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 سرآغاز

 و تخریب ،بیماری فقر، منابع، کمبود جمله از امنیتی هایچالش
 توسعه حق برای تهدیدی نوعی به یک هر زیست،آلودگی محیط

 طی دلیل همین به(. 1311 )زنگنه، ملی است انسانی و امنیت و

 سوی از توسعه زمینه در متعددی رویکردهای اخیر، سده دو
 امروزهبنابراین  (.1311 تودارو،) است شده مطرح نظرانصاحب

 انسانیمسایل  و است شده جانبههمه و بینانهواقع توسعه، به نگاه

 توسعه فرایند اصلی هایچارچوب جز نیز اجتماعی هایکیفیت و
 معنی به توسعه رو، همین از (.1311 زارعیان،) شودمی قلمداد

 ترقی برای ریزیبرنامه بر مبتنی و شده نهادی آگاهانه کوشش

 (.1311 همکاران، و زیاری) باشدمی جوامع اقتصادی و اجتماعی
و  آیدمی به شمار پایدار توسعه اصلی ارکان از یکی زیستمحیط

 شود هدایت ایبه گونه توسعه فرایند شودمی تالش راستا این در

 نظام اقتصادی، هایافزوده فعالیت ارزش حداکثرسازی ضمن که
 بر گذرا نگرشی. ندهد از دست را خود تعادل ،پویایی طبیعت
 که دهدمی گذشته نشان دهه دو در جهان زیستمحیط وضعیت

 بلکه نیافته کاهشزیست محیط بر انسانی مخرب آثار تنها نه
 کاهش شدید جو، آلودگی مانند جدید بغرنج و حادمسایل 

 و ایگلخانهرشد گازهای  پدیده ازون، الیه پارگی زیستی،تنوع

 انبوه ها،اقیانوس آب سطح افزایش زمین، کره گرم شدن
 مراتع، تخریب شدن منابع، تهی صنعتی، و شهری هایزباله

 متعدد و مختلف آثار و شدید اقلیمی تغییرات، زیستیتنوع کاهش

 توسعه ملل، سایر نیز همانند ایران در و است نموده بروز
 کشاورزی جوامع و مناطق روستایی تدریجی تبدیل و شهرنشینی

 با انسانی مناسب روابط موجب تغییر صنعتی، و شهری مناطق به

 عدم علت به تغییرات این. است شده خود اطرافزیست محیط
 در. است شده حادث زیستبر محیط نظارت و کنترل اعمال
 بهبود و حفظ جهت ای درتدوین برنامه ضرورت نتیجه

 احساس پیش از بیش طبیعی، منابع و مدیریت زیستمحیط
 (.1317، مزینی)مرادحاصل و  شودمی

 دهه چند خالل در که توسعه با مرتبط رویکردهای و هاهنظری

 و اقتصادی جنبه بر عمدتا شدند، مطرح دوم جهانی جنگ از پس
 اصوال و یستزمحیط هایجنبه و داشته تاکید توسعه اجتماعی

 همچنین و بشر مدت بلند نیازهای تامین برای زمین کره توانایی

 از ناشی هایخروجی پاالیش و جذب برای زیستطمحی توانایی
 عمدتاً و داده قرار توجه مورد ترکم را الگوها این هایفعالیت

 1170 و 1160 دهه اواخر از نیز دلیل همین به انگاشتند، نادیده
 از توسعه کالسیک رویکردهای هایناپایداری موضوع میالدی

 مکاتب از بسیاری و شده مطرح نظرانصاحب از بسیاری سوی

 توسعه لهامس توانندمی شد،می تصور زمان آن تا که را توسعه
 داد قرار خود شعاع تحت نمایند حل را جهانی جامعه

(Modakoumora, 2006). 

 نمایدمی تعریف گونه این را زیستمحیط «ماهو رنه»
 هم گیرد،می بر در را چیز همه تقریباً یا چیز همه زیستمحیط»

 بر و شودمی شامل را دو این بین روابط هم و طبیعت هم انسان،

 «شودمی متاثر هاآن از ضمناً و تاثیردارد بشر هایفعالیت کلیه
 کنفرانس بر این اساس برگزاری (.1316 همکاران، و دبیری)

 در 1172 سال در بشری زیستمحیط زمینه در ملل سازمان

 در جهانی آگاهی گیرچشم رشد نتیجه سوئد، پایتخت استکهلم،
 این برگزاری. بود 1160 دهه در المللیبین زیستمحیط مورد

 المللیبین هایسیاست توسعه زمینه در عطفی نقطه که کنفرانس

 المللیبین ساختار یک ایجاد هدف با بود زیستمحیط درباره
 آلودگی زمینه در المللیبین هایاقدام بیشتر سازیهماهنگ برای

 برخی. گرفت صورت زیستمحیط معضالت دیگر و زیستمحیط

 هایبرنامه و نهادها نیز و کنفرانس این در شده وضع اصول از
 کنفرانس این در. نهادند جای بر جاویدانی آثار آن در شده ایجاد

مسایل  از بخشی عنوان به زیستمحیط المللیبینمسایل  اهمیت

 با موظفند کشورها که اصل این و شد نهادینه المللیبین
 و مشترک جهانی منابع بهینه اداره زمینه در جهانی هایاقدام

 شد ریزیپایه نمایند همکاری فرامرزی هایآلودگی کاهش

 اعتراض توسعه حال در کشورهای (.1316 اسدی، اسمعیل)
 و جهانی آلودگی در پیشرفته کشورهای اندازه به که داشتند

 برای تالش رو این از و اندنداشته نقش خدادادی منابع کاهش
 به دستیابی برای هاآن تالش به نباید زیستمحیط حفظ

 کشورهای و سازد وارد ایلطمه اقتصادی اجتماعی هایپیشرفت

 تسلیم سر هااستدالل این برابر در مقطع آن در نیز یافته توسعه
 . آوردند فرود

 نکته این به توانمی استکهلم کنفرانس ذکر شایان نکات جمله از

 میان کلی رابطه بار نخستین برای کنفرانس این در که کرد اشاره
 کشورهای روابط قالب در رسمی صورت به توسعه و زیستمحیط
 .گشت مطرح جنوب کشورهای و شمال

  عهـتوس و ادیـاقتص وسعهـت زمان هم تحقق و پیشبرد ،راینـبناب
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 که است درسی ،زیستمحیط مالحظات رعایت با اجتماعی
 صنعتی انقالب از پس دوران خصوصا خود گذشته از بشریت

 بلکه ناپذیراجتناب تنها نه توسعه که رسیده نتیجه این به و گرفته
 ایتوسعه هایفعالیت قربانی نباید زیستمحیط و است الزم

 توسعه تحقق و پیشرفت ادامه دیگر، عبارت به. شود انسان

 ممکن طبیعیمنابع نابودی با درازمدت، در اجتماعی و اقتصادی
 (.1316 اسدی، اسمعیل) نیست

 سیاسی های( در فصلنامه پژوهش1311پوراحمد و حیدری )

در  زیستمحیط هایآلودگی با عنوان بررسی اسالم جهان
 یزیستمحیط هایکنند آلودگیاسالم عنوان می جهان کشورهای

. است اسالم جهان ویژه به جهان، مهم و اصلی هایچالش از

 هوا، و آب به خارجی مواد آمیختن یا ، پخشزیستمحیط آلودگی
 یا شیمیایی فیزیکی، کیفیت که میزانی به است، زمین یا خاک

 موجودات سایر یا انسان حال به که طوری به را بیولوژیک آن

پژوهش  هدف. دهد تغییر باشد، مضر ابنیه یا آثار گیاهان، زنده،
 جهان کشورهای در زیستمحیط هایآلودگی بررسی مذکور
 با و تحلیلی -توصیفی رویکرد با پژوهش، این در. است اسالم

 منابع از الزم اطالعات اسنادی، و ایکتابخانه منابع از استفاده
 در و تحلیل بندی،گردآوری، مقوله هدفمند صورت به مرتبط،
 که دهدمی نشان آمده دست به نتایج ده وش مقایسه نهایت

 زیستمحیط هایآلودگی ها وچالش با اسالم جهان کشورهای
 منطقه در شهری رشد سریع بسیار نرخ هستند و روبهرو مختلفی

 هوا آلودگی افزایش به منجر شهری مناطق در تمرکز جمعیت و

 هاینامناسب زباله دفع صنعتی، فرایندهای آن، بر عالوه. شودمی
 و نقلیه وسایل توسط ایگلخانه گازهای تولید خطرناک، و جامد

 اصلی منابع از ها،نیروگاه در تولید برق منظور مصرفی به سوخت
 و شهرنشینی گرایی،مصرف تکنولوژی، رشد با و هستند آلودگی
 مشکالت و هاآلودگی به پیش از ماشینی، بیش زندگی

 و افزایدمی اسالم جهان همچنین و جهان شهرهای زیستمحیط
 این با مواجهه در معاصر انسان هاینگرانی آن، نتیجه در

 .شودمی مضاعف بحرانی هایچالش

 المللیبین کنفرانس در دومین( 1312)وند و همکاران موسی
تهران  زیستمحیط هایمحیطی با عنوان چالش مخاطرات

 انسان تکنولوژیک فرآیندهای رشد به رو روند اند کهعنوان نموده

 ابعاد در انسانی توسعه نگرجانبه یک هایاقدام تشدید معاصر،
 غلبه مصرفی، تمدن و گراییمصرف فزاینده گسترش مختلف،
 هایافق شهرها، کالن در نشینیحاشیه و شهرنشینی فرهنگ

 روز هر و همه همه ،...و ماشینی زندگی ملزومات گسیخته لجام
 مشکالت و هاآلودگی انواع از را شهرها پیش، از بیش

 را او هاینگرانی و نموده ورغوطه ساخته خود متنوع زیستمحیط
 این در. است کرده مضاعف بحرانی هایچالش این با مواجهه در

 مستثنی قاعده این از تهران شهر کالن ویژه به و ایران میان

 و صنعتی هایفعالیت بین شهر این در باید واقع در. نیست
. آید وجود به هماهنگی شهری زیستمحیط کیفیت و تجاری

 با ارتباط در زیستمحیط مسایل مورد در گیریتصمیم همچنین

 علمی اطالعات و هاارزش فرهنگ، اقتصاد، سیاست، جامعه،
 در اقلیمی و جوی شرایط بزرگ شهر این در دیگر طرفی از. است

 را هوا آلودگی مشکالت صنایع، و جمعیت شدید تراکم با ترکیب

 این بر مذکور سعی پژوهش در اساس، این بر. آوردمی وجود به
 هایچالش یابی،زمینه و اسنادی روش طریق از که است

 مقایسه اساس بر سپس و شوند تهران شناسایی زیستمحیط

 زیستمحیط بحران از خروج برای عملی راهکارهای تطبیقی،
 .شود ارایه

با ای در مقاله ،توسعه و زیست( در فصلنامه محیط1311رحمتی )

 هاایران چالش در زیستیمحیط اثرات ارزیابی روند عنوان بررسی
 مصوبه از سال 11 از کند که بیشعنوان می یی راراهکارها و

 الزام خصوص در زیستمحیط حفاظت عالی شورای 1373 مورخ

 هایپروژه و هاطرح از برخی زیستیمحیط ارزیابی گزارش تهیه
 بر عالوه مدت این طول در. گذردمی مجریان توسط ایتوسعه
 و کشور در زیستیمحیط ارزیابی فرایند قانونی جایگاه تثبیت

 زیستیمحیط ارزیابی مشمول هایپروژه و هاطرح تعداد افزایش
 ارزیابی هایگزارش تعداد پروژه، و طرح عنوان 11 به عنوان 7 از

 طوری به .است داشته گیریچشم افزایش اخیر هایسال در طول
 هاطرح ارزیابی گزارش 1312 حدود در سال 11 این طول در که
 تبع به لیکن .است شده گیریتصمیم و تهیه های مختلفپروژه و

 و هاچالش کشور، سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، شرایط
 دارد که وجود کشور زیستمحیط ارزیابی نظام فراروی مشکالتی

 جهت در راهکار تعیین سبب تواندمی آن شناسایی و بررسی

 این از حاصل نتایج. شود کشور زیستمحیط ارزیابی نظام ارتقاء
 اثرات ارزیابی فرایند خوشبختانه که دهدمی مطالعه نشان

 نسبتا جایگاه از مقررات و قوانین بعد از کشور در زیستیمحیط

 قبیل از اجرایی مختلف هایبخش در لیکن است، برخوردار خوبی
 و مشاورین ها،پروژه و هاطرح مجریان اجرایی، هایدستگاه

 این رفع جهت که وجود دارد هاییچالش و هاضعف کارشناسان
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 صورته ب کشور زیستیمحیط ارزیابی نظام توانمندسازیمسایل 
 .ضرورت دارد مختلف هایبخش کلیه در فراگیر و جامع

 عنوان با سیاسی، علوم تخصصی فصلنامه در( 1311) شیرزادی
 کندمی عنوان اسالمی انقالب از بعد ایران در توسعه هایبرنامه

 همه با اسالمی، انقالب از بعد ایران در توسعه روند که

 تاریخ در عمران و آبادانی برای تالش از بخشی خود، هایویژگی
 عملی و نظری جهت از دوره این. آیدمی شمار به معاصر ایران
 نشان برای مقاله این در و است بوده فرودهایی و فراز با همراه

 .شودمی تالش هابرنامه این تحول دادن
 تکنولوژی و علوم( در فصلنامه 1317) مزینی و مرادحاصل

 در دولت نقش ای با عنوان ارزیابیدر مقاله زیست،محیط

 (زیست محیط اقتصاد رویکرد) ایران یزیستمحیط هایچالش
 هایدهه طی کشورها اقتصادی توسعه کنند که فرایندعنوان می

 از یکی به یزیستمحیط هایچالش که بوده ایگونه به اخیر

 در این. است شده تبدیل گذارانسیاست هایدغدغه ترینمهم
 جریان به توجه با ایران، در هاآالینده وضعیت بیان از پس مقاله
 نسبی سهم بررسی به اخیر هایسال طی آلودگی انتشار و تولید

 ادامه در است و شده پرداخته آلودگی تولید در دولتی هایبنگاه
 دولت است شده استدالل کشورها، سایر تجربه به پرداختن ضمن
 از حفاظت و گذاریسیاست متولی حاضر شرایط در که ایران

 نیز آلودگی تولید در توجهی قابل نقش خود و) است زیستمحیط
 فرآیند در خود نقش ایفای راستای در توانست خواهد زمانی( دارد

 مجدد مهندسی و اصالح به ابتدا که بردارد گام پایدار توسعه

 بپردازد. خود جایگاه و اقتصادی ساختار
 و مهم برونزای و مستقل متغیر یک توسعه هایبرنامهاز این رو، 

 جمله از توسعه حال در کشورهای توسعه فرایند در تاثیرگذار
 مستقل متغیر این تاثیر. شودمی محسوب ایران اسالمی جمهوری

 به هماهنگ پاسخی ،زیستمحیط حفاظت برای زابرون

 از بسیاری تحقق عدم نتیجه در باشدمی توسعه اصلی هایچالش
 انقالب از بعد هایسال طی کشور توسعه هایبرنامه اهداف

 جامع تحقیقی انجام ،بنابراین. است بوده ملموس بسیار اسالمی

پنج ساله  هایبرنامه در یزیستمحیط هایچالش جایگاه زمینه در
 .است یافته چندان دو اهمیتی (1361-1000) ایران

های چالشپرسش اصلی این پژوهش بدین قرار است: 

ساله توسعه جمهوری اسالمی  های پنجبرنامهدر  زیستمحیط
بوده و در  جایگاهیچه دارای  1361 -1000های ایران طی سال

پرداخته  زیستمحیطها چگونه به موضوع حفاظت از این برنامه

فرضیه پژوهش این چنین ، در پاسخ به سؤال مذکور ؟شده است
 زیستمحیطحفاظت از  یهاافزایش استراتژی»: استقابل طرح 

 -1000ساله توسعه جمهوری اسالمی ایران ) های پنجطی برنامه
پنج های توسعه تحوالت در رویکرد برنامهترین ( از مهم1361
 .«شودمحسوب می یزیستمحیطهای به چالشساله 

 

 ها پژوهشمواد و روش
 روش -

 و هستند واقعیت به دستیابی ابزارهای واقع در تحقیق روش
 ماهیت چون مواردی تأثیر تحت معموالً تحقیق روش انتخاب
 و تحقیق دامنه و تحقیق سؤاالت و اهداف تحقیق، موضوع

 پژوهش این(. 1311 خلعتبری،) دارد قرار تحقیق اجرایی امکانات
 تحقیقات. است توصیفی اطالعات، گردآوری نحوه برحسب

 منظم و واقعی عینی، توصیف به که هستند تحقیقاتی توصیفی،

 دالور،) پردازندمی موضوع یک یا موقعیت یک خصوصیات
روش »این پژوهش از نظر نوع تحقیق از  ،بنابراین(. 1311

چنین در این هم .است کرده برداریبهره «تحلیلی –توصیفی
 اسناد و مقاالت و هانامهپایان کتب، بررسی و مطالعه پژوهش با

 تحقیق، سوابق و ادبیات تا دش استفاده حاضر تحقیق به مربوط

آوری منابع، این پژوهش از نظر جمع بنابراین، .شوند تعیین
 .است« ایکتابخانه»
 

 الگوی مفهومی پژوهش -

 تعیین مستقل و وابسته اصلی؛ متغیر دو موردنظر، تحقیق در
. است محقق اصلی متغیر وابسته، متغیر: وابسته متغیر .1 شود؛می
 یک رفتار از وجهی از است عبارت و است پاسخ متغیر متغیر، این

 با(. 1313 چارستاد، و مهررامین) است شده تحریک که ارگانیسم
 هایبرنامه» حاضر؛ تحقیق در وابسته متغیر تعریف، این به توجه

 متغیر مستقل، متغیر: مستقل متغیر .2 ،است «یزیستمحیط

 انتخاب یا گیریاندازه محقق وسیله به که است داددرون محرک
 به. شود معین دیگری متغیر با آن ارتباط یا تاثیر تا شودمی

 است نتیجه وابسته، متغیر و مقدمه متغیر، این دیگر عبارت

 متغیر فوق، تعریف به توجه با(. 1313 چارستاد، و مهررامین)
 اول برنامه) ایران اسالمی جمهوری توسعه هایبرنامه» مستقل،
 -1371 ایران توسعه دوم برنامه ،1361 -1372 ایران توسعه

 چهارم برنامه ،1371 -1313 ایران توسعه سوم برنامه ،1370
  –1310 ایران توسعه پنجم رنامهـب ،1311 -1310 ایران وسعهـت
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 . است «(1316 -1000ایران توسعه ششم برنامه ،1310
 جایگاه به توجه و با مربوط، موضوعی ادبیات مرور بهبا استناد 

 -1000) ایران ساله پنج هایبرنامه در یزیستمحیط هایچالش

 استفاده زیر مفهومی( الگو) چارچوب از حاضر نوشتار در (1361
 شود:می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: مدل مفهومی پژوهش1شکل )

 

 هایافته
 هایچالش حاضر،فرضیه مطرح شده در پژوهش  بر مبنای

 ایران اسالمی جمهوری ساله توسعه های پنجبرنامه یزیستمحیط

 است که عبارتند از: شدهدر دو حوزه معرفی 
 انقالب از بعد ایران در زیستمحیط توسعه هایبرنامه -1

 اسالمی

 صفر برنامه به که برنامه اولین اسالمی، انقالب پیروزی از پس

 وزیرانهیئت ییدات به 1362 سال ماه تیر در است معروف توسعه
. ماند متوقف جنگ زمان در کشور خاص شرایط علت به اما رسید

 اولین. شدمی اداره برنامه بدون کشور 1361 تا 1317 سال از

 پایان در کشور فرهنگی و اجتماعی -اقتصادی توسعه برنامه
 ترینمهم که آمد در اجرا به 1361 سال در و جنگ تحمیلی

 اجرای و تصویب. بود اقتصادی رشد و جنگ بازسازی آن اهداف

 . افتاد خیرات به 1370 تا 1372 سال از توسعه دوم برنامه
 اقتصادی بازسازی هدف با( 1361-1372) توسعه اول برنامه
 بینیپیش هایفعالیت. گرفت شکل تحمیلی جنگ پایان در کشور

 با متناسب مالی مشیخط یک چارچوب در اول برنامه شده
 بودجه در تعادل ایجاد جهت در سازندگی و بازسازی نیازهای

 تعدیل و عوارض افزایش مالیات، طریق از درآمد تامین و دولت

 . بود شده بینیپیش مختلف خدمات قیمت

 غرب و جنوب طبیعی مناطق از وسیعی بخش تخریب رغمعلی
 با جنگ جهت به طبیعی،منابع از برداریبهره همچنین و کشور

 برنامه در متاسفانه، زمان، از برهه آن در مبرم نیاز و عراق کشور
 به زیستمحیط( رسید تصویب به جنگ از پس) توسعه اول

 برخوردار کشور توسعه هایبرنامه در بایستی که اهمیتی و جایگاه

 هایسیاست و هاهدف در حتی که نحوی به ؛نیافت دست باشد،
 توجه طبیعیمنابع و زیستمحیط مقوله به نیز اول برنامه کلی
 جهت به هم آن توسعه اول برنامه هایمشیخط در تنها و نشد

 حفاظت کلی صورت به و حدودی تا اهداف دیگر به نیل
 توسعه اول برنامه قانون. گرفت قرار توجه مورد زیستمحیط
 قانونی تبصره دو و پنجاه و واحده ماده یک بر مشتمل کشور

 امر به مستقیم صورت به 13 تبصره تنها میان، این در که ،است
 تبصره، این اجرایی نامهآیین .پردازدمی زیستمحیط از حفاظت

 امور وزارت همکاری با زیستمحیط حفاظت سازمان توسط
 تبصره. رسید وزیران هیات تصویب به و تهیه دارایی و اقتصادی

 آشکارا اول برنامه در که دانست ایتبصره تنها توانمی را سیزده

 روشن انداز چشم یک و پرداخت زیستمحیط از حفاظت امر به
 و دبیری) نمود ایجاد کشور توسعه بعدی هایبرنامه برای

 (.1316 همکاران،

  10 با( 1371 تا 1370) الـس 1 مدت در راـاج رایـب دوم رنامهـب

 اسالمی ایرانهای پنج ساله توسعه جمهوری برنامه

  توسعه اول برنامه

 1361 -1372 ایران

 توسعه دوم برنامه

 1370 -1371 ایران

 توسعه ششم برنامه

 1316 -1000ایران
 توسعه پنجم برنامه

 1310 –1310 ایران

 توسعه چهارم برنامه

 1311 -1310 ایران

  توسعه سوم برنامه

 1371 -1313 ایران

 یزیستمحیطهای برنامه
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 اسالمی، اخالق اساس بر لیفضا رشد اجتماعی، عدالت» هدف
 پایدار، توسعه و رشد انسانی، نیروی تربیت وری،بهره افزایش

 توسعه ارتقای برای عمومی امکانات و منابع بهینه تخصیص
 کشور، متوسط نصاب حد به میانگین از ترپایین مناطق و هااستان
 عدم رفع و زداییمحرومیت جهت سازگار تصمیمات اتخاذ

 توسعه دوم برنامه قانون. رسید تصویب به «ایمنطقه هایتعادل
 از بهینه استفاده وزیست محیط از حفاظت ضرورت بر ایران. ا.ج

 کیدات: از عبارتند برنامه اهداف. کندمی اشاره کشور طبیعی منابع

 تدوین طبیعی،منابع از اصولی برداریبهره و توسعه احیا، حفظ، بر
 زیستی،محیط الزم هایشاخص و معیارها استانداردها، و ضوابط
 با هازمینه همه در موجود قانونی و حقوقی چارچوب اصالح

 تجدیدمنابع احیای و حفظ علمی، هاییافته آخرین از گیریبهره
 کوشش و زاییبیابان از جلوگیری کمیاب، هایگونه حفظ شونده،

 هوا، خاک، آلودگی و فرسایش از جلوگیری کویرزدایی، جهت در

 از جلوگیری دریایی، زیستمحیط و زیرزمینی و سطحی هایآب
 .کشور وحش حیات هایزیستگاه انهدام و تخریب
 و رسید تصویب به 1313 تا 1371 ساله 1 دوره برای سوم برنامه

 صورت اجتماعی پایداری هایمؤلفه به زیادی هایاشاره آن در
 حذف اقتصاد، در پذیریرقابت عدالت، توسعه جمله از گرفت،

 ها،یارانه شدن هدفمند اقتصادی، هایتبعیض و انحصارات

 قالب در مدنی نهادهای رشد طریق از مردم مشارکت گسترش
 و سالمت ارتقاء اجتماعی، عدالت انسانی، امنیت ارتقاء احزاب،

 زمینه این در مشخصی گذاریسیاست اما زیست؛ محیط حفظ

 نداشت قرار توسعه محور عنوان به مذکور موارد و نبود مدنظر
 کشور توسعه برنامه سومین در(. 1310 میالنی، امینی و مؤمنی)

 قانون دوازدهم است. فصل دهش لحاظ زیستمحیط مقوله نیز
 شامل زیستیمحیط هایسیاست عنوان تحت توسعه سوم برنامه

 لهامس به فرابخشی هایفعالیت حوزه در که، است ماده دو

 (.1316 ،و همکاران دبیری) پردازدمی زیستمحیط
 اما شد تنظیم 1311 تا 1310 ساله 1 دوره برای نیز چهارم برنامه
 به کامل فصل یک اختصاص چهارم برنامه در مهم نکته

 کیفیت بهبود و سالمت ارتقاء به فصل یک و زیستمحیط
 مواردی شد اعالم دانایی آن محور که برنامه این در. است زندگی

 و کارآمد جامع، نظام یک تدارک ها،یارانه هدفمندی جمله از

 اقشار توانمندسازی کارآفرینی، توسعه اجتماعی، مینات فراگیر
 اما ،(1313 چهارم، برنامه قانون) دش مطرح آن مانند و ضعیف

 چهارم، و سوم برنامه در. بود توسعه محور اقتصاد، کماکان
 مورد برنامه سطح در توانمندسازی و انسانی امنیت ارتقاء مفاهیم

 حفظ مانند پایداری هایشاخص برخی و گرفت قرار توجه
 اما شد وارد برنامه متن در برابر هایفرصت ایجاد و زیستمحیط

 میالنی، امینی و مؤمنی) دشن مطرح گذاریسیاست سطح در

1310.) 
 به 1310 تا 1311 ساله 1 دوره در اجرا برای که پنجم برنامه در

 یافت اختصاص اجتماعی موضوعات به فصلی نیز رسید تصویب

 و نیافته اختصاص زیستمحیط به فصلی هیچ برنامه این در اما
 پراکنده صورت به دیگر فصول در زیستمحیط به مربوط مواد
 دارد اقتصادی رویکرد شدیدا نیز برنامه این مجموع در. است آمده

. هستند کیفی کمتر و کمی بیشتر آن اجتماعی موضوعات حتی و
 دارد عمومیت حدی تا و شده وارد برنامه این به که انتقاداتی
 ریزی،برنامه نیازهایپیش یا صفر شروط به توجهیبی: از عبارتند

 آن اجرای یا برنامه محتوای ریزی،برنامه فرایند در مشکالتی
 (.1310 عزیزخانی،)

 تصویب به 1000 تا 1316 ساله 1 دوره در اجرا برای ششم برنامه

 :از عبارتند توسعه ششم برنامه کلی هایهدف. رسیده است
 پیشرفت اسالمی ایرانی الگوی مبانی و اصول بر تاکید و توجه -
 از یکی عنوان به مقاومتی اقتصاد کلی هایسیاست گرفتن قرار -

 برنامه تدوین ارکان
 قبلی ابالغی کلی هایسیاست از استفاده بر تاکید -
 کلی و خاص موضوعات به ویژه نگرش با برنامه جامعیت -

 کشور
 خط هایهسته) توسعه حرکت ایجاد عوامل صحیح شناخت -

  توسعه و رشد ایجاد خاص هایطرح تهیه و( دهنده
 ایجاد هایتعادل عدم کاهش برای خاص هایطرح تعریف -

 نظام در مناطق مدیریت جایگاه تقویت و سرزمین پهنه در شده

 ریزیبرنامه
 در ملی هایظرفیت تمامی به توجه و همگانی مشارکت جلب -

 برنامه تدوین

 مالی منابع محدودیت و هاقطعیت عدم شرایط در برنامه تدوین -
 رئیس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت) تحریم از ناشی

 (.1313 جمهور،

 در زیستاز محیط حفاظت هایاستراتژیبرخی از در مجموع 
 :اندشرح بدین( 1در جدول ) توسعه هایبرنامه قوانین
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 توسعه  هایبرنامه در زیستمحیط با مرتبط هایتبصرهماده و  :(1جدول )

  ؛(1811) سوم برنامه قانون ؛(1811) دوم برنامه قانون ؛(1811) اول برنامه قانون: منبع)

 (1811) ششم برنامه قانون ؛(1811) پنجم برنامه قانون ؛(1818) چهارم برنامه قانون

 موضوعات مورد توجه تبصره برنامه

 ایران توسعه اول برنامه
1372- 1361 

 کننده آلودهمنابع  از ناشی آلودگی از پیشگیری 13تبصره 

 ایران توسعه دوم برنامه
1371- 1370 

 زیستمحیط حفظ و انرژی مصرف کردن منطقی 11 بند و تبصره

 منابع از بهینه برداریبهره 77 تبصره 0بند 

 آبرسانی و آب تأمین هایطرح اجرای 71 تبصره

 طبیعی منابع از اصولی برداریبهره و توسعه احیاء، حفظ، 11 تبصره

 ایران توسعه سوم برنامه

1313- 1371 

 دریا حریم اقدام به آزادسازی 100تبصره ه ماده 

 خدماتی و تولیدی بزرگ های پروژه ارزیابی کلیه 101ماده 

 بهینه برداریبهره مدیریت اعمال و طبیعی منابع های عرصه آزادسازی 101بند ب ماده 

 از محیط زیستمنطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت  121ماده 

 برنامه چهارم توسعه ایران

1310- 1311 

 زیستیتنوع از برداریبهره عمل برنامه اجرای 11 ماده

 زیستمحیط با مرتبط ساختارهای سازی توانمند 60 ماده

 شناختی بوم پایدار توسعه اصول تدوین 61 ماده

 کاهش اعتبارات دولت در اجرای برنامه مدیریت سبز 66ماده 

 ایران توسعه پنجم برنامه
1310– 1310 

 طبیعی منابع مدیریت ساختار توانمندسازی 107ماده 

 دام تولید از حمایت و هاجنگل ساماندهی 101 بند ج ماده

 کاشت دست هایجنگل توسعه 101 بند ه ماده

 بحران هایکانون کنترل و زداییبیابان عملیات اجرای 101 بند ز ماده

 کشور نقل و حمل جامع طرح 163ماده و  2بند 

 زیستمحیط از پایدار برداریبهره و احیاء حفاظت، 117بند الف ماده 

 توسعه ایران ششم برنامه
1000- 1316 

 هاجنگل سازیغنی و توسعه احیاء، 31 ماده ح بند

 بحرانی هایکانون و کنترل زداییبیابان 31 ماده د بند

 یزیستمحیط استانداردهای و تدوین ضوابط 111 ماده

 پایدار توسعه به دستیابی و عمومی هایآگاهی ارتقای 111بند الف ماده 

 المللیبین هایپروژه در ایران دولت سهم تأمین 31 ماده ت بند

 

 زیستمحیط توسعه پنج ساله هایبرنامه هایچالش -2

 ایران اسالمی جمهوری در

 بررسی توانمی مختلف ابعاد از را کشور زیستمحیط هایچالش

 نظام و سیاسی ساختار از ناشی هاچالش این از بخشی. کرد

 جمله از هابخش تمامی که است کشور کالن ریزیبرنامه

 این که مادامی و دارد قرار نظام این تاثیر تحت نیز زیستمحیط
 بر شدن چیره شوند،می مشاهده نظام این در مشکالت

 بنابراین، نیست، پذیرامکان سادگی به زیستمحیط هایچالش
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 موضوع این به زیستمحیط هایچالش تحلیل در است ضروری
 ومسایل  به جانبه همه و فراگیر نگاهی بتوان تا شود پرداخته نیز

 داشت اخص طور به زیستمحیط و عام طور به کشور مشکالت
 (.1311 سنگاچین، اصغر پور)

 انقالب پیروزی از پس ویژهه ب گذشته دهه چند خالل در

 را رشدی به رو اجتماعی و اقتصادی تحوالت ایران اسالمی،
 کشور اجتماعی و اقتصادی نماگرهای از بسیاری و کرد تجربه
 منابع بر فشار با عمدتا تحوالت این لیکن است، یافته بهبود

 پیامدهای که است شده اصلح کشور آب منابع و یزیستمحیط
 هایناپایداری و معضالت از ایگسترده طیف صورت بهآن 

 کمی کاهش ،یزیستمحیط  هایآلودگی انواع مانند یزیستمحیط

 و هاتاالب خشکیدگی زمین، فرونشست آب، منابع کیفی و
 و هاجنگل تخریب خاک، فرسایش ریزگردها، بروز ها،رودخانه

 و سنتی جامعه از گذر چند هر البته. شودمی مشاهده... و مراتع

 صنعتی جامعه به خام مواد صادرات بر مبتنی صنعتی نیمه
 بروز باعث و کندمی تحمیلزیست محیط بر را هاییهزینه

 بهای کشور در گذار فرایند اما شود،می آن در هاییناپایداری

 استمرار صورت در و کرده وارد کشور اقتصاد بر را گزافی بسیار
 و زیستمحیط هایمحدودیت به توجه عدم و جاری روندهای

 تحمیل کشور اقتصاد بر را بیشتری هایهزینه تواندمی آب منابع

 و اجتماعی اقتصادی، معضالت از گردابی در را کشور و نماید
 امکان حد تا کرد تالش باید بنابراین،. نماید گرفتار یزیستمحیط

 منابع از پایدار استفاده منطق و یافتهکاهش گذار هایهزینه این

 شود حاکم کشور ریزیبرنامه نظام بر آب منابع و یزیستمحیط
 زیستمحیط هایچالش مهمترین شناسایی آن شرط پیش که

 هایحوزه در هاچالش این شناسایی دلیل همین به. است کشور
 از قوت نقاط بهآن  تبدیلو  منابع وزیست محیط با مرتبط

 توجه کانون در بایستمی که است موضوعاتی ترینمهم

 ششم برنامه ویژهه ب کشور توسعه هایبرنامه در ریزانبرنامه
 ترینمهم از اساس این بر(. 1316 صفرزاده،) گیرد قرار توسعه
 را زیر موارد توانمی کشور آب منابع و زیستمحیط هایچالش

  :برشمرد

 هایجنبه به توجهیکم و برداریبهره هایجنبه بر تاکید -
  زیستمحیط حفاظتی

 کارکردهای و اهمیت از جامعه مختلف اقشار هایآگاهی ضعف -
  یزیستمحیط

 کشور هایبومزیست بودن پذیرآسیب و جوی نزوالت کمبود -
  اقلیمی تغییرات و خشکسالی نظیر طبیعی بالیای برابر در

 مکانیابی در یزیستمحیط مالحظات به کافی توجه عدم -
  آبی هایمحدودیت و توسعه هایفعالیت

  آب منابع و زیستمحیط با ناسازگار مصرف و تولید الگوهای -

 افزایش و شهرها کالن خصوصا شهرها به رویهبی مهاجرت -
  مناطق این در نشینیحاشیه

  مناسب کشت الگوی فقدان -
های کالن در برنامه زیستمحیطعدم توجه کافی به جایگاه  -

 کشور 
زیست، آب و منابع قوانین مرتبط با محیط نارسایی برخی از -

 (.1316طبیعی و عدم برخورد با متخلفین )صفرزاده، 
برداری از ، نظارت و کنترل بر بهرههای ارزشیابیضعف سیستم -

 ی کشور یستزمحیطمنابع آبی و 
های کارکردهای اقشار مختلف جامعه از اهمیت و ضعف آگاهی -

 یزیستمحیط
 زیست و منابع آبالگوهای تولید و مصرف ناسازگار با محیط -
زیست برای ضعف در بکارگیری رویکردهای اقتصاد محیط  -

 زیست حفاظت از محیط
پذیری کشور در ها و آسیبتغییرات آب و هوایی و خشکسالی -

 هابرابر این پدیده
 رویه آب از منابع زیرزمینی برداشت و استحصال بی -
 و شرب کشاورزی، آب مصرف در اسراف و پایین وریبهره -

 صنعت

 روند افزایش و هافاضالب و روزافزون هایآالینده وجود -
 کشور آب منابع آلودگی

 و آب بخش در داریبنگاه اقتصاد غیرمتوازن و نامناسب ساختار -
 کشور در آب هایطرح شده تمام قیمت افزایش

 آب از روستایی جمعیت برخورداری شاخص بودن پایین -
روستاها  به رسانیآب برای آب کمبود و بهداشتی آشامیدنی
 (.1310سنگاچین،  )پوراصغر

 

 گیرینتیجهو  بحث
اقلیم خشک،  وجودایران با  فوق، هاییافته به توجه با مجموع در

روند سریع شهرنشینی و اتکای گسترده اقتصادی خود بر تولید 

انتظار  .ی حادی مواجه استزیستمحیط هایچالشنفت و گاز با 
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تشدید بسیاری از  سببرود که تغییرات جاری اقلیمی می
ایران )از جمله کمبود منابع آب و گسترش بیابان ها(  هایچالش

 گردند. 
 سببهای ناپایدار کشاورزی و مدیریت اراضی رویههمچنین 

ها، کاهش ، فرسایش خاک، گسترش بیابانگیاهی کاهش پوشش

زمینی مورد زیرند. منابع آب شوها و افزایش خشکسالی میتاالب
ها اند و در نتیجه برخی رودخانهبرداری شدید قرار گرفتهبهره

. به ستندههایی هم در حال ناپدید شدن خشک شده و تاالب

رود و دریاچه ارومیه عنوان مثال تاالب هامون، رودخانه زاینده
اند. مشکل تقریبا و یا حتی در برخی مناطق کامال خشک شده

بیش از هر چیز مربوط به کشاورزی است چرا که در این بخش 

درصد تولید ناخالص  10حجم عمده منابع آب کشور که حدود 
 .شودمیمصرف  ،داخلی است

 پهنه در هاگاهسکونت نظام در عمیق تغییرات و جمعیتی تتحوال

 از بیش بارگذاری سبب گذشته هایسیاست اتخاذ دلیل به کشور
 از خاصی مناطق در جمعیت تمرکز و سرزمین تحمل ظرفیت
 از یکی عنوان به شهرنشینی توسعه چند هر. است شده کشور

 در شهرنشینی تحوالت لیکن شود،می قلمداد توسعه نمادهای
 و نگرفته صورت شهری کارکردهای تناسب به کشور

 دیگر سوی از. است نیامده وجود به هاآن در الزم هایزیرساخت

 به توجه عدم و اخیر سال چند هایخشکسالی دلیل به
 فرایند این جمعیت، نگهداشت برای الزم هایبسترسازی

 درکشور زیستمحیط چالش یک عنوان به تواندمی همچنان

  .کند خودنمایی
 به گذشته هایسال خالل در عادالنه منابع توزیع عدم

 در چه هانابرابری این. است شده منتهی ایگسترده هاینابرابری
 جوامع بین نابرابری و تضاد سبب کمی جنبه از چه و کیفی بعد

 مصرف صورت به آن بازتاب که است شده روستایی و شهری

 تخریب و هاآالینده انتشار و شهری هایکانون در منابع بیشتر
 خالل در هرچند. است شده روستایی مناطق در زیستمحیط

 و منابع بهینه توزیع و عدالت موضوع به گذشته هایسال

 01 اصل) ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در هم امکانات،
 لیکن است، شده تاکید توسعه هایبرنامه در هم و( اساسی قانون

 و شده منتهی بیشتر نابرابری به کماکان موجود روندهای استمرار

 .داشت خواهد همراه به را زیستمحیط بیشتر تخریب
درصد از منابع  61حاوی بیش از که منطقه خلیج فارس همچنین 

 زیستمحیطبسیاری از مشکالت  ،نفتی شناخته شده جهان است

متعدد مرتبط با نفت های دریایی این منطقه مربوط به فعالیت
باشند. آلودگی ایجاد شده توسط کشورهای درگیر این صنعت می

های ها، صخرهتخریب شاخص اقلیمی از جمله جلبک سبب
ها شده است. حفاظت از گاهو سایر زیست هامرجانی، جنگل

های های مرجانی خلیج فارس برای نگهداشت این اقلیمسنگ

بسیار ضروری است. اقلیم دریای خزر نیز منحصر به فرد در آینده 
برداری غیرپایدار از منابع زیستی آن، آلودگی محیط به علت بهره

توسط افراد منطقه و اثرات تغییرات اقلیمی مورد تهدید قرار 

 گرفته است.
 برداریبهره و سرزمین اکولوژیک هایقابلیت به توجه عدم
 در را خاک شدید فرسایش سو، یک از کشور آب منابع از رویهبی

 و گسترده زاییبیابان به دیگر سوی از و داشته همراه به کشور
 که است شده منتهی کشور در ریزگردها تولید هایکانون ایجاد

 کشور در معضالت این تشدید به تواندمی روندها این استمرار

 هموطنان از بسیاری برای را زیستن شرایط و شده منتهی
 .کرد خواهد ناممکن

 یک از رویهبی هایبرداریبهره و انسانی عوامل از ایمجموعه

 رخ کشور در گذشته هایسال خالل در که اقلیمی تغییرات و سو
 منتهی مراتع و هاجنگل از بسیاری گسترده تخریب به است داده
 که شودمی پوشش بدون زمین منابع، این تخریب با. است شده

 را مخرب هایسیالب از جلوگیری و کنترل امکان نتیجه در
 هایسیل بروز سبب پدیده، این پیامد سرانجام که داشت نخواهد
  .شده است هنگفت اقتصادی ضررهای و کشور در مخرب

سطوح سرانه  در حال حاضر، حجم استفاده از انرژی در کشور و
کربن از جمله باالترین میزان در سطح انتشار گاز دی اکسید

. هستندشهرها دچار آلودگی هوای باالیی  کالنجهان هستند. 
وابستگی اقتصاد کشور به محصوالت  کاهشدولت به منظور 
استفاده از کربن را در راستای ارتقای  مهارکربنی، رویکرد 

های مسکونی، صنعتی، حمل و نقل و وری انرژی در سیستمبهره
کارگیری ه برشد اتخاذ نموده است و همچنین در پی شهری 

های کاهش انتشار گازهای . روشاستتجدیدپذیر  هایانرژی

گیری ایجاد مزایای اقتصادی در صورت بهره سببای گلخانه
گیری از توان سهم بهرهچنین میشوند. همانرژی میاز کارآمد 

د. عالوه بر اانرژی خورشیدی، بادی و زمین گرمایی را افزایش د

ها و مند به ادامه تدوین و اجرای برنامهاین، کشور عالقه
پذیری با تغییرات اقلیمی است که در های اساسی تطبیقسیاست

منفی این گونه تغییرات بر اقتصاد و رفاه  آثارجهت کاهش 
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های جدید مربوطه گیری از فرصتاجتماعی و همچنین بهره
 نمایند.کمک می

توان این گونه نتیجه های تحقیق میبا توجه به یافته ،بنابراین
 استفاده و زیستمحیط از حفاظت موضوع چند گرفت که هر

 یکی عنوان به همواره یزیستمحیط و طبیعیمنابع از پایدار

 نیز اساس این بر و بوده کشور ریزانبرنامه هایدغدغه ترینمهم
 توسعه هایبرنامه چارچوب در متعددی هایبرنامه و هاسیاست

 در لیکن گرفت، قرار تاکید مورد زیستمحیط از حفاظت برای

 توجه مورد یزیستمحیط مالحظات مختلف دالیل به موارد بیشتر
 از ایگسترده طیف بروز روند این مشخص پیامد. نگرفت قرار

 هوا، آلودگی صورت به یزیستمحیط معضالت و هاناهنجاری

 منابع کیفی و کمی کاهش بیابانزایی، توسعه و خاک فرسایش
 فراروی را اساسی موانع هاپدیده این که است بوده...  و آب

 تدابیر است الزم که است داده قرار گذارانسیاست و ریزانبرنامه

 به کشور توسعه آینده هایبرنامه در معضالت این برای مناسب
 واضح پر. دشو اتخاذ اخص طور به توسعه ششم برنامه و عام طور
 زمانیزیست محیط از حفاظت هایسیاست و هابرنامه است

 شوند فائق زیستیمحیط مشکالت بر ایریشه نحوی به توانندمی
 پیشگیری آینده در یزیستمحیط مخاطرات و معضالت بروز از و

 که باشند داشته مطلوبی کارکرد توسعه بستر عنوان به و نمایند
 فرآیند در فعاالنه آن شروع بدو از و ریزیبرنامه سطوح کلیه در

 سایر با تنگاتنگ تعامل در و گرفته قرار توسعه هایریزیبرنامه

 . شوند اجرا و تصویب هابخش
  بود عبارت تحقیق که این در شده مطرح صحت فرضیه ،بنابراین

 زیستمحیطحفاظت از  و راهبردهای هاافزایش استراتژی»: از

-1000ساله توسعه جمهوری اسالمی ایران ) پنج هایبرنامهطی 
 توسعه پنج هایبرنامهترین تحوالت در رویکرد ( از مهم1361

 به توجه با «شودمحسوب می یزیستمحیط هایچالشساله به 

همچنان که  ،زیرا .گرفت قرار تایید مورد شده، انجام بررسی
ساله  های توسعه پنجاشاره شد بسیاری از تدابیر متخذه در برنامه

کمک به  در جهتبه بعد  1361جمهوری اسالمی ایران از سال 

 زیستمحیطهای حفاظت از ضمن توجه به چالشفرایند توسعه 
بوده است و این تدابیر در برنامه ششم توسعه نیز مورد توجه قرار 

 گرفته است. 
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 .: پردازشتهران تحقیق، روش و آمار .1311ج.  خلعتبری،

 تکنولوژی و علوم ،ایران در انقالب از پس ایبرنامه قوانین در زیستمحیط جایگاه .1316 .ر مکنون، ؛م. عباسپور ؛ف. دبیری،
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 .ترمه انتشارات: تهران ،ساختاری معادالت مدلسازی کاربرد با کمی تحقیق روش. 1313 .پ چارستاد، .؛ح مهر، رامین

 آزاد دانشگاه اقتصاد، ملی همایش چهارمین ،انسانی توسعه به دستیابی برای خوب حکمرانی تحقق الزامات. 1311. ص سمیه و م. رزمی،
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 سوم، سال ،توسعه و زیستراهکارها. فصلنامه محیط و هاایران چالش در زیستیمحیط اثرات ارزیابی روند . بررسی1311 رحمتی، ع.
  .پنج شماره
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 .چابهار المللیبین دانشگاه انتشاراتچابهار:  شهری، ریزیبرنامه هایتکنیک و مبانی. 1311ح  مهدنژاد، ؛ف. پرهیز، ؛ک. زیاری،

 .طباطبائی عالمه دانشگاه انتشاراتتهران:  توسعه، و ارتباطات. 1311 د. زارعیان،

  .المللیبین بشر حقوق کتاب 16 فصل تلخیص و ترجمه بشر، حقوق و توسعه شدن، . جهانی1311ح.  زنگنه،

 .قومس ،تهران ،نابرابری و قدرت سیاست،: سوم جهان سیاسی -اقتصادیمسایل  شناخت بر . درآمدی1311 ساعی، ا. و سیفی، ع.

 ایران، فصلنامه مطالعات ایتوسعه هایبرنامه قوانین در زیست سالممحیط پایداری در متحد ملل توسعه برنامه . نقش1311آ. سیفی، 
 .111-200دوم،  شماره اول، سال .المللبین سیاسی اقتصاد

 دخت سیمین آزاده السادات طاهری،: ترجمه الملل،بین حقوق توسعه و جهانی فقر بشر، حقوق برای جهانی . مسئولیت1311 م. سالومون،
 یونسکو، دموکراسی و بشر، صلح حقوق کرسی شایگان، فریده: کوشش به میری لواسانی، سمیه سادات مدنی، سیدضیاءالدین کارگر،

 متحد. ملل توسعه برنامه بهشتی، شهید دانشگاه

 .قومس ،تهران سیاسی، دگرگونی و نوسازی .1311. ح زاده، سیف

 .تهران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده انتشارات ،تهران ،توسعه حق .1311 ف. شایگان،

 .1 شماره سوم، سال .سیاسی مطالعات فصلنامه. مالزی در سیاسی توسعه و دولت. 1311ر.  شیرزادی،

 موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا )وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری(. ،تهران ،1316. اقتصاد ایران در سال 1316 صفرزاده، ا.

نامه پایان ،نیافتگی استان سیستان و پلوچستانپیرامون( در تحلیل توسعه –سازی یک الگوی وابستگی )مرکز. شبیه1311 عظیمی، م.

 دانشگاه مازندران.، رشته علوم اقتصادی ،کارشناسی ارشد

 شورای مجلس هایپژوهش مرکز انتشارات ،تهران. 1311 .قانون لوح کشور، فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه اول برنامه قانون
 .اسالمی

 شورای مجلس هایپژوهش مرکز انتشارات ،تهران. 1311. قانون لوح کشور، فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه دوم برنامه قانون
 .اسالمی

 ریزیبرنامه مدیریت سازمان مدارک و اسناد مرکز انتشارات ،تهران. 1310 .کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون
 .پنجم چاپ کشور،

 مدیریت سازمان مدارک و اسناد مرکز انتشاراتتهران: . 1313 .کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون
 .اول چاپ کشور، ریزیبرنامه

 .کشور رسمی روزنامه. 1311 .کشور توسعه پنجم برنامه قانون

 ریزیبرنامه مدیریت سازمان مدارک و اسناد مرکز انتشارات ،تهران. 1311 .کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم برنامه قانون
 .کشور

 .سیاست و حقوق دانشنامه ،اسالمی انقالب نخست دهه توسعه در هایاستراتژی بر وابستگی مکتب ی. غلبه1311 پیشقدم، م. کاوه
 .10 شماره

 .دوم شماره چهارم، یدوره .جهانی سیاست پژوهشی علمی فصلنامه. سیاست و هاشاخص پایدار؛ توسعه. 1310. م چگینی، گودرزوند
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 اسالمی جمهوری در هزاره توسعه هایشاخص و اهداف اولیه تحلیل و موجود وضعیت اسناد نهایی گزارش. 1310. م الموتی، محمدی
 .اجتماعی امور معاونت ریزی، برنامه و مدیریت سازمان. ایران

 و . فصلنامه علوم(زیست محیط اقتصاد رویکرد) ایران محیطی زیست هایچالش در دولت نقش . ارزیابی1317 ا. مزینی، ن. و مرادحاصل،
  .، شماره چهارم10دوره  .زیست محیط تکنولوژی

 محیطی. مخاطرات المللیبین کنفرانس تهران. دومین ،یزیستمحیط هایچالش. 1312. ع محمدی، ؛ج.؛ آرایی، ع. وند، موسی

 .نی نشر: تهرانآزادارمکی،  ی غالمرضارقیب، ترجمه هایپارادایم از تحلیلی: توسعه اقتصاد های. نظریه1311 د. هانت،


