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 چکیده
 است. زمین کره تحمل قابل ظرفیت از بشر هایفعالیت رفتن فراتر مبین جهان سطح در آلودگی افزایش و منابع از برداریبهره روند بررسی

 هعجام رانینگ خوبی به جهان سطح درزیست محیط خصوص در ایمنطقه و المللیبین سطوح در فراوان های نشست و هااجالس برگزاری
 بهزیست محیط از حفاظت برای آنان، عملکرد و جهان مختلف کشورهای تالش نیز دلیل همین به کند.می آشکار خصوص این در را جهانی
 جهت زیادی هایتالش گذشته هایسال طی ، رو این از .است گرفته قرار توجه مورد جهان سطح در ها اقدام ترین مهم از یکی عنوان

 عملکرد شاخص وزیست محیط پایداری شاخص به توانمی هاآن ترینمهم از که است گرفته صورت کشورهازیستی محیط عملکرد ارزیابی
 مطرح جهان در کشورهازیستی محیط عملکرد بررسی هایمالک و معیارها ترینمهم از یکی عنوان به حاضر حال در که کرد اشاره یمحیط
 روش .است وربمز هایگزارش در ایران وضعیت چگونگی و پایدار توسعه هایشاخص تحول روند شناخت حاضر تحقیق ار هدف .است شده

 گزارش اساس بر ایران که دادند نشان مطالعات .بوده است موضوع با مرتبط المللیبین مجامع و هاسازمان اسناد و هاگزارش بررسی ،تحقیق
 2005 سال در و داده اختصاص خود به را 104 رتبه ،5/44 امتیاز کسب با کشور 142 میان از 2002 سالدر  زیستمحیط پایداری شاخص

 105 رتبه در 3/11 امتیاز با 2011 سال در ایران ،گزارش آخرین اساس بر .ه استکرد کسب را 132 رتبه و 1/31 امتیاز کشور 141 میان در
 است. بوده تریضعیف عملکرد یدارا 2014 سال به نسبت که گرفت قرار کشور 110 میان
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 سرآغاز
 نمهمتری از یکی به زیستیمحیطمسایل  حاضر حال در

 و رودمی شمار به ملی و جهانی سطح در مطرح هایچالش
 این در شماریبی المللیبین هاینشست و هاکنفرانس تاکنون

 هایکنوانسیون و معاهدات به کشورها و شده برگزار خصوص
 جهانی زیستمحیط وضعیت بدترشدن از جلوگیری برای متعددی

 تجمع از حکایت هابینییشپ که این به توجه با اند.شده متعهد
 دارد شهرها در 2025 سال تا جهان جمعیت از درصد 10 از بیش

(UN-Habitat, 2001) مسایل  مدیریت و ریزیبرنامه لزوم
 در که بطوری است ضروری و اهمیت حائز بسیارزیستی محیط

 زیست، محیط معتبر هایشاخص از استفاده با جوامع از بسیاری
 شهری مناطق و کشورها بندیرتبه به مستمر و یادوره بصورت

 و ضعف نقاط از آگاهی پردازند.میزیستی محیط وضعیت لحاظ از
 برایزیست محیط شاخص عملکرد لحاظ از شهری مناطق قوت
ارایه  جهت ضرورت نوعی شهری پایدار توسعه به یابیدست
 صشاخ ارتباط این در دشومی محسوب هابرنامه و هاطرح

 21 قرن در محیطی جدید سیاست نوعیزیست محیط عملکرد
 (& Yale Center for Environmental است شده معرفی

(Policy et al., 2014 شاخص این از استفاده که ایگونهبه 
 نظر از کشورها جایگاه تعیین برای مناسب معیاری تواندمی

 باشد. هانارسایی و مشکالت کاهش جهت در نیز و زیستمحیط
 ملل سازمان پایدار توسعه هایشاخص توانمی هاشاخص این از

 هایشاخص هایگزارش ،هزاره توسعه اهداف هفتم آرمان ،متحد
 را محیطی عملکرد شاخص هایگزارش و جهانی بانك توسعه

 جایگاه وضعیت بررسی تحقیق، اینارایه  از کلی هدف برد. نام
 ویژه به هاگزارش طی یطمحی شاخص عملکرد نظر از ایران

 این ترینمهم از یکی باشد.می محیطی عملکرد هایگزارش
 مقایسه کمال گسترده صورتبه حاضر حال در که هاشاخص
 صورت به زیستمحیط از حفاظت خصوص در و بوده کشورها

 شاخص وزیست محیط پایداری شاخص شود،می منتشر نهساال
 دانشگاه و ییل دانشگاه توسط که است زیستمحیط عملکرد
 انتشار .شودمی منتشر اقتصاد جهانی مجمع همکاری با و کلمبیا

 این در ایران جایگاه و اخیر هایسال در هاگزارش این
 روشن منظور به است. بوده برانگیز بحث ما کشور در هابندیرتبه

 نحوه ها،شاخص این ساختار دارد ضرورت موضوع این شدن
 طی هاشاخص این در گرفته صورت تغییرات و یبندرتبه

 سعی گزارش این در گیرد، قرار بررسی مورد مختلف هایدوره
 به زیستی،محیط مطرح هایشاخص شناخت بر عالوه شودمی
 شود. پرداخته موضوع این
 

 پایدار توسعه
 نوینی مفاهیم جمله از زیستمحیط حفظ و پایدار توسعه مفهوم
 .دهندمی تشکیل را کشورها اکثر مشغولیدل امروزه که هستند

 بودن محدود پایدار، توسعه هایسیاست به توجه اساسی علت
 است بوده بشر هایخواسته و نیازها بودن نامحدود و امکانات

(Smith & et al., 2001). ریشه پایدار، توسعة امروزی مفهوم 
 نای دارد. اخیر قرن محیطی زیست هایجنبش تفکرات در

 بارباراوارد خانم به 1190 دهه اواسط در بار اولین برای مفهوم،
 بر ناظر پایدار توسعه مفهوم (.1391 )بارو، است شده داده نسبت

 اکولوژی به مربوط مالحظات که است انکارناپذیر واقعیت این
 این شود. گرفته کار به اقتصادی هایفعالیت در باید و تواندمی

 آن در که است منطقی محیطی ایجاد هایایده شامل مالحظات
 زندگی هایجنبه همه کیفیت پیشبرد منظور به توسعه ادعای
 پایدار توسعه مفهوم (.1393 )رادکیلف، گیردمی قرار چالش مورد

 آن از روشنی تعریف بندرت اما رودمی بکار ایگسترده طوربه
 ادیهاتح توسط 1110 سال در اصطالح این است. شدهارایه 

 در و شد منتشر« جهان حفاظت راهبرد» نشریه در جهان حفاظت
 هایکمیسیون توسط« ما مشترک آینده» انتشار با 1119 سال

 را پایدار توسعه لندبرانت گزارش شد. سیاسی عرصه وارد جهانی
 حاضر نسل نیازهای که ایتوسعه» نماید:می تعریف شرح بدین

 تامین  برای آینده نسل هایاییتوان انداختن خطر به بدون را
 پایدار توسعه .(WCED, 1987) «سازدمی برآورده خود، نیازهای

 هایفعالیت نتایج مورد در بلندمدت اندازچشم وجود اهمیت بر
 به رسیدن برای کشورها بین در جهانی همکاری و امروز

 به را پایدار توسعه موارد، این گذارد.می کیدموثر تا هایحلراه
 داخلی، هایسیاست بندیصورت برای کلیدی هدف صورت
 ,Kirkpatrick) است درآورده 21 قرن در المللیبین و ایمنطقه

 اقتصادی، اهداف که است فرآیندی پایدار توسعه .(2001
 از است ممکن که جا هر در را جامعه زیستیمحیط و اجتماعی

 با حمایتی عملیات و الزم هایاقدام انجام ها،سیاست وضع طریق
 ایجاد به ندارد امکان تلفیق که جایی هر در و کندمی تلفیق هم

 هامبادله این هماهنگی و بررسی به هاآن بین مبادله رابطه
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 پایه بر پایدار توسعه واقع در (OECD, 2001) پردازدمی
 کره طبیعی منابع به نسبت و خودش به نسبت انسان هشیاری

 همه برای پایدار زندگی سبك یك خواهان و است واراست زمین
 و منابع اتالف اندازه، از بیش مصرف مخالف و است هاانسان

 اصل است. گذشته با رابطه قطع و آینده هاینسل به توجهیبی
 توسعه توجه محور انسان که: است این از حاکی ریو اعالمیه 1

 مولد و سالم زندگی یك مستحق و سزاوار هاانسان و است پایدار
 .(UN, 2001) باشندمی طبیعت با سازیدرهم

 جهانی کمیسیون تعریف (2003) ویت ساترث و گرانهام سی ام
 بخش دو در را پایدار( توسعه با ارتباط )در توسعه و زیستمحیط

 مورد تواندمی که نمودند تقسیم یك هر برای معین اهداف با
 گیرد: قرار توجه

  شامل: «حاضر نسل ازهاینی تامین»

 امنیت با پایدار و کافی درآمد به دسترسی اقتصادی: نیازهای 
 اقتصادی

 از که سالم و ایمن زندگی محیط زیستی:محیط نیازهای 
 است امان در زیستیمحیط مخاطرات

 خدمات نمودن فراهم بهداشتی: و فرهنگی اجتماعی، نیازهای 
 شده تعریف اردهایاستاند سطح در بهداشت و آموزش همچون

 از گیریتصمیم در مشارکت برای آزادی سیاسی: نیازهای 
 ملی. تا محلی مقیاس

 تامین برای آینده نسل هایتوانایی انداختن خطر به بدون»
  شامل: «خود نیازهای

 از تجدیدناپذیر: منابع اتالف یا مصرف رساندن حداقل به 
 غیرقابل هاییدارای و معدنی منابع فسیلی، هایسوخت جمله

 و هاپارک تاریخی، هایبخش مانند طبیعی جایگزین
 .طبیعی اندازهایچشم

 مثال عنوانبه تجدیدپذیر: محدود منابع از پایدار استفاده 
 .زمین سطح و شیرین آب از استفاده

 ظرفیت توان از خارج که بطوری پذیر؛تجزیه هایزباله کنترل 
 طبیعی هایظرفیت برای ایمینهز نباشد: جهانی تا محلی جذب

 .کند تجزیه زیستیمحیط آلودگی بدون را زباله تا کندمی فراهم

 ظرفیت از بیشتر نباید گاز انتشار و تجدیدناپذیر هایزباله 
 گازهای پایدار، هایآلودگی بویژه باشد: جهانی و محلی جذب

 .شوندمی ازن الیه تخریب موجب که شیمیایی مواد و ایگلخانه

 شوند ادغام نهادی ساختارهای در انسانی: و اجتماعی سرمایه  

(McGranahan & Satterthwaite, 2003).  
 اصولی تصمیمات مستلزم پایداری که است معتقد (1114) مارتل

 تولید اشکال و انرژی از استفاده فناوری، انتخاب با ارتباط در
 استخراج رشد، بر هامحدودیت مستلزم که حال عین در است.
 هایشیوه و هاارزش بنیادی تغییر به و است آلودگی و منابع

 منظور به ناکارآمد هایفناوری از استفاده دارد. داللت زندگی
 زیستمحیط تخریب به منجر عمدتا اقتصادی رشد به دستیابی

 است «اکولوژیکی تعادل» حفظ معنای به پایداری گردد.می
(Martell, 1994). دلیل زندگی و تولید مدرن هایوهشی 

 ;Davidsion, 2001) باشدمی اکوسیستم زوال یعمده

Hawken et al., 2000; Miller, 2004) ،برای بنابراین 
 و زندگی مناسب هایشیوه به بشر بازگشت چگونگی پایداری،

 استفاده نحوه در تغییر فرآیند پایدار توسعه است. تیماه با تولید
 و مؤسسات در تغییر و فناورانه توسعه سرمایه، مدیریت منابع، از

 و نیستند هماهنگ آینده و کنونی نیازهای با که است هاییبنگاه
 سه تنیدگی درهم و رابطه که شد خواهد محقق زمانی توسعه این
 یابد. ارتقاء محیط و جامعه اقتصاد، یعنی توسعه وابسته هم به بُعد

 به پاسخ در پذیریانعطاف یتاهم بر همچنین پایدار توسعه
 که هنگامی حتی دارد کیدات آینده ناگهانی ضربات و هاشوک
 را هاآن تأثیرات مکان و دامنه و حوادث وقوع احتمال تواننمی
 .(Bernhard & Risti, 2004) کرد بینیپیش قطعی بطور

 محدودیت نه اما کندمی داللت محدودیت بر پایدار توسعه مفهوم
 کنونی وضعیت بواسطه شده اعمال هایمحدودیت بلکه قمطل

 هایمحدودیت و زیستیمحیط منابع بر اجتماعی سازمان و فناوری

 هایفعالیت اثرات جذب برای کرهزیست توانایی بواسطه شده اعمال

 از ایگسترده طیف به توجه نیازمند پایداری مفهوم .بشر
 خالصه طوره ب که باشدمی توسعه جهانی تأثیر درباره هانگرانی

  آمد: خواهد زیر در

 پشتیبان هایسیستم بر بشر هایفعالیت بارزیان تاثرا کاهش 
 سوخت مصرف کاهش زیستی،تنوع حفظ جمله از زمین حیات

 است، آن مهم هایجنبه از دیگر یکی فسیلی

 که طبیعی منابع بر بشر هایفعالیت بارزیان اثرات کاهش 
  و معدنی منابع و زمین هوا، ،خاک آب، منابع شامل

 را اجتماعی هایعدالتیبی که پایداری اقتصاد و جامعه خلق 
 سازد.می فراهم همه برای کیفیت با زندگی و دهدمی کاهش

 در فراگیر روندی» از است عبارت پایدار توسعه که گفت توانمی
 به پاسخگویی ایبر اجتماعی -انسانی هایتوانایی افزایش جهت
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 پرتو در پیوسته نیازها که آن ضمن اجتماعی، -انسانی نیازهای
 پاالیش جهان پایداری پیشنهاد و جامعه فرهنگی هایارزش
 هاینسل توانایی کاهش بدون را کنونی نیازهای گونهاین یابند.
 پایدار ایتوسعه و کندمی برآورده نیازهایشان، برآوردن در آتی

 (.1399 افی،)صر «است
 

 توسعه سنجش و گیریاندازه هایروش پیشینه

 محیطی پایدار
 و تدوین ،1112 سال در ریودواژنیرو کنفرانس برگزاری از پس

 مهمترین از یکی عنوانبه پایدار توسعه هایشاخص گیریاندازه
 و گرفته قرار توجه کانون در پایدار توسعه با مرتبطمسایل 
 تا کردند تالش مختلف هایشتهر از متعدد نظرانصاحب
 در پایداری میزان گیریاندازه برای را هاییروش و هاشاخص

 و هابرداشت اما، دهند. توسعه و بسط مختلف کشورهای
 تا است شده موجب پایدار توسعه از مختلف هاینگرش
 شود. مطرح پایداری سنجش و شناسایی برای متعددی هایروش

 که دارند قرار اقتصاددانان پایدار توسعه مباحث طیف یك در
 سنجش برای اجتماعی گاهی و اقتصادی معیارهای بر معموالً
 قرار زیستمحیط نخبگان دیگر، سوی در و دارند تأکید پایداری

 هایشاخص سنجش و گیریاندازه بر بیشتر که دارند
 اقتصاددانان کنند.می تأکید پایداری تبیین برای زیستیمحیط
 پایداری سنجش برای پولی گذاریارزش هایروش از معموال

 سایر پژوهشگران و دانشمندان کهحالی در گیرند،می بهره
 سنجش برای ذهنی گاهی و فیزیکی معیارهای از هارشته

 برای اقتصادی رویکردهای مهمترین از کنند.می استفاده پایداری
 ی،داخل ناخالص تولید کردن سبز به توانمی پایداری سنجش

 پایدار رشد سازیمدل آنها، کارکردهای بر مبتنی منابع حسابداری
 مجموع، در کرد. اشاره ضعیف و قوی پایدار شرایط و

 اقتصادی پایدار توسعه از بخشی را پایدار رشد اقتصاددانان،
 مهمترین از یکی .(Kumar Singh et al., 2008) دانندمی

 توسعه و عام طوربه توسعه مختلف ابعاد سنجش برای ابزارها
 کرد. اشاره سرخطی هایشاخص به توانمی خاص طوربه پایدار

 از پس ویژهه ب گذشته، هایسال خالل در هاشاخص این
 در ایگسترده کاربردهای 1112 سال در ریودوژانیرو کنفرانس

 این تعداد 2001 سال پایان تا کهطوریبه اند.کرده پیدا جهان
 هایسازمان وسیلهبه که است رسیده مورد 110 هاشاخص

 و دانشگاهی مراکز متحد، ملل سازمان به وابسته المللیبین

 .(European Commission, 2008) شوندمی منتشر پژوهشی
 معطوف هایشاخص به توانمی سرخطی شاخص هاینمونه از
 هایشاخص نمونه از کرد. اشاره سبز حسابداری نظام و هدف به

 ،اقتصادی رفاه معیار کرد: اشاره زیر موارد به توانمی نیز ترقدیمی
 مولفه ،زندگی فیزیکی کیفیت نمایه اجتماعی، پیشرفت شاخص

 ;Nordhaus & Tobin, 1973; Estes, 1974) اقتصادی رفاه

Morris, 1979; Zolotas, 1981; Brekke, 1997; Kumar 

Singh et al., 2008). توسعه جدیدتر یبیترک هایشاخص از 
 پایداری یا اقتصادی عملکرد سنجش منظوربه 1110 دهه در که

 توسعه شاخص کرد: اشاره زیر موارد به توانمی اند،شده مطرح
 پایدار، پیشرفت شاخص متحد، ملل سازمان عمران برنامه ،انسانی
 شاخص ،خدمات واحد هر ازای به مواد نهاده شناختی،بوم ردپای

 (& Krotscheckواقعی، اندازپس شاخص پایدار، اقتصادی رفاه

Narodoslawsky, 1994; Wackernagel & Rees, 1996; 

Schmidt- Bleek; & Cobb, 1995; Hamilton, 2000; 

(Daly 1994; از حفاظت المللیبین اتحادیه پایداری، فشارسنج 
 و 1115 سال در توسعه هایپژوهش المللیبین مرکز و طبیعت
 از .(1311 همکاران، و میدوس) 1111 سال در روپاا اتحادیه
 کاربست و تهیه برای زیادی هایتالش نیز 2000 سال ابتدای

 و المللیبین مجامع سوی از پایدار توسعه ترکیبی هایشاخص
 هایشاخص مشاوره گروه است. گرفته صورت نظرانصاحب
 بخشی قالب در پایدار توسعه المللیبین موسسه در پایدار توسعه

 عنوان با را المللیبین پایدار توسعه هایشاخص خود، مطالعات از
 توسعه هایفعالیت عملکرد ابزار منزله به که «پایداری داشبورد»

 کردند. معرفی 2003 سال در گیرندمی قرار استفاده مورد پایدار
 مورد مواد کل شاخص اروپا زیستمحیط آژانس 2003 سال در

 را شناختیبوم کارایی شاخص 2003 سال در .کرد پیشنهاد را نیاز
 را پایداری نمای قطب ،پایدار توسعه برای تجارت جهانی شورای

 سال در زیستمحیط پایداری شاخص ،2005 سال در اتکینسون
 مجمع را 2001 سال در زیستمحیط عملکرد شاخص و 2002
 در که(Pilot, 2006) شدند معرفی ییل دانشگاه و اقتصاد جهانی

 عملکرد شاخص یعنی شاخص نوع جدیدترین از پژوهش ینا
 برد. خواهیم بهرهزیست محیط

 

 زیستمحیط پایداری شاخص در ایران وضعیت

(ESI) 2002 و 2002 هایسال در 

 زیستی،محیط تمعضال به مربوط تمشکال ومسایل  مجموعه
 و قانون مرکز همکاری با تا داشت آن بر را اقتصاد جهانی مجمع
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 شبکه المللیبین مرکز و ییل دانشگاه زیستیمحیط هایستسیا
 برای را هاییشاخص کلمبیا دانشگاه زمین علوم عاتاطال

 تا کنند فراهم کشورها زیستیمحیط وضعیت تطبیقی هایبررسی
 و شود مشخص کشورها زیستمحیط نمره وضعیت طریق این از

 پایدار توسعه فاهدا به دستیابی برای زمال هایبستر چنینهم
 در زیستمحیط پایداری شاخص بار نخستین برای شود. فراهم

 و هاضعف دلیل به مزبور شاخص اما ،شد مطرح 2000 لسا
 گرفت. قرار بازنگری مورد 2002 سال در داشت که نواقصی
 کشور 141 برای 2005 سال در تغییراتی اندک با مزبور شاخص

 .شد منتشر و محاسبه

 از حفاظت برای کشورها توانایی زیستحیطم پایداری شاخص
 تلفیق با کار این سنجد.می را آینده دهه چند طی زیستمحیط

 سطح طبیعی، منابع در توان دهندهنشان که داده مجموعه 91
 و زیستمحیط مدیریت هایتالش آلودگی، گذشته و کنونی

 در هستند زیستیمحیط عملکرد بهبود برای جامعه هایظرفیت
 بندیرتبه گیرد.می انجام زیستیمحیط پایداری شاخص 21 بقال
 هاییموضوع مقایسه با زیستمحیط پایداری شاخص امتیازدهی و

 :است گرفته صورت زیر گروه 5 قالب در

 زیستیمحیط هایسیستم  

  زیستیمحیط فشارهای کاهش  
  انسانی پذیریآسیب کاهش 
  نهادی اجتماعی هایظرفیت  
  جهانی نظارت  

 .بودند شده بندیتقسیم متغیر 91 و شاخص 21 به گروه 5 این
 با کشور 142 میان از 2002 سال ESI گزارش اساس بر ایران
 در ،بود داده اختصاص خود به را 104 رتبه ،5/44 امتیاز کسب
 که کشور 141 میان در ایرانمیاسال جمهوری نیز، 2005 سال
 کرد. کسب را 132 رتبه و 1/31 امتیاز بود، موجود آنها عاتاطال
 نظارت دهندهنشانزیست محیط پایداری شاخص در باالتر نمره

 و سوئد اروگوئه، نروژ، فنالند، کشور 5 است. بهتر زیستیمحیط
 تراکم و خوب طبیعی هایتوان دارند را نمره باالترین که ایسلند

 مدیریت را توسعه هایچالش کامیابی با و دارند پایینی جمعیت
 و ترکمنستان تایوان، عراق، شمالی،کره کشورهای اند.کرده

 مشکالت با کشورها این دارند؛ را امتیاز ترینپایین نیز ازبکستان
 مواجه دارند، انسانی منشا همچنین و طبیعی منشا که گوناگونی

 اند.نداشته هاسیاست انتخاب بر خوبی مدیریت همچنین و هستند
 در و نداشت مناسبی جایگاه نیز طقهمن کشور 21 بین در ایران
 .است شده بیان (1) جدول در موارد این گرفت قرار 14 رتبه

 
 2002 سال در منطقه منتخب کشورهای و ایران امتیاز و رتبه :(1) جدول

 100 از امتیاز کشور نام منطقه کشورهای بین در رتبه جهان کشورهای بین در رتبه

 5/53 ارمنستان 1 42

 5/51 ستانگرج 2 25

 1/41 قزاقستان 3 87

 1/49 قرقیزستان 4 70

 1/49 عمان 5 73

 1/41 اردن 1 74

 4/45 ترکیه 9 11

 4/45 آذربایجان 1 11

 1/44 امارات 1 110

 44 مصر 10 112

 1/43 سوریه 11 118

 5/40 لبنان 12 121

 1/31 پاکستان 13 131

 1/31 ایران 14 132

 1/31 تاجیکستان 15 134
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 2002 سال در منطقه منتخب کشورهای و ایران امتیاز و رتبه :(1) جدولادامه 

 100امتیاز از  نام کشور رتبه در بین کشورهای منطقه جهان کشورهای بین در رتبه

 1/39 عربستان 11 135

 3/39 یمن 19 138

 1/31 کویت 11 137

 4/34 ازبکستان 11 142

 1/33 عراق 20 143

 1/33 تانترکمنس 21 144

 

 به کههاییایراد و نواقص دنبال به و 2005 سال گزارش انتشار با
 جمله از دنیا سراسر در نظران صاحب سوی از گزارش این

 شاخص این دیگر بار گرفت، صورت ایران میاسال جمهوری
 امتیازدهی سیستم در مثال، برای گرفت. قرار بازنگری مورد

 هایشاخص در اقتصادی سعهتو هایشاخص از برخی هاشاخص
 هایمتغیر در لهامس این شد.می داده دخالت زیستمحیط پایداری

 طور به ایگلخانه گازهای انتشار و اکولوژیك بازده شاخص دو
 تایاال مانند کشوری متغیر، دو این در ،زیرا .بود مشهود کامل

 شمالی کره مانند هاییکشور به نسبت ییباال بسیار امتیاز متحده
 یباال بسیار فناوری به فقط آن دلیل که کردمی کسب کویت و

 تایاال مانند کشوری .است مربوط انرژی از استفاده در کشور این
 به است، برخوردار ییباال فناوری از که آن دلیل به فقط متحده

 مصرف کمتری انرژی میزان ،داخلی ناخالص تولید واحد هر ازای
 این که حالی در کند،می منتشر نیز ریکمت اکسیدکربن دی و

 گاز تولیدکننده بزرگترین و انرژی کنندهمصرف بزرگترین کشور
 گاز درصد 25 حدود و است جهان در کربن اکسید دی ایگلخانه
 هایمتغیر مورد در ایراد این است. کشور این به مربوط ایگلخانه
 شتبهدا شاخص زیرا است، مطرح نیز محیط بهداشت شاخص
 کشورها اقتصادی و انسانی توسعه مبین بیشتر نیز محیط

 پایداری شاخص عنوان به آن از تواننمی و شودمی محسوب
 شاخص این براساس تواننمی زیرا ؛کرد استفادهزیست محیط
 سبب به کودکان میر و مرگ میزان که کرد لاستدال چنین

 ماهیت در که هواست آلودگی از ناشی تنفسی هایبیماری
 از بسیاری در که کرد توجه باید است. زیستیمحیط شاخص

 فقر از ناشی هاریم و مرگ عمده فقیر و توسعه حال در هایکشور
 آورده نیز جدید شاخص در متغیر این البته که است تغذیه سوء و

 شاخص این به وارده ایراد ترینمهم نهایت در است. شده
 یافتگی توسعه دلیل به فتهیا توسعه هایکشور کهاستاین

 این دلیل همین به و کردندمی کسب باالتری مثبت هاینمره
 حال در هایکشور که آمدمی وجود به علمی مجامع در ذهنیت
 هستند، جهانی زیستمحیط تخریب و خرابی ولئمس توسعه

 هایندهآال انواع انتشار و خام مواد مصرف روند بررسی کهدرحالی
 برای میرساند. اثبات به را موضوع این فخال زیستمحیط در

 میزان ،2001 سال در جهانی بانك توسعه گزارش در ،نمونه
 متحده تایاال در شهروند یك اکسیدکربن دی انتشار سرانه
 که حالی در است، بوده 2002 سال در تن متریك 2/20 معادل
 در تن متریك 3/0 معادل دشبنگال در شهروند یك انتشار سرانه
 سرانه شودمی مشاهده ترتیب این به است. بوده مزبور سال

 یك برابر 19 حدود 2002 سال در امریکایی شهروند یك انتشار
 هر ترتیب این به است. بوده مزبور سال در دشیبنگال شهروند

 به و زیستیمحیط عملکرد لحاظ به یافته توسعه هایکشور چند
 داخل در که مالی منابع و علمی فنی، توان از برخورداری دلیل
 برخوردار قبولی قابل عملکرد از اند،داشته خود جغرافیایی هایمرز

 فناوری در زیادی هایوردادست و هاموفقیت به اندتوانسته و بودند
 آلودگی و تخریب اصلی بانی اما ؛یابند دست هاآلودگی کنترل
 و هایندهآال نواعا انتشار و باال مصرف به توجه با زیستمحیط

 هستند، یافته توسعه هایکشور زمین،کره در ایگلخانه هایگاز
 از بیشتر باید زیستمحیط تخریب هایهزینه دلیل همین به

 .شود تامین کشورها این سوی
 

 در زیستیمحیط عملکرد شاخص در ایران وضعیت

 2005 سال

 صاحب سوی از زیستمحیط پایداری گزارش به که هاییایراد با
 توسعه حال در هایکشور بویژه ،جهان سراسر محققان و نظران

 بازنگری مورد هامتغیر و هاشاخص شد، مطرح 2005 سال در
 گزارش عنوان با 2001 سال در مزبور گزارش و گرفت قرار
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 هایشاخص و هامتغیر براساس زیستمحیط عملکرد شاخص
 پایداری شاخص با شاخص این تفاوت .شد منتشر جدید

 بر بیشتر تأکید و متغیرها بودن محدودتر در ،زیستمحیط
 عملکردی شاخص است. زیستمحیط زمینه در کشورها عملکرد
 شاملزیست محیط از حفاظت اصلی هدف دو برزیست محیط
 ارتقای و انسان سالمت بر زیستیمحیط فشارهای کاهش

 دارد. أکیدت طبیعی منابع صحیح مدیریت و هابومزیست وضعیت
 محیط، بهداشت زمینه 1 در شاخص 11 توسط مولفه دو این

 تنوع مولد، طبیعی منابع کیفیت آب، منابع کیفیت هوا، کیفیت
 این در شوند.می گیریاندازه پایدار انرژی و زیستگاه و زیستی

 هر فاصله تعیین و کمی مطلوب و نهایی اهداف تعیین با شاخص
 شود.می مشخص کشور هر رتبه و ازامتی آنها، به نسبت کشور

 133 برای 2001 سال درزیست محیط عملکرد شاخص گزارش
 وجود آنها مورد در اشاره مورد هایشاخص و عاتاطال که کشور

 سوئد، نیوزلند، هایکشور مزبور گزارش براساس شد. تهیه داشت،
 بهترین و امتیاز بیشترین اب بریتانیا و چك جمهوری ند،فنال
 هایکشور و پنجم تا اول هایرتبه در زیستیمحیط لکردعم

 در ترتیب به امتیاز کمترین با اتیوپی و مالی موریتانی، چاد، نیجر،
 براساس نیز ایرانمیاسال جمهوری اند.داشته قرار آخر هایرتبه

 این در .گرفت قرار 53 رتبه در 90 امتیاز با مزبور گزارش
 سال محیط داریـپای شاخص به سبتن ایران وضعیت بندی،رتبه

 و خاورمیانه منطقه کشورهای میان در است. بوده بهتر 2005
 اشغالی فلسطین و ترکیه ،لبنان ،امارات کشورهای آفریقا، شمال

 عملکرد شاخص لحاظ از ایران به نسبت بهتری رتبه و وضعیت از
 سعودی، عربستان کشورهای مقابل، در .برخوردارند محیطی
 به یمن و سوریه مصر، تونس، ارمنستان، مراکش، اردن، ،الجزایر
 در اندگرفته جای ایران به نسبت بدتری هایرتبه در ترتیب
 شاخص نظر از منطقه کشورهای بین در ایران جایگاه (2) جدول

 .است شده آورده 2001 سال در محیطی عملکرد
 هند ،14 رتبه با چین کشورهای آسیایی کشورهای سایر بین در
 از مطلوبی چندان وضعیت ،129 رتبه با پاکستان و 111 رتبه با

 در ایران خوب نسبتاً رتبه کسب ندارند شاخص این لحاظ
 مناسب شرایط دلیل به زیست،محیط عملکردی هایشاخص

 منابع کیفیت ،41 رتبه با محیط بهداشت زمینه در کشورمان
 91 رتبه با زیستگاه و زیستی تنوع و 41 رتبه با مولد طبیعی

 انرژی و آب منابع کیفیت خصوص در ایران عملکرد ولی .است
 بدترین نیز هوا کیفیت زمینه در و نبوده مناسب چندان پایدار،

 که -هوا کیفیت شاخص جدول در .است داشته را عملکرد
 صنعتی، تولیدات نیرو، تولیدکننده منابع از ناشی هوای آلودگی
 کسب با ایران -دکنمی بررسی را خانگی وپزپخت و نقلیه وسایل

 گرفته جای 119 رتبه در جهان کشور 133 میان در 1/31 نمره
 با گابن ،0/11 نمره کسب با اوگاندا فهرست، این صدر در است.

 جای جهان سوم تا اول هایرتبه در 1/11 با روآندا و 1/11
 کشور 1 حضور خصوص، این در ملات قابل نکته اند.گرفته

 کیفیت شاخص فهرست هشتم تا اول هایرتبه در فریقاییا
 به ایمنطقه ازن تمرکز بودن پایین مساله این دلیل .ستهوا

 در نقلیه وسایل از اندک استفاده و شدن صنعتی پایین سطح دلیل
 سوئد کشور نیز شده صنعتی کشورهای میان در کشورهاست. این

 این انتهای در دارند. را هوا آلودگی وضعیت بهترین فنالند و
 مصر، آلبانی، پاکستان، بنگالدش، همچون کشورهایی نام جدول،
 سرعت مبین که شودمی دیده سودان و چاد نیجر، چین، مالی،
 گرفتن نظر در بدون کشورها این در شدن صنعتی باالی

 ایران وضعیت (2) جدول ست.هوا آلودگی کنندهکنترل تمهیدات
 دهد.می نمایش 2001 لسا در مختلف هایشاخص لحاظ از را
 

(: جایگاه ایران در بین کشورهای منطقه و شمال 2جدول )

 2005افریقا از لحاظ شاخص در سال 
 نمره کشور رتبه

 9/91 لبنان 1

 9/91 اشغالی فلسطین 2

 2/93 متحده امارات 3

 1/92 ترکیه 4

 90 ایران 2

 3/11 سعودی عربستان 5

 1/19 عمان 8

 2/11 الجزیره 7

 11 اردن 1

 1/14 مراکش 10

 1/13 ارمنستان 11

 10 تونس 12

 1/59 مصر 13

 3/55 سوریه 14

 2/45 یمن 12
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 طی زیستیمحیط عملکرد شاخص در ایران وضعیت

  2015 تا 2007 هایسال
 وردــم مجددا 2001 سال در زیستیمحیط عملکرد شاخص
 تفاوت رفت.گ صورت هاشاخص در تغییراتی و گرفت قرار بازبینی

 در ،2001 سال زیستمحیط عملکرد شاخص با شاخص این
 طبقات در شاخص 25 به شاخص 11 از هاشاخص تعداد افزایش
 هدف دو بر 2001 زیستیمحیط عملکرد شاخص .است مختلف
 ارتقای و انسان سالمت بر زیستیمحیط هایتنش کاهش

 تمرکز طبیعی منابع بر خوب مدیریت و هااکوسیستم سرزندگی
 بهداشت زمینه 1 در شاخص 25 وسیلهبه مولفه دو این دارد.

 ،زیستگاه و زیستی تنوع آب، منابع کیفیت هوا، کیفیت محیط،
 در شوند.می گیریاندازه اقلیم تغییر و مولد طبیعی منابع کیفیت

 فاصله تعیین و کمی مطلوب و نهایی اهداف تعیین با شاخص این
 شود.می مشخص کشور هر رتبه و امتیاز آنها، به نسبت کشور هر

 141 یبرا 2001 سال در زیستمحیط عملکرد شاخص گزارش
 وجود آنها مورد در اشاره مورد هایشاخص و عاتاطال که کشور

 ،سوئیس هایکشور مزبور گزارش براساس شد. تهیه داشت،
 بهترین و امتیاز بیشترین با کاستاریکا و ندفنال نروژ، سوئد،
 هایکشور و پنجم تا اول هایرتبه در زیستیمحیط ردعملک
 به امتیاز کمترین با مالی و موریتانی سیرالئون، آنگوال، نیجر،
 نیز ایرانمیاسال جمهوری اند.داشته قرار آخر هایرتبه در ترتیب

  .گرفت قرار 19 رتبه در 1/91 امتیاز با مزبور گزارش براساس
 عملکرد شاخص به نسبت یرانا وضعیت بندی،رتبه این در

 داشته نزول پله 14 و است بوده بدتر 2001 سال زیستیمحیط
 فریقا،ا شمال و خاورمیانه منطقه کشورهای میان در است.

 و وضعیت از الجزایر و ارمنستان تونس، قبرس، اشغالی، فلسطین
 محیطی عملکرد شاخص لحاظ از ایران به نسبت بهتری رتبه

 عربستان ترکیه، مصر، ،اردن کشورهای بل،مقا در برخوردارند
 به نسبت بدتری هایرتبه در ترتیب به لبنان و مراکش سعودی،

 کشورهای بین در ایران جایگاه (3) جدول در اندگرفته جای ایران
  .است شده بیان 2001 سال در منطقه

 در ایران زیست،محیط عملکردی هایشاخص در 2001 سال در
 بهداشت زمینه در ،31 رتبه اکوسیستم بر هوا یآلودگ تأثیر زمینه
 زیستی تنوع و 91 رتبه مولد طبیعی منابع کیفیت ،10 رتبه محیط

 و 11 رتبه اکوسیستم بر آب آلودگی ثیرات ،11 رتبه زیستگاه و
 است. کرده کسب را 101 رتبه اقلیم تغییر

(: جایگاه ایران در بین کشورهای منطقه و شمال 3جدول )

 2007ز لحاظ شاخص در سال افریقا ا
 نمره کشور رتبه

 1/91 اشغالی فلسطین 1

 2/1 قبرس جزیره 2

 1/91 تونس 3

 1/99 ارمنستان 4

 99 الجزیر 2

 1/91 ایران 5

 5/91 اردن 8

 3/91 مصر 7

 1/95 ترکیه 1

 1/92 سعودی عربستان 10

 1/92 مراکش 11

 3/90 لبنان 12

 3/90 عمان 13

 2/11 سوریه 14

 5/14 کویت 12

 14 عربی متحده امارات 15

 5/55 سودان 18

 1/53 عراق 17

 9/41 یمن 11

 
 بین در 2011 تا 2010 هایسال طی را ایران رتبه (4) جدول در

 عملکرد شاخص اساس بر توانمی منطقه و دنیا کشورهای
 کشورها عملکرد 2012 تا 2001 سال از نمود. مالحظه محیطی

 هایشاخص در تغییراتی اما پذیرفتمی صورت یبترت همین به
 این تفاوت گرفت. صورت 2014 سال در زیستیمحیط عملکرد
 در ،شده ذکر هایسال زیستمحیط عملکرد شاخص با شاخص
 زیرشاخص 20 به زیرشاخص 11 از هازیرشاخص تعداد افزایش

 1 در شاخص 20 وسیلهبهمولفه  دو این .است مختلف طبقات در
 ،بهداشت و آب منابع کیفیت هوا، کیفیت ،عمومی بهداشت ینهزم

 منابع کشاورزی، شیالت، گیاهی، پوشش ،زیستگاه و زیستی تنوع
 این در شوند.می گیریاندازه انرژی و هوایی و آب تغییرات و آبی

 هر فاصله تعیین و کمی مطلوب و نهایی اهداف تعیین با شاخص
 شود.می مشخص منطقه هر رتبه و امتیاز آنها، به نسبت منطقه
 کشور 110 میان 105 رتبه در 3/11 امتیاز با 2011 سال در ایران
 تریضعیف عملکرد دارای 2014 سال به نسبت که گرفت قرار



 00  های ارزیابی توسعه پایدار و عملکرد محیطی کشورها و جایگاه ایران در دنیامروری بر روند تحول شاخص

 منطقه کشورهای میان در و است بوده کشورها سایر به نسبت
 و گرفته قرار سیزدهم رتبه در خاورمیانه کشور 11 بین در نیز

( 4در جدول ) است. داشته نزول پله یك 2014 سال به نسبت

در ارزیابی  2011الی  2010های جایگاه و رتبه ایران طی سال
 شاخص عملکرد محیطی بیان شده است.

 

 2015 و 2014 ، 2012 ،2010 هایسال طی محیطی عملکرد شاخص در ایران جایگاه :(4) جدول
 منطقه کشورهای تعداد دنیا کشورهای تعداد منطقه رد رتبه دنیا در امتیاز دنیا در رتبه سال

2010 91 10 9 113 11 

2012 114 93/42 1 132 11 

2014 13 01/51 12 191 11 

2015 105 32/11 13 110 11 
 

 هایشاخص مطالعه و ارزیابی به که تحقیقات جدیدترین از
 نتایج گزارش و هتپرداخ دنیا کشورهای سطح در محیطی عملکرد

 عملکرد شاخص است شده منتشر 2011 سال اواخر در آن
 کشورهای عملکرد محیطی عملکرد شاخص .باشدمی محیطی
 موضوعات مبنا بر آنان بدتر یا بهتر عملکرد اساس بر را مختلف
 دهد:می قرار سنجش مورد طبقه دو در زیستمحیط مختلف

 جهت اکوسیستم از محافظت و انسان سالمت و محیط بهداشت
 1 در مختلف کشورهای اهداف این درون در آن. زندگیسر

 قرار مقایسه و بررسی مورد زیستیمحیط شاخص 20 و موضوع
 محیطی عملکرد شاخص آماری و عددی هایارزیابی گیرند.می
 آیندمی به دست غیررسمی و رسمی هایداده طریق از که

 موجود وضع از شناخت مورد در ارزشی با کلیدی اطالعات
 و پیروی چگونگی محیطی، متنوع ثیراتات مطالعه، مورد محدوده

 و زیستمحیط به مربوط مصوب مقررات و قوانین از تبعیت
 شاخص طورکلیه ب دهد.می نشان وضوحه ب را آن پیامدهای

 میان ارتباطات و تعامالت ارزیابی به اشاره محیطی عملکرد
 مختلف املعو برخورد نحوه و زیستمحیط مختلف هایشاخص
 ( ;Veleva & Ellenbecker, 2000دارد طبیعی و انسانی

Ilinitch et al., 1998; Chin ander, 2001; Olsthoorn et 

(al., 2001. و کمیت محیطی عملکرد شاخص دیگر عبارت به 
 از استفاده با را محیطی اقدامات کارایی و اثرات کیفیت

 دهدمی نشان ام به معیارها و هازیرشاخص از ایمجموعه
(Neely et al., 1995)، چگونگی گرنشان موجود وضع واقع در 

 از اینشانه و نماد مثابه به مهم این که است هاشاخص عملکرد
 زیستمحیط با برخورد نحوه با ارتباط در مختلف مناطق عملکرد

 اجزای از یکی محیطی عملکرد شاخص .(Ijiri, 1975) باشدمی
 شاخص طریق از است. محیطی مدیریت ارزیابی دهندهتشکیل

 اجرای و محیطی مدیریت توسعه توانمی محیطی عملکرد
 این که حالی در نمود تعریف و محاسبه را آن عملکرد مناسب

 اعدادارایه  صورته ب یا و گزارش صورته ب است ممکن محاسبه
 نوعی توانمی را محیطی عملکرد شاخص باشد. ارقام و

 نمود. قلمداد نیز زیستمحیط پایدار توسعه جهت در یزیربرنامه
 و بندیرتبه ارزیابی، محیطی عملکرد شاخص هایگزارش هدف

 جهت ریزیبرنامه وزیستی محیط عملکرد هایشاخص تحلیل
 است. شده بیان پایدار توسعه جهت کشورها عملکرد بهبود

 هادهدا آوریجمع از محیطی عملکرد شاخص ساختار و چارچوب
 که زیرشاخص 20 از بیش طریق از آنان هایهمحاسب و

 گرفته شکل است دنیا مختلف کشورهای وضعیت دهندهنشان
 کدام هر و هشد استخراج موضوع 1 درون از هازیرشاخص است.

 و اصلی معیار شوند.می بندیطبقه هدف دو یا یك تحت آنان از
 است. باال کارایی ،2011 سال محیطی عملکرد شاخص در هدف

 از پس که گرفته شکل متفاوتی هایزیرشاخص از شاخص هر
 متفاوت ریاضی و آماری هایروش از استفاده با هاداده آوریجمع

 دارند قرار 100 تا 0 بین آمده به دست اعداد گردند.می محاسبه
 دارای شاخص آن باشند ترنزدیك 100 به اعداد این چه هر که

 سنجش جهت حاضر پژوهش در است. دهبو بهتری عملکرد
 شاخص شناسیروش از تهران شهر مناطق زیستیمحیط پایداری
 جهت شماریبی هایروش شد. خواهد استفاده محیطی عملکرد

 و سنجش یکپارچگی توسط محیطی پایدار توسعه به یابیدست
 لحاص نتایج و اندگرفته قرار استفاده مورد اکولوژیکی هایتحلیل

 و مصرف الگوی شیوه منابع، کاهش روی بر بیشتر هاارزیابی از
 ( ,.marchettini et al است بوده متمرکز تولیدات کاهش نیز

 سال در کهزیست محیط تحلیل و تجزیه هایروش از .2007)
زیست محیط عملکرد شاخص گرفت قرار استفاده مورد 2011
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 و محیطی ومیعم سالمت مورد دو هر در کشور 110 که بوده
 عملکرد شاخص این اند.شده بندی طبقه اکوسیستم سرزندگی

 معضالت کاهش زمینه در را کشورها هایبرنامه و هاسیاست
 را طبیعی منابع مدیریت وزیست محیط از حفاظت ،زیستیمحیط
 از هاشاخص از کدام هر دهد.می قرار ارزیابی و سنجش مورد
 دلیل به است. شده کیلتش محیطی زیرشاخص چند یا و یك

 مختلفی هایوزن هازیرشاخص از یك هر تأثیر بودن متفاوت

 به دهیوزن در .است شده داده آنها به کارشناسان توسط
 بندی،طبقه سیاست اهداف شاخص، هر اهمیت هازیرشاخص

 هر اثرگذاری جهت متخصصان نظر و علمی دالیل و هاقضاوت

 .دارد اثر زیرشاخص وزن بریست زمحیط عملکرد بر زیرشاخص
 از استفاده با سازینرمال و شدنهمگن از پس هازیرشاخص

 و هشد جمع یکدیگر با میانگین، بر تقسیم و لگاریتمی هایروش
 میزان که دهدمی به دست زیرشاخص هر برای مشخصی عدد

 تعیین منطقه هر برای رازیست محیط پذیریآسیب و عملکرد
 نشان هدف تا شاخص فاصله چگونگی (1) کلش در نماید.می
 که کشورهایی دشومی مالحظه که گونههمان است. شده داده

 دارای کشورهای و نزدیکتر 100 به باشند بهتر عملکرد دارای
 دارند. تمایل 0 به بدتر عملکرد

 
  (100 تا 0) هدف تا شاخص فاصله میزان :(1) شکل

 

 اساس بر ایران رتبه است شده دهآور (2) شکل در که طورهمان
 در که طوری به است بوده نوسان دارای گرفته صورت محاسبات

 رتبه دارای دیگر یعمقط در و 53 رتبه دارای کشورمان مقطعی
 و دانمارک سوئد، ایسلند، فنالند، کشورهای .است بوده 132

 عملکرد هایشاخص نظر از دنیا اول کشور 5 بین در اسلوونی
 افغانستان، نیجریه، سومالی، کشورهای اند.گرفته ارقر محیطی

 کشور اند.داشته قرار انتهایی کشور 5 جزء ماداگاسکار و اریترا
 تنزل 2011 سال در 105 رتبه به 2014 سال در 13 رتبه از ایران
 کشور 110 میان 105 رتبه در 3/11 امتیاز با ایران است. یافته
 تریضعیف عملکرد دارای 2014 سال به نسبت که گرفت قرار

 .است بوده کشورها سایر به نسبت

 

 
 

 2015 الی 2002 هایسال طی دنیا کشورهای بین در ایران جایگاه :(2) شکل
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 در خاورمیانه کشور 11 بین در ایران منطقه کشورهای میان در
 نزول پله یك 2014 سال به نسبت و گرفته قرار سیزدهم رتبه

 با اول رتبه در منطقه کشورهای بین در یلاسرائ است. داشته
 و گرفته قرار 41 رتبه در کشورها کل میان در و 1/91 امتیاز

 قرار منطقه کشورهای آخر رتبه در 2/42 امتیاز با سودان کشور
 منطقه کشورهای بین در ایران موقعیت (3) شکل در است. گرفته
  .است شده آورده

 
 (EPI, 2016) منطقه کشورهای بین در ایران جایگاه :(3) شکل

 

 گیرینتیجه
 این به المللی بین مجامع و دنیا محتلف کشورهای که زمانی از

 ناقص اقتصادی توسعه فقط معنای به توسعه که رسیدند نتیجه
 توسعه سنجش لهمسا ،شد مطرح پایدار توسعه بحث و باشدمی

 شسنج جهت تاکنون که روشی بهترین است. بوده مطرح پایدار
 هاست.شاخص از استفاده است، شده گرفته کار به پایدار توسعه

 و اقتصادی هایشاخص بیشتر هاارزیابی ابتدای در هاشاخص
 جنبه بیشتر هاشاخص زمان مرور به که اندبوده اجتماعی سپس
 هایشاخص حاضر حال در و گرفتند خود به زیستیمحیط

 محیطی عملکرد و زیستیمحیطمسایل  بیشتر محیطی عملکرد
 از حفاظت موضوع دهند.می قرار ارزیابی مورد را کشورها
 درمسایل  ترینمهم از یکی منزلهب حاضر حال در زیستمحیط
 قرار جهانی جامعه توجه کانون در و شده مطرح جهان سطح
 سطوح در فراوان هاینشست و هاساجال برگزاری است. گرفته

 جهان سطح در زیستمحیط خصوص در ایمنطقه و المللیبین
 کند.می آشکار خصوص این در را جهانی جامعه نگرانی بخوبی

 آنها عملکرد و جهان مختلف هایکشور شتال نیز دلیل نیهم به
 هااقدام ترینمهم از یکی عنوان به زیستمحیط از حفاظت برای

 طی رو، این از است. گرفته قرار توجه مورد جهان حسط در
 به ،هاییشاخص تدوین برای دیزیا هایشتال گذشته هایسال

 است گرفته صورت کشورها زیستیمحیط عملکرد بررسی منظور
 و زیستمحیط پایداری شاخص به توانمی آنها ترینمهم زا که

 به حاضر حال در که کرد اشاره زیستیمحیط عملکرد شاخص
 عملکرد بررسی یهاکمال و معیارها ترینمهم از یکی عنوان
 براساس ایران .است شده مطرح جهان در کشورها زیستیمحیط

 141 بین در 2005 سال در تزیسمحیط پایداری شاخص گزارش
 از ایران رتبه 2001 سال در است کرده کسب را 132 رتبه کشور

 رتبه کشور 141 بین از 2001 سال در و 53 رتبه کشور133 بین
 3/11 امتیاز با ایران گزارش آخرین در و است کرده کسب را 19
 مجموع در .است گرفته قرار کشور 110 میان 105 رتبه در

 به پایدار توسعه هایشاخص که زمانی از ایران جایگاه
 ایران وضعیت کرده بیشتری تأکیدزیستی محیط هایشاخص
 بین اساسی هایتفاوت است. یافته تنزل نیز آن رتبه و ترنامناسب
 به و دارد وجود زمانی هایدوره طی شدهبیان یهاشاخص
 در زیستمحیط لحاظ از ایران جایگاه که گفت تواننمی تنهایی

 در کشور رتبه ولی است یافته تنزل یا ارتقا جهان کشورهای بین
 ایران جایگاه دهندهنشان مجزا طور به گزارش هر در و سال هر
 هایبررسی از که ایمساله .ستدنیا کشورهای سایر بین در

 :که است تانک این نمود برداشت توانمی گرفته صورت
 هایشاخص ویژه به و پایدار توسعه هایشاخص تواننمی

 در کشورها تمام برای واحد الگویی صورت به را زیستیمحیط
 متفاوت شرایط به توجه با بایستی هاشاخص این بلکه گرفت نظر

 برای مختلف کشورهای ایمنطقه و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی،
 نمودن بومی مساله باید همواره و گردد سازیبومی کشور هر
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 مدنظر کشورها شرایط به توجه با هاآن بندیاولویت و هاشاخص
 هایاولویت مختلف کشورهای در هاشاخص که چند هر باشد.

 و اقتصادی اجتماعی، اصلی هایبخش شامل و دارند مختلف
 بایستمی پایدار توسعه هایشاخص بنابراین باشندمی زیستییطمح

 هایبررسی به توجه با باشند. اصلی مفهوم سه این بیانگر همواره
 برای 5 جدول در شده مطرح هایشاخص گرفته صورت

 از بایستمی و دارند باالیی اهمیت توسعه حال در کشورهای
 باشند. کشورها این در ارپاید توسعه به رسیدن اول درجه اهداف

 

 توسعه حال در کشورهای برای پراهمیت هایشاخص الگوی :(2) جدول
 پارامترها هاشاخص اصلی هایگروه

 زیستیمحیط هایسیستم
 آب کیفیت

  الکتریکی هدایت

 فسفر غلظت

 نفر هر برای دسترس در سالم آب آب کمیت

 زیستی محیط هایتنش کاهش
  آب تنش دچار کشورهای بآ تنش کاهش

 هایارانه بر اقتصاد جهانی صندوق نظارت طبیعی منابع مدیریت

 تنفسی هایبیماری از ناشی میر و مرگ میزان زیستیمحیط سالمتی انسانی پذیریآسیب کاهش

 زیستیمحیط حکمروایی )بنیادی( نهادی و اجتماعی ظرفیت

 جهانی متوسط قیمت به بنزین قیمت نسبت

 حکومت کارایی

 زیستیمحیط حکمروایی بر اقتصاد جهانی صندوق نظارت

 زیستیمحیط المللیبین قراردادهای در مشارکت المللیبین تعاونی هایتالش در مشارکت عمومی مشارکت
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