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 چکیده
چه مشکالت خاص و گسترده باعث شده توجه و تأکید کشورهای جهان سوم اگر است. آن نگرىجامع در توسعه پایدار جاذبه ترینمهم

بیشتر بر حصول توسعه باشد تا پایداری آن، اما باید توجه داشت حذف شکاف کنونی میان دو دنیای توسعه یافته و درحال توسعه بدون 
از سوی دیگر، توسعه پایدار حل چالش بین  دارد.پایداری ریشه خود را در میان پایداری اکولوژیکی پذیر نیست. پایداری فرایند توسعه امکان

و در  استابعاد اقتصادی و طبیعی است. در فرآیند توسعه پایدار، نقش پایداری اجتماعی در تحقق اهداف توسعه پایدار بسیار پر اهمیت 
ای از شود که مجموعهباید گفت پایداری زمانی فراهم می ،شوند. بنابراینمختلف متأثر می هایبسیاری از مواقع عوامل کالبدی نیز به شیوه

زیستی با هدف تعادل اکولوژیک به پایداری اجتماعی با هدف عدالت اجتماعی، پایداری اقتصادی با هدف بقای اقتصادی و پایداری محیط
طبیعی را جبران سازد و سرمایه طبیعی تواند هرگونه کاهش منابعآوری نمیفنآید. نگرش توسعه پایدار بر این اندیشه است که وجود می

گیری یا برآورد میزان پایداری یا حتی قرار گرفتن در مسیر دستیابی به مکمل سرمایه انسان ساخت است. با توجه به اهمیت موضوع اندازه
رسد. انتخاب ترکیب ها ضروری به نظر میای از شاخصیین مجموعهریزی و مدیریت، تعگیری در فرآیند برنامهگذاری و تصمیمهدف ،آن

تواند پایداری را تضمین نموده و مسیر حرکت را های کلیدی، هشدار دهنده و هماهنگ میها و همچنین شناسایی شاخصمناسب از شاخص
بزارهای ارزشمندی برای ارزیابی عملکرد کشورها شوند، اصورت ترکیبی استفاده میکه بههای پایداری خصوصاً زمانیاصالح نماید. شاخص

برخی از این ، های منفرددر پژوهش حاضر عالوه بر ذکر شاخص ،شوند. در همین راستاها در زمینه توسعه پایدار قلمداد میو مقایسه آن
زیست، شاخص مازاد محیطزیست، شاخص عملکرد شناختی، شاخص پایداری محیطهای جای پای بومهای ترکیبی از جمله شاخصشاخص

زیست، شاخص توسعه انسانی، تولید ناخالص داخلی و نیز مدلی با عنوان پذیری محیطانداز خالص، شاخص آسیبتولید طبیعی، شاخص پس
 د.شومیمعرفی  واکنش -وضعیت موجود -چارچوب فشار
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 سرآغاز

 انداز کلی توسعه پایدارمفاهیم و چشم 
کید أت اگرچه مشکالت خاص و گسترده باعث شده توجه و

کشورهای جهان سوم بیشتر بر حصول توسعه باشد تا پایداری 
باید توجه داشت حذف شکاف کنونی میان دو دنیای  اماآن، 

توسعه یافته و درحال توسعه بدون پایداری فرایند توسعه 
کیفیت  پذیر نیست. اصطالح توسعه به ارتقای سطح وامکان

زندگی افراد و بهبود رفاه جامعه معطوف است و پایداری آن به 
ین بدهای بشر اشاره دارد. استمرار این فرایند در طول نسل
ابعاد زندگی بشر را  ها وترتیب توسعه پایدار کلیه جنبه

توسعه پایدار  پارادایمسامسون معتقد است که  گیرد.میبردر
پیچیدگی بسیار بیشتری نسبت به مفهوم توسعه دارد: از یک سو 
پایداری در توسعه پایدار به مساله ظرفیت قابل تحمل کره زمین 

عدالت  مفاهیمی همچون نابرابری وکه به فارغ از آن مربوط است
از دیگر سو توسعه مستلزم رشد اقتصادی  اجتماعی توجه کند و

که توان اکولوژیک و گنجایش کره زمین مستمر است فارغ از آن
هایی بر مسیر رشد چه محدودیت در چه سطحی قرار دارد و

ر از حاصل نماید. ترکیب این دو واژه بیشتمستمر تحمیل می
. با لحاظ کردن عامل زمان یا آینده معنای توسعه استجمع اجزا 

پایدار سه موضوع یا فضای مرتبط و متقابل فراگیرنده را معرفی 
 اقتصاد زیست، جامعه و: محیطنماید که عبارتند ازمی

(Kalantari et al., 2009).  

است،  یزیستظاهر امر، توسعه پایدار یک مفهوم محیط چه دراگر
خواهد  رسد این بحث زمانی از کارآمدی برخورداراما به نظر می

و  زیستیمحیطبود که چهار بعد توسعه اقتصادی، اجتماعی، 
گیرد و  فرهنگی با هم و در ارتباط متقابلشان مورد بحث قرار

ها به توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن هر یک از این مؤلفه
 .(Akbari Nasab, 2014) ودشای ناپایدار مبدل میتوسعه

 

  پایدار توسعه هایسیاستارکان اصلی Ziari, ) 

(2001: 
 ناپذیر.تجدید طبیعیمنابعمصرف رساندن حداقل بهالف( 

 .ناپذیرتجدید طبیعیمنابع مصرف ساختن پایدارب( 

 و ظرفیت میزان در هاآلودگی و ضایعات تولید حد داشتننگهج( 
 .شهری پایدار و جهانی توسعه محلی جذب

 .اجتماعی و انسانی پایه نیازهای تأمین د(

آمده است دارای  21که در دستور کار طوریتوسعه پایدار همان
سه بعد اجتماعی، اقتصاد و محیطی است و بعد چهارم آن بعد 

ترین کمبودهای نهادی  است )فراموشی این بعد یکی از بزرگ
تواند میمدیریت اجرای توسعه پایدار اجتماعی است(. این ابعاد 

هماهنگی و سازگاری  .ترسیم شود «منشور پایداری»بوسیله 
های توسعه پایدار عنوان شاخصتواند بهچهار عامل مذکور می

 .(Spangenberg,2004) شناخته شوند
 

 رابطه میان ابعاد مختلف توسعه پایدار 
زیست رویکردی برای دستیابی به توسعه واقع، اقتصاد محیطدر 

تواند از طریق اعمال قوانین اقتصادی پایدار است که می
زیستی رشد بلند مدت اقتصادی را همراه با برقراری تعادل محیط
کند. تجربه هم نشان زیستی و عدالت اجتماعی ایجاد میمحیط

ستی بهتر بوده زیهای محیطداده است در مناطقی که شاخص
است، اقتصاد نیز رشد مطلوبی داشته و از طرف دیگر در جاهایی 

اند )مثل کشورهای توسعه یافته(، که اقتصاد بهتری داشته
اند و توسعه پایدار زیستی هم بهتر بودههای محیطشاخص

زیستی اقتصادی رویکرد نوین جهان متمدن را حرکت از محیط
 Hosseini and) داندیزیستی مبه سوی اقتصادی محیط

Hooman, 2007).  با این حال، پایداری اجتماعی رابطی میان
و در واقع  (Colantonio, 2009) ابعاد مختلف توسعه پایدار است

شود، در حالی که توسعه اقتصادی و پایان توسعه محسوب می
زیستی هر دو از اهداف توسعه پایدار و ابزاری برای رسیدن محیط

هدف اصلی  (.Assefa and Frostell, 2007) به آن هستند
های آینده دسترسی یکسان پایداری اجتماعی این است که نسل

 و یا بیشتری به منابع اجتماعی نسبت به نسل کنونی داشته باشند
(Mak and peacock, 2011.) 

مثبت یا  (Externality) تواند عوارضهمپوشانی این اجزاء می
منفی ایجاد کند. همپوشانی مثبت بین اجزاء اجتماعی و 

زیستی، بین اجزاء اقتصادی زیست باعث ایجاد تعادل محیطمحیط
زیست باعث تخصیص بهینه منابع و دستیابی به منافع و محیط

مدت و همپوشانی مثبت بین اجزای مدت به جای سود کوتاهدراز
ه توزیع بهینه سود خالص و اقتصادی و اجزای اجتماعی منجر ب

شود. شهر پایدار، شهری است که روابط عدالت اجتماعی می
ای تنظیم شود که مجموع متقابل بین این اجزاء در آن به گونه

 ( ,Jafariها باشد ار بیشتر از عوارض منفی آنعوارض مثبت بسی

(2008. 
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 ها کاربرد اصلی شاخص 

، هاها و موقعیتبین مکانمقایسه ، هاارزیابی شرایط و حساسیت
تأمین ، ها در ارتباط با اهداف و مقاصدارزیابی شرایط و گرایش

 بینی شرایط و روند آیندهپیش، اطالعات هشدار دهنده

 

 هااهداف اصلی شاخص  

رسانی باال بردن سطح آگاهی و درک از فرایندها و جریان؛ اطالع
پیشرفت به  گیریسازی؛ و اندازهگیری و تصمیمبرای تصمیم

 ( ,.Khosrobeigi et al اندازشده و چشم سوی اهداف تعیین

(2011 . 

 

 های توسعه پایدارگیری شاخصروند شکل 
های توسعه ابتدا توسط اقتصاددانان و سپس توسط تدوین شاخص

سایر حوزه های علوم اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. بعد از 
روشن شدن وضعیت اقتصادی کشورها  جنگ جهانی دوم برای

به بندی برای اولین بار سازمان ملل متحد به طور رسمی به رت
بعدها  خالص داخلی اقدام نمود وها براساس تولید ناکشور

هایی نظیر . شاخصهای اقتصادی دیگر نیز استفاده شدشاخص
تولید ناخالص ملی از جمله ابزارهایی بودند که  درآمد سرانه و

گیری تحوالت اقتصادی اندازه اقتصاددانان به منظور تحلیل و
ی اهداف ها مهمترین معیار براکردند و این شاخصاستفاده می

 دانان وهای اقتصادی در نزد اقتصادسیاستگذاری ریزی وبرنامه
اما این گونه  .(Miller, 2001یزان اقتصادی بود )ربرنامه

منتقدان تاکید داشتند که  گرفت وقرار نتقاد اها مورد شاخص
این  های توسعه قابل تبدیل به پول نیستند وبسیاری از جنبه

در پی  عاجزند. زیستیمحیطو ها در تحلیل ابعاد اجتماعی شاخص
زمینه برای  ،این انتقادات و لزوم توجه به جنبه های غیر اقتصادی

های سیستماتیک برای حرکت جدیدی به منظور ساختن شاخص
اقتصادی و  -ی کردن مفاهیم در تحقیقات اجتماعی عملیات

 و 1103از این رو، از دهه . شدریزی فراهم ویژه در امور برنامههب
ای استفاده و های اجتماعی به طور گستردهبه بعد شاخص 1173

ریزی توسعه افزوده به این ترتیب ابعاد کیفی نیز به حوزه برنامه
توسعه با عنوان توسعه پایدار مرحله جدیدی از  1193شد. در دهه 

اجتماعی بعد  –که عالوه بر ابعاد اقتصادی  شدمطرح 
توسعه  1113توسعه را نیز در بر گرفت. در دهه  زیستیمحیط

تعالی انسان مطرح شد و انسان به  انسانی بر مبنای سعادت و
 میزان حضور و عنوان هدف و محور توسعه در نظر گرفته شد و

 شدمعیار توسعه تلقی  فرآیند توسعه مالک ومشارکت افراد در 
(United Nations, 1996) نگاه اجمالی بر روند تحوالت .

های توسعه عالوه بر دهد که از یک سو شاخصتوسعه نشان می
از سوی دیگر به  های کیفی را نیز در بر گرفته وابعاد کمی، جنبه

ع مرور توسعه از حالت تک بعدی به وضعیتی چند بعدی وجام
ها مبنای ارزیابی میزان که شاخصتر اینمهم نگر تکامل یافته و

اند ریزی در آمدهابزاری برای برنامه تحقق اهداف توسعه و
(FAO, 2005.) 
 

 (Dewsallar et al., 2014) های توسعه پایدارشاخص

o زیستیهای پایداری محیطشاخص 
داشته است. پایداری ریشه خود را در میان پایداری اکولوژیکی 

 ها واین نظریه بر روی این نکته که طبیعت، محدودیت
دهد، تأکید دارد های معین به زندگی انسان ارایه میفرصت

(Kalantari Khalilabad et al., 2012). زیست: از نظر محیط
زیست پایدار، باید بتواند از منابع حیاتی و یک نظام با محیط

ناپذیر رویه منابع تجدیدبرداری بیاستراتژیک حمایت و از بهره
 زیستطمحی تخریب به که کارکردهایی از نهایت، در و ،جلوگیری

 .(Nastaran et al., 2013) شود، جلوگیری کندمنجر می
 

o های پایداری اقتصادیشاخص 
ش بین ابعاد از دید بسیاری از محققان، توسعه پایدار حل چال

های مرتبط با کیفیت مولفه. بسیاری از اقتصادی و طبیعی است
زیست جوامع تحت تأثیر عوامل اقتصادی قرار دارند. یک سیستم 

کاالها و خدمات در ی تأمین و تولید اقتصادی پایدار باید از عهده
 زیستیمحیط پایداری هم و اجتماعی پایداری هم .برآید زمان طی

شد و ها سازگار بابه نظام فعالیت اقتصادی نیاز دارند که با آن
 شبکه اکولوژیک و شبکه اجتماعی را تخریب نکنند. 

 

o فرهنگی -های پایداری اجتماعیشاخص 
در فرآیند توسعه پایدار، نقش پایداری اجتماعی در تحقق اهداف 
توسعه پایدار بسیار پر اهمیت است. پایداری نظام اجتماعی به 
 معنای ارتقای کیفیت زندگی و توسعه منابع انسانی و در نهایت

ها و مسائل خود توانی اجتماعات محلی برای غلبه بر چالش
درونی و واکنش در برابر تغییرات بیرونی و مدیریت حفظ 

هاست. اهداف اجتماعی توسعه پایدار در مضامینی چون ارزش
های برابر )درون و بین نسلی(، توانمندسازی، ارتقای فرصت
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تنوع فرهنگی،  زدایی،کیفیت زندگی، کرامت و حقوق انسانی، فقر
سازی نهادی، همبستگی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، ظرفیت

پذیری، رفاه اجتماعی و تعلق خاطر امنیت اجتماعی، مسئولیت
 ده مورد تأکید قرار گرفته است.مکانی به شکلی گستر

 

o زیرساختی -های کالبدیشاخص 
شرایط جغرافیایی خاص منطقه و وجود پیوندهای گسترده 

اعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ما بین شهرهای جمعیتی، اجتم
شان بویژه روستاهای اطراف کوچک استان با حوزه پیرامونی

باعث شده تا  در بسیاری از مواقع عوامل کالبدی نیز به 
 های مختلف متأثر شود.شیوه

شود که توان گفت پایداری زمانی فراهم میدر نهایت می
 ا هدف عدالت اجتماعیای از پایداری اجتماعی بمجموعه

(Social Equity) پایداری اقتصادی با هدف بقای اقتصادی ،
(Economic Viabiliry) زیستی با هدف و پایداری محیط

آید به وجود می (Ecological Balance)تعادل اکولوژیک 
(Kalantari Khalilabad et al., 2012). 

 های توسعه پایدارانواع شاخص 
به منظور سنجش پایداری توسعه در  های جدیددر رهیافت

ای را به های چهارگانهکشورهای مختلف، سازمان ملل شاخص
 :(United Nation, 1996)زیر ارائه داده است شرح 

 

o شامل؛ آموزش، اشتغال، بهداشت،  های اجتماعیشاخص(

مسکن، رفاه و عدالت اجتماعی، میراث فرهنگی، فقر و توزیع 
های اخالقی و اجتماعی، یت، ارزشدرآمد، جرم و جنایت، جمع

 اجتماعی( ساختار و طبیعیمنابع سایر و زمین به دسترسی زنان، نقش

 

o شامل؛ وابستگی و استقالل  های اقتصادیشاخص(

اقتصادی، انرژی، الگوهای تولید و مصرف، مدیریت فاضالب، 
حمل و نقل، معدن، ساختار اقتصادی و توسعه، تجارت و 

 وری(بهره

 

o های زیرزمینی، )شامل؛ آب زیستیهای محیطشاخص

 ساحلی، مناطق سازی،شهر غذایی، امنیت و کشاورزی شیرین، آب

ها و زیست دریا، آبزیان، تنوع گونههای مرجانی و محیطحفظ تپه
ها، آلودگی هوا و تخریب الیه بیوتکنولوژی، مدیریت پایدار جنگل

برداری یاها، بهرهازون، تغییر اقلیم جهانی و باال آمدن آب در
 طبیعی، گردشگری پایدار، تغییر کاربری اراضی(پایدار از منابع

 

o گیری یکپارچه، )شامل؛ تصمیم های نهادیشاخص

ظرفیت سازی، علوم و تکنولوژی، آگاهی عمومی، همکاری و 
المللی، دولت و نقش جامعه مدنی، چارچوب قراردادهای بین

 (و مشارکت عمومیها نهادی و قانونی، آمادگی مصیبت

 

 های توسعه پایدارچارچوب شاخص 
هایی اصوال برای ارزیابی و پایش بهتر هر موضوعی شاخص

به همین منظور کمیته ملی توسعه پایدار سازمان شود تعیین می
به تبعیت از  1097زیست کشور در بهمن ماه سال حفاظت محیط

های توسعه پایدار را به چهار شاخص های جهانی شاخصشاخص
ذکر شده  (1-4ی )هاجدولشاخص فرعی که در  89اصلی و 

های فوق این امکان را به کاربرد شاخص بندی کرد:است، تقسیم
دهد تا دریابیم که آیا اقدامات ما در جهت توسعه پایدار ما می

 .(Enayati, 2008) بوده است یا خیر
ب این است که معیارها، دارای خصلت یا ویژگی اساسی چارچو

های تشکیل دهنده هستند سیستمماهیت یکپارچه و واحد در زیر
های ها به ازای هر یک از معیارها در زیرسیستمو شاخص

شوند؛ همین ویژگی محیطی، اجتماعی و اقتصادی توزیع می
ها و اجزای تشکیل شود که پیوندی میان زیرسیستمباعث می
برقرار شود و همچنین، سهم هر یک از اجزا در ها دهنده آن

 پایداری کلیت سیستم تعیین شود و مورد توجه قرار گیرد
(Rokneddin Eftekhari et al., 2010). 

 

 المللی در سطح ملیهای بینکالیبره سازی شاخص 
المللی مفید هستند اما همیشه های بینهر چند بعضی از شاخص

ها برای کاربرد در سطوح شاخصاغلب  کارایی عمومی ندارند.
های موجود بین کشورهای مختلف اند. تفاوتملی تدوین شده

های )مانند اندازه، سطح صنعتی بودن و غیره( و نیز ناهمگونی
ورهای بزرگ( اغلب بسیار موجود بین کشورها )بخصوص کش

های است و باعث بروز اشکاالت جدی در کاربرد شاخصگسترده 
به این دلیل و نیز  د.شومیلی تمام کشورها یکسان در سطوح م

دالیل دیگر، بسیاری از کارشناسان به شدت توسعه و گسترش 
 کنندرا تشویق می (Subnatianal)سطوح زیر ملی  هایشاخص
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 توسعه پایدار زیستیهای محیطشاخص: (1)جدول 
 هاشاخص هازیر بخش محورها

 اتمسفر

 ایمیزان انتشار گازهای گلخانه تغییر اقلیم

 میزان مصرف مواد تخریب کننده الیه ازون تخریب الیه ازون

 های هوا در مناطق شهریغلظت آالینده کیفیت هوا

 زمین

 کشاورزی

 های زراعی کشت شده و قابل کشتوسعت زمین

 استفاده از کودهای شیمیایی

 های کشاورزیکشاستفاده از آفت 

 جنگل
 های کشاورزیوسعت مناطق جنگلی نسبت به زمین

 های جنگلیمیزان برداشت از چوب

 زایی هستندهایی که در معرض بیابانمیزان زمین زاییبیابان

 ایوسعت مناطق شهری رسمی و مناطق مسکونی غیر رسمی حاشیه شهرنشینی

 آب شیرین

 کیفیت آب
های زیرزمینی و سطحی قابل دسترس مورد به طور ساالنه از آبمیزانی از آب که 

 گیرداستفاده قرار می

 کیفیت آب
 در آب BODمیزان 

 در آب (ECOLI) میزان کلی باسیل

 تنوع زیستی
 اکوسیستم

 میزان مناطق تفکیک اکوسیستم

 درصد مناطق حفاظت شده نسبت به کل مناطق

 و مهم های خاصفراوانی گونه هاگونه

 
 توسعه پایدار های نهادیشاخص: (2)جدول 

 هاشاخص هازیربخش محورها

 چارچوب نهادی
 راهبرد ملی توسعه پایدار اجرای راهبرد توسعه پایدار

 های مصوبنامهاجرای موافقت المللیهمکاری بین

 ظرفیت نهادی

 نفر 1333تعداد مشترکین اینترنت به ازای هر  دسترسی به اطالعات

 نفر 1333تعداد خطوط تلفن به ازای هر  زیر ساخت ارتباطی

 GDPهای تحقیق و توسعه به صورت درصد از هزینه علوم و تکنولوژی

 میزان تلفات انسانی و اقتصادی به علت بالیای طبیعی میزان آمادگی برای پاسخ به بالیا

 

 توسعه پایدار های اقتصادیشاخص: (3) جدول
 هاشاخص هازیر بخش محورها

 ساختار اقتصادی

 عملکرد اقتصادی
 GDPسرانه 

 به ازای هر واحد سرمایه GDPمیزان 

 GDPگذار در هم سرمایهس داد و ستد

 وضعیت مالی
 GNPمیزان بدهی نسبت به 

 GNPگرفته شده و یا دریافت به عنوان درصدی از  ODAمیزان کل 

 الگوهای تولید و مصرف

 میزان افزایش استفاده از مواد مصرف مواد

 استفاده از انرژی

 میزان مصرف ساالنه انرژی بر اساس هر واحد از سرمایه

 میزان منابع انرژی قابل تجدید

 میزان افزایش استفاده از انرژی
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 توسعه پایدار های اقتصادیشاخص: (3) جدولادامه 

 هاشاخص هازیر بخش محورها

 الگوهای تولید و مصرف
 تولید و مدیریت پسماند

 میزان تولید پسماند جامد صنعتی و شهری

 میزان تولید پسماند خطرناک

 میزان تولید مواد رادیواکتیو

 هامیزان بازیافت پسماندها و استفاده مجدد از آن

 میزان مسافت طی شده به ازای هر واحد سرمایه براساس مدل حمل و نقل حمل و نقل

 
 توسعه پایدار های اجتماعیشاخص: (4) جدول

 هاشاخص هازیر بخش محورها

 برابری و عدالت
 فقر

 خط فقردرصد جمعیت زیر 

 میزان نابرابری درآمد )براساس شاخص چینی(

 نسبت بیکاری

 نسبت درآمد زنان به مردان برابری جنسیتی

 بهداشت

 وضعیت تغذیه کودکان وضعیت تغذیه

 نسبت مرگ و میر
 نسبت مرگ و میر زیر پنج سال

 امید به زندگی

 مند هستنددفع فاضالب بهره درصد افرادی که از امکانات و تسهیالت مناسب فاضالب

 افرادی که به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند آب آشامیدنی

 ارائه خدمات بهداشتی

 درصد افرادی که به تسهیالت و مراکز بهداشتی دسترسی دارند

 های کودکانایمن سازی در مقابل بیماری

 درصد افراد اجرا کننده برنامه تنظیم خانواده

 آموزش
 سطح آموزش

 اندهای ابتدایی را گذراندهتعداد افرادی که آموزش

 بزرگساالن های تکمیلیسطح دسترسی به آموزش

 نسبت بزرگساالن باسواد سواد

 میزان مساحت ساختمان به ازای هر فرد شرایط زندگی مسکن

 هزار نفر 133تعداد مجرمین به ازای هر  جرایم امنیت

 تغییر جمعیت جمعیت
 نسبت رشد جمعیت

 جمعیت رسمی شهری و ساکنان غیر رسمی
 

تر از های محلی یا بومی در سطح پایین)یعنی تعریف شاخص
 .(Mulladan & Bilharz, 2002)سطح ملی( 

 

 (1)واکنش -وضعیت موجود -مدل فشار 
واقع شده چارچوبی که در حال حاضر بیش از همه مورد قبول 

 -وضعیت موجود -فشار"است چارچوبی است تحت عنوان 
تدوین شد و برای نشان دادن زنجیره  1173که در دهه  "واکنش

شود، بسیار زیستی میروی دادهایی که منجر به اثرات محیط
ای است که به شکلی . این مدل، یک مدل چرخهمناسب است

های ل فعالیتبسیار روشن و گویا به نشان دادن روابط متقاب

زیستی، اثرات بشری و اکوسیستم، تنش، شرایط محیط
 های اجتماعی که خود اکولوژیکی و اجتماعی اقتصادی، و واکنش

فشار همان  در این مدلپردازد. گذارد، میبشر تأثیر می بر فعالیت
زیستی را ایجاد نیروهای پیش برنده است که اثرات محیط

شامل مواردی چون کشاورزی در  تواندکند. این چارچوب میمی
ها، صنعتی، چراندن دام -های تند فرآیندهای کشاورزیشیب

بیان کننده وضعیت  "وضعیت موجود"کاری و غیره باشد. جنگل
زیست اعمال و شرایطی است که در زمانی که فشاری بر محیط

شرایطی چون کاهش  به عنوان مثال آید،شود به وجود میمی
 "واکنش"ها، فرسایش خاک و ... . یر ماهیبازدهی، مرگ و م
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های کاهنده اثرات است که به عنوان اهرمی بیان کننده فعالیت
در نگاه اول . رودیا رفع اثرات ایجادشده به کار میبرای تخفیف 

ها نیاز به حجم وسیعی از اطالعات کامالً هنگام کار با شاخص
برای  «واکنش -وضعیت موجود -فشار»مشهود است. چارچوب 

دستیابی به هدفی در یک جهت معین بسیار مناسب است اما 
تری مورد نیاز ریزی انجام شود و اطالع وسیعوقتی که باید طرح

کند و اغلب موارد هدف یک بعدی تر عمل میاست ضعیف
 "واکنش -وضعیت موجود -فشار"نیست. نقطه ضعف چارچوب 

ها، ناتوانی یل آنهای پایداری و تجزیه و تحلدر رابطه با شاخص
. آن در نشان دادن ابعاد اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار است

بر اساس مفهوم علت و معلول استوار است. باید  PSRچارچوب 
تنها به  "جودوضعیت مو" توجه داشت که در این چارچوب مفهوم

پردازد و به همین جهت برای ارزیابی زیست میوضعیت محیط
زیست زیستی و برای سنجش و گزارش محیطرویکردهای محیط

های کار می رود. اگر تمرکز از شاخصدر بحث توسعه پایدار به
های توسعه پایدار اعمال زیستی برداشته شود و بر شاخصمحیط

سیستم بوم شناختی( و زیست )یا زیرشود، وضعیت موجود محیط
وضعیت موجود زیر سیستم انسانی هر دو مورد بررسی قرار 

 .(Mulladan & Bilharz, 2002) گیرندیم
 

 سنجش توسعه پایدار ترکیبی هایشاخص 
صورت ترکیبی استفاده که بهزمانی ویژهبههای پایداری شاخص

شوند، ابزارهای ارزشمندی برای ارزیابی عملکرد کشورها و می
شوند. به همین ها در زمینه توسعه پایدار قلمداد میمقایسه آن

گیری و سنجش پایداری در شناسی مرتبط با اندازهکتابدلیل 
سرعت در حال گسترش است هالمللی بملی و بین سطوح بین

(Pourasghar et al., 2010). ها برای بررسی این شاخص
زیستی و های مختلف اقتصادی، اجتماعی، محیطعملکرد حوزه

فاده از ای دارند. به همین دلیل، استفناوری کاربردهای گسترده
حدود  2330های بسیار افزایش یافته و تا سال ها طی سالآن

 ,OECD) شاخص ترکیبی به دنیا معرفی شده است 103

ها پرداخته شده در ادامه به معرفی برخی از این شاخص. (2008
 است.

 

o شاخص توسعه انسانی 
اصوالً در بیان وضعیت توسعه یافتگی از سه شاخص، توسعه 

توسعه انسانی تعدیل یافته براساس جنسیت   )HDI(2)( انسانی

(GDI)  و شاخص فقر انسانی(HPI) شود. این استفاده می
های ترکیبی هستند، بدین معنا که هر ها از نوع شاخصشاخص

اند. کدام با گرفتن میانگین وزنی چند شاخص دیگر ساخته شده
شاخص توسعه انسانی، شاخصی است که نشان  به عنوان مثال

ده وضعیت هر جامعه برای دستیابی به زندگی اجتماعی بهتر دهن
گیرد که هرچه به این شاخص بین صفر و یک قرار می .است

شاخص توسعه  تر باشد نشانه وضعیت بهتری است.یک نزدیک
های جدید و تکوین ابزار انسانی بارزترین نمونه پیوند دیدگاه

المللی در زمینه توسعه است. این های بینسنجش برای مقایسه
شاخص را تیمی از کارشناسان برنامه عمران سازمان ملل متحد 

(UNDP)  در  .کنندطور ساالنه منتشر میمیالدی به 1113سال
این گزارش ساالنه با محاسبه شاخص توسعه انسانی در واقع 
مفهوم توسعه فراتر از تأکید صرف به مقوله رشد اقتصادی مورد 

های دیگری از کیفیت زندگی بشر، مالک و د است و جنبهتأکی
 هایدر هر یک از گزارش در ضمنگیرد. معیار توسعه قرار می

ساالنه با مطرح کردن موضوع اصلی و چالش فراروی بشر، 
خاص  ایمسائل مرتبط با وضعیت رفاه و توسعه بشری در زمینه

ر اساس سه شاخص توسعه انسانی ب .پردازدبه بحث و بررسی می
که  شرح زیر استجزء اصلی زندگی مرکب از سه جنبه به

طور ساالنه ای حداقل و حداکثر برای هر یک از نماگرها بهاندازه
 :شودتعیین می

 

این شاخص مبین تعداد : (0)امید زندگی در بدو تولد -

فرد زنده بماند. شاخص  شودبینی میهایی است که پیشسال
مذکور دستاورد نسبی کشور را در زمینه امید به زندگی در بدو 

 کند. گیری میتولد اندازه
این شاخص، دستاوردهای  :شاخص دسترسی به آموزش -

نسبی کشور را در زمینه باسوادی بزرگساالن و همچنین نرخ ثبت 
کند و میگیری نام در آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی اندازه

 مبین سطح آموزش و سواد در هر کشور است.

این شاخص تولید  :سطح زندگی قابل قبول و استاندارد -

ناخالص داخلی را با استفاده از سرانه تعدیل شده تولید ناخالص 
 .(Pourasghar et al., 2010) کندگیری میداخلی اندازه

 
o (4)( اندازهای خالصپسGSs(  

 هاملیتون و پیرس  1114خالص را در سال اندازهای شاخص پس
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 مطرح کردند. این شاخص معیار سنجش پایداری ضعیف
)(8)WS( شود )در پایداری ضعیف امکان جایگزینی محسوب می

ساخت، ممکن فرض های انسانهای طبیعی با سرمایهسرمایه
است که به منظور  ایاندازهای خالص شاخص سادهشود. پسمی

ارزیابی و سنجش پایداری اقتصاد کشور مورد استفاده قرار 
گیرد. این شاخص ثروت کشور را در چارچوبی متفاوت از می

کند. در حقیقت این شاخص ارزش های ملی مطرح میحساب
های کشور را که برای توسعه آن خالص تغییرات در کل دارایی

ی تولید شده، منابع طبیعی، هاحایز اهمیت است )نظیر دارایی
های خارجی( نشان زیست، سرمایه انسانی و داراییکیفیت محیط

متداول، این  )SNA(0)(های ملی دهد. بر خالف نظام حسابمی
کند های ملی ادغام میهای زیر را در حسابروش، هزینه

(Pourasghar et al., 2010): 
های ملی حسابارزش تخریب منابع طبیعی تجدیدپذیر را از  -

 کند.کسر می
خسارات ناشی از آلودگی از جمله کاهش رفاه ناشی از  -

 کند.های ملی کم میها را از حساببیماری
های آموزش )کتاب، تربیت معلمان، حقوق و غیره( را هزینه -

گیرد، که در نتیجه عنوان سرمایه در نظر میبجای مصرف، به
 دهد. ش نشان میآن سرمایه انسانی به جای کاهش، افزای

های ملی کسر ارزش تخریب منابع تجدیدناپذیر از حساب -
 شود. می

انداز واقعی های ملی، پسها در حساببا اعمال این شاخص
شود و با محاسبات ریاضی و استفاده از کشورها تعیین می

شود که آیا ثروت کشور در ابزارهای اقتصادسنجی مشخص می
که این حال افزایش است، یا روند کاهشی دارد. با توجه به این

شاخص وضعیت تخریب منابع طبیعی تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر 
های مشخص پولی که قابل درک برای را با چارچوب

دهد، به همین دلیل سازان است، ارائه میگیران و تصمیمتصمیم
 ز سوی صاحبنظران مواجه شده است. با استقبال زیادی ا

 

o (7)(شناختی جای پای بومEF(  و مازاد ظرفیت تولید

  )SB(9)(طبیعی سرزمین 
( برای نخستین بار معیار جای پای 1110واکرناگل و ریس )

شناختی نوعی ابزار شناختی را مطرح کردند. جای پای بومبوم
مصرف منابع و گیری که به منظور برآورد و اندازهحسابداری است

و  شودها برای جمعیت، یا اقتصاد استفاده میجذب آالینده

شود. این مفهوم ها به اراضی بارور محاسبه میبراساس تبدیل آن
که به موضوع مقایسه پایداری در بین کشورها تبدیل شده است، 
آثار و پیامدهای جوامع، مناطق مختلف، کشورها و افراد را بر 

ها به اراضی مورد نیاز برای تولید ل آنزیست با تبدیمحیط
عبارت کند. بهها، مقایسه مینیازهای اساسی و جذب آالینده

ها را با پیامدهای شناختی شیوه زندگی انساندیگر جای پای بوم
سازد. البته این محاسبات به میزان زیست مرتبط میمحیط

ها، شاخص تبدیل، مساحت اراضی اطالعات و دقت آن
کشاورزی، سطح اراضی جنگلی و سایر منابع طبیعی بستگی دارد. 

میزان مصرف و همچنین به تولید جای پای اکولوژیکی به 
اصوالً، به عنوان روشی ساده و مناسب  EF. ضایعات بستگی دارد

های ی پایداری استفاده از منابع در بین جمعیتبرای مقایسه
مصرف منابع را با مساحت زمین  EFشود. ناخته میمتفاوت، ش

کند و این مورد نیاز برای به پایدار رساندن آن معادل سازی می
گیری، بتوان سرانه کند که با یک میانگینامکان را فراهم می

EF  منطقه  یا کشور را با میانگین جهانی مقایسه کرد. سرانجام
قابل تبدیل است.  ها به سطحی از کره زمینمصزف این جمعیت

ای که جمعیت در این سطح، سپس با مقدار دقیق مساحت منطقه
شود، و درجه ناپایداری براساس آن ساکن هستند مقایسه می

تفاوت بین مساحت زمین موجود و زمین مورد نیاز )بر مبنای 
توان اکولوژیک( قابل محاسبه است. به عبارت ساده، جمعیت 

ها از مقدار آن EFشود که مقدار ته میهایی گفناپایدار به جمعیت
زمین در اختیارشان بیشتر است. همچنین نشان داده شده است 

نده های آیریزی خط مشیتواند برای طراحی و برنامهمی EFکه 
شناختی بخوبی شکاف جای پای بوم .نیز مورد استفاده قرار گیرد

ها را بین کشورهای شمال و جنوب در خصوص و تفاوت
سازد. تحلیل جای پای زیست نمایان میفشارهای وارده بر محیط

دهد که شیوه زندگی کشورهای شمال شناختی نشان میبوم
زیستی )ثروت، فناوری و سطح مصرف( پیامدهای سوء محیط

بیشتری نسبت به کشورهای جنوب دارند. بنابراین به استناد این 
ال حفاظت معیار، کشورهای شمال مسئولیت بیشتری در قب

بایست تعهدات بیشتری را برای حفاظت زیست دارند و میمحیط
. (Pourasghar et al., 2010)زیست متقبل شوند از محیط

شود که شناختی مشخص میبنابراین براساس معیار جای پای بوم
شناختی عامل اصلی نیست، بلکه تعداد جمعیت، در جای پای بوم

اوری مورد استفاده نقش میزان ثروت، الگوهای مصرف و فن
 ند. کنای در این زمینه ایفا میکنندهتعیین
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o شاخص مازاد ظرفیت تولید زیستی (SB) 

شناختی، به مانند ردپای بوم (SB)مازاد ظرفیت تولید زیستی 
دهد. برای پایداری الگوهای مصرف را مورد ارزیابی قرار می

سطح اراضی شناختی را از محاسبه این شاخص، جای پای بوم
کنند. این شاخص تابعی از مقدار خشکی و آبی بالقوه بارور کم می

شناختی بارور، مصرف و جمعیت است. معموالً میزان فضاهای بوم
این شاخص در کشورهای توسعه یافته پایین و گاهی منفی است 

ای مانند استرالیا و نیوزلند که )به استثنای کشورهای توسعه یافته
آن کم و وسعت اراضی بالقوه بارور آن بسیار زیاد میزان جمعیت 

دهد که هر تغییر در به این ترتیب این معیار نشان می است(.
ردپای اکولوژیکی مستلزم تغییر در شیوه زندگی، مصرف و 
آلودگی است. خصوصاً این موضوع در مورد کشورهای توسعه 

 یافته بسیار حایز اهمیت است. 
 

o (1)( زیستشاخص پایداری محیطESI(  

های متعارف سنجش اقتصادی و که روشبا توجه به این
اند، برای های ملی قادر به سنجش پایداری نبودههای حسابنظام

را گروهی از  (ESI) زیستاین منظور شاخص پایداری محیط
های مختلف در دانشگاه ییل و مجمع نظران از رشتهصاحب

اند. شاخص پایداری توسعه داده  )WEF(01)(جهانی اقتصاد 
پیشنهاد شد، اما  2333نخستین بار در سال  (ESI)زیست محیط

مورد بازنگری  2332به دلیل ضعف و نواقصی که داشت در سال 
نیز  2338قرار گرفت. شاخص مزبور با تغییراتی اندک در سال 

 Environmental) کشور محاسبه و منتشر شد 140برای 

Sustainability Index, 2005)زیست . شاخص پایداری محیط
(ESI) ها را برای حمایت از های ملتتوانایی و قابلیت
این شاخص کند. زیست در چندین دهه آینده ارزیابی میمحیط

زیست و ظرفیت میزان تالش کشورها در جهت مدیریت محیط
های زیستی به سمت شاخصجوامع جهت ارتقاء عملکرد محیط

که کشوری نماید. چنانتوسعه پایدار را نمایان می 21دستور کار 
دهنده وضعیت بهتر آن کشور در امتیاز بیشتری داشته باشد نشان

 ESI. استزیستی برای نسل آتی قبال حفاظت از شرایط محیط

زیستی کشورها در گیری مسائل محیطعنوان ابزار اندازهبه
ع طبیعی، شود. این مسائل شامل منابطوالنی مدت محسوب می

کنترل آلودگی در گذشته و وضعیت موجود تخریب اکوسیستم و 
زیستی با توجه به های جاری محیطنتایج حاصل از سیاست

)روان بخش  استتوانایی جامعه نسبت به تغییر روند منفی 
گروه داده آماری که در  70شاخص از  این. (1012سنگجویی، 

اند، استخراج شدهزیستی ادغام شاخص پایداری محیط 21قالب 
ای کلی زیستی نمرهدر واقع شاخص پایداری محیطشود. می

خواهد برای ایجاد رقابتی سازنده، رتبه و وضعیت که میاست
هر زیست کشوری را نسبت به دیگر کشورها نشان دهد. محیط

بیشتر  (ESI)زیست چه نمره کشوری از شاخص پایداری محیط
را در آینده خواهد داشت  تی بهتریزیسباشد، شرایط محیط

(Pourasghar et al., 2010). 
 

o (11)( زیستشاخص عملکرد محیطEPI(  

، به عنوان مکمل شاخص (EPI)زیست شاخص عملکرد محیط
را دانشگاه ییل و مجمع جهانی  (ESI) زیستپایداری محیط

 Environmental) منتشر کرده است 2330اقتصاد در سال 

Performance Index  Source, 2006) شاخص عملکرد . این
های سیاسی در جهت زیست، عملکرد اجرایی سیستممحیط

زیستی در خصوص  سالمت انسان و های محیطکاهش استرس
طبیعی در خطر منابعزیستی و مدیریت بیارتقای پویایی محیط

زیستی و مدیریت خصوص سالمت انسان ارتقای پویایی محیط
عنوان یک زند. این شاخص بهتخمین می طبیعی راخطر منابعبی

طبیعی، ها و پیامدهای مدیریت منابععامل کمی در کنترل آلودگی
گذاری و ابزار قدرتمندی را جهت بهبود مدیریت سیاست

زیستی برای مؤسسات تحلیلی فراهم های محیطگیریتصمیم
  .(Jafari Samimi et al., 2012) کندمی

EPI قبال هر هدف براساس  عملکرد کشورها را در
المللی، استانداردهای ملی یا اجماع فکری های بیننامهموافقت

های نماید. با استفاده از این روش و دادهدانشمندان بررسی می
تواند میزان پایداری در مقیاس جهانی می EPIجامع، 

در  .(Ravanbakhsh, 2013) دهدزیستی را نشان میمحیط
 2339سال  (EPI)زیست گزارش شاخص عملکرد محیط

(Environmental Performance Index, 2008)  دو هدف
 تهدیدکننده زیستیمحیط فشارهای و تنش کاهش .1 شامل کالن

حفاظت از  .2زیست( و سالمت انسان )هدف سالمت محیط
زیست( متشکل طبیعی )هدف پایداری محیطها و منابعبومزیست

های که با استفاده از روششاخص فرعی مطرح شده است 28از 
 (EPI)زیست آماری مناسب، شاخص ترکیبی عملکرد محیط
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شود. برای ساختن این برای کشورهای مختلف ساخته می
گانه از  28های شاخص، ابتدا عملکرد کشورها در زمینه شاخص

مراجع معتبر و برآوردهای کارشناسی مشخص شده و با استفاده 
شوند و ارزش نهایی بندی میای دستهاز تجزیه و تحلیل خوشه

شوند و در نهایت با های فرعی برآورد میهر کدام از شاخص
زیست استفاده از تکنیک مناسب شاخص ترکیبی عملکرد محیط

(EPI) شود. مقدار این جهان تهیه می برای کشورهای مختلف
بین صفر تا  (ESI)زیست شاخص مانند شاخص پایداری محیط

در نوسان بوده و هر چه کشوری ارقام باالتری از این  133
زیستی و هر دست آورد دارای بهترین عملکرد محیطشاخص را به

تر در زمینه چه رقم یاد شده کمتر باشد، مبین عملکرد نامطلوب
عملکرد هر  . (Pourasghar et al., 2010) است زیستمحیط

های اساسی در اهداف اصلی و کشور را با توجه به چالش
شود، چنانچه کشوری در رده باال قرار بندی سیاسی بیان میرتبه

زیست گیرد، به معنای انجام تعهد آن کشور به حفاظت از محیط
پایین گذاری است. و نتیجه عملکرد قوی آن در زمینه سیاست

گذاری دهنده ظرفیت پایین سرمایهبندی کشورها، نشانبودن رتبه
و همچنین عدم زیستی های محیطر زمینه زیرساختها دآن

 کنترل مؤثر آلودگی و مدیریت سیستماتیک منابع طبیعی است.
 

o (12)(زیست پذیری محیطشاخص آسیبEVI(  
کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد  1119در سال 

(CSD )پذیری های آسیبهایی را برای تدوین شاخصتالش
با همکاری کمیسیون کاربردی علوم زمین  (EVI)زیست محیط

 EVI)آغاز کرد  )SOPAC(10)( حوزه اقیانوس آرام جنوبی

Country Profiles, 2002). زیستپذیری محیطشاخص آسیب 
(EVI)  در زمره اولین ابزارهای سنجش پایداری به سرعت

هایی که گسترش پیدا کرده است. این شاخص میزان ریسک
شاخص دهد. کند، نشان میزیست را تهدید میمحیط
، شاخص عددی بدون بعد (EVI)زیست پذیری محیطآسیب
زیست کشورها را نشان پذیری محیطکه وضعیت آسیباست
این شاخص، ارائه روشی سریع و  دهد. هدف اصلی طرحمی

های پذیری کشورها در کلیه حوزهاستاندارد برای تعیین آسیب
بندی زیستی و شناسایی و اولویتاقتصادی، اجتماعی و محیط

ها برای مهمترین اقداماتی است که باید در هر یک از این حوزه
 (,.Pourasghar et al دستیابی به توسعه پایدار انجام داد

ریزی های برنامهحلبرای تمرکز بر روی راه EVIنتایج . 2010)
زیست در طی پیشرفت شده در مقابل فشارهای منفی محیط

پایداری مورد استفاده قرار گرفته است، ایجاد شده است. 
پذیری روشی جدید برای نگاه کردن به یک مشکل قدیمی آسیب

 خطرات آن استبه جای تمرکز بر امور اشتباه در گذشته و اثرات 
(Ravanbakhsh, 2013)ها . با استناد به این شاخص

های ریزی، سیاستگزاری و اقدامات در حوزههای برنامهاولویت
مختلف توسعه پایدار تعیین و وضعیت کشور در مقایسه با سایر 

 شود. زیست مشخص میپذیری محیطکشورها در زمینه آسیب
شاخص فرعی استفاده  82برای ساختن این شاخص ترکیبی از 

های شاخص را شاخص 02ها، شود که از این تعداد شاخصمی
های شاخص نیز با عنوان شاخص 12و  شاخص استواری 9خطر، 

شوند. از نظر بندی میزیست طبقهخسارت وارده بر محیط
ها در قالب پنج گروه متغیرهای آب و موضوعی نیز شاخص
یایی، منابع و خدمات طبیعی شناسی، جغرافهوایی و اقلیمی، زمین

شوند. برای ساختن شاخص بندی میو جمعیت انسانی طبقه
های هر یک از شاخص (EVI)زیستپذیری محیطترکیبی آسیب

های برابر با یکدیگر جمع فرعی، پس از بهنجار کردن با وزن
شود. عنوان شاخص ترکیبی محاسبه میها بهشده و میانگین آن

)باالترین پایداری و کمترین  1شاخص بین عدد مقدار مطلق این 
)کمترین پایداری و بیشترین آسیب  7پذیری( و عدد آسیب

پذیری( در نوسان است. عالوه بر این برای تبیین بهتر این 
شود، شاخص ترکیبی، امتیازهایی نیز برای کشورها محاسبه می

ر باشد، کشو 008که عدد محاسبه شده باالتر از عدد در صورتی
که عدد مزبور کمتر از عدد پذیر و ناپایدار و درصورتیبسیار آسیب

پذیری کمتر و پایداری بیشتری باشد، کشور از آسیب 218
 .(Pourasghar et al., 2010) برخوردار است

 

 های موجود در نتایج حاصل از علل ایجاد تناقض

  هامحاسبه شاخص

های ک از روشهای مورد استفاده در هر ینوع و تعداد شاخص
ها در و تفاوت هاسنجش پایداری یکی از علل بروز این تناقض

این احتمال وجود همچنین . ها شده استنتایج هر کدام از روش
دارد که شاخص مزبور از اهمیت یکسان در مناطق جغرافیایی 
مختلف جهان و به تبع آن در بین کشورها برخوردار نباشد، در 

خود ها وزن زیادی را بهاین شاخصکه در محاسبات، حالی
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 دهیبر این، روش نرمالیزه کردن و وزن دهد. عالوهاختصاص می

نیز باعث بروز این  (14)های ترکیبیبه منظور تهیه شاخص
شود. زیرا هنوز روشی که مورد پذیرش ها در نتایج میتفاوت

دهی به هر یک از نظران و کارشناسان برای وزنتمامی صاحب
به همین دلیل نیز بسیاری . های فرعی باشد، وجود نداردشاخص

دهند، های آماری را ترجیح مینظران استفاده از روشاز صاحب
های آماری نیز مسائل و مشکالت مختص اما استفاده از روش

در برخی موارد ممکن است متغیر، یا شاخصی که  .خود را داردبه
شاخص  رعی دارد،های فبیشترین همبستگی را با سایر شاخص

ضعیف و کم اهمیتی باشد، بر عکس در برخی از موارد ممکن 
ها همبستگی کمی دارد، اما از است شاخصی که با سایر شاخص

خود منظر پایداری بسیار حایز اهمیت است، وزن کمتری به
شاخص مزبور بسیار  به طور ذاتیکه اختصاص دهد، در حالی

شناختی حاکم بر ی و بومحایز اهمیت است. شرایط جغرافیای
های ترکیبی پایداری برای در مواقعی که شاخص ویژهبهکشورها، 

شود نیز بر نتایج هر کدام از کل کشورهای جهان محاسبه می
که گونه همان .گذاردهای مختلف تأثیر میمحاسبات در روش

های پایداری دارای همبستگی شود برخی از شاخصمالحظه می
یکدیگر بوده و برخی نیز فاقد همبستگی هستند. به داری با معنی

بایست از همین دلیل در مباحث مرتبط با پایداری می
هــایی که همبستگــی بیشتـری نسبت به هم دارند و روش

همبستگی در مورد عالوه بر این ضریب . سازگارترند، استفاده کرد
های فرعی ها ناشی از مشترک بودن شاخصبرخی از شاخص

و به همین دلیل نیز های ترکیبی است کله این شاخصمتش
 ( ,.Pourasghar et alهمبستگی باالیی با یکدیگر دارند

(2010. 
های ساختاری بین کشورهای شمال و جنوب، نوع تفاوت

شناختی حاکم بر حکمرانی و بویژه تفاوت در شرایط بوم
ها و کشورهای مختلف جهان سبب شده است تا اولویت

های اساسی به همراه ناظر بر توسعه پایدار تفاوت هایشاخص
داشته باشند. این مسئله موجب شده است تا هر کدام از 

های خاصی از ابعاد های سنجش پایداری مورد اشاره جنبهروش
در کانون زیستی( را توسعه پایدار )اقتصادی، اجتماعی و محیط

 (.8)جدول توجه خودشان قرار دهند 

 
 .(Pourasghar et al., 2010) : ابعاد اصلی توسعه پایدار در روشهای سنجش پایداری(5) جدول

 نام روش
 ارکان اصلی

 زیستیمحیط اجتماعی اقتصادی
    (EPI) زیستشاخص عملکرد محیط

    (ESI) زیستشاخص پایداری محیط

    (EF) شناختیجای پای بومشاخص
    (EVI) زیستپذیری محیطشاخص آسیب

    (GDP) تولید ناخالص داخلی

    (HDI) شاخص توسعه انسانی

    (SB) شاخص مازاد ظرفیت تولید زیستی
    (GS) اندازهای خالصشاخص پس

 

 بندی نهاییجمع
 توسعه است. آن نگرى جامع در پایدارتوسعه  جاذبه ترینمهم

 و کشور در نه فقط انسان، هاىآرمان و نیازها برآوردنده پایدار
 آینده و حال در جهان سراسر در را مردم تمامى بلکه منطقه، یک

 گرفته قرار توجه مرکز در انسان مفهوم، این در .گیرددر برمى

 حیات دوام و قوام چارچوب در هاى جهانىپدیده همه و است

 به شوند.مى هماهنگى دعوت و همراهى به آینده و حال در بشر،

 ناسازگار، اصل دو پایدار توسعه فرایند گفت توانمی جامع عبارتی

 یکدیگر به را «اقتصادی توسعه»و« زیستیمحیط پایداری»یعنی 

 نوع دو به صلا دو این میان واقع کنش در دهد. می پیوند

 به محوری؛ که بوم  :شودمی منتهی پایدار توسعه از برداشت

 و رفاه که محوری؛ انسان و دهدمی اولویت جهانی اکولوژی

 .شمردمی مقدم را هاانسان بهزیستی
توسعه پایدار قربانی منافع زودگذر اقتصادی در کشورهای در حال 

ویت توسعه و جهان سوم از جمله کشور ایران شده است. اول
زیستی بدون توجه به مسائل مسائل محیطمسائل اقتصادی به 
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هایی از جمله وابستگی شدید اقتصاد به زیستی به علتمحیط
زیست و از بین رفتن انفعالی با مقوله محیط نفت، برخورد شدیداً

اقتصادی  –سونگری آن، فقر فرهنگی بخشی و همخصلت بین
های جامعه و مسئولین، عدم داشتن وزن سیاسی دغدغه

تی کشور، نگاه تک بعدی به مفهوم توسعه در بخش زیسمحیط
کار حل مشکل اشتغال، عدم ارائه عنوان تنها راهتوسعه صنعتی به

ای بر پایه توسعه پایدار و حفظ های اقتصادی و توسعهبرنامه
زیست موجب تبدیل ایران به پایگاه منابع آالینده و دست محیط

ان و پتروشیمی( یافته )مثل صنایع سیمدوم کشورهای توسعه
  شده است.

گیری یا برآورد میزان پایداری یا با توجه به اهمیت موضوع اندازه
میزان نزدیکی و دوری به آن یا حتی قرار گرفتن در مسیر 

گیری در فرآیند گذاری و تصمیمدستیابی به آن منظور هدف
ها ضروری ای از شاخصریزی و مدیریت، تعیین مجموعهبرنامه

ها و همچنین انتخاب ترکیب مناسب از شاخصرسد. به نظر می
تواند های کلیدی، هشدار دهنده و هماهنگ میشناسایی شاخص

پایداری را تضمین نموده و مسیر حرکت را اصالح نمایند. نحوه 
ها برای ارائه یک شاخص کل نیز از ترکیب و تلفیق شاخص

ی و های اخیر توجه ملهای مهم خواهد بود که در سالچالش
 .المللی زیادی را به خود جلب کرده استبین

های اقتصادی بیشترین پیشرفت را در جوامع غربی شاخص
اند که به علت تسلط تفکر اقتصادی در این جوامع است. داشته

امروزه توجه بسیار بیشتری نسبت به پایداری توسعه انسانی در 
 گیرد که به دلیل رشد جمعیت، مصرفاین سیاره صورت می

ها منابع، تهی سازی ذخایر منابع طبیعی و تجدیدپذیری بالقوه آن
بوده است. در عین حال، این عوامل باعث تولید بیشتر مواد زائد 

های طبیعی و شده است که خود سبب تخریب بیشتر سیستم
خاتمع عمر فرآیندهای حمایتی ضروری مانند چرخه کربن و 

صدمات حاصل از  د. در حقیقت،شویحفظ ازن استراتوسفر م
ها روی هم انباشته شده مصرف منابع و آلودگی در طی سال

توان این عوامل را در ها میاست و فقط با اندوختن سرمایه
 های آینده محدود کرد.سال

تواند آوری نمینگرش توسعه پایدار بر این اندیشه است که فن
 هرگونه کاهش منابع طبیعی را جبران سازد و سرمایه طبیعی
مکمل سرمایه انسان ساخت است و در این راستا سازمان ملل از 

کند و راه مبانی و دیدگاه مفهومی توسعه پایدار حمایت می
دستیابی به توسعه پایدار را وجود بسترهای فرهنگی مناسب 

توان به آن داند که با آموزش و آگاهی دادن به مردم میمی
ص پذیرفته شده های اخیر به صورت مشخدست یافت. در سال

تواند نمینی اجتماعی و حرکت به سوی مطلوب، است که دگرگو
به طور ها بدست آید، بلکه و نباید، به بهای قربانی شدن فرهنگ

ها، به گذاری به فرهنگ ملتاین روندها تنها با ارج اصولی
توان گفت در مناظره توسعه سرانجام خواهند رسید. بنابراین می

شود. ای برای تمامی جهان توصیه نمیحل یگانهپایدار، هیچ راه 
المللی و یکسانی وجود ندارد، هر کشوری، در هیچ مدل بین

های بومی خود و چهارچوب فرهنگ، زیست بوم و دیگر خصیصه
 کند.بر بستر پایداری، توسعه متناسب خود را جستجو می
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