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Abstract
Access to a favorable environment is one of the goals of Iran's 1404 Vision Policy.
What is meant by a favorable environment and how can the country move towards
it? The purpose of this article is to provide a model for monitoring the
environment of Iran and 25 countries subject to the document and monitoring their
status in three periods: 2006, 2011 and 2016. First, the final model is extracted
from the theoretical foundations and background based on the opinion of experts
using a focused group interview, questionnaire, Delphi, coefficient of variation
and average relative weight in the form of 7 indicators and 17 variables. Then, a
composite index was created by using the TOPSIS technique. Finally, the state
and performance of the environment of Iran and the countries subject to the
document in general and in seven dimensions have been studied. The results show
the inappropriate performance and environmental trend of Iran and countries in
the region. However, in 2016, Iran was ranked seventh in the region and higher
than its regional rivals (except Turkey). On the other hand, the intensity of the
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decline in the index in Iran was 1.02, higher than the average and the main
countries (except Saudi Arabia and Egypt). Iran's performance in four indicators,
namely drinking water and sanitation; biodiversity, habitats, forests and pastures;
climate and energy; and water resources, were worse than the important countries
in the region. in two indicators, namely "Settlements" and "Agriculture", Iran
performed better and the air quality indicator didn’t have sufficient data to
evaluate. Finally, with reference to critical areas, policy priorities are suggested.
Keywords: favorable environment, Iran's 1404 Vision Policy, Environmental
monitoring, the composite index
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چکیده
برخورداری از محیطزی ست مطلوب یکی از آرمانهای سند چشمانداز  1404است .منظور
از محیطزی ست مطلوب چی ست و چگونه میتوان از حرکت ک شور در را ستای این آرمان
اطمینان یافت؟ هدف این مقاله ارائه مدلی برای پایش محیطزیستتتت ایران و  25کشتتتور
مو ضوع سند و پایش و ضعیت آنها در سه مقطع 1390 ،1385و  1395ا ست .ابتدا مدل
ا ستخراجی از مبانی نظری و پی شینه برا ساس نظر خبرگان با ا ستفاده از م صاحبه گروهی
متمرکز ،پر سشنامه ،دلفی ،ضریب تغییرات و میانگین وزن ن سبی در قالب  7شاخص و
 17متغیر ،نهایی و با تکنیک تاپستتیس و بر استتاس دادههای ملی و بینالمللی تبدیل به
شاخص ترکیبی شده ا ست .سپس و ضعیت و عملکرد محیطزی ست ایران و ک شورهای
موضوع سند به طور کلی و در ابعاد هفتگانه بررسی شده است .نتایج ،نشاندهنده عملکرد
و روند نامنا سب زی ستمحیطی ایران و ک شورهای منطقه ا ست .بااینحال ایران در سال
 1395در رت به هفتم منط قه و باالتر از رق بای منط قهای خود (بجز ترک یه) قرار دارد .از
طرف دیگر شتدت کاهش شتاخص در ایران با نرخ  1.02بیشتتر از متوستط و کشتورهای
اصتتلی (بجز عربستتتان و مصتتر) بوده استتت .عملکرد ایران در چهار شتتاخص آب شتترب و
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بهدا شت؛ تنوع زی ستی ،زی ستگاهها و جنگلها و مراتع؛ اقلیم و انرژی؛ و منابع آبی ،ن سبت
به کشتورهای مهم منطقه بدتر ،در دو شتاخص «ستکونتگاهها» و «کشتاورزی» بهتر و در
شاخص کیفیت هوا ،فاقد دادههای کافی برای ارزیابی است .در پایان با اشاره به حوزههای
بحرانی ،اولویتهای سیاستگذاری پیشنهاد شده است.
واژههای کلیدی :محیط زیست مطلوب ،سند چشمانداز ،ایران ،پایش ،شاخص ترکیبی
تاریخ دریافت00/04/01 :

تاریخ بازبینی00/06/02 :

تاریخ پذیرش00/06/17 :

فصلنامه راهبرد ،دوره  ،30شماره  ،99تابستان  ،1400صص 362-333

مقدمه
در بند چهارم سننند چ ن انداز  1404ایران  ،برخورداری از محیطزیسننم موبو
بهعنوان یکی از خصوصیات جامعه در افق چ

انداز بیان شده اسم .در ماده 50

قانون ا سا سی نیز حفاظم محیطزی سم که ن سل امروز و ن سلهای بعد باید در آن
حیات رو به رشدی داشته باشند ،وظیفه عمومی تبقی شده اسم و لذا فعالیمهای
اقتصننادی و غیر آن که با آلودگی محیطزیسننم یا تخریب غیرقابلجبران آن همراه
اسننم ،ممنوع شنندهاند .اما منظور از محیطزیسننم موبو
عمبکرد ک ور درجهم تحقق محیطزیسم موبو
مقای سه با  25ک ور مذکور در سند چ

چیسننمی آیا تاکنون

بوده اسمی وضعیم ک ور در

انداز و عمبکرد کدامیک از بخشهای

محیطزیسم بهتر و کدام بخش بدتر بوده اسمی و چه باید کردی
هدف این مقاله انعکاس نتایج موالعهای ا سم که در درجه اول مدل سادهای
برای پایش محیطزیسم ک ور و ک ورهای موضوع سند چ

انداز ارائه میدهد

و سپس وضعیم محیطزیسم ایران را در مقایسه با ک ورهای موضوع سند در سه
مقوع  1390 ،1385و  1395ترسی میکند.
مدل ا ستخراج شده از مبانی نظری  ،بر ا ساس نظر خبرگان در قالب 17متغیر
و 7شاخص در دو حوزه سالممزی سممحیوی و بهرهوری پایدار از منابع طبیعی،
نهایی شده و با ا ستفاده از تکنیک تاپ سیس و برا ساس دادههای مبی و بینالمببی
شنناخص ترکیبی سنناخته شننده و وضننعیم محیطزیسننم ک ننورها در کل و ابعاد
هفتگانه در مقاطع مذکور ارائه شده اسم.
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 .1بیان مسئله
تدوین چ ن انداز به مفهوم ترسننی تصننویر موبو

آینده ،از چند دهه پیش وارد

ادبیات برنامهریزی و مدیریم ک ورها شده اسم ،ک ورها یا مناطقی از آنها ،بنا بر
دالیل متفاوت ،اقدام به ترسی وضعیم آینده خود در موقعیم جغرافیایی خاص یا
در زمینه مو ضوعی خاص میکنند .تدوین سند چ

انداز  1404ک ور ،در یک

دوره زمانی نزدیک به یک ساله تهیه شده و با ابالغ به سران سه قوه مقرر شد از
ابتدای سال  1384مقارن با آغاز برنامه چهارم و طی سه برنامه 5ساله توسعه بعدی،

مبنای جهمگیرهای کالن ک ننور قرار گیرد (رضننایی میرقائد & دهکردی مبینی,
 ,1385ص.)79-71 .
بهرهمند از محیطزیسننم موبو

بهعنوان یکی از آرمانهای سننند چ ن انداز

ک ننور در سننال  1404تعیین شننده اسننم .اما ماهیم مفهومی آرمانهای سننند
چ ن انداز و دربرگیری حوزههای فراتر از برنامههای توسننعه پنجسنناله و سنناالنه،
برای پایش ،نیاز به شاخص سازیهای جدیدی دا شته که با ر صد نظاممند ،میزان
پی رفم و انحراف از آن اح صا و تدابیر الزم ازطریق د ستگاههای سیا سمگذار و
مجری اتخاذ شود .اصوالً «شما نمیتوانید آنچه را اندازه نمیگیرید ،مدیریم کنید».
ضنننرورت پایش محیطزیسنننم ،از اختالفات عمیق بین سنننیاسنننمگذاران
درخصنننوص بهترین راه حل ها و همچنین از عدماطمی نان درمورد ماه یم و عبم
م کالت زی سممحیوی نا شی می شود .اندازهگیری خو

و ضعیم محیطزی سم،

عین یم را در بحث های مربوط به سننن یاسنننم های زیسنننممحیوی وارد کرده و
اختالفنظر درمورد دامنه و جدیبودن م ننکالت را کاهش و توجه به راهحلها را
افزایش میدهد.
درزمی نه پایش محیطزیسننننم موبو  ،ت مامی م وال عات با اسنننت ناد به
تکشنناخصهای بینالمببی بوده یا منحصننر به چند گزارت تخصننصننی سننازمان
محیطزیسم ک ور اسم .اینکه محیطزیسم موبو

برای ک ور درحال توسعهای

همچون ایران و رقبای منوقهای آن چیسم و مدل و شاخصهای پایش و رصد آن
چگونه باید باشدی وضعیم کالن محیطزیسم در ایران و ک ورهای موضوع سند
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طی دهه گذشننته چه فرایندی را طی کرده اسننمی و عمبکرد هریک از حوزههای
محیطزیستی ک ور چگونه بوده اسمی موضوع این موالعه اسم.
 .2اهداف و سواالت پژوهش
هدف مقاله ،تدوین مدل سادهای برای پایش محیطزیسم ایران و ک ورهای منوقه
و سنننجش وضننعیم کبی و هریک از حوزههای محیطزیسننتی ایران و ک ننورهای
منوقه طی  10سال ( )1395-1385گذشته اسم.
 .3پیشینه نظری پژوهش
 .3-1محیطزیست سالم (مطلوب)

در یک تعریف سنناده ،محیطزیسننم شننامل تمام شننرایط خارجی موزر بر زندگی،
توسننعه و بقای یک ارگانیزم اسننم که میتواند شننامل منوقه جغرافیایی ،شننرایط
اقبیمی و آلودهکننده ها یا صنننداهایی باشننند که آن ارگانیزم را دربرگرفته اسنننم.
محیطزیسننم در یک تقسننی بندی کبی شننامل محیططبیعی و محیط سنناختهشننده
میشود ).(Collin, 2004, p. 74
محیطزیسننم سننال 1با تامین نیازهای اسنناسننی انسننان ،بنیان زندگی را شننکل
میدهد؛ اما اسنننتفاده زیاد از طبیعم ،محیطزیسنننم و کرهزمین را با مخاطرات
مختبف مواجه کرده اسننم .پیرو ه نندارهای فعالیمهای طرفداران محیطزیسننم
برای اولینبار در سال  1372در کنفرانس بینالمببی سازمان مبل متحد در استکهب ،
حق بر محیطزی سم ،یعنی حق دا شتن محیطزی ستی سال (درکنار دو حق آزادی و
برابری) بهعنوان حقوق بنیادین ان سانها تبقی شد و تاکنون تالتهای قابلتوجهی
درزمینه نحوه تامین آن صورت گرفته ا سم .پایداری یا تو سعه پایدار و ر شد سبز
دو حوزه مه موالعه و سیاسمگذاری درزمینه تامین محیطزیسم سال یا موبو
اسم.

1. healthy environment
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 .3-2پایداری

ایده پایداری1که برای اولین بار در مباحث مرتبط با جنگلداری در سنننال  1713به
معنی عدمقوع درختان بیش از میزانی که رشد میکنند ،بهکاررفتهبود

& (Kuhlman

) .Farrington, 2010, p. 3437از سال  1987با گزارت کمیسیون جهانی محیطزیسم
و تو سعه2به یک رویکرد بینالمببی تبدیل شد .د ستیابی به نیازهای موجود ،بدون
بهخورانداختن توانایی نسلهای آتی در تامین نیازهای خودشان  ،تعریف ارائه شده
از پایداری در این گزارت اسم.

)(WCED, 1987, p. 14

در تعریف دیگر از کمیسیون مذکور ( ،)1996توسعه پایدار به فرایند تغییر تعبیر
شننده اسننم که طی آن بهرهبرداری از منابع ،جهمگیری سننرمایهگذاری و توسننعه
تکنولوژی و تغییرات نهادی ،به صورت هماهنگ بوده و قاببیم دستیابی نسل حاضر
و نسلهای آتی ب ر به نیازها و آمالشان را ارتقا میدهد ).(Chiu, 2003, p. 222
عالوه بر تعاریف ،تعابیر مختبف در تبیین پایداری بهکاررفتهاسننم .برای ملال
سنننولو معتقد اسنننم که بهرهبرداری از منابع طبیعی (شنننامل تجدیدشنننونده و
تجدیدناپذیر) غیرقابلاجتنا

ا سم اما این به مفهوم نابودی کامل آنها نی سم چرا

که منابع طبیعی میتواند تو سط سرمایه 3جایگزین شود

(Kuhlman & Farrington,

) .2010, p. 3441او پی نهاد میکند رانم منابع باید در سرمایه مولد 4،سرمایهگذاری
شود تا بدینوسیبه نابودی منابع برای نسلهای آتی جبران شود .اما عدهای مخالف
این ایده هستند که منابع با سرمایه قابلجایگزینی اسم آنها معتقدند که پایداری به
مفهوم حفظ منابع طبیعی ضنننروری برای بقاسنننم .از این دو گرایش به پایداری
ضعیف و پایداری قوی تعبیر

میشود).(Kuhlman & Farrington, 2010, p. 3443

پا یداری میتوا ند وضنننعیتی تعریف شنننود که مجموع م نابع طبیعی و
انسنننانسننناخم ،برای آینده قابلپیشبینی ،حداقل زابم باشننند بهطوریکه کیفیم
زندگی نسننل آتی کاهش نیابد .بهطورایدهآل در زمان ارزیابی ازرات هر سننیاسننم،
1. Nachhaltigkeit the German term for sustainability
2. World Commission on Environment and Development
3. capital
4. productive capital

پایش محیطزیست ایران در افق سند چشمانداز ،دوره 1395-1385

341

برنامه و پروژه ای ،باید افزودن بر کیفیم زندگی و ازر ملبم یا حداقل خنلی بر
وضننعیم منابع آتی ،مدنظر باشنند فقط در این صننورت اسننم که میتوان مدعی
توسعه پایدار شد ).(Kuhlman & Farrington, 2010, p. 3443
 .3-3رشد سبز

ر شد سبز نوعی از ر شد اقت صادی ا سم که در درون محدودیمهای نظام طبیعی
شننکل میگیرد و تغییر جهم بنیادی ،مفهومی و مادی از مدلهای رشنند مبتنی بر
م نابع بهسنننوی مدل رشنننند دوسننن تدار محیطزیسننننم را ن ننننان مید هد
).(Yongfu & Quibria, 2013, p. 2
مفهوم ا صبی ایده ر شد سبز همان ایده ر شد اقت صادی (ر شد تولید ناخالص
داخبی  )GDPاسم که به حفاظم از محیطزیسم اهمیم بی تری میدهد؛ اما این
«اهمیم بی تر» محل بحث و مناق ه اسم .در نمونههای اولیه تأکید فقط بر کاستن
از تغییرات اقبیمی بود ا ما در نمو نه های اخیر حوزه وسنننیعتری از م نابع محیوی
(خاک ،آ

و غیره) را دربرمیگیرد .در تعریف ارائهشنننده ازطرف )2011( OECD

چنین آمده ا سم« :ر شد سبز ت ویق به ر شد و تو سعه اقت صادی ا سم که در آن
دارایی های طبیعی به ارائه منابع و خدمات زیسنننممحیوی درحد تامین شنننرایط
خو

زی ستن ما ،ادامه دهد» ) .(Jacobs, 2012, p. 4ف صل م ترک تعاریف ،سوحی

از حفاظم از محیطزی سم ا سم که در الگوهای رایج از ر شد اقت صادی مالحظه
نمیشود).(Jacobs, 2012, p. 5
در سننالهای اخیر سننه گونه از تروری رشنند سننبز با اسننتناد به شننواهد و
استداللهای مختبف مورح شدهاسم .در گونه اول که به رشد سبز کینزی معروف
ا سم بر محرک بودن اقدامات محیوی در شرایط رکود اقت صادی تأکید شدها سم.
در تعبیر دوم ،ا صالحات در محیطزی سم میتواند برپایه چارچو

ا صبی تروری

اقت صادی ،به صورت ملبم در ر شد اقت صادی ازر بگذارد و در تعبیر سوم از ر شد
سننبز عموماً بر این نکته تأکید میشننود که اتخاذ سننیاسننم محیوی منجر به ایجاد
تعداد قابلتوجه فرصننمهای شننغبی در صنننایع جدید محیطزیسننتی میشننود
)(Jacobs, 2012, p. 8
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 .4پیشینه تجربی پژوهش
برای سنجش میزان د ستیابی به آرمان محیطزیسم موبو  ،تاکنون موالعه مستقبی
صنننورت نگرفته ،ببکه در معدود بررسنننیهای صنننورتگرفته ،از شننناخصهای
بینالمببی بهعنوان معرف وضننعیم محیطزیسننم اسننتفاده شنندهاسننم .در موالعه
مجمع ت ننخیص مصننبحم نظام ،که بهصننورت عام اقدام به شنناخصسننازی برای
پایش سنننند چ ننن انداز کردهاسنننم ،توصنننیه به اسنننتفاده از شننناخص پایداری
زیسننممحیوی  1ESIشنندهاسننم( .کمیسننیون چ ن انداز و امور نخبگان)1393 ,
پایداری زی سممحیوی شاخص ترکیبی از  21زیر شاخص و  76متغیر ا سم که تا
سننال  2005در مقیاس ک ننورها پایش میشنند و پس از سننال مذکور با شنناخص
عمبکرد زیسننممحیوی 2EPIجایگزین شنندهاسننم (YCELP, 2005) .نتایج پایش
موالعات مجمع ت خیص انت ار عام نیافتهاسم.
در موننالعننات مرتبط محققننان داخبی نیز از شنننناخص میزان تولینند
دیاک سیدکربن  CO2بهعنوان شاخص معرف برای و ضعیم محیطزی سم ا ستفاده

شدهاسم.ملل( :سالطین & استانبولچی )1395 ,و (بهبودی & سجودی.)1389 ,

در ایران عالوه بر انت ار دادههای زیسممحیوی سازمانهای تخصصی که در
سننالنامههای آماری ک ننور نیز منت ننر میشننود ،تدوین گزارتهای وضننعیم
محیطزیسم ایران  3،SoEبرای دیدبانی محیطزیسم در ک ور صورت میگیرد .این
گزارت ها از اوایل دهه  1380با تدوین دو گزارت  1382و  1383آغاز شننند .در
گزارت سوم که با وقفه ،در سال  1394منت ر شد ،وضعیم محیطزیسم ک ور با
اسنننتفاده از مدل 4،DPSIROدر فاصنننبه سنننالهای  1383تا  ،1392منعکس شننند.
بررسیها در  13حوزه مستقل و با استفاده از  51شاخص انجام شده که ن اندهنده
افول و تنزل وضنننعیم در اغبب حوزههاسنننم .در پایان بررسنننی هر حوزه نیز،
راهکارهایی برای اصالح ،پی نهاد شده اسم( .ذکایی ,1394 ,ص)20 .
1. environmental sustainability index
)2. The Environmental Performance Index (EPI
3. State of the Environment
)4. Driving forces, Pressures, State, Impact, Response, Outlook (DPSIRO
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زی سممحیوی )(EPI
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شاخص ترکیبی بینالمببی ا سم که از

سال  ،2002و ضعیم زی سممحیوی ک ورها را ازطریق  24شاخص ،هر دو سال
یکبار ارزیابی میکند .شاخص عمبکرد زی سممحیوی ایران در سالهای ،2006
 2016و  2020بهترتیب  66,32 ، 70و  48و رتبه در بین ک ورهای مو ضوع سند
 17 ،5و  6بوده اسم که ن اندهنده نوسان عمبکرد ایران طی  15سال در مقای سه
با ک ننورهای منوقه بوده اسننم.

)(Esty, et al., 2006) , (Hsu A. , 2016, p. 114

)(Wendling, 2020, p. 12

رد پای اکولوژیک بهمنظور سنجش و ضعیم محیطزی سم ،رو شی ا سم که
بهصورت ساالنه برای ک ورها محاسبه میشود .ظرفیم زیستی برای  5دسته اصبی
کاربری زمین و شش د سته تقا ضای م صرفی محا سبه می شود .با مقای سه ظرفیم
زیستی و میزان مصرف هر پهنه ،میزان پایداری مناطق سنجیده می شود که به واحد
هکتار

جهانیgha-

بیان

میشود(Galli, et al., 2011, p. 11) .

موابق آخرین گزارت (شنننامل داده های  1961تا  ، )2017سنننرانه رد پای
اکولوژیک هر فرد در ایران  3,22هکتار جهانی و ظرفیم زیسننتی متوسننط موجود
برای هر فرد  0,74هکتار جهانی اسنننم .ارقام متناظر جهانی بهترتیب  2,77ردپا و
 1,6هکتار ظرفیم زیستی اسم.عمبکرد زیسممحیوی ایران با بهرهبرداری بیش از
 335در صدی از ظرفیم زی ستی خود رتبه  12بدترین عمبکرد منوقه بعد از رژی
اشغالگر قدس و ک ورهای نفتی منوقه اسم ).(Global Footprint Network, 2021
آر مان های توسننن عه هزاره

MDG

روشنننی برای پایش تضنننمین پا یداری

محیطزی سم (موابق آرمان هفت ) ارائه داده ا سم که شامل  4هدف عمبیاتی و 10
شاخص م ستقل ا سم .ک ور ما ع ضو این برنامه بود که برای پایش و ضعیم دو
گزارت در سالهای  2004و  2006و سایم اخت صا صی در مرکز آمار ایران ایجاد
شد که دادههای شاخصها در فا صبه سالهای  1384تا  1393ارائه میکند (مرکز
آمار ایران ,شننناخصهای اهداف توسنننعه هزاره جمهوری اسنننالمی ایران (- 93
.)1400 ,)1384
در سنننال  2015آرمانهای توسنننعه پایدار  ،SDGsبا  17آرمان کالن بهعنوان

♦ سال  ♦ 30شماره  ♦ 99تابستان 1400

344

چارچو

و برنامه عمل  15سال آتی ک ورها به تایید اعضای سازمان مبل رسید.

آرمانهای  11تا  15ارتباط بی ننتری با مفهوم محیطزیسننم موبو

دارند و برخی

اهداف عمبیاتی آرمانهای  8و  9نیز در ارتباط با محیطزیسننم اسننم ،درمجموع
 49هدف عمبیاتی مرتبط با مفهوم محیطزی سم در این برنامه تعیین شدها سم که
توسننط  72شنناخص مسننتقل پایش میشننود .با وجود اینکه ایران جزو این برنامه
نیسننم ،اما دادههای ک ننور ما نیز در سننایم اختصنناصننی آن منعکس میشننود
(United Nations D. , 1400).

با نظر به عدموجود موالعه مسننتقل برای شنناخصسننازی درخصننوص آرمان
محیطزی سم موبو  ،برر سی پی ینه به روتهای عام پایش و ضعیم و عمبکرد
محیطزیسم محدود شد .بهغیر از شاخص عمبکرد زیسممحیوی

EPI

و شاخص

ردپای اکولوژیک که شاخصهای ترکیبی و در سوح بینالمببی سنجیده می شود،
دیگر روتها ،مجموعهای از شنناخصهای مسننتقل هسننتند که قادر به ارائه یک
شنناخم اجمالی و مقایسنهپذیر از وضنعیم و عمبکرد کل محیطزیسنم نیسنتند.
شاخص ترکیبی  EPIنیز شاخصی عام برای مقایسه وضعیم تمام ک ورها در سوح
جهانی اسننم لذا نمیتوان انتظار داشننم باتوجه به شننرایط خاص ک ننور ما و
ک ننورهای منوقه با سننوح توسننعهیافتگی تقریباً برابر و مالحظات زیسننممحیوی
م ترک ،مدل متناسبی برای پایش محیطزیسم در این منوقه باشد.
الگوی پی نننهادی ردپای اکولوژیک نیز بهرغ ارائه شنناخص مقایسننهپذیر و
وا حد ،ه بهج هم ناد یدهگرفتن برخی جن به های مه مان ند آلودگی ها و ه
به جهم ارائه بسنننیار کبی وضنننعیم در واحدهای مبی ،از روشننننگری کمتری
برخوردار اسننم .در موالعه حاضننر با آگاهی از محدودیمهای مذکور ،باتوجه به
شرایط عمومی ک ور و منوقه ،تدوین شاخص ترکیبی مدنظر بوده ،که درعین ارائه
یک نگاه جامع و مقایسهپذیر و به تفکیک حوزههای اصبی در سالهای طیشده از
سند چ

انداز؛ همچنین در سالهای آتی نیز با نظر به پایگاههای اطالعاتی موجود

و کمبود دادهها ،قاببیم پایش و ارائه ت صویری رو شن برای سیا سمگذاران دا شته
باشد.
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 .5محدوده و قلمروی موردمطالعه
محیطزیسننم ایران و  25ک ننور موضننوع سننند چ ن انداز ،محدوده و قبمرو این
موالعه اسم.
 .6روش و ابزار تحقیق و نحوه تجزیه و تحلیل دادهها
روت تحقیق این موالعه در مرحبه اول توصنننیفی (در مفهوم عام) و تحبیبی (در
مفهوم خاص) و در مرح به پایش از نوع نر ماتیو یا هن جاری (در مفهوم عام) و
ارزیابی (در مفهوم خاص) اسم( .مبکیان )1380 ,و ابزارهای پژوهش شامل روت
اسنننادی ،مصنناحبه گروهی متمرکز ،پرسننشنامه ،روت دلفی ،ضننریب تغییرات1یا
عامل ویبیامسون ،میانگین وزن نسبی و روت تاپسیس2اسم.
در مرحبه اول هدف ،دسننتیابی به شنناخصهایِ معرف وضننعیم و عمبکرد
محیط زیسم ایران و ک ورهای موضوع سند بوده اسم که ابتدا با بررسی اسنادی
در ادبیات مو ضوع ،شاخصهای اولیه ا ستخراج و پس از بحث و برر سی آنها در
م صاحبه متمرکز گروهی با چند خبره محیطزی سم ،پر سشنامه اولیهای آماده شد.
پرسننشنامه در دو حوزه اصننبی سننالمم زیسننممحیوی؛ و بهرهوری پایدار منابع
طبیعی و 7زیرحوزه و  48متغیر صنننورتب ندی شننند و برای جمع بزر تری از
خبرگان ( 15خبره محیطزیسم) ارسال شد و نظر ای ان درخصوص وزن نسبی و
اولویم هریک از متغیرها در یک طیف  1تا  11پرسننیده شنند .برای انتخا

نهایی

شاخصها از ضریب تغییرات که میزان تفاه بین خبرگان را ن ان میدهد و پرت
دادهها بهعنوان آ ستانهها 3ا ستفاده شد 17 .شاخص نهایی انتخا

و مجدداً طی دو

مرحبه نظرات همان خبرگان درخصنننوص وزن نسنننبی متغیر های نهایی اخذ و
میانگین نظرات مرحبه دوم بهعنوان وزن نهایی متغیر منظور شد.
در مرحبه دوم ،هدف ،سننننجش میزان دسنننتیابی و حرکم در مسنننیر آرمان
محیطزیسم موبو

در ایران درقیاس با ک ورهای موضوع سند چ

انداز بود .با

)1. Coefficient of Variation (cv
2. Topsis
3. Threshold or Cutpoint
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مراجعه به اسنننناد و پایگاههای اطالعات مبی و بینالمببی برای سنننه مقوع زمانی
( 1385معادل  2006میالدی) )2011( 1390 ،و  )2016( 1395دادهها جمعآوری و
با استفاده از روت تاپسیس شاخص ترکیبی محیطزیسم موبو

ساخته شد.

در این روت ،دادههای شنناخصها برای ایران و ک ننورهای موضننوع سننند
چ

انداز در هر سال ،ماتریس اولیه را ت کیل میدهد که بعد از نرمالکردن ،در

وزن ن سبی هر متغیر که پیشتر تو سط خبرگان تعیین شدها سم ،ضر

می شود.

نتیجه ،ماتریس نرمال شده وزنی شاخصها یا ماتریس  Vاسم .سپس با استفاده از
ماتریس راهحلهای ایدهآل و غیرایدهآل (بی ترین و کمترین مقدار هر متغیر در بین
ک ننورها) ،فاصننبه مقادیر متغیر هر ک ننور نسننبم به مقادیر ایدهآل و غیرایدهآل
محاسننبه میشننود .درنهایم جمع فاصننبه تمامی متغیرها از راهحلهای ایدهآل و
غیرایدهآل ،آماره  𝐶𝑖+به دسنننم میآید که میزان مقادیر عددی شننناخص ترکیبی
ساختهشده برای هر گزینه یا ک ور اسم (کالنتری ,1391 ,ص.)299-268 .
در شرایط ناب سندگی دانش موجود ،با اعتبار سنجی نظری( 1برر سی معتبربودن
ارتباط مفاهی با نظریهها در جبسننات خبرگی) ،حسنناسننیم در انتخا

خبرگان

(داشتن دو ازر مرتبط یا حداقل  10سال تجربه مرتبط) و مستندسازی گسترده (تهیه
فایل صوتی و )...در کل مفاهی و با استفاده از تبادلنظر همتایان و چندوجهیسازی
منابع ،شاخصهای انتخابی و مدل ،معتبر شدهاسم.
 .7یافتههای تحقیق
فرایند تو صیفی و تحبیبی مذکور در مرحبه اول موالعه ،منجر به تعیین  7شاخص
و  17متغیرِ معرف با وزن نسنننبی م نننخص برای پایش وضنننع یم و عمبکرد
محیطزیسننم ایران و ک ننورهای موضننوع سننند چ ن انداز شنند(جدول ،)1که با
جمعآوری دادهها در مرحبه دوم ،با روت تاپ سیس ،شاخص ترکیبی محیطزی سم
موبو

ساخته شد .در اینجا بعد از ا شاره مخت صر به یافتههای تحقیق به تفکیک

شاخصها ،نتایج شاخص ترکیبی ارائه شدهاسم.

1. Theoretical validity
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جدول  1شاخصهای نهایی سنجش بهرهمند از محیطزیست مطلوب
حوزه

سالم
تیس مزی ت

شاخص

ضریب
اهمیت

کیفی کوا

0.16

کیفی حب ش به اش

بهر شپی
ویی اپ مهیبع
طبیوت

0.15

ههوعتیسدت تیسد ی کی ش
جه تهی ش مراهع

0.15

اقیتم ش انرژی

0.14

سعوند ی کی

0.14

مهیبع حبت

0.14

کدیشپتی

0.13

متغیر

میانگین

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

ضریب
اهمیت

ضریب
اهمیت
نهایی

شیخص کیفی کوا  AQIاپ شهرکیی بیالی  350کزاپ نفر
کیفی سوخ مصرفت
هو اا جموی اپ مورض ذپا جیم کوچکهر ات  2.5میعرشن
برخوپااپی ات حب شرب سی م
اپص جموی هز ووشش خ می جمع حشپی ش افع به اشدت فیضالب شهری
نسب تمینکیی هخریبش به کل تمین
متیی اجرایت حبخیزااپی
م یری ویی اپ جه لکی
ش کربن (انددیپ ایاکسی کربن اپ کل اقدصیا بهاتای کر شاح اپتش افزشا به االپ)
ش انرژی (میزان مصرف انرژی بهاتای هو ی یک شاح کیال یی خ می )
سرانه انددیپ ایاکسی کربن اپ سی
سرانه هو ی پشتانه وسمین کیی جیم شهری
سرانه هو ی وسمین کیی خ رنیک
میزان بهر شپی حب اپ کدیشپتی
میزان بهر شپی حب اپ کدوپ
شیخص م یری ویی اپ نیدرشژن (شیخص بهر شپی نیدرشژن ) NUE
میزان کل سموس ش حف کشکی اسدفیا ش اپ اپاضت کدیشپتی

9.67
9
9.47
10
8.73
8.87
8.13
8.67
9.33
9.47
9.00
9.00
8.87
10.60
10.20
7.53
8.60

1.35
1.46
1.60
1.25
1.39
1.68
1.64
1.80
1.05
1.13
1.36
1.65
1.73
0.83
1.01
1.96
2.38

0.14
0.16
0.17
0.13
0.16
0.19
0.20
0.21
0.11
0.12
0.15
0.18
0.19
0.08
0.10
0.26
0.28

0.34
0.32
0.34
0.53
0.47
0.35
0.32
0.34
0.34
0.34
0.32
0.50
0.50
0.51
0.49
0.47
0.53

0.052
0.048
0.050
0.080
0.070
0.048
0.044
0.047
0.047
0.048
0.045
0.065
0.065
0.082
0.078
0.065
0.075
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.7-1کیفیت هوا

کیفیت هوا در شهههاهاب بگر  :در سننالهای اخیر برخی موسننسننات بینالمببی
تالتهایی برای پایش بینالمببی شهرها انجام دادهاند .در ک ور ما از سال ،1393
پایش کیفیم هوای شهرهای بزر

و مه صنعتی صورت میگیرد .پایش براساس

شننناخص کیفیم هوا  AQIصنننورت گرفته و بهصنننورت روزانه دادههای آن ارائه
می شود .این شاخص از ترکیب پنج آالینده ا صبی هوا محا سبه می شود (وزارت
بهداشم ،درمان و آموزت پزشکی ,1390 ,ص.)3 .
دادهها برای مقای سه و ضعیم شهرهای ک ورهای موردبرر سی درد سترس
نی سم .ولی دادههای  20شهر از  22شهر باالی  350هزار نفر جمعیم ایران (بجز
اردبیل و بندرعباس) ،اگرچه به صورت ناقص ،قابلدسترس اسم .برمبنای متو سط
اولین روز فصلها در سال  ، 1397بدترین شاخص کیفیم هوا مربوط به شیراز با
 108و بهترین مربوط به گرگان با  29بوده اسم (سازمان محیط زیسم.)1400 ,
کیفیت سههو ت رفهها  :باوجود رواج بنزین بدون سنننر  ،در صنننورت
عدمرعایم سایر ا ستانداردها( ،ملل بنزن بیش از  5در صد) میتواند دارای ازرات
قابلتوجه بر محیطزی سم و سالمتی افراد با شد .دادههای بینالمببی درخ صوص
میزان بنزن و سننایر ترکیبات مضننر بنزین دردسننترس نیسننم .با این حال دادههای
کیفی بنزین تولیدی چند پترو شیمی ک ور ن اندهنده و ضعیم غیرا ستاندارد طی
سالهای 1392تا 1398در ک ور بوده اسم (ذکایی ,1394 ,ص.)29 .
گوگرد موجود در گازوئیل نیز یکی از منابع مه موزر بر سالمم انسانهاسم.
براسننناس دادههای موجود در سنننال  2015میزان گوگرد گازوئیل در ایران در هر
میبیون واحد  6ppmبوده اسم بهترین عمبکرد ،مربوط به ک ورهای ترکیه؛ امارات
و ارمنستان با  ppm 1بوده اسم ).(stratasadvisors, 2021
ت عداد جمع یم در معرض ذرات معبق کو چکتر از  2,5میکرون :این ذرات
بهدلیل قاببیم نفوذ در عمق د ستگاه تنف سی بهعنوان یکی از دالیل افزایش مر

و

میر ناشنننی از عفونمهای تنفسنننی و بیماریها ،سنننرطان ریه و بیماریهای قببی
عروقی شناخته می شود .دادههای این شاخص فقط برای  2016درد سترس بوده
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اسننم که ن نناندهنده وضننعیم نسننبتاً بهتر ایران در مقایسننه با مقادیر متوسننط و
ک ورهای ا صبی منوقه ( 35,1میکروگرم در هر مترمکعب درمقابل متو سط ،41,8
عربسنننتان  ،78,9ترکیه  ،42امارات  39,4و رژی اشنننغالگر قدس  )19,5اسنننم
).(Global Health Organization, 1400
با مالحظه دادههای مذکور میتوان چنین نتیجهگیری کرد که بهرغ اصالح در
کیفیم هوای شهرها در سالهای اخیر ،ایران همچنان در ردههای میانی ک ورهای
موضننوع سننند ازنظر کیفیم هوا قرار دارد که باتوجه به تغییر در کیفیم سننوخم
مصرفی ،قاببیم بهبودی یا وخی ترشدن دارد.
 .7-2کیفیت آب و بهداشت
د ستا س به آب آ شاریدن

سالم1:موابق تعریف سازمان بهدا شم جهانی به آ

بهبودیافتهای اطالق میشود که سه شرط داشتن منبع در خانه؛ دسترسی به آ

در

هر لحظه و مصنننونبودن از آ های هرز و آلودگی شنننیمیایی را تامین کند .اگر
هریک از سه شرط نباشد اما منبع آ

بهبودیافته در فاصبه  30دقیقه از خانه مستقر

باشنند ،بهعنوان واجد حداقل پایه 2طبقهبندی میشننود .دسننترسننی به آ

سننال در

ایران در سننالهای  2006تا  2015با تغییرات جزئی درحد  91درصنند و در سننال
 2020بهطورمتو سط  94در صد بوده ا سم .باالترین د ستر سی در بین ک ورهای
منوقه بهترتیب با  100و  99,3درصد در سال  2020مربوط به ک ورهای کویم و
رژی اشغالگر قدس بوده اسم ،همچنین دسترسی به آ

سال در عربستان و ترکیه

در سال  2020بهترتیب  59,1و  78,4درصد بوده اسم ).(Washdata, 2021
جمعیت تحتپو شش درات جمعآورب و د ع بهدا شت

ا ضالب شهاب :که

به صورت درصد جمعیم متصل به سیست های جمعآوری فاضال

بیان می شود.

متوسط ک وری در سالهای  1390 ، 1385و  1395بهترتیب  37 ، 27و  47درصد
بوده اسم .ارقام متناظر در سال  2018برای ک ور ترکیه  74و رژی اشغالگر قدس
 99درصد بوده اسم

(OECD, 2021).

1. Safely managed service
2. At least basic
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باتوجه به ارقام فوق ،وضعیم ک ور درزمینه کیفیم آ

و بهداشم نامناسب

اسم.
 .7-3تنوعزیستی ،زیستگاهها ،جنگلها و مراتع

ن سبت زرینهاب تخایب شده به کل زرین :تخریب زمین به کاهش یا از د سم دادن
بهرهوری بیولوژیکی ،اقتصنننادی و کیفیم زمینهای زراعی دی و آبی ،محدودهها،
مراتع ،جنگلها و درخمزارها اطالق می شود .بنا بر آخرین دادهها ،فرسایش خاک
در ایران از رو ند افزای نننی برخوردار بوده و یکی از جدیترین م خاطرات و
مع ضالت در بخش خاک ک ور ا سم.فر سایش ساالنه خاک در ک ور  4,3میبیارد
تن اسم (ذکایی ,1394 ,ص.)35 .
عمل یات اجاای آبخیگدارب :عمب یات اجرایی آبخیزداری به کبیه ف عال یم های
عمبی بهغیر از تهیه طرح و نق ه آبخیزداری گفته می شود که شامل چهار د سته از
ا قدا مات بیولوژ یک ( بذر پاشنننی و ،)...م کانیکی (ب ندسنننازی و ،)...بیوم کانیکی
(کودپاشننی و )...و آبخوانداری (تغذیه سننفرهها و )...میشننود .در سننالهای اخیر،
عمبیات اجرایی آبخیزداری کاهش زیاد و مداوم داشننته اسننم .براسنناس دادههای
موجود ،مجموع انواع عمبیات آبخیزداری از  1318,8هزار هکتار در سال  1385به
 471,1هکتار در سننال  1395کاهش یافته اسننم (مرکز آمار ایران ,سننالنامه آماری
ک ور  ,1396 ,1395ص.)261 .
ردیایت پایدار جنگلها :مفهومی پویا و درحال تکامل ا سم که با هدف حفظ
و ارتقای ارزت های اقتصنننادی ،اجتماعی و محیطزیسنننتی انواع جنگلها به نفع
نسننلهای کنونی و آینده در قالب آرمانهای توسننعه پایدار (شنناخص )15-2-1
تعریف و تدوین شده اسم.این شاخص شامل پنج زیر شاخص اسم .با استفاده از
دادههای پایگاه آماری  SDGsبه روت تاپ سیس ،شاخص ترکیبی ساخته شد که
فقط زیرشننناخص گواهینامه مسنننتقل و معتبر بهدلیل فقدان داده (بجز ترکیه)  ،از
فرایند نهایی حذف شنندهاسننم .نتیجه برای ایران ن ننان از کاهش میزان شنناخص
مدیریم پایدار جنگلها از  0,571در سننال  2005به  0,437در سننال  2015بوده
اسم .ارقام متناظر برای رژی اشغالگر قدس ،ترکیه ،امارات و عربستان ،افزای ی و
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در سنننال  2015بهترتیب برابر  0,484 ،0,633 ،0,694و  0,410بوده اسنننم که به
مفهوم عمبکرد بهتر آنها نسبم به ایران اسم).(UN, 2021
ارقام و روند شنناخصهای فوق ،ن نناندهنده روند نامناسننب ک ننور درزمینه
شاخص تنوعزیستی ،زیستگاهها ،جنگلها و مراتع اسم.
 .7-4اقیلم و انرژی

شدت کابن (انت ار  CO2درکل اقت صاد بهازای هر واحد ارزتافزوده به دالر) :این
متغیر برای ایران در سننال  2006برابر  0,4کیبوگرم  ،سننال  0,38 ، 2011و سننال
 0,39 ، 2016کیبوگرم بوده ا سم .متو سط ارقام متناظر ک ورهای منوقه بهترتیب
 0,36 ،0,41و  0,34کیبوگرم و عمبکرد ک ورهای ا صبی (ترکیه ،رژی ا شغالگر،
امارات و عرب ستان) از ایران بهتر بوده ا سم .برا ساس آخرین داده درد سترس در
سال  2018میزان انت ار در ایران بهازای هر دالر به قیمم زابم  2017معادل 0,47
کیبوگرم بوده اسم).(UN, 2021
شههدت اناژب (میزان مصننرف انرژی بهازای تولید یک واحد کاال یا خدمات):
این متغیر به کارایی استفاده از انرژی در یک ک ور اشاره دارد .در سالهای ،2006
 2011و  2016میزان مصرف انرژی بهازای هر واحد کاال و خدمات بهترتیب 6,54
 6,35 ،و  6,93مگاژول بوده ا سم که ه از متو سط منوقه ( سال  )5,73 ،2016و
ه از ک ورهای ا صبی منوقه عمبکرد بدتری دا شته ا سم .برا ساس آخرین داده
دردسننترس در سننال  2018شنندت انرژی در ایران بهازای هر دالر به قیمم زابم
 2017معادل  .9,08مگاژول بوده اسم ).(UN, 2021
ساانه انتشار دباکسیدکابن در سال :سرانه تولید این گاز ،میزان حساسیم در
استفاده از سوخمهای فسیبی در فرایند توسعه صنعتی را ن ان میدهد .میزان این
متغیر در ایران در سال  2006برابر  7,2تن ،سال  2011برابر  7,8تن و سال 2016
برابر با  8,3تن بوده اسم .متوسط ارقام متناظر ک ورهای منوقه بهترتیب 9,1 ،9,8
و  9,3تن و عمبکرد ک ورهای ترکیه با  ،.4رژی اشغالگر با  7,9تن در سال 2016
بهتر از ایران و امارات با  23,3و عربسننتان  19,5تن در همان سننال ،بدتر از ایران
بوده اسم .در سال  2018سرانه تولید دیاکسیدکربن در ایران برابر با  7,7تن بوده
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اسم ).(data.worldbank, 2021
با ترکیب دادههای سه متغیر ،وضعیم ک ورهای منوقه و ایران درزمینه اقبی و
انرژی بررسننی شنند که عمبکرد ایران کمتر از متوسننط منوقه و در جایگاه بسننیار
نامناسننب (رتبه  )17پایینتر از مصننر (رتبه  ،)4ترکیه (رتبه  ،)5رژی اشننغالگر قدس
(رتبه  )13و باالتر از عربستان (رتبه  )19و امارات متحده عربی (رتبه  )20قرار دارد.
 .7-5سکونتگاهها

ساانه تولید روزانه پ سماندهاب جارد شهاب :میزان تولید پ سماند جامد شهری در
ایران ،نسبم به متوسط ک ورهای موضوع سند ( 2,16کیبوگرم) و ک ورهای مه
منوقه (ترکیه  ،1,49رژی اشنننغالگر قدس  1,82و امارات  2,12کیبوگرم
)2021

(United

 Nations,کمتر و لذا از وضنننعیم بهتری برخوردار اسنننم.آمار تولید زباله

شهری در ایران برا ساس دادههای  SoEایران ،در سالهای  1383و  1392بهترتیب
 45هزار تن و  54هزار تن برآورد شنندهاسننم (ذکایی ,1394 ,ص )43 .که باتوجه
به جمعیم شننهری در سننالهای متناظر ،سننرانه روزانه تولید پسننماند شننهری در
سنننال های مذکور معادل  0,979و 0,973کیبوگرم میشنننود .با این حال دادههای
سازمان شهرداریها و سازمان بازیافم شهر تهران ،سرانه تولید پسماندهای شهری
در ایران را در نیمه دوم دهه  0,64 ، 1380کیبوگرم برآورد کردهاسننم (حسنننوند,

نبی زاده & ,حیدری.)1387 ,

ساانه تولید پ سماندهاب طاناک :پسننماندهای خورناک زبالههایی هسننتند که
بهعبم ویژگیهای سننمی ،عفونی ،رادیواکتیو و قابلاشننتعال بودن آنها ،خور بالفعل یا
بالقوه برای سالمتی انسانها ،سایر موجودات زنده یا محیطزیسم محسو میشوند.
برا ساس گزارت  SoEایران ،میزان تولید سرانه پ سماندهای خورناک درایران
 314کیبوگرم برآورد شننده اسننم (ذکایی ,1394 ,ص )43 .که از این نظر در بین
ک ننورهای دارای داده ،بعد از قزاقسننتان (با رق بسننیار باالی  14173کیبوگرم) و
قرقیزسننتان در جایگاه سننوم به لحات بدترین عمبکرد قرار دارد .این رق در سننال
 2017در ک ور عرب ستان سعودی  27,2و در سال 2016در ترکیه  69,5کیبوگرم
بهازای هر نفر بوده اسم ).(United Nations, 2021
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 .7-6منابع آبی

بهاهورب آب در بخش کشهههاورزب :در مفهوم کبی ،بهرهوری آ
محصننول در هر مترمکعب آ

بهعنوان عمبکرد

تعریف میشننود.بر اسنناس برآورد وزارت اقتصنناد

بهرغ اینکه در مقای سه با متو سط جهانی و عمبکرد ک ورهای منوقه ملل ترکیه و
مصر ،بهره وری آ

در بخش ک اورزی ایران پایین اسم اما طی دهه ه تاد روند

ا صالحی دا شته ا سم .بهرهوری آ
تن) آ

از  0,68کیبوگرم بهازای یک مترمکعب (یک

در سنننال  1380به  0,92کیبوگرم در سنننال  1390افزایش یافته اسنننم

(اسماعیبی خوشمردان.)1396 ,
بهاهورب آب در کشور :این متغیر با تقسی تولید ناخالص داخبی کل بر میزان
برداشنننم از منابع آبی ک نننور طی یک دوره زمانی محاسنننبه میشنننود .بهدلیل
عدمدسترسی از شاخص م ابه استفاده شدهاسم .کارایی استفاده از آ
محصننولی گفته میشننود که بهازای هر واحد حج آ

به مقدار

مصننرفی به دسننم میآید.

براساس دادههای موجود در سال  2016و  ،2018ایران در بین ک ورهای موضوع
سند بهترتیب با  3,8و  4,55دالر ارزتافزوده بهازای یک مترمکعب آ
با فا صبه زیاد از متو سط ک ورهای منوقه ( 28,4دالر) و ک ورهای بزر

م صرفی،
و مه

(رژی اشنننغالگر قدس  104دالر ،امارات  70دالر ،عربسنننتان  28دالر و ترکیه 13
دالر) در جایگاه نامناسب هفدم قرار دارد ).(UN, 2021
 .7-7کشاورزی

شا ص ردیایت پایدار نیتاوژن (شاخص بهرهوری نیتروژن  :)NUEنیتروژن یا ازت
غذای ا صبی برای گیاهان ا سم .کمبود نیتروژن باعث کاهش ر شد و کاربرد زیاد
آن ،مو جب ازرات منفی بر رشننند گ یاه و تول ید میوه یا غنیشننندن بیشاز حد
اکوسنننیسنننت ها ،و لذا منجر به مر

برخی از گونهها و با تخریب تنوع زیسنننتی

می شود .برا ساس دادههای موجود در سال  ،2016شاخص بهرهوری نیتروژن به
نسننبم محصننول در ایران با  90درصنند ،باالتر از متوسننط ک ننورهای منوقه (79
درصد) بوده اسم ().)Hsu A. , 2016
ریگان کل سموم و آ تکشهاب ا ستفاده شده در ارا ض ک شاورزب :در سالهای
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 2011 ،2006و  2016متو سط سموم م صرفی در هر هکتار در ایران بهترتیب ، 0,43
 0,2و  0,27بوده اسنننم.متوسنننط ارقام ک نننورهای منوقه بهترتیب  3 ، 2,7و 2,76
کیبوگرم بوده اسم .متوسط سموم مصرفی در ایران براساس آخرین دادههای موجود
در سال  2018بهازای هر هکتار  0,42کیبوگرم بوده اسم). (Fao, 2020
با ترکیب داده های دو متغیر ،عمبکرد زیسنننممحیوی ک ننناورزی ایران از
متوسط منوقه باالتر و در جایگاه مناسب پنج منوقه و باالتر از قزاقستان (رتبه ،)8
ترکیه (رتبه  )10و عربسننتان (رتبه  )14قرار دارد .شنناخص وضننعیم ایران در این
زمینه بهرغ اصنننالح جزئی در میانه دوره تقریباً زابم ( 0,965در سنننال  1385به
 0973در سال  1390و  0,966در سال  )1395بوده اسم.
 .7-8ارزیابی کلی محیطزیست مطلوب

برمبنای متغیرهای دارای داده ( 10متغیر) برای سالهای موردموالعه ،1390 ،1385
( 1395در برخی موارد با ا ستفاده از نزدیکترین سال دارای داده) شاخص ترکیبی
ساخته شد که نتایج در جدول  2منعکس شدهاسم.
جدول  .2وضعیت محیطزیست در بین کشورهای موضوع سند چشمانداز بر اساس شاخص محیطزیست
مطلوب جهاد دانشگاهی ()1395-1385
)GDP (ppp

مدوسط
ق ر
حذپبیی ین
یمن
اپمهسدین
اپان
هرکیه
ایران
راق
امیپا
گرجسدین
هیجیعسدین
قرقیزسدین
بزرین

1385/2006

2016
(االپ)

نرخ پش
2006-2016

شیخص

24378
118207
16001
1479
8190
8390
23757
18498
16242
67706
9277
2763
3310
43643

0.1
-0.03
4.1
-9.8
3.0
-0.9
3.3
1.3
3.3
-2.6
5.5
4.4
3.2
0.2

0.591
0.654
0.638
0.646
0.640
0.615
0.634
0.634
0.636
0.622
0.618
0.595
0.612
0.601

1390/2011

1395/2016

1385-1395

پهبه

شیخص

پهبه

شیخص

پهبه

هغییرا
سیالنه

پهبه

1
4
2
3
10
7
6
5
8
9
16
11
13

0.561
0.704
0.643
0.631
0.612
0.607
0.601
0.596
0.574
0.584
0.593
0.582
0.561
0.572

1
2
3
4
5
6
7
12
9
8
10
14
13

0.547
0.693
0.633
0.623
0.596
0.593
0.586
0.572
0.571
0.571
0.568
0.562
0.560
0.556

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

-0.77
0.59
-0.09
-0.36
-0.71
-0.37
-0.77
-1.02
-1.06
-0.86
-0.85
-0.57
-0.88
-0.78

2
4
6
9
7
10
19
20
14
13
8
15
11
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افغینسدین
پژیم اشغی ر
قس
ویکسدین
مین
سوپیه
ربسدین
سووای
اتبعسدین
بهین
کوی
مصر
فتس ین
هرکمهسدین
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23447
1803

2.9
4.5

0.601
0.585

14
17

0.546
0.543

16
17

0.547
0.538

14
15

-0.93
-0.84

17
12

32688

1.7

0.534

24

0.535

19

0.531

16

-0.07

3

4857
39884

1.5
-0.6

0.582
0.598
0.608

18
15
12

0.551
0.541
0.578

15
18
11

0.529
0.523
0.517

17
18
19

-0.95
-1.33
-1.61

18
22
24

50423

1.0

0.578

19

0.528

21

0.514

20

-1.15

21

6039
13268
68862
10324
4738
15648

6.4
0.8
-3.3
2.1
1.2
8.2

0.475
0.546
0.548
0.577
0.548
0.440

25
23
21
20
22
26

0.464
0.526
0.500
0.530
0.450
0.427

24
22
23
20
25
26

0.507
0.499
0.478
0.463
0.460
0.434

21
22
23
24
25
26

0.65
-0.90
-1.36
-2.19
-1.73
-0.14

1
16
23
26
25
5

نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات
عمبکرد زی سممحیوی تقریباً تمامی ک ورهای مو ضوع سند چ

انداز ن ان از

بدتر شدن و ضعیم در  10سال مورد برر سی دا شته ا سم .عمبکرد زی سممحیوی
ایران و ک نننورهای منوقه ،همانند روند غالب در ک نننورهای درحالتوسنننعه نیز
نیسننم .ارتباط درآمد باالی ک ننورها و عمبکرد زیسننممحیوی بهتر آنها و ارتباط
ر شد درآمد (در ارتباط با ر شد م صرف ،ر شد صنعتی و گ سترت شهرن ینی) با
عمبکرد منفی زیسنننممحیوی ،الگوی غالب ک نننورهای درحالتوسنننعه اسنننم.
) (Wendling, 2020, p. 10بهطوریکه از  5ک ور با سرانه  GDPباال فقط یک ک ور
(قور) در بین  5ک ور با عمبکرد زی سممحیوی باال و از  5ک ور اول با باالترین
ر شد

GDP

سرانه ،فقط دو ک ور (ترکمن ستان و ازبک ستان) در بین  5ک ور با

ضننعیفترین عمبکرد زیسننممحیوی بودهاند .اما عدمدسننترسننی به دادههای کافی
برای پایش محیطزیسم در ک ورهای منوقه ،همانند الگویهای جهانی اسم.
ک توجهی به محیطزیسم در ایران و ک ورهای منوقه (حتی در ک ورهای با
درآمد باال) ،در شرایط افزایش توجه جهانی ،ضرورت تالتهای بی تر از جانب
فعاالن زی سممحیوی ،مو س سات حرفهای ،ر سانهها و دولمها در ایجاد و ارتقای
خواسم عمومی در جامعه و قراردادن محیطزیسم در کانون سیاسمگذاریها ،را
ایجا

می کند .پایشهای دورهای محیطزی سم ازطرف مو س سات تخ ص صی و
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م ستقل و انت ار نتایج به زبان ساده ،میتواند در این زمینه یک راهکار موزر با شد.
پایش طولی شاخصهای زیسممحیوی راهی برای ردیابی م کالت ،تعیین اهداف
عمبیاتی ،پیگیری روندها ،درک نتایج و شناسایی بهترین شیوههای سیاسمگذاری
را فراه میکن ند .داده های خو

و تجز یه و تحب یل مبتنی بر واقع یم ،همچنین

میتوانند به م سروالن کمک کنند تا سیا سمهای خود را ا صالح کنند ،ارتباطات با
عوامل ذینفع و ذینفوذ را ت سهیل کنند تا بازده سرمایهگذاریهای زی سممحیوی
را به حداکلر برسانند.
عمبکرد زی سممحیوی ک ورهای منوقه بهرغ ت ابهات ،تفاوت در حوزهها
و شننناخص های مختبف را ن نننان میدهد که حوزه های بحرانی و اولویم های
سننیاسننمگذاریها هسننتند .در ایران به تفکیک شنناخصها ،حوزههای بحرانی و
نیازمند توجه ویژه ،بهترتیب زیر اسم:
کیفیت هوا :در این زمینه کیفیم سننوخم مصننرفی نقش تعیینکننده دارد که
نیازمند نظارت ویژه بر تولیدات پاالی ننگاههای داخل و واردات و جمعآوری داده
و انت ار مرتب آنهاسم.
آب شاب و بهدا شت :با نظر به عمبکرد ضعیفتر نسبم به ک ورهای اصبی
شر

سال و ه در جمعآوری و دفع

و بزر

منوقه ،ه درزمینه دسترسی به آ

فاضال

نیاز به اقدامات جدی و ابتکاری اسم .در شرایط دورافتادگی سکونتگاهها

و تاخیرهای زیاد در ایجاد زیرساخمها ،شاید تغییر رویکرد و استفاده از نوآوریها
 ،عقبماندگیها در این حوزه را جبران کند.
تنوع زی ست  ،زی ستگاهها و جنگلها و رااتع :عمبکرد ب سیار ضعیف ایران در
مقایسننه با ک ننورهای منوقه ،با نظر به گسننتردگی و شننرایط اقبیمی ایران ،پیگیری
مجموعهای از سیا سمها را ایجا

میکند .ارتقای آگاهی و ح سا سیم جامعه و

جوامع محبی ،بهرهگیری از نوآوری ها و ام کا نات تکنولوژ یک ،اهت مام در تداوم
اجرای طرح های آبخیزداری ،ح ما یم از نوآوری ها در بهرهبرداری و ح فا ظم از
منابع و همکاریهای موزر با سننازمانهای بینالمببی ،پی نننهادهای سننیاسننتی برای
جبران مافات اسم.
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اقلیم و اناژب :عمبکرد ایران در این زمینه م نننابه ک نننورهای نفتی منوقه و
بسیار نامناسب اسم .اتخاذ سیاسمهای ت ویقی  ،مبتنی بر بازار و حذف تدریجی
یارانههای سننوخم  ،درکنار پیگیری سننیاسننمهای کالن درزمینه افزایش سننه
انرژیهای تجدید شونده ،میبای سم رویکرد ا صبی ک ور در این زمینه با شد که
باتوجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی ک ور ،بهتدریج اجرا شود.
سکونتگاهها :سرانه پایین تولید زباله ن سبم به ک ورهای منوقه که در ارتباط
با سوح و الگوی م صرف تعیین می شود و افزایش آن با ارتقای شرایط اقت صادی
ک ور ،قابلپیش بینی ا سم ،درکنار میزان زیاد پ سماندهای خورناک ،نیازمند توجه
و پیگیری سننیاسننمهای ت ننویقی و ترویجی تفکیک از مبد ، ،کاسننتن از حج و
بایوکامپو سم ،تو سعه تا سی سات بازیافم و مدیریم ویژه پ سماندهای خورناک
اسم.
رنابع آب  :عمبکرد نامناسننب بهرهوری آ

ک نناورزی و کارایی پایین آ

در

مقایسه با ک ورهای منوقه ،ضرورت توجه ویژه به سیاسمهای حمایتی و ت ویقی
بهرهبرداری بهینه از آ

و جبران عقب ماندگی ها را ایجا

میکند .در این زمینه

اسنننتفاده از فناوریهای جدید میبایسنننم در اولویم قرارگیرد .در ک نننوری با
محدودیمهای شنندید آ  ،همچون ایران ،نیاز اسننم عالوه بر حمایمهای عمبی،
در سووح مختبف ،فرهنگسازی نیز صورت گیرد.
کشاورزب :عمبکرد ایران درزمینه مدیریم پایدار نیتروژن و استفاده از سموم،
نسننبم به رقبای منوقهای بهتر اسننم که احتماال ناشننی از توسننعه کمتر مصننرف
کودهای شیمیایی و آفمکشها ا سم .حفظ این برتری ،نیازمند تو سعه ک اورزی
ارگانیک و استفاده و توسعه فناوریهای نو در بخش ک اورزی اسم.
سپاسگگارب :این مقاله از «طرح تدوین گزارت مبی پایش سند چ

انداز 1404

جمهوری اسالمی ایران» استخراج شده که با حمایم سازمان مدیریم و
برنامهریزی و جهاد دان گاهی در سال  1398در پژوه گاه عبوم انسانی و
موالعات اجتماعی جهاد دان گاهی اجرا شده اسم.

منابع و مآخذ
اسماعیبی خوشمردان ،ع .)1396( .بررسی بهرهوری آ و آسیب شناسی مدیریم آن در
بخش ک ننناورزی ایران .تهران :وزارت امور اقتصنننادی و دارایی ،معاونم امور

اقتصادی ،دفتر تحقیقات و سیاسمهای بخشهای تولیدی.
بهبودی  ،د & ،.سننجودی ،س .)1389( .محیطزیسننم و رشنند اقتصننادی پایدار :موالعه
موردی ایران .مدلسازی اقتصادی.18-1 ،
حسنوند ،م ،.نبیزاده ،ر & ،.حیدری ،م .)1387( .آنالیز پسماندهای جامد شهری در ایران.
سالمم و محیط.
ذکایی ،م .)1394( .گزارت وضنننعیم محیطزیسنننم ایران  .92-1383تهران :سنننازمان
حفاظم محیطزیسم.
ر ضایی میرقائد ،م & ،.دهکردی مبینی ،ع .)1385( .ایران آینده در افق چ انداز .تهران:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
سننازمان محیطزیسننم ,1400( .خرداد  .)18سننامانه پایش کیفی هوای ک ننور .بازیابی از
جدول شاخص کیفیم هواaqms.doe.ir/Home/AQI :
سالطین ،پ & ،.ا ستانبولچی ،س .)1395( .تازیر کیفیم محیطزی سم بر اقت صاد سالمم
در گروه ک ورهای منتخب .عبوم و تکنولوژی محیطزیسم.122-107 ،
کالنتری ،خ .)1391( .مدلهای کمّی در برنامهریزی(منوقهای  ،شهری و روستایی) .تهران:
انت ارات فرهنگ صبا.
کمیسننیون چ نن انداز و امور نخبگان ،د .)1393( .شنناخصهای پایش و ارزیابی سننند
چ نن انداز  1404جمهوری اسننالمی ایران .تهران :ن ننر سننازمان آموزت فنی و
حرفهای.
مرکز آمار ایران .)1396( .سالنامه آماری ک ور  .1395تهران :مرکز آمار ایران.
مرکز آمار ایران ,1400( .خرداد  .)18شاخصهای اهداف توسعه هزاره جمهوری اسالمی
ایران ( .)1384 - 93بازیابی از درگاه مبی آمارhttps://amar.org.ir -MDG :
مبکیان ،م .)1380( .روتشناسی در عبوم سیاسی  .فصبنامه عبوم سیاسی.
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