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 چکیده
 در پژوهشی مراکز اهداف مهمترین از هدفمند هایپژوهش مدیریت طریق از رکشو زیستمحیط کیفیت ارتقا و وضعیت بهبود

 نقش هدف این به نیل در تواندمی زیستمحیط تحقیقات هایاولویت تعیین و گذاریسیاست راستا این در .است حوزه این
 هایاولویت تعیین و نیازسنجی» عنوان با پژوهشی طرح یک شده گردآوری هایداده از که مقاله این باشد. داشته سزاییبه

 کار به پژوهشی هایاولویت شناسایی برای مندنظام رویکردی کرده، استفاده «پایدار توسعه و زیستمحیط پژوهشکده پژوهشی
 نیازها، برآورد و موجود وضعیت تحلیل ،نفعانیذ مشارکت شامل اصول این است. استوار اصل پنج بر که فرایندی .است گرفته

 بر هااولویت تعیین و پذیریامکان و جذابیت معیارهای براساس پژوهشی محورهای امتیازدهی پژوهشی، محورهای ناساییش
 کارشناسان شد. اجرا پایدار( توسعه و زیستمحیط )پژوهشکده پژوهشی موسسه سطح در که بود توافق بیشترین اساس
 کل ادارت از درصد 63/13 خاک، و بآ دفتر از درصد 15/15، زیستطمحی پژوهشکده از درصد 66/16 ،طرح این در کنندهشرکت

 هایبخش سایر از مابقی و هادانشگاه علمیهیات  اعضای درصد 54/4 دریایی، هایبومزیست دفتر از درصد 21/1 ها،شهرستان
 عنوان؛ 5 پایه علوم عنوان؛ 28 اکولوژی اتموضوع در پژوهشی محور 346 مجموع در بودند. زیستمحیط حفاظت سازمان
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 سرآغاز

 و هایافته بین دهدمی نشان که دارد وجود زیادی بسیار شواهد
 فاصله و شکاف واقعی نیازهای و پژوهش از حاصل اطالعات

 معطوف باید هاپژوهش تردید بدون دارد. وجود ایمالحظه قابل
 هاییافته و دانش از دبتوان تا باشند واقعی نیازهای یا مسایل به

 به موثرتری استفاده پژوهشی محافل توسط شده تولید ارزشمند
 که کنندهنگران و بارز پدیده این برای توانمی اگرچه آورد. عمل
 و دالیل است، منابع در اتالف جمله از متعددی تبعات دارای

 مهمترین از یکی تردید بدون اما نمود؛ عرضه متنوعی مستندات
 و هاگیریجهت بین منطقی ارتباط عدم وضعیت، این عوامل
 است گیریتصمیم واقعی نیازهای با پژوهشی عناوین

(Fathivajargah, 2006: 3). بین ارتباط موضوع اهمیت 
 از پژوهش از حاصل هاییافته کاربست با پژوهشی نیازسنجی

 و مدیران مشغولیدل و انتقاد ترینعمده که شودمی ناشی آنجا
 پژوهشی، هاییافته کارگیریبه در اجرایی امور اندرکاراندست
 از یکی .(Babaei, 2007) است پژوهش مساله و موضوع متوجه

 در پژوهشی هاییافته کاربست موانع رینتاساسی و مهمترین
 آنان که است این اجرایی امور اندرکاراندست و مدیران بین

 نیازهای ومسایل  ها،چالش با ارتباطبی را شده انجام تحقیقات
 حل در آن نتایج از استفاده در بنابراین، .نمایند تلقی خود حوزه

 از آورند.ینم عمل به کوششی خود کاری حوزه با مرتبطمسایل 
 در زیربنایی اقدامی عنوان به پژوهشی نیازسنجی انجام رواین

 (2006 کهطوریبه .است زیستمحیط جمله از و هاحوزه همه

(Helweget, طراحی برای رویکرد یک ایجاد خود، مقاله در 
 داده قرار توجه مورد را تحقیقاتی نیازهای و پژوهشی هایاولویت

 زمینه در هااولویت و پژوهشی اتالزام برخی هارای به و
 است. پرداخته زیستمحیط و هاآب آلودگی در موجود هایبحران

 و کشاورزی هایبخش در آب مصرف منابع ،الزامات این جمله از
 تحقیق مبنا این بر است. مساله این زیستیمحیط اثرات و صنایع

 دمور هااولویت و نیازها عالیق، براساس مختلف هایحوزه در
 .(Helweget et al., 2006) است گرفته قرار بندیطبقه و بررسی

 سالمت و زیستمحیط کاستراتژی پژوهشی نیازهای گزارش در
 بررسی به که است تحقیقاتی با پژوهشی هایاولویت اروپا،

 موضوعات و بپردازد انسان سالمت بر ثیرگذارات محیطی عوامل
 مطرح گزارش این رد پژوهشی هایاولویت عنوان به که اصلی
 هایبیماری عصبی، اختالالت گسترش عوامل شامل اندشده

 سنگین، فلزات کودکان، زیستی پایش کودکان، سرطان تنفسی،
 عمدهمسایل  به همچنین محیطی سموم و ریزدرون غدد تخریب
 تشعشعات و محیطی هایآلودگی جمله از زیستیمحیط

 آب، هایآلودگی اقلیم، تغییرات محیطی، الکترومغناطیس
 شده اشاره قلبی هایبیماری بر محیطی عوامل اثرات و سروصدا

 و اقلیم زارتو گزارش در .(Katsouyanni, 2004) است
 واکاوی در دولت سیاست است آمده نروژ دولت زیستمحیط
 بر مبتنی اقلیم و زیستمحیط بحث در تحقیق هایاولویت
 این بر است. هنگیفر میراث و زیستیتنوع مدیریت و حفاظت

 و خدمات تولید رویکردهای حفظ نیازمند بوم زیست سالمت مبنا
 و اقلیم وزارت مبنا این بر است. موضوع این در ضروری کاالهای

 بپردازد اموری بررسی به تا است ددرصد نروژ کشور زیستمحیط
 در تحقیق ،بنابراین .کنندمی کمک اهدف این به دستیابی در که

 نیاز و اولویت زیستیمحیط تحقیقاتی نیازهای یبررس راستای
 و تکنولوژی تحول بنیادی تحقیقات و است صنایع تحقیقات

 این از دیگر بخشی در د.شو استوار مبنا این بر باید علوم و صنایع
 پژوهشی نیازهای و تحقیقاتیمسایل  مهمترین به گزارش
 یجهان یمسایل نوعی به که نروژ کشور اقلیم و زیستمحیط

 از فرهنگی و اقلیمی منابع حفظ و است شده پرداخته هستند،
 این نویسندگان نظر از .است شده شمرده پژوهشی نیازهای جمله

 اهداف و هاسیاست با باید پژوهشی نیازهای و هااولویت گزارش
 (Ministry باشد مرتبط عمیقا زمینه این در پیشرفت و صنعتی

(of Climate & Environment, 2016. موسسه گزارش 
 توجه با زیستیمحیط مهممسایل  بررسی به فرانهوفر تحقیقاتی

 آلمان کشور جامعه در رشد و تحول و توسعه صنعتی، نیازهای به
 و انرژی امنیت، سالمت، نیازمند مردم است شده یادآور و پرداخته

 تشکیل را پژوهشی نیازهای اصلی زمینه و هستند ارتباطات
 بر گرفته صورت هایپژوهش نویسندگان اداعتق به دهند.می

 علمی رویکرد و تحول مبنای ،آینده در پژوهشی نیازهای مبنای
 اهمیت به اشاره ضمن گزارش این بود. خواهند جامعه مدیریت در

 نیازهای عنوان به اقلیم تغییرات و هوا آلودگی از، زیستمحیط
 .(Bullinger, 2008) است برده نام پژوهشی

 هایاولویت تعیین کاربردی هدف جهان تمام در رسدیم نظر به
 برای باشد. هااولویت سوی به تحقیقات جریان هدایت پژوهشی

 نظر در نیز را آن مناسب سازوکار باید هدف این درآوردن فعل به
 حوزه این از نیز زیستمحیط پژوهشی هایاولویت تعیین داشت.
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 منظور این برای مندمنظا سازوکاری تاکنون اگرچه نبوده مستثنی
 حوزه در هااولویت تعیین است. نشده گرفته کار به کشور در

 هایفناوری توسعه و پژوهش دفتر توسط زیستمحیط
 به توجه با و زیستمحیط حفاظت سازمان زیستمحیط

 توسط که المللیبین و ایمنطقه ملی، نیازهای و هاضرورت
 طی و رسیده نجاما هب شده پیشنهاد پژوهش دفاتر کارشناسان

 در است. گرفته صورت نهایی گزینش و بررسی متعدد، جلسات
 شناسایی برای مبنایی عنوان به سازمانی ساختار رویه، این

 گرفته قرار مدنظر آنها بندیاولویت و مختلف پژوهشی هایطرح
 و هاطرح درباره گیریتصمیم رویکرد این مطابق است.
 هایبخش مراتب، سلسله مبنای بر پژوهشی مختلف هایبرنامه

 هابخش و واحدها این تکالیف و موریتام و سازمان مختلف
 ژوهشکدهپ کار به آغاز زمان از است. گرفته صورت

 و تحقیق مرکز عنوانهب «پایدار توسعه و زیستمحیط»
 ،1313 سال در زیستمحیط حفاظت سازمان هایپژوهش

 به «زیستمحیط حقیقاتت هایاولویت تعیین و گذاریسیاست»
 این بر شد، گرفته نظر در پژوهشکده این اهداف از یکی عنوان
 اساس بر پژوهشکده این پژوهشی نیازهای شناسایی اساس

 (Fathivajargah, 2006) یابمساله  یا شناختیآسیب رویکرد
 قابل زیستیمحیط مساله هر آن در که گرفت قرار توجه مورد

 و تعریف پژوهشی اتموضوع ای موضوع صورت به پژوهش
 این .گرفت قرار وارسی مورد احتمالی پژوهشی هایحلراه

 نیازهای مهمترین بندیاولویت و شناسایی هدف با پژوهش
 گرفت. انجام پایدار توسعه و زیستمحیط پژوهشکده پژوهشی

  

 پژوهش روش
 زمره در پژوهشی نیازسنجی مفهوم بسط دلیل به پژوهش این

 هایاولویت تعیین دلیل به و است ایتوسعه هایپژوهش
 زمره در «پایدار توسعه و زیستمحیط پژوهشکده» پژوهشی
 روش از پژوهش این همچنین است. کاربردی هایپژوهش
 بر آن مختلف هایبخش در و است برده بهره ترکیبی پژوهش

 کیفی توصیفی، کمی مختلف هایروش از ،مطالعه اهداف حسب
 پانل مصاحبه، پرسشنامه، ای،کتابخانه منابع ورمر شامل تحلیلی

 تکنیک ،(1)(RIF) پژوهشی ارزشیابی ،AHP تکنیک تخصصی،
 است. شده استفاده ثمردهی سناریوی و دلفی

 

 آماری جامعه
  و راگیرـف فرایندی یـپژوهش هایاولویت تعیین که آن منظور به

 نهایی هدف در نقش واجد نیروهای درک باشد، برانگیز مشارکت
 بازیگران ساختن درگیر با تحلیلی چنین است. برخوردار اهمیت از

 هایقابلیت پژوهشی، نیازهای شناسایی به توانندمی که کلیدی
 نظر مورد سازمان ،هاارزش و اطالعاتی هایشکاف مالی، و فنی

 پذیرامکان بخشند، بهبود را راهبردها ریزیطرح و کنند کمک را
 افراد و تخصصی هایگروه .(Abeda et al., 2010) است

 هاینظر دارای ... و آگاهی تجربه، تخصص، حسب بر گیرتصمیم
 دارای اعضا از یک هر نظر خصوص این در هستند. متفاوتی
 (& Azodi Deilami است ایویژه )اهمیت( اولویت ضریب

(Bagheri Moghadam, 2008. خبرگان فرض پیش این با 
 موضوعات و مفاهیم با ناییآش هایویژگی با طرح این

 مشارکت تجربه سال 5 حداقل دارای نیازسنجی؛ و زیستمحیط
 پروژه مدیریت تجربه ؛یزیستمحیط پژوهشی هایپروژه در

 آگاه ؛زیستمحیط حفاظت سازمان هایفعالیت با آشنا تحقیقاتی؛
 سازمان از ؛زیستمحیط حفاظت هایراهبرد و هاسیاست از

 و زیستمحیط پژوهشکده کشور، سراسر رد زیستمحیط حفاظت
 نتخابا ادانشگاه اساتید، زیستمحیط دانشکده پایدار، توسعه
 اهمیت میزان مبنای بر نهایی کنندگانمشارکت و شدند

 استفاده با پژوهشی هایاولویت تعیین زمینه در آنان هایدیدگاه
 از استفاده و (Olander & Landin, 2005)نفعان یذ تحلیل از

 (Abtahi frooshani et al., 2015) قدرت -عالقه ماتریس
 .شدند شناسایی

 

 نمونه حجم و گیرینمونه روش
 کمیته ابتدا زیستمحیط کارشناسان میان از گیرینمونه منظور به

 استفاده با خبره کارشناس 143 و شد تشکیل عضو14 با راهبردی
 رسشنامهپ اجرای از پس شدند. معرفی برفی گلوله روش از

 62 نهایت در صاحبنظران، نظرات وزن شناسایی و قدرت -هعالق
 دلفی، اجرای مرحله سه در طرح پایان تا خبره کارشناس
 و پذیریامکان -جذابیت هایشاخص اهمیت ضریب شناسایی
 داشتند. مشارکت ثمردهی سناریوی

 

 هاداده گردآوری ابزار
 ترکیبی شپژوه روش از پژوهش این شد ذکر که طور همان
 ،AHP تکنیک تخصصی، پانل ای،کتابخانه منابع مرور شامل

 (RIF) پژوهشی ارزشیابی ،ثمردهی سناریوی و دلفی تکنیک
 از استفاده با طرح این در اطالعات آوریجمع کرد. استفاده
 6 مجموع در گرفت. صورت مصاحبه و پرسشنامه تکنیک
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 قدرت(، -)عالقه نفعانیذ شناسایی پرسشنامه شامل پرسشنامه
 هایشاخص اهمیت سنجش پرسشنامه دلفی، اول مرحله

 پژوهشی، ارزشیابی پرسشنامه (AHP) پذیریامکان -جذابیت
 هایشاخص مبنای بر پژوهشی هایاولویت سنجش پرسشنامه

 سناریوی پرسشنامه دلفی(، دوم )مرحله جذابیت -پذیریامکان
  شد. اجرا ثمردهی

 

 تاطالعا تحلیل و تجزیه
 االتوس نوع راندها، ساختار دلفی، هدف براساس آنالیز هایروش

 در دلفی، نتایج آنالیز برای .شد تعیین کنندگانشرکت تعداد و
 در اصلی هایتم شناسایی برای امحتو تحلیل ،دور اولین

 پرسشنامه آن نتایج که گرفت انجام اولیه ساختار بدون پرسشنامه
 اساس و نموده تبدیل ساختار با یاهپرسشنام به را ساختار بدون

 در شده استفاده اصلی آمارهای .داد تشکیل را بعدی دورهای
 ثمردهی، سناریوی و قدرت -عالقه پرسشنامه ،دلفی دوم مرحله
 پراکندگی شاخص و نما( و میانه )میانگین، مرکزی هایاندازه

 اثرات تحلیل در بود. چارکی( میان محدوده و معیار )انحراف
 استفاده ناپارامتری هم و پارامتری واریانس تحلیل از ابیارزشی
 شد.

 
 پژوهش اجرای مراحل

 برای مبنایی ،وضعیت تحلیل :موجود وضعیت تحلیل

 اندنهفته هااولویت تعیین فرایند در که تصمیماتی و هاقضاوت
 از استفاده با یافتهنظام رویکردی کارگیری به آورد.می فراهم

 ؛کشور زیستیمحیط تمشکال اساییشن مقوله سه شناخت
 حوزه در انجام دست در و شده انجام هایپژوهش ارزشیابی

 این در کشور باالدستی اسناد بازبینی و مرور و زیستمحیط
 .گرفت قرار توجه مورد پژوهش

 زمینه در کشور باالدستی اسناد بازبینی و مرور

 مانجا قانونی هایضرورت شناسایی منظور به :زیستمحیط

 شدند. بررسی زیستمحیط با مرتبط باالدستی اسناد ها،پژوهش
 ،کشور ساله 22 اندازچشم سند اساسی، قانون شامل بررسی این

 ششم برنامه قانون کشور، زیستمحیط کالن هایسیاست
 و شکار قانون، زیستمحیط بهسازی و حفاظت قانون ،توسعه

 قوانین نیز و ...؛ و هاتاالب احیاء و مدیریت حفاظت، قانون ،صید
 دستورکار ،1112ریو بیانیه ،1172 استکهلم بیانیه مانند المللیبین

 -پایدار توسعه جهانی اجالس بیانیه آینده(، برای )منشوری 21
 و )اصل هاآن قانونی عناصر و اجزا ...؛ و 2222 ژوهانسبورگ

 آن در شده ذکر کلی هایسیاست متولی، دستگاه ،قانونی( مواد
 و حفاظتی کنترلی، نظر از اجرایی هایبرنامه سیاست ،نقانو

 قوانین توجه مورد زیستیمحیط موضوعات تفکیک و پیشگیرانه؛
 سند 28 و ملی سند 33 مجموع در بود. المللیبین و ملی
 گرفت. قرار بررسی مورد المللیبین

 

 بررسی :زیستمحیط هایچالش و تمشکال شناسایی

 هایگزارش و منابع در جستجو با زیستمحیط موجود وضعیت
 عملکرد گزارش و کشور زیستمحیط وضعیت درباره موجود

 وضعیت گزارش» گرفت. صورت زیستمحیط حفاظت سازمان
 سومین SOE به موسوم (2)«12-1382 ایران زیستمحیط

 هایشاخص روند و ایران زیستمحیط وضعیت از مدون شرگزا
 است 12 تا 1382 هایسال طی زیستمحیط عملکردی

(Zokaei, 2015). این توجه مورد گزارش این محتوای از آنچه 
 اشاره مورد زیستیمحیط تمشکال مهمترین است بوده پژوهش

 مشکالت این کرد. پیدا پژوهشی حلراه آنها برای بتوان که بود
 تغییرات هوا، آلودگی شامل کالن عنوان 22 در زیستیمحیط

 عنوان هر ذیل و شدند بندیبقهط ... و بآ آلودگی اقلیمی،
 این که آنجا از .گرفتند قرار زیستیمحیط مشکالت از تعدادی
 محورموضوع رویکردی از خود نیازسنجی راهبرد در پژوهش
 قلمروهای و ساختار ماهیت، بر بود الزم است کرده استفاده
 عناوین شناسایی برای موضوعات ذیل در موجود مختلف

 ده رو این از کند. تمرکز هااولویت یینتع و مختلف تحقیقاتی
 نظرانصاحب که اصلی زیستیمحیط موضوع یا قلمرو
 و اصلی موضوعات عنوان به یافتند نظر اتفاق آن بر زیستمحیط
 در .شدند انتخاب پژوهشی هایاولویت تعیین برای مبنایی

 در کننده شرکت کارشناسان از دلفی اول مرحله پرسشنامه
 موجود هایمحدودیت و مشکالت مهمترین شد خواسته مطالعه

 برای مشکل هر با متناظر هایپژوهش نیز و زیستمحیط در
 موضوعات تفکیک به را شده بینیپیش چالش از رفتبرون

 هایفناوری و مهندسی )اکولوژی، شامل زیستیمحیط گانهده
 مدیریت زیستی،تنوع و طبیعی علوم پایه، علوم ،زیستمحیط
 ایمنی ،زیستمحیط حقوق ،زیستمحیط اقتصاد ،ستزیمحیط

 (زیستمحیط اجتماعی هاینظام اطالعات، فناوری زیستی،
 از یپژوهش نیازهای از یدیگر بخش ترتیببدین .نمایند معرفی
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 از پس شد. فراخوان یافته ساختار نیمه ایپرسشنامه طریق
 سازماندهی، یهاپاسخ برگشتی، هایپرسشنامه آوریجمع

 و تکراری هایموضوع و بندیگروه ترکیب، مشابه هایظرن
  .ددنش حذف ایحاشیه

 یهاپژوهش یابیشارز شده: انجام هایپژوهش ارزشیابی

 پاسخ این به دستیابی هدف با 15 تا 82 هایسال طی شده انجام
 دستبه پژوهشی هایمحدودیت خصوص در آیا که گرفت صورت

 به معطوف بررسی این خیر؟ یا است گرفته صورت پژوهشی آمده
 ها،محدودیت با آنها تناسب میزان ها،پژوهش موفقیت میزان
 در .بود هانارسایی و هاخال در نهایت و توفیق عدم یا توفیق دالیل

 ضرورت ها،پژوهش نتایج بودن قبول قابل میزان ارزشیابی این
 آن در که قلمروهایی نهایت در و هاپژوهش از برخی تداوم

 وجود آنها درباره قیتحق انجام ضرورت و نشده انجام یوهشپژ
 بر استان هر در شده انجام هایپژوهش شدند. شناسایی ،دارد

 از استفاده با هاپژوهش ارزشیابی شده شناسایی هایشاخص مبنای
 اثرات پژوهشی، اثرات بعدیچهار چارچوبی عنوان به ،rif الگوی

 (Kuruvilla et گذاریاستسی اثرات و اجتماعی اثرات خدماتی،

(al., 2006; Jamali Mahmoei, 2011 انجام هایپژوهش 
 در داد نشان بررسی این نتایج .داد قرار ارزشیابی مورد را شده

 در است. رسیده انجام به هاسال این طی پژوهش 1226 مجموع
 حوزه در پژوهش 167 اکولوژی؛ حوزه در پژوهش 52 بین این

 پایه؛ علوم در پژوهش 61 ؛زیستمحیط یهافناوری و مهندسی
 در پژوهش 413 زیستی؛ تنوع و طبیعی علوم در پژوهش 151
 ؛زیستمحیط اقتصاد در پژوهش 17 ؛زیستمحیط مدیریت حوزه

 حوزه در پژوهش 13 ؛زیستمحیط حقوق حوزه در پژوهش 8
 23 و اطالعات فناوری حوزه در پژوهش 127 زیستی؛ ایمنی

 شده انجام زیستمحیط اجتماعی هایامنظ حوزه در پژوهش
 اصفهان، اردبیل، هایاستان شامل استان 11 مجموع در است.
 جنوبی، خراسان بختیاری، و چهارمحال بوشهر، ایالم، البرز،

 و کهکیلویه کردستان، قم، قزوین، فارس، سمنان، شمالی، خراسان
 ینا ارزشیابی بخش در یزد و همدان گیالن، گلستان، بویراحمد،

 شده انجام هایپژوهش ارزشیابی نتایج کردند. شرکت مطالعه
 ساخت. روشن را پژوهشی هایشکاف از دیگری بخش

 پژوهشی عناوین بررسی :پژوهشی محورهای شناسایی

 پژوهشی هایطرح ارزشیابی و کارشناسان توسط پیشنهادی
 محورهای ادامه در و پژوهشی هایشکاف شناسایی به منجر

 تعداد که آنجا از شد. زیستیمحیط موضوع ره در پژوهشی
 در امکانات و منابع از بیشتر مراتب به شده شناسایی هایپروژه

 بین از رواین از ،بود پژوهشی هایطرح اجرای برای دسترس
 بیشتر که را آنهایی و شد هزد انتخاب به دست مختلف هایطرح

 و لویتاو دارای و پژوهشی نیازسنجی هایهدف تحقق جهت در
 الزم معیارهایی کار این انجام برای .شد انتخاب ،بودند اهمیت

 در پژوهشی محور هر بالقوه کمک و نقش آنها وسیله به تا بود
 اساس این بر شود. گیریاندازه نیازسنجی هایهدف به دستیابی
 ویژگی چهار نظر از شده استخراج پژوهشی محورهای عناوین

 را پیشنهادی هایطرح عناوین گروه، این )معیارهای ضرورت
 مناسبت گذارد(؛می کنار را غیرضروری هایطرح و کندمی غربال
 که است این از اطمینان حصول گروه، این معیارهای از )هدف

 مناسب هدف جمعیت برای پیشنهادی، طرح روی بر پژوهش
 هدف جامعه زیستمحیط وضعیت به مربوط مشکالت به و بوده
 این معیارهای از )هدف اجرا برای موفقیت شانس پردازد(؛می

 انجام برای نیاز مورد منابع وجود و توانایی ارزشیابی گروه،
 پیامدهای ینهای تاثیر است(؛ پیشنهادی طرح مورد در پژوهش
 به از حاصل فایده برآورد گروه، این معیارهای از )هدف پژوهش

 ست(ا آن کارایی و ارزش تعیین و پژوهش هاییافته کارگیری
 این در پیشنهادی عناوین از بخشی و گرفتند قرار ارزیابی مورد

 به پژوهشی محورهای عنوان 346 مجموع در شد. حذف مرحله
 موضوع در شد. شناسایی زیستیمحیط موضوعات تفکیک

 موضوع در عنوان؛ 5 پایه علوم موضوع در عنوان؛ 28 اکولوژی
 اقتصاد وعموض در عنوان؛ 41 زیستمحیط فناوری و مهندسی

 عنوان؛ 31 زیستمحیط حقوق موضع در عنوان؛ 44 زیستمحیط
 علوم موضع در عنوان؛ 128 زیستمحیط مدیریت موضوع در

 در عنوان؛ 22 اجتماعی هاینظام موضوع در عنوان؛ 26 طبیعی
 زیستمحیط ریفناو موضوع در و عنوان 27 زیستی ایمنی موضع

 در پژوهشی عناوین این بعد مرحله در که شد انتخاب عنوان 14
  گرفت. قرار خبرگان قضاوت معرض

 توجه با :گذاریاولویت هایشاخص و معیارها شناسایی

 سیاسی، عوامل اساس بر معیارهایی PESTEL الگوی به
 شناسایی قانونی و زیستیمحیط تکنولوژیک، اجتماعی، اقتصادی،

 .(Esmaeilzadeh et al., 2014; Taghvi et al., 2010) شد
 جلسات هاشاخص و معیارها این طراحی برای اساس این بر

 با و شد برگزار پژوهش راهبردی کمیته اعضای بین متعددی



 1911بهار و تابستان ، 11 ، شماره11 زیست، سالهای محیطپژوهش  913

 و جذابیت هایشاخص و معیارها نظر، تبادل و بحث و اندیشیهم
 هر نمره تعیین برای اینکه ضمن شدند. شناسایی پذیریامکان

 شد استفاده (AHP) مراتبی سلسله تحلیل فرایند از شاخص
(Tavari et al., 2008). 

 بر گذارریتاث یروهاین ییشناسا یبرا PESTEL لیحلت از
 است سازمان کالن طیمح دهندهلیتشک همان که سازمان
 اساس بر PESTEL چارچوب .(Minoo, 2016) شد استفاده
 و زیستیمحیط تکنولوژیک، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، عوامل
 استفاده با .(Esmaeilzadeh et al., 2014) است استوار قانونی

 بر که ... و سیاسی اقتصادی، عوامل مجموعه الگو این از
 مورد هستند تاثیرگذار زیستیمحیط هایچالش و هامحدودیت
 مرتبط هایشاخص طریق این از تا گرفتند قرار شناسایی
 نماد که هاشاخص و معیارها رهگذر این از و شوند شناسایی

 ملی کالن اسناد با هااولویت همسویی ضامن و اهداف و هاارزش
 فرایندی هاقضاوت انجام چگونگی .آمد دست به است،

 (4)پذیریامکان -(3)جذابیت هایشاخص از استفاده با ایدومرحله
 با .(Taghvi et al., 2010) بود ثمردهی سناریوی کارگیریبه و

 داده پاسخ پرسش نای به شد تالش ثمردهی سناریوی از استفاده
  شود.می شناخته داراولویت خاص موضوع یک چرا که شود
 این که کندمی دنبال را هدفی فناوری و پژوهش موضوع هر

 را مسیری ثمردهی فرایند است. مساله یک حل عموما هدف
 تا و شودمی آغاز پژوهش مرحله نخستین از که کندمی ترسیم
 ادامه ثمردهی مرحله به رسیدن یعنی پژوهش اهداف تحقق

 فناوری و پژوهش موضوع یک ثمردهی فرایند تبیین یابد.می
 (Taghvi است مختلف هایحوزه نظرانصاحب با تعامل نیازمند

(et al., 2010. بخش هر در پژوهشی هایاولویت تعیین از قبل 
 از داراولویت محدوده در واقع موضوعات از یک هر مورد در باید
 پیامدهای نهایی تاثیر و موفقیت احتمال اسبت،من ضرورت، نظر

  (Rothman & Gant, 1987).گیرد صورت بررسی ،پژوهش

 تحلیل فرایند پذیری:امکان و جذابیت وزن تعیین

 مراتبی سلسله تحلیل فرآیند از هدف :AHP مراتبی سلسله

 مدارج طی مساله یک پیچیدگی مراتب سلسله تشکیل یا ایجاد
 خاص مطالب به عمومی از یا کوچک به بزرگ از شده بندیطبقه

 از درک مطابق ترتیب این به بتوان که این تا است، اقتصادی و
 فرآیند اجرای برای .کرد پیدا دست بیشتری دقت به موضوع
 مساله مراتبی سلسله درخت نخست، گام در مراتبی سلسله تحلیل

 قایساتم هایولجد بعد گام در .شد ترسیم معیارها زیر و معیارها
 در کنندهشرکت افراد اختیار در و تهیه زیرمعیارها و معیارها زوجی

 توسط شده تکمیل هایولجد سوم، گام در .گرفت قرار تحقیق
 یا سازگاری تعیین برای شد. بررسی ناسازگاری نرخ لحاظ از افراد

 از یک هر هایظرن ناسازگاری نرخ بود الزم ،هانظر ناسازگاری
 که این هب توجه با .(Tavari et al., 2008) شود محاسبه افراد

 نسبت و 6/3% =(CR) پذیریامکان هایشاخص سازگاری نسبت
 نمرات ،آمد دست به 1/2% =(CR) جذابیت هایشاخص سازگاری

 د.اد نشان را باالیی سازگاری (CR > 0.10) آمده دست به
 

 موارد انتخاب گذاریاولویت :پژوهشی هایاولویت تعیین

 از ایمجموعه تدوین برای است. موارد تمامی بین از دارتاولوی
 آمدند دستبه زوجی مقایسات طریق از که هاییقضاوت هااولویت

 از استفاده یاهروش بهترین از یکی د.شدن تلیفق یکدیگر با
 عضو هر قضاوت گرفتن نظر در ضمن که است هندسی میانگین

 برسد. زوجی ایسهمق به شاخص هر مورد در اعضا کل قضاوت به
 ار میانگین از استفاده مقایسه ماتریس بودن معکوس عالوهبه

 دیده (1) جدول در (.1 )جدول سازدمی موجه چیز هر از بیشتر
 بندیدسته )معیار( عامل 1 قالب در جذابیت هایشاخص شودمی

 عامل آن اهمیت میزان مبنای بر عوامل از یک هر وزن و اندشده
 این میان از است. شده ردهوآ سوم ستون در سانکارشنا منظر از

 میزان بیشترین «مطلوب زیستمحیط به دستیابی» عامل عوامل
 دانش سازیبومی» عامل و است داده اختصاص خود به را اهمیت

 داراست. را اهمیت رتبه ترینپایین «یزیستمحیط هایفناوری و
 عامل شودمی دیده( 2) جدول در پذیریامکان عوامل میان در
 «متناسب و نیاز مورد انسانی و مالی منابع توسعه و تامین امکان»

 سطوح در سازمان تاثیرپذیری » عامل و اهمیت میزان باالترین
 را اهمیت میزان ترینپایین « المللیبین و ملی محلی، مختلف

  اند.آورده دستبه
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 AHP تکنیک اساس بر پژوهشی عاتموضو جذابیت هایمعیار نهایی هایوزن :(1) جدول
 عامل وزن )معیارها( عوامل ردیف

 1118/2 مطلوب زیستمحیط به دستیابی 1

 1143/2 یزیستمحیط مخاطرات کاهش و ریسک مدیریت 2

 1171/2  زیستمحیط با سازگار و سبز مشاغل توسعه 3

 1273/2 منابع وریبهره و سبز اقتصاد 4

 2685/2 یزیستمحیط هاییفناور و دانش سازیبومی 5

 2857/2 خصوصی بخش زیستیمحیط توانمندسازی 6

 2817/2 مقررات و قوانین روزرسانیبه و تقویت 7

 2186/2 المللیبین و ایمنطقه هایهمکاری و ملی مناسبات تقویت 8

 261261 عموم زیستیمحیط هایآگاهی ارتقای 1

 
 AHP تکنیک اساس بر پژوهشی موضوعات پذیریامکان هایخصشا و معیارها نهایی هایوزن :(2)جدول

 عامل وزن )معیارها( عوامل ردیف
 2412/2 متناسب و نیاز مورد انسانی و مالی منابع توسعه و تامین امکان 1

 1451/2 متمرکز اطالعاتی و آماری هایداده پایگاه به جانبه همه و سریع دسترسی 2

 1132/2 قانونی نظارت و کنترل پایش، ایی،شناس یکپارچه مدیریت امکان 3

 1581/2 ی زیستمحیط مناسب هایفناوری کاربرد امکان 4

 1368/2 کشور خصوصی بخش توان و علمی فنی، قابلیت با سازگاری 5

 2171/2 المللیبین و ملی محلی، مختلف سطوح در سازمان تاثیرپذیری 6

 2118/2 المللیبین ملی محلی، مختلف سطوح در تاثیرگذاری 7

 
 و جذابیت هایشاخص برای زوجی مقایسه از آمده دستبه وزن

 نهایی رتبه محاسبه منظور به پذیریامکان هایشاخص
 نمره در اوزان این گرفت. قرار استفاده مورد پژوهشی محورهای

 در و شد ضرب خبرگان دید از پژوهشی محور هر اهمیت میزان
 هر برای را پذیریامکان نهایی نمره و جذابیت نهایی نمره نهایت

 محورهای برای نظرانصاحب هایهنمر .داد دست به شاخص
 دستبه پذیریامکان -جذابیت هایشاخص تفکیک به پژوهشی

 داراولویت زیستیمحیط هایموضوع محدوده شناسایی برای آمد.
 .(Taghvi et al., 2010) شد استفاده کمان ترسیم روش از

 ،(R) شعاع به و مختصات مبدا مرکز به ایدایره از ریبیتق کمانی
 دو ترتیببدین کرد. تعیین را زیستیمحیط موضوع محدوده

 شعاع به دیگری و پذیریامکان حداقل شعاع به یکی کمان،
 شد. گرفته نظر در هاپژوهش اجرای برای پذیریامکان حداکثر
 نمرات یمبنا بر که (11 تا 2) تصویرهای در که طورهمان

 سه شودمی دیده اند،شده ترسیم پذیریامکان و جذابیت میانگین
 داراولویت محدوده دوم کمان از بیرون آمد. دستبه محدوده

 اما هستند. باال پذیریامکان و جذابیت واجد که بود خواهد اصلی
 قرار کمان دو بین که زیستیمحیط موضوعات از دسته آن
 میزان از که ترندپایین اولویت واجد هایموضوع گیرندمی

 و برخوردارند اول دسته به نسبت کمتری پذیریامکان و جذابیت
 زمره از گیرندمی قرار محورها و کمان بین که عناوینی
 واجد هاموضوع این شوند،می خارج داراولویت هایموضوع
 کمان ترسیم در مهم نکته هستند. پایینی پذیریامکان و جذابیت

 باشد بزرگتر کمان شعاع چه هر است، آن عاعش تعیین
 شعاع برای انتخابی عدد شد. خواهند حذف بیشتری هایموضوع

 یک تواندمی که است اینمره حداکثر و حداقل نمایانگر واقع در
 کند. داراولویت را زیستیمحیط موضوع

 

 هایافته
 برای شده ارسال هایپرسشنامه مجموع از پژوهش این در

 15/15، زیستمحیط پژوهشکده از درصد 66/16دهیاولویت
 کل ادارت از درصد 63/13 خاک، و آب دفتر از درصد
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 54/4 دریایی، هایبومزیست دفتر از درصد 21/1 ها،شهرستان
 هایبخش سایر از مابقی و هادانشگاه علمیهیات  اعضای درصد

 346 مجموع در شدند. وریآجمع زیستمحیط حفاظت سازمان
 5 پایه علوم عنوان؛ 28 اکولوژی هایموضوع در پژوهشی محور

 اقتصاد عنوان؛ 41 زیستمحیط فناوری و مهندسی عنوان؛
 مدیریت عنوان؛ 31 زیستمحیط حقوق عنوان؛ 44 زیستمحیط

 هاینظام عنوان؛ 26 طبیعی علوم عنوان؛ 128 زیستمحیط
 فناوری و عنوان 27 زیستی ایمنی عنوان؛ 22 اجتماعی

 قرار کارشناسان قضاوت معرض در عنوان؛ 14 زیستمحیط
 در موضوع هر اول اولویت ده .شد استخراج یرز نتایج و گرفت
 :از عبارتند و اندشده هارای (12 تا 3) هایجدول

 

 اکولوژی پژوهشی هایاولویت :(3)جدول

 عنوان ردیف

C-11 کشور آبی و خشکی مختلف های اکوسیتم زیستمندان بر یکشاورز شیمیایی کودهای و سموم اکوفیزیولوژی تاثیر مطالعه 

C-33 کشور زیستمحیط پایه منابع اکولوژیک وضعیت جامع بررسی 

C-12 دریایی هایاکوسیستم آبزیان ذخایر بر کشور صیادی و صید متداول هایروش تخریبی اثرات بررسی 

C-15 کالنشهرها( بر تاکید )با شهری توسعه در موثر اکولوژیکی فاکتورهای میزان و نوع ابعاد، شناخت 

C-21 تاالبی پرندگان مهاجرتی مسیر تغییر و هازیستگاه بر کشور هایتاالب شدن خشک اکولوژیکی اثرات بررسی 

C-26 جنگلی مناطق زیستی تنوع بر تراشیجنگل اکوبیولوژی اثرات بررسی 

C-14 وریبهره افزایش در آن نقش و صنعت هر با مرتبط اکولوژیکی فرآیندهای شناسایی 

C-7 آنها( سازیبومی بر تاکید )با کشور شکننده و حساس هایزیستگاه بازسازی و احیاء اکولوژیک و کاربردی هایروش اجرای و دستورالعمل تدوین 

C-23 کشور در آن از ناشی عواقب و زاییبیابان دالیل بررسی 

C-32 حرا ایهجنگل بر پروریآبزی اثرات بررسی 

 

 
 میانگین( نمرات اساس )براکولوژی پژوهشی محورهای پذیریامکان -جذابیت ماتریس :(2)تصویر
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 باال اولویت با پایه علوم پژوهشی هایاولویت :(4) جدول
 عنوان ردیف

B-5 طبیعی هایاکوسیستم خودپاالیی ظرفیت شناسایی و بررسی 

B-1 گیاهی و جانوری شاخص هایگونه و خطر معرض در هایگونه ... و مثلی تولید بیولوژی، شرایط مطالعه 

B-8 کشور هایآب کیفی پایش منظور به بیولوژیکی و شیمیایی کیفی شاخص تدوین و تعیین 

B-10 حفاظت تحت مناطق زیستی و فیزیکی منابع شناسایی 

B-7 کشور فمختل مناطق در خاک شوری افزایش طبیعی( و انسانی) علل و میزان بررسی 

 

 
 میانگین( نمرات اساس )برپایه علوم پژوهشی محورهای پذیریامکان – جذابیت ماتریس :(3)تصویر

 

  زیستمحیط هایفناوری و مهندسی پژوهشی هایاولویت :(5) جدول

 عنوان ردیف

E-10 آن از مجدد هاستفاد و کشاورزی و انسانی صنعتی، هایپساب تصفیه منظوربه مناسب هایفناوری شناسایی 

E-37 تجدیدپذیر هایانرژی از استفاده زمینه در زیستمحیط با سازگار و نوین هایفناوری شناسایی 

E-6 یزیستمحیط هایآالینده مهار و شناخت،کنترل در نوین هایفناوری کاربرد و شناسایی 

E-19 گاز و نفت صنایع در آنها کارایی و فلر خروجی گازهای انتشار کاهش هایتکنولوژی بررسی 

E-53 ارگانیک و سالم محصوالت تقویت و آفات با مبارزه برای جایگزین هایفناوری شناسایی 

E-40 کمتر آلودگی و بیشتر تولید از صیانت راستای در صنایع در سبز وری بهره سازیپیاده هایفناوری و راهکارها شناسایی 

E-28 زیستمحیط به استاندارد غیر صنعتی هایپساب تخلیه از ناشی نسنگی فلزات حذف هایفناوری شناسایی  

E-7 ی زیستمحیط هایآالینده شناخت در نوین هایفناوری کاربرد و شناسایی 

E-11 پسماند دفع از ناشی هایشیرابه تصفیه منظور به مناسب هایفناوری شناسایی 

E-6 ی زیستمحیط هایآالینده مهار و رلشناخت،کنت در نوین هایفناوری کاربرد و شناسایی 
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  زیستمحیط هایفناوری و مهندسی پژوهشی محورهای پذیریامکان -جذابیت ماتریس :(4)تصویر

 میانگین( نمرات اساس )بر
 

  زیستمحیط اقتصاد پژوهشی هایاولویت :(6) جدول
 عنوان ردیف

G-8 سبز مشاغل ایجاد و کربن کم صنعت توسعه و مصرف و لیدتو الگوی اصالح و تجدیدپذیر و پاک هایانرژی توسعه 

G-2 
 فایده -هزینه تحلیل در آن لحاظ و آبی هایبومزیست سایر و هارودخانه ها،تاالب اکوسیستمی خدمات و کاالها اقتصادی گذاریارزش

 توسعه گیریتصمیم

G-6 آن( نظایر و سبز وریبهره سبز، مدیریت مانند ) انرژی و نابعم پایدار مدیریت و ریزیبرنامه جامع هاینظام پایش و استقرار 

G-21 صنعتی مراکز در محیطی هایآالینده سایر و ایگلخانه گازهای انتشار برداریفهرست و زیستیمحیط حسابداری هاینظام ایجاد 

G-7 ،ملی و ایمنطقه محلی، سطوح در پایداری هایشاخص پایش و استقرار تدوین 

G-5 
 سپرده هاینظام سبز، مالیات و عوارض )جرائم، هییتنب و تشویقی اقتصادی ابزارهای کاربست و سبز حسابداری و حسابرسی نظام استقرار

 آن( نظایر و بازپرداخت

G-25 آبی منابع کمیت بر آن تاثیر و مجازی آب رویکرد با کشور زراعی محصوالت واردات و صادرات نظام ارزیابی  

G-37 هابومزیست حفاظت از حاصله اقتصادی منافع در محلینفعان یذ نمودن سهیم هدف با پایدار و جایگزین معیشتی هایشیوه اجرای سنجینامکا  

G-51 دریایی منابع و دریاها از پایدار برداریبهره  

G-1 
 تاالب، )جنگل، آبی و خشکی طبیعی هایاکوسیستم در انسانی ایهفعالیت از ناشی خسارات و هاهزینه ارزیابی راهنمای الگوی دستورالعمل/ تهیه

 دریایی( -ساحلی حساس هایزیستگاه مرتع،

 

 
 میانگین( نمرات اساس )بر زیستمحیط اقتصاد پژوهشی محورهای پذیریامکان – جذابیت ماتریس :(5)تصویر
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  زیستمحیط حقوق پژوهشی هایاولویت :(7) جدول
 عنوان ردیف

L-68 هابومزیست گذاریارزش مبنای بر زیستیمحیط جرایم و هاتخلف کاهش در جرایم افزایش و قوانین شنق  

L-61 (()بازچرخانی مجدد استفاده هایدستورالعمل و کشاورزی و صنعتی شهری، های)پساب پساب مدیریت قانون تدوین 

L-64 پایدار توسعه برمبنای کشور سواحل در گردشگری عهتوس برنامه شدن اجرایی جهت قانونی راهکار تدوین و بررسی 

L-67 هاجنگل از اصولی برداریبهره و حفاظت مقررات و قوانین شناسیآسیب 

L-63 کشور در سرزمین آمایش نگرش شدن اجرایی برای حقوقی راهکار بررسی 

L-65  منطقه هر محیطی توان براساس هاکاربری استقرار نمودن مندنظام برای قانونی راهکار تدوین و بررسی  

L-51 و... پنجم توسعه برنامه ،زیستمحیط بهسازی و حفاظت هوا، آلودگی قوانین مانند؛ زیستیمحیط قوانین کارآمدی و اثربخشی ارزیابی و شناسیآسیب 

L-42 است قانونی خال دارای حاضر درحال که دریایی و حلیسا مناطق در نیاز مورد زیستیمحیط مقررات و ضوابط استاندارد، تدوین و بررسی شناسی، آسیب 

L-42 نظر در و کشور موجود شرایط با منطبق زیستیمحیط اثرات ارزیابی مشمول هایطرح و تولیدی-صنعتی واحدهای استقرار معیارهای و ضوابط بازنگری 
 ربطذی هایارگان ضوابط و قوانین گرفتن

L-21 پسماند مدیریت قانون 11 ماده بمناس وضابطه دستورالعمل تدوین 

 

 
 میانگین( نمرات اساس )بر زیستمحیط حقوق پژوهشی محورهای پذیریامکان – جذابیت ماتریس :(6)تصویر

 

  زیستمحیط مدیریت پژوهشی هایاولویت :(8) جدول
 عنوان ردیف

M-1 نو هایانرژی از استفاده سنجیامکان  

M-112 مختلف شهرهای در هشدار اعالم و هوا ودگیآل سازیمدل و الگو تدوین 

M-45 آالینده منابع از هریک سهم تعیین و متحرک و ثابت آالینده منابع شناسایی روزرسانیهب و تعیین 

M-44 آنها تغییرات روند بررسی و کشور در ریزگرد تولید اصلی هایکانون شناسایی 

M-23 زیستمحیط وضعیت سیبرر و کشور زیستمحیط پایش جامع طرح تدوین (SOE) ایمنطقه استانی، ملی، هایمقیاس در و دوساالنه صورت به  

M-72 جنگلی هایاکوسیستم پایدار مدیریت 

M-67 کشور اکولوژیک توان ارزیابی یکپارچه مطالعه 

M-12 ایمنطقه سطح در زیستمحیط شآمای و محیطی پایداری هایشاخص بر مبتنی زیستمحیط راهبردی ارزیابی کاربردی نظام ایجاد 

M-24 کشور انتشار موجودی سامانه ایجاد و ملی استانداردهای تهیه اقلیم، تغییر اثرات با مقابله ملی سند تهیه 

M-116 موضوعی و ایمنطقه ایتوسعه هایطرح و هابرنامه پایش و زیستمحیط راهبردی ارزیابی نظام استقرار 
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 میانگین( نمرات اساس )بر زیستمحیط مدیریت پژوهشی محورهای پذیریامکان -بیتجذا ماتریس :(7) تصویر

 

 

 زیستی تنوع و طبیعی علوم پژوهشی هایاولویت :(9) جدول

 عنوان ردیف

N-1 آبی -خشکی حساس هایزیستگاه بازسازی و احیاء پایش، عمل برنامه تدوین 

N-5 کشور سطح در زیستی تنوع بررسی و پایش جامع طرح تدوین 

N-18 کشور زیستی اطلس تهیه 

N-6 حساس مناطق خصوص به مختلف مناطق در آنها کننده تفکیک هاینقشه و انقراض خطر در حساس، مقاوم، هایگونه ژنتیکی نقشه تهیه 

N-11 بحرانی و دیدهآسیب هایبومزیست شناسایی منظور به مطالعات انجام 

N-16 انقراض خطر معرض در و مهم هایگونه زا حفاظت اقدام برنامه تهیه  

N-8 کشور جزایر زیستیمحیط شناسنامه تدوین 

N-3 کشور فسیلی و ژنتیکی ذخایر از حفاظت طرح تدوین 

N-4 کشور زیستیتنوع داغ هایلکه شناسایی و ملی سطح در گیاهی و جانوری مهم و کلیدی هایگونه حفاظتی وضعیت تعیین 

N-13 خارجی و داخلی منشا با غبار و گرد ایجاد و زاییبیابان در حساس هایبومزیست ریبتخ نقش بررسی 

 
 

 
 میانگین( نمرات اساس )برزیستی تنوع و طبیعی علوم پژوهشی محورهای پذیریامکان – جذابیت ماتریس :(8)تصویر
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  زیستمحیط اجتماعی هاینظام پژوهشی هایاولویت :(11) جدول
 عنوان ردیف

P-7 محلی جوامع مشارکت مبنای بر زیستی تنوع از حفاظت راهکارهای بررسی 

P-51 موفق تجارب بررسی (Best practices) ایران در بومی الگوی هدف با زیستمحیط مشارکتی مدیریت حوزه در جهانی 

P-25 ی زیستمحیط دانش مستندسازی و پژوهی آینده 

P-27 ملی سطوح در پژوهشی هایاولویت تعیین و شناسایی  

P-67 مسئولیت ایفای و شناخت در محلی جوامع و هادولت توانمندسازی زمینه در نهاد مردم هایسازمان و هادولت المللیبین نقش تحلیل و بررسی 
 زیستمحیط حفظ در خود جهانی

P-26 زیستمحیط زمینه در بنیان دانش و کاربردی هایپژوهش انجام و پژوهشی و تحقیقاتی هایزیرساخت تقویت راهکارهای شناسایی و بررسی  

P-21 زیستمحیط زمینه در محلی جوامع بومی دانش از استفاده راهکارهای بررسی  

P-53 ملی امنیت در زیستمحیط حفاظت نقش بررسی  

P-61 زیستمحیط و انسان متقابل رابطه بیشتر کدر و سازیفرهنگ منظور به آن کارآمد اجرای نحوه و جامعه آحاد آموزش مختلف هایروش بررسی  

P-5 جامعه مختلف سطوح در نیاز مورد زیستیمحیط هایآموزش شناسایی 

 

 
  زیستمحیط اجتماعی هاینظام پژوهشی محورهای پذیریامکان – جذابیت ماتریس :(9)تصویر

 میانگین( نمرات اساس )بر

 

  زیستی ایمنی پژوهشی هایاولویت :(11) جدول

 عنوان ردیف

S-28 زیستی تکنولوژی و نانو فناوری از حاصل هایفرآورده کنترل و تولید ملی عمل برنامه تدوین 

S-18 زیستمحیط حفظ و جامعه سالمت بهبود و غذایی امنیت ایجاد منظور به سالم و ارگانیک محصوالت تولید گسترش 

S-12 غذایی امنیت رویکرد با کشاورزی محصوالت آلودگی افزایش با شیمایی سموم و ودک رویهبی مصرف اثرات و میزان بین ارتباط بررسی 

S-14 زیستی هایفناوری پایه بر ایگلخانه و آزمایشگاهی تحقیقات علمی استانداردهای و ضوبط تدوین  

S-15 تراژنه محصوالت بندیبسته در معتبر استانداردهای ارائه و تعریف 

S-11 تراژنه( تراریخته محصوالت توسعه زیستیمحیط اثرات بررسی( 

S-8 کارتاهنا پروتکل رویکرد با کشور در زیستی فناوری اکوسیستمی مخاطرات از ناشی سوء اثرات و موجود وضعیت بررسی 

S-3 محصوالت رژیم تعیین GMO فناور واحدهای پایش و بنیان دانش هایشرکت از حمایت منظور به 

S-13 تراریخته محصوالت تجارت و تولید امور در جرایم و تخلفات از پیشگیری جهت الزم کارهایاره ارائه و بررسی 

S-7 زیستی فناوری اکوسیستمی مخاطرات با مقابله راهبردی برنامه تدوین 
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 میانگین( نمرات اساس )بر زیستی ایمنی پژوهشی محورهای پذیریامکان -جذابیت ماتریس :(11)تصویر

 

 اطالعات فناوری پژوهشی هایویتاول :(12) جدول
 عنوان ردیف

T-11  خاک و آب منابع زیستیمحیط مدیریت سامانه استقرار و طراحی 

T-3 طبیعی هایرویشگاه و هازیستگاه اطالعاتی پایگاه تهیه 

T-14 دور راه از محیطی و صنعتی های آالینده کاویداده و مانیتورینگ 

T-7 کالنشهرها اولویت با هوا عجام اطالعاتی پایگاه تهیه 

T-1 زیستمحیط با مرتبط موجود اطالعاتی هایبانک تلفیق جهت در عملی راهکار هارائ  

T-6 کشور خاک و آب اطالعاتی پایگاه تهیه 

T-12 سازمان مدیریت تحت مناطق هوشمندسازی 

T-2 کشور زیستیطمح جامع اطالعاتی بانک تهیه برای نیاز مورد هایشاخص ارائه و تدوین 

T-22 اطالعاتی بانک تهیه و سامانه طریق از آنها پایش و شده آلوده خاک و آب منابع احیای زیستیمحیط هایفناوری شناسایی 

T-17 سرزمین طبیعی توان تغییرات روند زمانی -فضایی ارزیابی در جغرافیایی اطالعات هایسامانه کاربردهای 

 

 
 میانگین( نمرات اساس )براطالعات فناوری پژوهشی محورهای پذیریامکان -جذابیت ماتریس :(11)تصویر

 

 گیرینتیجه و بحث
 در بارزی نقش پژوهشی نیازسنجی در رویکرد، انتخاب
 تعیین در رسدمی نظر به دارد. نیازسنجی فرایند گیریجهت

 رویکرد گذشته، هایسال در زیستمحیط پژوهشی هایاولویت
 هایبرنامه درباره گیریتصمیم و شده نبالد مدیریتی -اداری

 سازمان مختلف هایبخش تکالیف و ماموریت مبنای بر پژوهشی
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 کهطوریبه است. پذیرفته صورت زیستمحیط حفاظت
 امور و حقوقی مدیریت، توسعه هایحوزه در پژوهشی هایاولویت
 و فنی پشتیبانی، بودجه؛ و اداری تحول ریزی،)برنامه مجلس

 و )آموزش پژوهش و آموزش مجلس(؛ امور و حقوقی سی؛مهند
 اقتصاد و پایدار توسعه اطالعات؛ فناوری و آمار مردمی؛ مشارکت

 الودگی فراگیر )پایش انسانی زیستمحیط (؛زیستمحیط
 و آب اقلیم؛ تغییر و هوا ؛ی زیستمحیط ارزیابی ؛زیستمحیط
 ایی؛دری زیستمحیط گردوغبار(؛ پدیده با مقابله خاک؛
 حل رویکرد حاضر پژوهش .است شده اعالم طبیعی زیستمحیط
 اساس این بر .است هداد قرار توجه مورد را موضوعی و مساله

 بهمسایل  و شده تلقی یابیمساله نوعی پژوهشی نیازسنجی
 زمینه تا شدند بازتعریف پژوهشی موضوعات یا موضوع صورت

 قلمروهای از همچنین شود. فراهم آنها کردن برطرف و حل
 علوم اکولوژی؛ حوزه ده در زیستمحیط زمینه در موجود مختلف

 حقوق ؛زیستمحیط اقتصاد زیستی؛ هایفناوری و مهندسی پایه؛
 زیستی؛ تنوع و طبیعی علوم ؛زیستمحیط مدیریت ؛زیستمحیط
 فناوری زیستی؛ ایمنی ؛زیستمحیط اجتماعی هاینظام

 هااولویت تعیین و حقیقاتیت عناوین شناسایی برای اطالعات؛
 همواره پژوهشی نیازهای شناسایی در که آن وجود با شد. استفاده
 با هستند کنندهتعیین پژوهشی هایبودجه نیز و محققان عالیق

 نتایج از جامعه کل که سمتی به هاپژوهش دادن سوق حال این
 ملی هایاولویت با هاپژوهش همسویی ضرورت شود مندبهره آن
 مشارکت بر عالوه کرد تالش مطالعه این و کندمی ایجاب را

 دیگر کارشناسان مشارکت و هادیدگاه از پژوهشکده کارشناسان
 نیز هادانشگاه و هاشهرستان ادارات سازمان، جمله از هابخش
 از بسیار های دشواری با اطالعات به دستیابی اگرچه گیرد. بهره
 مرحله هر هایشنامهپرس گردآوری و پاسخگویی کندی جمله
 به دستیابی به منجر شده انجام کارهای عهومجم شد. مواجه

 موضوعی محور ده در شده شناسایی هایپژوهش بندیاولویت
 شده انتخاب پژوهشی نیازسنجی رویکرد تفاوت به توجه با .شد
 ،پیشین رویکردهای با یابی(مساله  بر )مبتنی مطالعه این در

 این در .است دشوار اندکی آمده دست به ایهیافته مقایسه امکان
 بر اند.شده گزارش اول مورد ده تنها موضوعی محور هر از مقاله

 برای زیر کلی نکات مطالعه این از مستخرج هاییافته مبنای
 گیرد:می قرار توجه مورد اهداف به دستیابی

 زیستمحیط حفاظت سازمان در پژوهشی هایطرح انجام
 هایطرح انجام مواردی در امر این نتیجه ،ودشمی سپاریبرون

 هبود بخشرضایت کیفیت بدون مواردی در و تکراری موازی،
 عنوان به پژوهشکده جایگاه به توجه واندتمی مهم این .است

 توجه مورد را زیستیمحیط تحقیقات زمینه در فعال کنشگری
 پژوهشی نیازسنجی هر فعال کنشگرسو دیگر از دهد. قرار

 رد یا انتخاب در خود تخصصی هاینظر با که هستند انخبرگ
 منظور به کنند.می ایفا را ثریوم نقش پژوهشی موضوع یک
 پژوهشگران اطالعات بانک شودمی پیشنهاد بیشتر افزاییهم

 انجام زمینه رهگذر این از تا شود ایجاد کشور زیستمحیط
 ایجاد کشور پژوهشی هایبخش سایر با مشترک هایپژوهش

  شود.
 مشکالت حل برای پژوهشی هایایده بانک اندازیراه

 و ثبت امکان جدیدی ایده هر تا کند کمک تواندمی زیستیمحیط
 فرایند تکرار در و کند پیدا را گیرانتصمیم سوی از توجه

 هایپژوهش تنها مطالعه این بود. خواهد کارآمد بسیار نیازسنجی
 هایپژوهش که درصورتی است کرده بررسی را سازمان
 و موسسات سایر و هادانشگاه توسط شده انجام زیستیمحیط

 خواهد مشخص شوند بررسی کشور کل در پژوهشی نهادهای
 ضمن دارد وجود تکرار و کاریدوباره از عظیمی حجم چه که شد
 عمال نامطلوب هایپژوهش کنار در مطلوب هایپژوهش که این

  اند.نکرده پیدا کاربردی
 

 هاشتیاددا
1. Research Impact Framework (RIF) 

2. State of Environment (SOE) 

3. Attractiveness 

4. Feasibility 
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