخز با«و  ،، هرگزندرتبه، گاهی اوقات، غالباً، )کامالً(

توضـیحاتی از اصـطالحات و    دهنـدگان پاسخدر بخش اول در ابتداي پرسشنامه براي آشنایی  .شدطراحی 

دهندگان مطابق جدول زیر از می پرسشسپس در بخش دوم، مشخصات عمو شد؛شرح زیر ارائه بهواژگان 

تئـوري   گرانددحاصل از  يهاشاخصو  هامؤلفه، هامقولهمطابق  سؤاالت ،در بخش سوم .پرسیده شد آنها

  . شدطراحی  )1(جدول 

  هاي حاصل از گراندد تئوري ها و شاخصها، مؤلفهمقوله. 3 جدول

  
  شاخص  مؤلفه  مقوله

 سبز وريبهره: محوري يمقوله
  مشاغل

  زیستمحیط از حفاظت با مشاغل وريبهره سبز، شغل تبیین

 و اقتصادي وريبهره براي سبزسازي فرایند و سبز شغل (مشخصات
  شود.)می سؤال محیطیزیست

  مشاغل محیطیزیست مشخصات

 هايزیرساخت: محیطی يمقوله
 شغل تکنولوژیکی و گذاريسیاست

  سبز

 و امکانات ها،پتانسیل ،)هامسوولیت و نهادها( سبز مشاغل عامالن نقش

  سبز محرك

 و تهدیدها ها،ضعف و هاقوت

  سبز مشاغل هايفرصت

  سبز مدیریت: راهبرد يمقوله

  سبز مدیریت و محیطیزیست هايشاخص و استانداردها
 چگونه است؟ ضروري محیطیزیست هايشاخص و استانداردها چه (رعایت

 آن ضرورت و شودمی اجرا پایه) منابع و آالینده منابع مدیریت( سبز مدیریت
  )چیست؟... و محیطیزیست مسائل با شغل ارتباط و شغل هر در

  مشاغل سبز تأمین يزنجیره

 بحران و هوا آلودگی: علّی يمقوله
  انرژي

 مشاغل کمک با انرژي بحران حل و محیطیزیست هايچالش
  سبز

 مشکالت کنند؟چهمی ایجاد را محیطیزیست مشکالت چه (مشاغل

 وجود مشکالت از آگاهی کنند؟آیامی رفع را انرژي بحران و محیطیزیست
  )...و دارد؟

 حل و هوا آلودگی بر سبز مشاغل تأثیر
  انرژي بحران

 توانمندسازي: ايواسطه يمقوله
  مشاغل محیطیزیست

  

  سبز سازيفرهنگ و محیطیزیست آموزش

 سالمت، و محیطیزیست آموزش انواع طریق از محیطیزیست (توانمندسازي
 است؟ بوده مؤثر چقدر سبز مشاغل تحقق در هاسمن همراهی و رسانیاطالع

  )...و

 عملکرد بر محیطیزیست آموزش تأثیر
 تبلیغات تأثیر مشاغل، سبز

  سبز عملکرد بر محیطیزیست

 و اقتصادي منافع: پیامد يمقوله
  محیطیزیست

 منافع به اکوسیستمی رویکرد و اکولوژیکی ـ اقتصادي سودآوري
  )سبز اقتصاد( اقتصادي

 بازگشت و بازار تنظیم مادي، حمایت سودآوري، اقتصادي، مسائل (تأثیر
  ).شودمی بررسی مشاغل سبز گسترش و تحقق روند در سرمایه

  

 طریق از مشاغل يهزینه کاهش
 سود افزایش و محیطیزیست مدیریت

 مدیریت طریق از مشاغل

  محیطیزیست
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 اسـتادان  و کارشناسان خبرگان، نظر از آن، در شده طرح هايسؤال و پرسشنامه روایی حد برآورد منظوربه

 روایـی  از را پژوهشـگر  ،اسـتادان  و خبرگان اصالحات .شد استفاده پرسشنامه و پژوهش موضوع به مسلط

 و ساخت مطمئن هشدطرح هايسؤال بودن جابه و استفاده قابلیت و هاسؤال با موضوع تطابق و پرسشنامه

ایـن   داشـت.  خواهنـد  را هـا هفرضی آزمون و مدل دهیتوضیح قدرت اندازه چه تا هاسؤال که شد مشخص

 خبرگـان،  از نفـر  18 نظـر  ،بررسـی روایـی آن   منظـور بهبخش دارد که  پانزده ،ساخته محققي هپرسشنام

کـامالً  «لیکـرت از   يادرجـه  پـنج  يهانهیگززیست کشور در قالب پاسخ به پژوهشگران محیط واستادان 

درصـد خبرگـان بـه صـحت و درسـتی       70بیش از با توجه به اینکه  .شداخذ  »کامالً مخالفم«تا  »موافقم

  .پذیرفته شد هاسؤال ،دادندموافق  کامالً يرأمختلف پرسشنامه  يهابخش هايسؤال

 آلفـاي با توجه به اینکـه مقـدار    .شد استفاده کرونباخ آلفاي ضریب از نیز پرسشنامه پایایی تعیین منظوربه

. همچنـین  شـد  دییتأدر پایایی پرسشنامه  ،آمد دستبه 7/0تحقیق بیش از  سؤاالت تکتککرونباخ براي 

 .شدبرآورد  890/0 پرسشنامه کرونباخ آلفاي ضریب

بازرس عملکرد توربین بادي ، يباد نیتوربنصاب  :اند ازعبارت باديانرژي ي هحوز يشده بررسی مشاغل

 نیسـ یتکنو  حسـابرس انـرژي  ، مدیر عملیات انرژي بادي، )کیمکان( يباد نیتورب عملکردبازرس ، (برق)

ـ تحل و هیتجزو  يآورجمعو شده بین صاحبان مشاغل مذکور پخش پرسشنامه  .يباد نیتورب یفن  .شـد  لی

  .شدشماري استفاده تمام يریگنمونهاز روش  ،و محدود بودن تعداد افراد موجود يدلیل هدفمندبه

ـ تجز يبـرا  الزم ریمقاد آوردن دستبه مربوط به مشاغل سبز و جینتا برآورد براي و یاستنباط آمار در  و هی

 افـزار نـرم  و آزمـون فریـدمن توسـط    يانمونهتک t ،رنوفیاسم ـ کولموگروف آزمون از يآمار يهالیتحل

  .شودیم استفاده 21 شیرایو SPSS يآمار

 نتایج تحلیل. 4

  تحقیق نخست يهمرحل هايیافته. 1ـ4

ـ  تعیـین  و عمده مقوالت استخراج از بعد ايزمینه يهنظری از استفاده با کیفی پژوهش یک در  در مرکـزي  يهمقول

 بـا  نیـز  پـژوهش  ایـن  در .دشـو می ارائه عمده مقوالت از استفاده با ايزمینه يهنظری ،انتخابی کدگذاري يهمرحل

 و تعـامالت  فرایندها، شرایط، يدربرگیرنده که پارادایمی مدل یک چارچوب در داستان اصلی خط تعقیب از استفاده

 ،محیطـی زیسـت  آگـاهی . اسـت  سـبز  شـغل  هعمد يهمقول ،اساس این بر. شد ارائه ايزمینه يهنظری ،است پیامد
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 ،محیطـی زیست اجتماعی، مسائل از خود که سبز مشاغل کمک با انرژي بحران حل و محیطیزیست هايچالش

 و آمـوزش  بـین  این در. نداثرگذار بحث مورد يپدیده بر علّی شرایط عنوانبه ،ندمتأثر اقتصادي و فرهنگی حقوقی،

 بـه  مشاغل صاحبان ترغیب جهت در گرمداخله شرایط عنوانبه سبز سازيفرهنگ و محیطیزیست توانمندسازي

 سـبب  هـم  بـا  متقابـل  کنش و تعامل در عديبسه شرایط این که نندکمی عمل شغل سبزسازي و سبز شغل ایجاد

 سـودآوري  و اقتصادي منافع به اکوسیستمی رویکرد آن پیامد که شوندمی انرژي بحران حل و سبز مشاغل ایجاد

  ).1 شکل( اندشده ارائه پارادایمی مدل این شرایط ترتیب بدین .است اکولوژیکی و اقتصادي

  

  

  

  

  

  

  

   سبز مشاغل پارادایمی الگوي .1 شکل

   سبز مشاغل پارادایمی الگوي. 1 شکل

 نتـایج  براساس ،خصوص این در کاربردي و مناسب بنديطبقه و سبز مشاغل جامع تعریف نبود به توجه با

  .دشومی بیان زیرشرح  بهآمده  دستهب مقوالت و مفاهیم ،تحقیق این

 سبز شغل تعریف. 1ـ1ـ4

فراینـد شـغل   سراسـر  سـبز در   يهاشاخصسبز اقتصادي با نگرش به آینده است که  يهچرخشغل سبز، 

یک  به دیگر سخن، ؛درونی و بیرونی) و ارتباط آن با افراد شاغل و محیط اطراف آن رعایت شودي ه(چرخ

 صورتبهتعامل با یکدیگر و محیط  اجزاي آن دري همهفرایند سیستمی با رویکرد بهبود مستمر است که 

  و اجتماعی همگرایی وجود دارد. یطیمحستیزاقتصادي،  يهاتیولومسو بین  ندپذیربرگشتدوسویه و 

  مشاغل بنديطبقه. 2ـ1ـ4

 ؛شودیمسبز در آنها مالحظه  يهاشاخص مشاغل سبز: مشاغلی هستند که 
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 مـدي انـرژي) کـه    آو انتشـار کـربن، کار   (کاهش تولیـد  ذاتاً سبز با رویکرد اقتصاد سبز يهاشغل

 ؛رندیگیمدر این گروه قرار  انرژي باديي همشاغل حوز

 زیست.محیط يذاتاً سبز با رویکرد آموزش و پژوهش در راستاي ارتقا يهاشغل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   مشاغل ذاتاً سبز. 2شکل 

 تحقیق دوم يهمرحل هايیافته. 2ـ4

   .شودمیارائه زیر  شرحبهپرسشنامه  يآورجمعحاصل از  يهاافتهیدر این مرحله 

  هاداده بودن نرمال بررسی .1ـ2ـ4

  شود. بررسی هاداده بودن نرمال ابتدا دبای مناسب ناپارامتري یا پارامتري يهاآزمون تشخیص براي

  هادادهنرمال بودن  یبررس. 4جدول 

  داريمعنی سطح  اسمیرنوف ـ کولموگروف يآماره  متغیر  ردیف

  087/0  251/1  )برق( بادي توربین عملکرد بازرس  1

  435/0 87/0 بادي توربین فنی تکنیسین  2

 18/0 097/1  )مکانیک( بادي توربین عملکرد بازرس  3

 078/0 273/1  بادي توربین نصاب  4

 545/0 799/0  بادي انرژي عملیات مدیر  5

  504/0  825/0  انرژي حسابرس  6
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درصـد   95، در سـطح اطمینـان   اسـت  05/0متغیر بیشـتر از  پنج داري که براي هر ا توجه به سطح معنیب

بـراي  هـاي پـارامتري   از آزمـون  تـوان یم، بنابراین شودینمنظر رد  فرض نرمال بودن توزیع جوامع مورد

  آزمون این متغیرها استفاده کرد.

  بودن سبز تشخیص براي t آزمون .2ـ2ـ4

زیر آورده شـده   هايدر جدول باديانرژي ي هشغل حوزشش تشخیص سبز بودن هر براي  tنتایج آزمون 

 رد μ=3بـر   مبنـی  صـفر  فـرض  کمتر است، 05/0 از که زیر جدول در يداریمعن سطوح به توجه است. با

 سـطح  در مشـاغل  ایـن  يهمـه  اسـت،  بیشـتر  3 از شـغل شـش  هـر   يهاشغل میانگین و چون شودیم

   .دنشویم محسوب شغل سبز عنوانبه ،05/0 يداریمعن

  شغل بودن سبز تشخیص براي t آزمون. 5 جدول

 P-value آماره t میانگین گروه شغلی

7836/3  )برق( بادي توربین عملکرد بازرس  633/5  000/0  

6437/3  بادي توربین فنی تکنیسین  774/5  000/0 

8218/3  )مکانیک( بادي توربین عملکرد بازرس  199/8  000/0 

0115/4  بادي توربین نصاب  108/10  000/0 

7069/3  بادي انرژي عملیات مدیر  259/7  000/0 

6178/3  انرژي حسابرس  541/5  000/0 

 دمنیفر آزمون. 3ـ2ـ4

 عدم وجود ایوجود  توانیمآزمون  نیا. با استفاده از دهدیمرا نشان  رهایمتغ انیمي هرابطفریدمن آزمون 

  . کرد یبررسمشهود را  يهایفراوان انیماختالف بارز 

 متغیرها يبندتیاولوبراي آزمون فریدمن ي هنتیج. 6 جدول

 656/14 اسکوئر کاي يآماره

 5 آزادي يدرجه

 012/0 داريمعنی سطح

از نظـر اهمیـت در یـک سـطح قـرار       است، بنابراین مشاغل 05/0کمتر از باال در جدول  يداریمعنسطح 

  آنها در جدول زیر آمده است:ي هندارند. میانگین رتب
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  مشاغل سبز يهاگروه يبندتیاولو .7 جدول

 متغیر میانگین رتبه

  نصاب توربین بادي 13/4

 بازرس عملکرد توربین بادي ( برق) 73/3

  بازرس عملکرد توربین بادي( مکانیک) 62/3

  مدیر عملیات انرژي بادي 28/3
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، اجتماعی، اقتصادي و بهداشـتی) را  یطیمحستیز يهاشاخصسبز ( يهاشاخص يهمهسبز  ذاتاًمشاغل 

 هاشاخصهر کدام از این  .کنندیمسبز را رعایت  يهاشاخصي همهشغل شش هر  ؛رعایت کنندبایستی 

داراي مشـاغل  ماهیـت   .شـوند یمـ شاخص پانزده زیرکه در مجموع  شودیمبه تعدادي زیرشاخص تقسیم 

کـه در زیـر    کنندیمبیشتري را رعایت  يهاشاخصزیراي است که تعداد گونهبهتر، یشسبز بودن بي هدرج

  :دشویمتشریح 

 يباد نیتورب نصاب. 1

 و یخـوان نقشـه  يهایستگیشا که يباد ـ ریدپذیتجد يهايانرژي هحرف از است یشغل يباد نیتورب نصاب

 يسـاز آمـاده  و احـداث  در کمـک  بـادي و  نیتـورب  نقـل  و حمل در يهمکار باد،ي همزرع ياجزا ییجانما

ـ ربتن و يبندماتوررآ ،يبردارگود در يهمکار ،يباد روگاهین یدسترس يهاجاده  همـراه بـه  ونینداسـ وف يزی

 نصـب  و تـدارك  و نیتـأم  بـاد،  نیتـورب  مختلـف  قطعـات  نصب و مونتاژ ،ونیفونداسدر  ارت ستمیس نصب
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 آموزش و اطالعات يسازمستند ودي با نیتوربي هیاول يسازفعال و آزمودن ،يقو فشار یکیالکتر زاتیتجه

  .ستدارا را بادي همزرع يهانیسیتکن به

ي همـه شـده  نصـب  يهاستمیسکه  کندیمعمل  ياگونهبهنصاب توربین بادي در مراحل نصب و احداث 

ضمن آنکه  ؛، اجتماعی، اقتصادي و بهداشتی) را رعایت کنندیطیمحستیز يهاشاخصسبز ( يهاشاخص

و  کننـد یمـ سبز را نیز لحاظ  نیتأمي هو مدیریت زنجیر یطیمحستیزدر فرایند کاري خود استانداردهاي 

تولیـد انـرژي سـبز بـا      سبب ،و با نصب مناسب تجهیزات ندنکیمسبز را اجرا  يهاشاخصمستقیم  طوربه

  .دانجامیمریان در خرید و مصرف سبز تکه در نهایت به تغییر رفتار مششوند میکیفیت مناسب 

 )برق( بادي توربین عملکرد بازرس. 2

 بایـد  کـه است  يباد ریدپذیتجد يهايانرژ یکی از مشاغل مربوط به ،يباد نیتورب برق عملکرد بازرس

الکترونیکی، نوسانات، تغییرات، قطع یا ایجـاد اشـکال در    يهاستمیسو کنترل  عملکرد یبازرس یستگیشا

  دارا باشد. را ديبا نیتورب برق عملکرد از گزارشي هیته وها و دستگاه هاشبکه

به  نیزشوند و رعایت میبراي دستیابی به اهداف شغلی  یطیمحستیزاستانداردهاي  ،در این عنوان شغلی

جـویی  صـرفه  و يوربهـره اقتصادي از طریق نظارت بر اجراي استانداردها و افـزایش   يهاشاخصرعایت 

به طراحـی و سـاخت تجهیـزات و     ،سبز يهاشاخصبراي دستیابی به این شغل اما ؛ دشویمریالی کمک 

اجتمـاعی و   ياهـ شـاخص در صورتی که آنها اهداف سبز  ؛استوابسته کرد هزینهمدیریت مناسب خرید و 

بازرس نیز با بازبینی آن تجهیزات بـه اهـداف سـبز دسـت خواهـد یافـت.        ،کرده باشندرا لحاظ  اقتصادي

ضروري است. ایـن شـغل    یطیمحستیزو  بهداشتیمدیریت حوادث و ایمنی براي جلوگیري از مشکالت 

 است. رگذاریتأثسبز  يهاشاخصمستقیم و غیرمستقیم بر اجراي  طوربه

 )مکانیک( بادي توربین عملکرد بازرس. 3

 ستیبای که است يباد یدپذیرتجد هاييانرژ به وابسته مشاغل از ،يباد ینتورب یکیمکان عملکرد بازرس

 یسـتم س عملکـرد  یبازرس باد، ینتورب روتور و پره عملکرد یبازرس ،یربکسگ عملکرد یبازرس یستگیشا

ـ  يهاقسمت یبازرس باد، ینتورب در ترمزها و یاصل شفت ،هایاتاقان ،یاو ناسـل   و بـرج  یخـارج  و یداخل

 .باشد داشته را باد ینتورب یکیمکان عملکرد از گزارش يیهته و باد ینتورب

 يامر ،باد نیتورب مستمر و منیا کارکرد از نانیاطم حصول منظوربه باد نیتورب یکیمکان عملکرد یبازرس

 توانـد یم باد نیتورب زاتیتجه دیگر و ربکسیگ ها،نگیریب ،هاپره دنید بیآس مثال يبرات. اس يضرور

 آمـدن  وارد سبب تواندیم يموارد در یحت و باشد داشته چشمگیري راتیثأت باد نیتورب یکل عملکرد بر
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بـه کـاهش چشـمگیر     ،يبـاد  نیتـورب  یکیمکـان  عملکـرد  بازرس رو نیا از .شود يریناپذنجبرا خسارات

  کند.بسیار کمک می باد نیتورب بر وارد یمنف تأثیرات

براي دسـتیابی بـه    یطیمحستیزاستانداردهاي  ،در این عنوان شغلی نیز همانند بازرس برق توربین بادي

اقتصادي از طریق نظارت بر اجـراي اسـتانداردها و    يهاشاخصبه رعایت  رعایت شده و نیزاهداف شغلی 

ي سـبز،  هـا شـاخص براي دستیابی بـه  اما این شغل ؛ دشویمجویی ریالی کمک صرفه و يوربهرهافزایش 

در ایـن  در صورتی کـه   و کرد استهزینهوابسته به طراحی و ساخت تجهیزات و مدیریت مناسب خرید و 

بازرس نیز با بـازبینی آن تجهیـزات    ،باشدشده لحاظ  اجتماعی و اقتصادي يهاشاخصاهداف سبز موارد، 

و بهداشـتی  به اهداف سبز دست خواهد یافت. مـدیریت حـوادث و ایمنـی بـراي جلـوگیري از مشـکالت       

 رگـذار یتأثسبز  يهاشاخصمستقیم و غیرمستقیم بر اجراي  طوربهضروري است. این شغل  یطیمحستیز

اخـتالف بسـیار   و است  مشهودشغل بازرس مکانیکی و برق در نتایج آزمون فریدمن نیز دو است. شباهت 

اما حساسیت بازرس مکـانیکی بیشـتر از بـازرس     ؛)62/3و  73/3ترتیب به(شود بین این دو دیده میکمی 

و  یسـ بازرعملکرد نامناسب در  ؛ براي نمونهکل توربین بادي را از کار بیندازد ممکن است زیرا ؛برق است

  از کار افتادن بخشی از نیروگاه بادي منجیل شده است. سبب ،نگهداري تجهیزات

 بادي انرژي عملیات مدیر .4

 یستگیشا باید کهاست  يباد ریدپذیتجد يهايانرژ از دیگر مشاغل وابسته به مدیر عملیات انرژي بادي

  :زیر دارا باشدشرح بهرا  ریزيبرنامهمدیریت کارکنان، نگهداري، امور مالی و 

  ؛انرژيي همختلف تأمین اطالعات مدیریت دربار هايروشمعرفی و نگهداري 

  ؛شده بین تمام کارکنان آوريجمعتوزیع اطالعات 

 ؛زیستو اقدامات مربوط به حفظ محیط هایمشطتهیه و تنظیم خ   

 ؛دانش و آگاهی کل سازمان در مورد انرژي ارتقاي 

 ؛هاي نگهداري بهتر وضعیت انرژيروشگیري در مورد معرفی و پی   

 ؛هاي مربوط به انرژي و درك آنهاتعیین نیازهاي آموزشی سازمان براي مهارت 

  ؛مختلف افزایش بازدهی انرژي هايروشتعیین  

 ؛انرژي و تقلیل آلودگی محیط براي کاهش مصرف يگذارهیسرما درریزي برنامه 

 شده تعیین پیشاز  يهامشیطتشکیل جلسات ادواري براي بررسی اهداف و خ. 

  بـر  نظـارت  و اجـرا  ،نیتـدو بلکـه بـا    ارتباط ندارد؛سبز  يهاشاخصبا مستقیم  طوربهاین عنوان شغلی 

ي همهکه به اجراي  کندیمعمل  ياگونهانرژي به  يها در زمینهگذاريسیاستو  هایمش، خطهابرنامه
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، اجتماعی، اقتصادي و بهداشتی) در فراینـد انـرژي پـاك    یطیمحستیز يهاشاخصسبز ( يهاشاخص

  .شودمنجر 

 انرژي سابرسح. 5

رسـیدگی بـه ترازنامـه و حسـاب     و  مصوب يتطبیق عملیات شرکت با برنامه و بودجهبه  حسابرس انرژي

گزارش الزم به مجمـع   يشرکت و ارائه هايها و دفترسود و زیان شرکت و تصدیق مطابقت آنها با کارت

شـرکت بـه مجمـع عمـومی      يپیشنهاد افـزایش یـا کـاهش سـرمایه     يزمینهگزارش در  يارائه، عمومی

گـزارش کتبـی   و  منـدرجات آن  يدربـاره مدیره و اظهارنظر ت أهی يگزارش سالیانه يمطالعه، العادهفوق

  .پردازدیم مدیره و مجمع عمومیت أهیموارد الزم به 

بلکه با رسیدگی و نظارت بر برنامه و  ،پردازدنمیسبز  يهاشاخصبه مستقیم طور به نیز شغلیاین عنوان 

 يهـا شـاخص سـبز (  يهـا شـاخص ي همهکه به اجراي  کندیمعمل  ياگونهبهانرژي  يبودجه در زمینه

  .شود، اجتماعی، اقتصادي و بهداشتی) در فرایند انرژي پاك منجر یطیمحستیز

  بادي توربین فنی سینیتکن. 6

 یسـتگ یشابایـد داراي   و فعال است ییایمیش عیصناـ  کیمکان ـ برق يحوزه در يباد يهانیتورب نیسیتکن

 نصـب  و یبررسـ  ،يبـاد  نیتـورب  یکیمکـان  و یکیالکتر يهاقسمت (back up)ن یتورب در نصب و یبررس

ـ تحل ،يباد يهانیتورب پایش ستمیس و کنترلرها نصب و یبررس ،يباد يهايانرژ يکنندهرهیذخ ستمیس  لی

ـ ا باشد. لیتحل و هیتجز يبرا نیتورب ياندازراه و نصب هنگامبه يباد يهانیتورب در آمدهپیش يخطاها  نی

  .است ارتباط در يباد يهانیتورب و هاستمیس نصابان و نو يهايانرژ ينهیزم در شاغل افراد با شغل

انـرژي سـبز    یطـ یمحسـت یزبراي دستیابی به اهـداف   یطیمحستیزاستانداردهاي  ،در این عنوان شغلی

ایی خطرنـاك مسـتعمل و پسـماندهاي    یضمن آنکه مـدیریت مـواد شـیم    د؛رعایت شوباید مستقیم  طوربه

  گیرد.انجام باید تولیدي نیز 

 قیـ طر از هـوا  یآلودگ کاهش یطیمحستیز مهم بحران دو حل آنها هدف که يباد يانرژ يحوزه مشاغل تمام

   .دارند را بودن سبز يبرا الزم يهاشاخص است، سبز يانرژ دیتول و یلیفس يهاسوخت مصرف کاهش

 يانرژ منابع ریسا به نسبت يشتریب يایمزا و هایژگیو از ریدپذیتجد يانرژ منابع گرید مانند زین باد يانرژ

 از جـه ینت در کـه  سـوخت  بـه  يباد يهانیتورب نداشتن ازین د از:انعبارت ایمزا نیا اهم که است برخوردار

 بـرق،  يانـرژ  يتقاضـا  از یبخشـ  نیتأم ییتوانا ،يانرژ بودن گانیرا ،کاهدیم یلیفس يهاسوخت مصرف

 جادیا و يانرژ منابع به دنیبخش تنوع ،یلیفس يانرژ به نسبت باد از حاصل يانرژ متیق ینسب بودن کمتر
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 نیچنـد  تـا  وات چنـد  از( انـدازه  و تیـ ظرف هر در يبرداربهره يبرا ادیز مانور قدرت ،يانرژ داریپا ستمیس

 در سـت یز طیمحـ  یآلـودگ  نداشـتن  نصب، يبرا ادیز فضاي به نداشتن ازین آب، به نداشتن ازین (مگاوات

ـ تول در نـان یاطم تیقابل شیافزا ،یلیفس يهاسوخت با سهیمقا  يهمـه  .اشـتغال  جـاد یا و بـرق  يانـرژ  دی

  .دارد وجود يباد يانرژ يایمزا در مشاغل سبز يهاشاخص

   بحث. 5

 دارد، وجـود  اقتصـاد  شدن سبز در یشغل يهافرصت کسب در که يشواهد و قاتیتحق با قیتحق نیا جینتا

ـ اتحاد ونپ،ی سبز مشاغل مشترك گزارش .داشت یهمخوان کامالً ـ  ـ   سـبز  يهی ـ اتحاد کـا، یآمر یآب  يهی

 يهابرنامه ياجرا ،یجنوب يکره و نیچ مانند ییکشورها که داد نشان یستیزطیمح يهاسازمان و يکارگر

بـه  حرکت حال در يکشورها اکنونهم .نداهداد قرار خود اقتصاد کردن سبز يسرلوحه را اشتغال بر متمرکز

 در شـتر یب يگـذار هیسرما با تا اندداده قرار خود يهااستیس رأس در را سبز ییزااشتغال سبز، اقتصاد سمت

   .ابندی دست داریپا ياقتصاد به زسب يهابخش

 اشـتغال  رشـد  سـبز،  يگـذار هیسرما ،يانرژ تیمحدود و منابع کمبود سبببه 2050 تا 2030 يهاسال نیب

ـ  طلـب  را روال طبـق  کارهـا  از مؤثرتر یحت ای سازگار ـ  مطالعـات  .دکنـ یم ـ  نشـان  کشـورها  یمل  دهـد یم

 بـه  گذار در ییزااشتغال محرکان. است انجام حالت در مدکوتاه يگذارهیسرما در شتریب سبز يگذارهیسرما

 طـور بـه  تواندیم که مناسب يگذاراستیس ابزار انتخاب و میرمستقیغ شغل جادیا :از اندعبارت سبز اقتصاد

 .(Union nation environment programme, 2011, 12)  باشد اشتغال جینتا ریتأث تحت يریچشمگ

 نیتربزرگ و هستند يانرژ بازده و ریدپذیتجد يانرژ کربن، کاهش آب، تیریمد سبز يهامحرك نیترمهم

 در ییربنـا یز بـزرگ  يهـا يگذارهیسرما با .دارد اختصاص آن بازده و يانرژ در ییجوصرفه به سبز محرك

 از پـس  .داد شیافزا را يانرژ بازده توانیم ساختمان يانرژ در ییجوصرفه و برق عیتوز يهاشبکه ،آهنراه

 يگـذار هیسـرما  با که اندآمده سبز یاصل يهامحرك عنوانبه ریدپذیتجد يانرژ و کربنکم منابع و آب آن

 تیریمـد  ،فاضـالب  و آب ر،یدپـذ یتجد يهـا يانـرژ ) هـا بخش نیا در کارگر يروهاین ينهیزم در یآموزش

 کربنکم گرید منابع و کربنکم يهینقل لیوسا و آهنراه ساختمان، گسترش يشبکه ،يانرژ يهارساختیز

ـ آیم دستبه سبز اقتصاد از یمناسب تراز ـ ا .(Evans-Klock & Lettmayer, 2011, 46) دی  بـا  موضـوع  نی

  .دارد قیتطب ،داندیم یاصل گرمداخله عامل را آموزش که قیتحق جینتا
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 يریکـارگ بـه  و ییشناسـا  يتکاپو در انسان موجود، منابع از استفاده گسترش و تیجمع روزافزون رشد به توجه با

 يهـا نـه یگز انیـ م از ،ستیزطیمح یآلودگ جمله از جیرا يهايانرژ مشکالت به توجه با .است يانرژ دیجد منابع

 طیمحـ  بـا  هايانرژ ریسا از شیب بودن، ینامتناه بر عالوه منابع نیا .دارد قرار تیاولو در ریدپذیتجد منابع مختلف،

فسـیلی و رشـد روزافـزون تقاضـاي انـرژي، افـزایش اسـتانداردهاي         يهايانرژ تیمحدوداست.  سازگار ستیز

 شـاهد  روز هـر  کـه  شدهمحیطی موجب زمین و در نهایت مشکالت زیست يزندگی، گرم شدن بیش از حد کره

نتـایج ایـن    .)86 ،2010 و صـمدیار،  سـعید بن( میباش نو يهايانرژ از استفاده و يفناور ينهیزم در ییهاشرفتیپ

  .کندیم دییتأ را نو يانرژ سمتبه حرکت سبز تیریمد راهبرد و یعل طیشرا يهاافتهی تحقیق نیز

  يریگجهینت. 6

 ،اقتصـادي  پایـدار  رشد همچنین و فقر کنیریشه به ،زمین هاياکوسیستم عملکرد سالمت حفظ با دبای سبز اقتصاد

 .کند کمک همگان براي مناسب کار و اشتغال هايفرصت ایجاد و بشري رفاه بهبود ،اجتماعی شمول ارتقاي

 هـاي جـایگزین  یـافتن  و مصـرف  ،توزیـع  ،تولیـد  سـاختار  تغییر نیازمند ،پایدار و سبز اقتصاد سويبه حرکت

 الزامـی  اجتمـاعی  نهادهـاي  و هاگروه یکایک مشارکت و همکاري مهم تحول این در است توسعه ابتکاري

 بـه  کـه  کنـد  ایجاد موفقی هايفرصت تواندمی توسعه حال در کشورهاي در سبز اقتصاد یندهايفرات. اس

 .کند کمک محیطیزیست هايبحران حل و فقر کردن کنریشه

 خاص يهاحلهرا و هاروش که طوريبه ،شوند تعریف ملی هايزمینه در باید سبز مشاغل و پایدار يتوسعه

 يهمـه  شناخت و اقتصاد به بخشی رویکرد نوعی ترویج سبب تواندمی کار این .باشد تعریف قابل کشور هر

  .دارد وجود هاآن در سبز هايفرصت که شود هاییبخش
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