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  چکیده
 شدهگرفته نظر در هاييشاخص نيز پايدار سعهتو برای راستا همين در و شودمي تعيين هاييشاخص موضوعي هر بهتر پايش و ارزيابي برای
 ترينمهم از يكي زيستمحيط از حفاظت موضوع شود.مي بندیتقسيم اجتماعي و زيستيمحيط اقتصادی، اصلي شاخص 3 به که است
 گذشته هایسال طي ،رو اين از است. گرفته قرار جهاني جامعه توجه کانون در و شده مطرح جهان سطح در حاضر حال در که است يمسايل

 هایشاخص پايدار، توسعه هایشاخص بيان بر عالوه پژوهش اين در .است شده تدوين زيستمحيط بررسي برای هاييشاخص
 ديدگاه از پايدار توسعه هایشاخص بندیاولويت و اهميت ،سپس .گرديد ارايه پايدار توسعه مهم شاخص از يكي عنوان به زيستمحيط

 اصلي معيار سه بين از نتايج اساس بر شد. استفاده مراتبي سلسله تحليل گيریتصميم مدل از ،منظور شد و برای اين بررسي ينمتخصص
 و 20/1 وزن با اقتصادی معيار ،همچنين بود. 63/1 وزن با زيستيمحيط معيار با اولويت بيشترين زيستيمحيط و اجتماعي اقتصادی،
 حفاظت و زيستمحيط اهميت درک از حاکي نتايج اند.داشته متخصصين ديد از را سوم و دوم هایاولويت ترتيب هب 10/1 وزن با اجتماعي

 از بيش را کشور توسعه هایبرنامه در بيشتر توجه و زيستمحيط جايگاه ارتقای ضرورت که باشدمي پايدار توسعه به رسيدن برای آن از
 .نشان مي دهد پيش
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 سرآغاز
 مهمترين از يكي هب ريو کنفرانس از پس پايدار توسعه موضوع
 Safaee) شد تبديل ريزانبرنامه و گذارانسياست هایدغدغه

pour & Joebari, 2015). پايدار توسعه از مختلفي تعاريف 
 توانمي تعريف ترينجامع و ترينمعروف از که است شده ارايه

 کرد. اشاره «ما مشترک آينده» عنوان تحت لند برانت گزارش به
 که ایتوسعه از است عبارت پايدار توسعه تعريف، اين اساس بر

 اينكه بدون نمايد، تامين را جهان کنوني هاینسل نيازهای
 مخاطره به خود نيازهای برآوردن در را آينده هاینسل توانايي
 جهان سراسر در طبيعت با انسان رابطه پايدار توسعه اين و افكند
 به نسبت جديد رويكرد انعنوبه پايدار توسعه در که آنچه است.

 توسعه منابع، از برخورداری در عدالت دارد، وجود توسعه مفهوم
 داشتن کال و زيستيطمح حفاظت فقر، کاهش محور، بوم

 که (UNESCO ,1995) است توسعه برای محورانسان رويكرد
 حال در کشورهای در خصوص به کشورها اکثر در متأسفانه

 مفهوم و دارند کننده نگران شرايط اهدستورالعمل اين توسعه
 هایچالش با را آن به رسيدن و داده جلوه مبهم را پايدار توسعه
 ,Mohammadi Deh Cheshmeh) اندساخته مواجه عمده

 زمين کره مصارف و منابع بين توازن و تعادل برقراری .(2014
 به پايدار توسعه مفهوم امروزه است. پايداری به نيل اصلي رکن
 اجتماعي زيستي،محيط ابعاد بين تعادل برقراری شامل کلي طور

 از توجهي قابل مقادير .(Murphy, 2012) است اقتصادی و
 پايدار توسعه هایشاخص هایاستراتژی گسترش منظور به منابع

 گذشته دهه دو طول در المللي بين و ملي محلي، سطوح در
 گيریاندازه ايده .(Rinne et al., 2013) است شده استفاده
 21 کار دستور 01 ماده در منشاء ،شاخص طريق از پايدار توسعه

 برای اطالعات اعتماد قابل و آسان استفاده خواستار که دارد
 است پايدار توسعه به مربوط هایگيریتصميم بهبود

(UNCED, 1992). به مربوط مسايل در سياست و توجه اخيرا 
 مربوط مفاهيم مورد در عالقه که ليحا در يافته کاهش پايداری

 و اقتصادی عملكرد به اصلي توجه است. رشد حال در رفاه به
 و فرانسه جمهور رئيس توسط 2110 سال در اجتماعي

 شاخص اين گيریاندازه برای که شد ايجاد Stiglitzکميسيون
 اساس اين بر .(Stiglitz et al., 2009) دادند ارايه ليستي

 سازمان جمله از الملليبين هایسازمان و هاکشور از تعدادی
 هدف با هاييطرح اروپا اتحاديه و توسعه و اقتصادی همكاری

 ;Gjoksi, 2010) گرفتند نظر در زندگي کيفيت و رفاه سنجش

Hall et al., 2009; OECD, 2011; Trewin and Hall, 

 کليدی هایويژگي از جامع سنجش و شناسايي بنابراين، .(2010
 به اطالعات ارايه منظور به زيستيمحيط و اقتصادی اجتماعي،

 Rinne et) شد انجام گيرانتصميم ويژه به و مختلف کاربران

al., 2013). هایشاخص و رفاه بين که است اين توجه جالب 
 ,Michalos) دارد وجود بسياری مشترک نقاط پايدار توسعه

2011; Rojas, 2011; Torras, 2008). توسعه هایخصشا 
 موسسات از ایگسترده طيف توسط و گوناگون اهداف با پايدار
 (Dahl, 2012; Rametsteiner et al., 2011) است شده تهيه

 ,.Rinne et al) است شده هاشاخص از زيادی تنوع به منجر که

 به گذران سياست برای زيستيمحيط هایشاخص .(2013
 باشدمي زيستمحيط عيتوض درک برای شفاف راهي عنوان

(Heink & Kowarik,2010; Dobbie & Dail, 2013). 
 سياسي و عمومي هایآگاهي هاشاخص اين از استفاده همچنين

 مديريت و (Gautam & Singh, 2010) زيستمحيط مسايل از
 ارايه .دهدمي افزايش را (Belfiore, 2003) مسايل اين

 ,.Lehane et al) زمان ولط در تغييرات روند از تصويری

 اهداف پيشرفت منظور به هاسياست بخشي اثر ارزيابي ،(2002
 برای محكمي مبنای ارايه و (DEFRA, 2003) زيستيمحيط
 هایشاخص از استفاده مزايای ديگر از (Dantes, 2003) آينده اهداف

 در کليدی نقش هاشاخص اين همچنين باشد.مي زيستيمحيط
 .(EPCEM, 2003) دندار را آسيب شدن وارد از قبل طرخ اعالم

 است. آمده (1) جدول در پايدار توسعه پيشينه
 

 2202 کار دستور

 ،2112 ژوئن در 21 + ريو کنفرانس اصلي دستاوردهای از يكي
 پايدار توسعه اهداف و 2112 سال از پس توسعه کار دستور

(SDG) ريو صلهفا در شدند متعهد عضو کشورهای است. بوده 
 شفاف فراگير، الدولي بين فرآيند يك ايجاد به 2112 سال تا 21+
 با پايدار، توسعه اهداف خصوص در نفعانذی تمام برای باز و

 شده توافق پايدار، توسعه جهاني اهداف بسط و گسترش رويكرد
 يك اين نمايند. اقدام متحد ملل سازمان عمومي مجمع توسط
 کنشگران بر مشتمل که بود واهدخ جهاني ذينفعي چند فرآيند

  فراگير ارچوبيچ ايجاد منظور به مدني جوامع و ملل سازمان
 سرانجام باشد.مي يافته توسعه و توسعه حال در کشورهای برای

  بيانيه اصول کليه مبنای بر بايد پايدار وسعهـت اهداف تا شد ررـمق
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  زمان گذر در پایدار توسعه (:1) جدول

 نگارندگان( تمطالعا منبع:)
 رویداد سال
 رم باشگاه سوی از رشد هایمحدوديت کتاب انتشار 1102

 
 و انساني زيستمحيط مورد در متحد ملل سازمان کنفرانس

 متحد ملل سازمان زيست محيط برنامه تشكيل

 (IUCN) حفاظت جهاني استراتژی 1101

 براتلند توسط ما مشترک آينده گزارش تهيه 1100
 پايدار توسعه برای تجارت رایشو 1112

 
 توسعه و زيستمحيط مورد در متحد ملل سازمان کنفرانس

(UNCED) و است معروف نيز زمين زمين اجالس که 
 21 کار دستور تصويب

 متحد ملل سازمان پايدار توسعه کميسيون نشست اولين 1113

 اجتماعي توسعه برای جهاني اجالس 1112

 پايدار توسعه خصوص در التين ایآمريك جهاني نشست 1116

1110 
 و بازنگری خصوص در متحد ملل سازمان عمومي مجمع
 سران اجالس هایپيشرفت بر نظارت

 متحد ملل سازمان هزاره اجالس 2111
 (EUSDS) اروپا اتحاديه پايدار توسعه استراتژی 2111

 ژوهانسبورگ( )اجالس پايدار توسعه درخصوص جهاني اجالس 2112

 21 + ريو جهاني اجالس 2112

 2131 کار دستور 2112

 
 شرايط، و باشد ژوهانسبورگ اجرايي برنامه و 21 دستورکار ريو،

 دهد. قرار مدنظر را کشورها ملي متفاوت هایاولويت و هاظرفيت
 سازمان توسعه دستورکار با منسجم صورت به بايد اهداف اين
 از پس اهداف اين نمايد. عمل 2112 سال از پس برای ملل

 تحول و دگرگوني» عنوان با نهايت در متعدد هایبررسي و بحث
 شد. پيشنهاد «پايدار توسعه برای 2131 کار دستور ما: جهان در
 پايدار توسعه اهداف شده انجام توافقات اساس بر ترتيب اين به
(SDGs) هزاره توسعه اهداف جايگزين (MDGs) سال از پس 

 شاخص، 161 و هدف 10 با ،2131 کار توردس شد. خواهد 2112
 مختلف هایحوزه در مختلف کشورهای برای را گوناگوني اهداف

 کرده گذاریهدف زيستيمحيط و نهادی اجتماعي، اقتصادی،
 (.2 )جدول است

 
 پایدار توسعه هایشاخص

 کارکردهای و بهتر هایتصميم به منجر توانندمي هاشاخص
 اطالعات از ایوعهـمجم داشتن بر در و ردنک ساده با وثرتریـم

  2202 کار دستور اهداف (:2) جدول
 (sustainabledevelopment.un.org )منبع:

 توضیحات اهداف
 جا همه در و آن اشكال ههم در فقر به دادن پايان 1

2 
 بهتر هتغذي و غذايي تامني قتحق گرسنگي، به دادن پايان

 پايدار کشاورزی هتوسع و

3 
 برای رفاه ترويج و سالمت با ماتو زندگي يك مينتض

 سنين تمامي در و همه

0 
 ترويج و فراگير و برابر کيفيت، با آموزش تضمين
 همه برای العمر مادام يادگيری هایفرصت

2 
 و زنان ههم توانمندسازی و جنسيتي تساوی به دستيابي
 دختران

6 
 اشتبهد و آب پايدار مديريت و آب به دسترسي تضمين

 همه برای

0 
 صرفه، به نمقرو انرژی منابع به دسترسي تضمين
 نوين و پايدار مطمئن،

0 
 اشتغال پايدار، و فراگير ماندگار، اقتصادی رشد ترويج
 همه برای مندانه شرافت اشتغال و وربهره و کامل

1 
 و پايدار سازیصنعتي ترويج مقاومتي، زيربنای ساختن
 نوآوری ترويج و فراگير

 کشورها ميان در و درون در نابرابری کاهش 11

11 
 همه هایمكان به انساني هایسكونتگاه و شهرها تبديل

 پايدار و مقاوم امن، شمول،

 مصرف و توليد پايدار الگوهای تضمين 12

 آن آثار و اقليم تغيير با رويارويي برای عاجل اقدام 13

10 
 منابع و درياها ها،اقيانوس از پايدار هاستفاد و حفاظت
 پايدار هتوسع برای دريايي

12 

 هایسازگانبوم از پايدار هاستفاد ترويج و احيا پاسداشت،
 و زايي بيابان با مبارزه ها،جنگل پايدار مديريت زميني،
 همچنين و زمين تخريب روند سازی معكوس و توقف

 زيستي ع تنو تخريب ساختن متوقف

16 
 پايدار، توسعه برای فراگير و وجصلح جوامع ترويج

 ايجاد و همه برای عدالت به دسترسي امكان برقراری
 سطوح ههم در فراگير و پاسخگو ثر،وم سساتوم

10 
 برای جهاني هایهمكاری احيای و اجرا ابزار تقويت
 پايدار هتوسع تحقق

 

 شاخص 001 حدود در تاکنون شوند. گذاران سياست برای موجود
 از يكي .(UNEP, 2006) است شده ارايه يداریپا سنجش برای

 پايدار توسعه کميسيون تشكيل ،21 کار دستور مهم فرازهای
(CSD) اساسي نكات از يكي .بود متحد ملل سازمان نظر زير 

 گرديد، تاکيد آن بر زمين سران کنفرانس مقدماتي گزارش در که
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 در منظور اين به است. بوده پايدار توسعه هایشاخص تدوين
 کليه همكاری و مشارکت لزوم بر 21 کار دستور چهلم فصل

 برای اطالعات گردآوری برای 21 منشور کننده امضاء کشورهای
 هدف اين به رسيدن منظور به .است گرديده تاکيد گيریتصميم
 تدوين شد: پذيرفته متعهد کشورهای توسط زير اقدامات
 هایشاخص از نيجها استفاده افزايش پايدار؛ توسعه هایشاخص
 تقويت ها؛داده از استفاده و آوریجمع تقويت، پايدار؛ توسعه
 جامع چارچوب يك تدوين ها؛داده ارزيابي و تحليل هایشيوه

 سنتي. اطالعات از استفاده برای هاقابليت تقويت اطالعاتي؛
  است. شده آورده (3) جدول در پايدار توسعه متداول هایشاخص

 در هاشاخص کميسيون سوی از متعدد جلسات اریبرگز از پس
 بندیطبقه نهادی و زيستيمحيط اجتماعي، اقتصادی، گروه چهار

 شاخص و (2)وضعيت شاخص ،(1) پيشران شاخص چارچوب در و
 سه در را پايدار توسعه ابعاد معمول طور به .شد تدوين (3) واکنش

 دهندمي قرار سيبرر مورد اجتماعي و اقتصادی زيستي،محيط بعد
(Bina, 2013؛ Cook et al., 2017) (.1 )شكل 

 زيستيمحيط پايداری بعد سه در پايدار توسعه جامع، نگاه يك در
 و زيستمحيط انرژی، ارکان به توجه با اکولوژيك تعادل هدف با

 پايداری و اجتماعي عدالت هدف با اجتماعي پايداری اکولوژی؛
 گيردمي قرار توجه مورد ادیاقتص بقای هدف با اقتصادی

(Pourjafar et al., 2011). 
 

 زیستیمحیط هایشاخص

 منظوره، چند ماهيت دليل به زيستمحيط هایشاخص انتخاب
 در مهم هایشاخص از .(Kurtz et al., 2001) است پيچيده

 اهداف هفتم آرمان به توانمي زيستمحيط موضوع خصوص
 زيستمحيط پايداری ينتضم بر آن در که کرد اشاره هزاره توسعه

 گردهمايي بزرگترين در هزاره توسعه اهداف .است شده تأکيد
 متحد ملل سازمان مقر در 2111 سال سپتامبر در هادولت سران

 ايران جمله از جهان کشورهای کليه تصويب به نيويورک در
 و (2)جزيي هدف 10 ،(0)آرمان هدف 0 شامل اهداف اين رسيد.

 شده انجام تفاهمات اساس بر که گيردبرمي در را ،(6)شاخص 00
 اين کننده امضاء کشورهای تا است شده مقرر نشست، اين در

 سال عنوان )به 1111 سال از يعني ساله 22 دوره يك طي سند،
 مطلق فقر کنيريشه نمايند. پيدا دست آنها به 2112 سال تا پايه(

 برابری ترويج ي،ابتداي تحصيالت به دستيابي گرسنگي، و
 بهبود کودکان، مير و مرگ کاهش زنان، سازیتوانمند و جنسيتي

 تضمين ها،بيماری ساير و ماالريا ايدز، با مبارزه مادران، سالمت
 0 توسعه، برای جهاني مشارکت ايجاد و زيستمحيط پايداری

 soutodeh & Pour) باشدمي هزاره توسعه آرمان هدف

Asghar Sangachin, 2010).  
 

  پایدار توسعه متداول هایشاخص :(0) جدول

 نگارندگان( مطالعات منبع:)
 هاشاخص

 توليد ظرفيت و (Ecological Footprint) شناختي بوم پای جای
 (Biocapacity) سرزمين طبيعي

 (Sustainable Barometer) پايداری بارومتر

 (Living Planet Index) زنده زمين شاخص

 (The Dashboard Of Sustainability) پايداری وردداشب

 (Urban Sustainability Index) شهر پايداری شاخص

 اروپا کميسيون شهری پايدار توسعه هایشاخص

 (City Development Index) شهر توسعه شاخص

 Environmental Sustainability) زيستمحيط پايداری شاخص

Index) 
 (Environmental Quality Index) زيستمحيط کيفيت شاخص

 Environmental Performance) زيستمحيط عملكرد شاخص

Index) 
 تولد بدو در زندگي به اميد

 آموزش به دسترسي

 خصوصي بخش مصرف

 درآمد نابرابری شاخص

 خصوصي بخش وزني مصرف نسبت

 بادوام کاالهای مصرفي هایهزينه و خدمات

 کار نيروی

 نقل و لحم

 اموزش و بهداشت زمينه در خصوصي و عمومي هایهزينه

 تبليغات هایهزينه

 شهری توسعه هایهزينه

 ایجاده تصادفات هایهزينه
 آب آلودگي هایهزينه

 هوا آلودگي هایهزينه
 صدا آلودگي هایهزينه
 هاتاالب تخريب هایهزينه
 کشاورزی اراضي تخريب هایهزينه

 تجديد قابل غير منابع تخريب هایزينهه
 زيستمحيط مدت بلند خسارات هایهزينه
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 پایدار توسعه در پایداری ابعاد تعامل هایحلقه :(1) شکل

 (Safaee pour & Joebari, 2015 منبع:)
 

 

 زیستمحیط پایداری تضمین شاخص

  تضمين) مـهفت آرمان هایاخصـش و ييجز اهداف (0) دولـج
 دهد.مي نشان را هزاره توسعه (زيستمحيط پايداری

 
 (Araee et al., 2004 )منبع: زیستمحیط پایداری تضمین آرمان هایشاخص و ییجز اهداف :(4) جدول

 هاشاخص جزئی اهداف آرمان نام

 پايداری تضمين
 زيستمحيط

 سياست در پايدار توسعه اصول گنجاندن
 کردن معكوس و کشوری هایبرنامه و

 زيستيمحيط منابع تخريب روند

 کشور مساحت به جنگل از پوشيده اراضي نسبت

 زيستي تنوع از حفاظت جهت کشور مساحت کل به شده حفاظت اراضي نسبت

 خريد تقدر برابری حسب بر داخلي ناخالص توليد دالر يك ازای به انرزی مصرف

 دسترسي فاقد جمعيت رساندن نصف به
 بهداشت و سالم آشاميدني آب به پايدار

 2112 سال تا محيط مناسب

 ازن اليه مخرب مواد مصرف و کربن اکسيد دی انتشار سرانه

 جامد هایسوخت از کننده استفاده جمعيت سهم

 پايدار صورت به هداشتيب و سالم آب منابع از برخوردار روستايي و شهری جمعيت نسبت

 حداقل زندگي در چشمگير بهبود تحقق
 2121 سال تا نشين زاغه ميليون يكصد

 محيط مناسب بهداشت از برخوردار روستايي و شهری جمعيت نسبت

 مناسب مسكن از برخوردار جمعيت نسبت

 

 (7)زیستمحیط پایداری شاخص

 طي زيستمحيط از حفاظت برای کشورها توانايي شاخص، اين
 داده مجموعه 06 تلفيق با کار اين سنجد.مي را آينده دهه چند
 گذشته و کنوني سطح طبيعي، منابع در توان دهندهنشان که

 جامعه هایظرفيت و زيستمحيط مديريت هایتالش آلودگي،
 شاخص 21 قالب در هستند زيستيمحيط عملكرد بهبود برای

 شاخص امتيازدهي و بندیرتبه .گيردمي انجام زيستيمحيط پايداری

 ؛گروه 2 قالب در هاييموضوع مقايسه با زيستمحيط پايداری
 زيستي،محيط فشارهای کاهش زيستي،محيط هایسيستم
 و نهادی اجتماعي هایظرفيت انساني، پذيریآسيب کاهش
 06 و شاخص 21 به گروه 2 اين است. گرفته قرار جهاني نظارت

  (.2 )جدول است هشد بندیتقسيم ريمتغي
 

 

 تمامیت اکوسیستم

 

 محیط زیست
Environment 

 

 

 اجتماع
Society 

 

 اقتصاد
Economy 

 

 ظرفیت قابل تحمل

 تنوع زیستی 

 

 رشد

 توسعه 

 تولیدنیروی  

 

 هویت فرهنگی

 اختیار 

 امکان دسترسی 

 تناسب و استحکام 

 عدالت و برابری 
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 2225 سال (ESI) متغیرهای و هاشاخص اجزای :(5) جدول
 (Soutodeh & Pour Asghar Sangachin, 2010 )منبع:

 متغیرها  هاشاخص  اجزا

ت
اس

سي
ی

ها
 

ط
حي

م
تي

يس
ز

 

 هوا کيفيت 1

 شهری جمعيت شده داده وزن2NO غلظت 1
 شهری جمعيت شده داده وزن 2SO غلظت
 شهری جمعيت شده داده وزن معلق( ذرات کل) TSP غلظت
 جامد سوخت مصرف از ناشي داخلي هوای آلودگي

2 

3 

0 

 زيستي تنوع 2

 کشور تهديد معرض در زيستي مناطق درصد 2
 کشور هر در ولد و زاد حال در شده شناخته پرنده هایگونه از درصدی عنوانبه خطر معرض در پرنده هایگونه
 کشور هر در شده شناخته پستاندار هایگونه از درصدی عنوان به خطر معرض در پستاندار یهاگونه
 کشور هر در شده شناخته دوزيست هایگونه از درصدی عنوانبه خطر معرض در دوزيست هایگونه

 ملي زيستي تنوع شاخص

6 

0 

0 

1 

 زمين 3
 اندپذيرفته کمي انساني آثار که شود(مي هم داخلي هایآب )شامل هاييزمين کل درصد 11

 11 اندپذيرفته زيادی بسيار انساني آثار که شود(مي هم داخلي هایآب )شامل هاييزمين کل درصد

 آب کيفيت 0

 محلول اکسيژن غلظت 12
 الكتريكي هدايت
 فسفر غلظت

 معلق جامدات

13 

10 

12 

 آب کميت 2
 دسترس قابل شيرين آب سرانه 16

 10 دسترس قابل داخلي زيرزميني آب سرانه

ش
اه

ک
 

ی
ها

شار
ف

 
ط

حي
م

ي
ست

زي
 

6 
 آلودگي کاهش

 هوا

 شده مسكوني مناطق و هازمين به سنگ زغال مصرف نسبت 10
 شده مسكوني مناطق و هازمين به يافته انتشار انساني NOX نسبت
 شده مسكوني مناطق و هازمين به يافته انتشار انساني SOX نسبت
 شده مسكوني مناطق و هازمين به يافته انتشار انساني فرار آلي ترکيبات نسبت
 شده مسكوني هایزمين به استفاده حال در نقليه وسايط نسبت

11 

21 

21 

22 

0 
 بر فشار کاهش

 هااکوسيستم
 2111 سال تا 1111 سال از هالجنگ پوشش تغييرات ميزان ساالنه ميانگين 23

 20 انساني گوگرد رسوب از ناشي اسيديته حد از بيش افزايش

0 
 فشار کاهش

 جمعيت
 2121 تا 2110 هایسال بين جمعيت شده طراحي تغيير درصد 22

 26 باروری ميزان کل

1 
 و زوايد کاهش
 مصرف فشار

 اکولوژيكي پای جای سرانه 20
 وايدز بازيافت ميزان
 خطرناک زوايد توليد

20 

21 

11 
 بر فشار کاهش

 هاآب

 دسترس قابل شيرين آب به BOD حسب بر آب صنعتي آلي هایآالينده خروج و توليد نسبت 31
 کشت قابل زمين هكتار هر ازی به شيميايي کود مصرف
 کشت قابل زمين هكتار هر ازای به سموم مصرف

 دارد قرار آب مصرف نظر از شديد ارفش تحت که کشور از درصدی

31 

32 

33 

11 
 منابع مديريت

 طبيعي

 ماهيگيری کشي بهره 30
 است شده تأييد آنها در پايدار مديريت که جنگلي ناحيه کل درصد

 هايارانه روی اقتصاد جهاني مجمع بررسي
 کشت قابل هایزمين کل از درصدی عنوانبه آبياری اثر در شده شور ناحيه
 کشاورزی هایيارانه

32 

36 

30 

30 
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 2225 سال (ESI) متغیرهای و هاشاخص اجزای (:5) جدول ادامه
 (Soutodeh & Pour Asghar Sangachin, 2010 )منبع:

 متغیرها  هاشاخص  اجزاء

ش
اه

ک
 

ب
سي

آ
ی

ذير
پ

 
ني

سا
ان

 

 محيط بهداشت 12

 ایروده عفوني هایيماریب از ناشي مير و مرگ ميزان 31
 تنفسي هایبيماری از ناشي مير و مرگ ميزان
 زنده تولد 1111 هر در سال پنج زير کودکان مير و مرگ ميزان

01 

01 

13 
 تغذيه پايه ارزش

 انساني
 جمعيت کل در تغذيه سوء نسبت 02

 03 دارند دسترسي سالم آشاميدني آب به که جمعيتي درصد

10 
 طبيعي باليای کاهش
 زيستمحيط با مرتبط

 هاخشكسالي و استوايي گردبادهای سيل، از ناشي ساکنان نفر ميليون هر ازای به مرگ تعداد ميانگين 00
 02 بودن طبيعي باليای معرض در شاخص

 زيستيمحيط حاکميت 12

 آن جهاني ميانگين به بنزين قيمت نسبت 06
 خواریرشوه و فساد ميزان
 دولت کارايي
 شده حفاظت نواحي درصد

 زيستيمحيط حاکميت روی اقتصاد جهاني مجمع بررسي
 قانون حاکميت
 نفر ميليون هر ازای به 21 کار دستور محلي ابتكارات

 مدني و سياسي هایآزادی
 ژوهانسبورگ تا ريو از ESI متغيرهای فقدان درصد
 نفر ميليون هر ازای به IUCN در عضو هایسازمان تعداد
 زيستيمحيط علوم و فناوری سياستگزاری، در علم توليد

 دموکراسي ميزان

00 

00 

01 

21 

21 

22 

23 

20 

22 

26 

20 

ت
رفي

ظ
 

عي
ما

جت
ا

 و 
ی

هاد
ن

 

 اکولوژيك بازده 16
 انرژی بازده 20

 21 توليدی انرژی کل از صدیدر عنوانبه تجديدپذير انرژی و آبي برق توليد

10 
 بخش مسئوليت

 خصوصي

 داوجونز پايداری گروه شاخص 61
 است شده ستادی که کشوری هایشرکت اکولوژيكي ابداعات ميانگين

  داخلي ناخالص توليد دالر ميليون هر ازای به اندکرده اخذ ISO-14001 مجوز که هاييشرکت تعداد

 خصوصي بخش زيستيمحيط هاینوآوری ویر اقتصاد جهاني مجمع بررسي
 شيميايي توليدات مراقبت برنامه مسئوليت در مشارکت

61 

62 

63 

60 

 فناوری و علوم 10

 نوآوری شاخص 62
 ديجيتال دسترسي شاخص

 دختران ابتدايي آموزش اتمام ميزان
 عالي آموزش هایدوره در نام ثبت ميزان
 ساکنان از نفر ميليون يك هر زایا به محققان تعداد

66 

60 

60 

61 

ت
ظار

ن
 

ني
ها

ج
 

11 
 هاتالش در مشارکت

 هایهمكاری و
 الملليبين

 زيستيمحيط الدوليبين هایسازمان در عضويت تعداد 01
 ایتوسعه کمك و الملليبين و جانبه دو زيستيمحيط هایپروژه به کمك

 الملليبين زيستيمحيط هایهموافقتنام در مشارکت
01 

02 

21 
 گازهای انتشار

 ایگلخانه
 داخلي ناخالص توليد دالر ميليون يك هر ازای به کربن انتشار 03

 00 کربن انتشار سرانه

21 
 فشارهای کاهش

 زيستيمحيط
 توليدی 2SO ميزان کل 02

 06 خدمات و کاال واردات کل از دیدرص عنوانبه سازآلوده خام مواد و کاالها ورود
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 2222 سال (8)زیستیمحیط عملکرد شاخص

 به کههاييايراد و نواقص دنبال به و 2112 سال گزارش انتشار با
 جمله از دنيا سراسر در نظران صاحب سوی از گزارش اين

 شاخص اين ديگر بار .گرفت صورت ايران مياسال جمهوری
 شاخص اين به وارده ايراد ترينهمم گرفت. قرار بازنگری مورد
 يافتگي توسعه دليل به يافته توسعه هایکشور که است اين

 اين دليل همين به و کردندمي کسب باالتری مثبت هاینمره
 حال در هایکشور که آمدمي وجود به علمي مجامع در ذهنيت
 ستند،ه جهاني زيستمحيط تخريب و خرابي ولئمس توسعه

 هايندهآال انواع انتشار و خام مواد مصرف روند بررسي کهدرحالي
 برای رساند.مي اثبات به را موضوع اين فخال زيستمحيط در

 ميزان ،2116 سال در جهاني بانك توسعه گزارش در ،نمونه
 متحده تاياال در شهروند يك کربناکسيد دی انتشار سرانه
 که حالي در است، بوده 2112 سال در تن متريك 2/21 معادل
 در تن متريك 3/1 معادل دشبنگال در شهروند يك انتشار سرانه
 سرانه شودمي مشاهده ترتيب اين به است. بوده مزبور سال

 يك برابر 60 حدود 2112 سال در امريكايي شهروند يك انتشار
 هر ترتيب اين به است. بوده مزبور سال در دشيبنگال شهروند

 به و زيستيمحيط عملكرد لحاظ به يافته توسعه هایرکشو چند
 داخل در که مالي منابع و علمي فني، توان از برخورداری دليل
 برخوردار قبولي قابل عملكرد از اند،داشته خود جغرافيايي هایمرز

 فناوری در زيادی هایوردادست و هاموفقيت به اندتوانسته و بودند
 آلودگي و تخريب اصلي باني اما ؛يابند دست هاآلودگي کنترل
 و هايندهآال انواع انتشار و باال مصرف به توجه با زيستمحيط

 هستند، يافته توسعه هایکشور زمين،کره در ایگلخانه هایگاز
 از بيشتر بايد زيستمحيط تخريب هایهزينه دليل همين به

 به که اييهايراد با بنابراين .شود مينات کشورها اين سوی
 محققان و نظران صاحب سوی از زيستمحيط پايداری گزارش
 2112 سال در توسعه حال در هایکشور بويژه ،جهان سراسر
 و گرفت قرار بازنگری مورد هامتغير و هاشاخص شد، مطرح

 عملكرد شاخص گزارش عنوان با 2116 سال در مزبور گزارش
 .شد منتشر جديد هایشاخص و هامتغير براساس ،زيستمحيط
 محدودتر در ، زيستمحيط پايداری شاخص با شاخص اين تفاوت
 زمينه در کشورها عملكرد بر بيشتر کيدات و متغيرها بودن

 هدف دو بر زيستمحيط عملكردی شاخص است. زيستمحيط
 فشارهای کاهش شامل زيستمحيط از حفاظت اصلي
 و هابومزيست وضعيت ارتقای و انسان سالمت بر زيستيمحيط

 16 توسط لفهوم دو اين دارد. کيدات طبيعي منابع صحيح مديريت
 منابع کيفيت هوا، کيفيت محيط، بهداشت زمينه 6 در شاخص

 انرژی و زيستگاه و زيستي تنوع مولد، طبيعي منابع کيفيت آب،
 استفاده مورد هایشاخص (6) جدول شوند.مي گيریاندازه پايدار

 دهد.مي نشان را 2116 سال EPI در
 

 نگارندگان( مطالعات منبع:) 2222 سال EPI زیستیمحیط عملکرد شاخص (:2) جدول
 هاشاخص هاسیاست طبقات اهداف شاخص

ص
اخ

ش
 

رد
لک

عم
 

ط
حی

م
ی

ست
زی

 

ت
اش

هد
ب

 
ط

حي
م

 

 محيط بهداشت

 کودکان مير و مرگ
 داخلي هوای آلودگي

 سالم آشاميدني آب
 مناسب فاضالب سيستم

ي
دگ

رزن
س

ا 
تم

يس
وس

ک
 

 هوا کيفيت
 شهری هوای در معلق ذرات

 منطقه اتمسفر در ازن غلظت
 نيتروژن بار

 آب مصرف آب منابع

 زيستگاه و زيستي تنوع
 شده حفاظت مناطق

 ایمنطقهبوم زيست از حفاظت

 مولد طبيعي منابع
 چوب برداشت نرخ

 کشاورزی بخش هایيارانه

 آبزيان رويهبي صيد

 رپايدا انرژی

 انرژی وری بهره

 تجديدپذير انرژی

 هر ازای به (2oC) کربناکسيد دی انتشار سرانه
 (GDP) داخلي ناخالص توليد واحد
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 2228 سال زیستیمحیط عملکرد شاخص

 بازبيني مورد مجددا 2110 سال در زيستيمحيط ردعملك شاخص
 با شاخص اين تفاوت گرفت. صورت هاشاخص در تغييراتي و

 تعداد افزايش در ،2116 سال زيستمحيط دعملكر شاخص
 .است مختلف طبقات در شاخص 22 به شاخص 16 از هاشاخص
 هایتنش کاهش هدف دو بر 2110 زيستيمحيط عملكرد شاخص

 هااکوسيستم سرزندگي ارتقای و انسان سالمت بر زيستيمحيط
 لفهوم دو اين دارد. تمرکز طبيعي منابع بر خوب مديريت و

 هوا، کيفيت محيط، بهداشت زمينه 6 در شاخص 22 وسيلهبه
 طبيعي منابع کيفيت ،زيستگاه و زيستيتنوع آب، منابع کيفيت

  (0 )جدول شوندمي گيریاندازه اقليم تغيير و مولد

 

 نگارندگان( مطالعات منبع:) 2228 سال EPIدر استفاده مورد هایشاخص (:7) جدول
 هاشاخص سیاست هایبندیطبقه اهداف شاخص
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 محيطي هایبيماری اثر ميزان
 جمعيت روی

 جمعيت روی محيطي هایبيماری اثر ميزان

 ( انسان بر ثيرآنتا ) آب
 مناسب فاضالب سيستم

 آشاميدني آب

 هوا آلودگي
 انسان( بر آن ثيرتا)

 تهبس هایمحيط در هوا آلودگي
 شهری معلق ذرات
 محلي ازن

گي
زند

سر
 

تم
يس

وس
اک

 ها

 هوا آلودگي
 ها(اکوسيستم بر آن ثير)تا

 ایمنطقه ازن
 سولفور اکسيد دی انتشار

 آب
 ها(اکوسيستم بر آن ثير)تا

 آب کيفيت شاخص
 آب بحران

 زيستگاه و زيستي تنوع

 طبيعي منابع حفظ ريسك شاخص
 ثرمو حفاظت
 بحراني ایههزيستگا از حفاظت
 شده حفاظت دريايي مناطق

بع
منا

 
عي

طبي
 

ولد
م

 

 درختان( )تنه ساقه رشد جنگلداری

 ماهيگيری
 دريا از تغذيه شاخص

 صيد ميزان

 کشاورزی

 آبياری بحران
 کشاورزی هایيارانه
 متراکم کشت

 سوخته هایزمين مساحت
 هاکشآفت مقررات

 اقليم تغيير
 فرن هر توسط انتشار سرانه
 توليدی الكتريسته به انتشار ميزان

 صنعتي کربن ميزان
 

 هاروش و مواد
 سلسله تحلیل روش از استفاده با معیارها دهیوزن

 (9)مراتبی

 هایتكنيك ترينکاربردی تقريبا و ترينمعروف از يكي
 اين است. مراتبي سلسله تحليل فرآيند معياره، چند گيریتصميم

 1101 دهه در ساعتي توماس توسط ارب اولين برای روش
 تحليل .(Bhattacharya et al., 2010) شد ابداع ميالدی
 آسان را قضاوت که بوده زوجي مقايسات مبنای بر مراتبي سلسله

 ماتريس روش، اين ورودی برد.يم باال را محاسبات دقت و
 معيارها نسبي اهميت ميزان آن هایيهدرا که بوده زوجي مقايسه
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 معيارها وزن آوردن دست به برای ها،مقايسه اين کند.يم بيان را
 شوديم انجام مختلف یهاکالس به مربوط هایيتاولو و
(Azimi Hoseini et al., 2010). تكنيك اين ممتاز يایمزا از 

 بر و بوده برخوردار قوی تئوريك مبنای يك از که است آن
  .(Ghodsi pour, 2005) است شده بنا بديهي اصول اساس

 

 پایدار توسعه ترجیحات ماتریس تشکیل

 تعيين هاييشاخص موضوعي هر بهتر پايش و ارزيابي برای
  نظر در اييـهشاخص نيز پايدار توسعه برای راستا اين در شودمي

 ،(Economic) اقتصادی اصلي شاخص 3 به که است شده گرفته
 بندیتقسيم (Social) اجتماعي و (Environment) زيستيمحيط

 فرآيند انجام برای و حاضر تحقيق در اساس اين بر شود.مي
 معيارهای عنوان به فوق شاخص سه مراتبي سلسله تحليل
 عنوان به هاشاخص اين از کدام هر فرعي محورهای و اصلي،

 (Roknaldin Eftekhari et al., 2009) شد انتخاب معيار زير

 (.8 )جدول

 

 پایدار توسعه هایشاخص بندیرتبه منظور به اصلی معیارهای زیر و امعیاره (8) جدول
 ( Roknaldin Eftekhari et al., 2009 :)منبع

 توضیحات معیارها زیر اصلی معیار

 زيست محيط شاخص

 هوا کيفيت ازون، اليه تخريب اقليم، تغيير اتمسفر

 شهرنشيني زايي،بيابان جنگل، کشاورزی، زمين

 آب کيفيت آب

 هاگونه و اکوسيستم زيستي تنوع

 اقتصادی شاخص
 مالي وضعيت ستد، و داد اقتصادی، عملكرد اقتصادی ساختار

 نقل و حمل پسماند، مديريت و توليد انرژی، از استفاده مواد، مصرف مصرف و توليد الگوهای

 اجتماعي شاخص

 جنسيتي برابری فقر، عدالت و برابری

 بهداشت
 ارايه آشاميدني، آب فاضالب، مير، و مرگ نسبت ه،تغذي وضعيت
 بهداشتي خدمات

 سواد آموزش، سطح آموزش

 زندگي شرايط مسكن

 مجراي امنيت

 جمعيت رشد نسبت جمعيت، تغيير جمعيت
 

 بين زوجي هایمقايسه ،ماتريس تدوين از پس منظور بدين
 انجام 1 تا 1 ارجحيت مقياس از استفاده با معيارها زير و معيارها

  (.1 )جدول ،(Ghodsi pour, 2005) شودمي
 

 AHP روش در دهینمره استاندارد سیستم (:9) جدول

 (Ghodsi pour, 2005 )منبع:

 عدد ترجیحات
 9 کامل برتری با اهميت دارای

 7 زياد خيلي برتری با اهميت دارای

 5 برتری با اهميت دارای

 3 برتری با اهميت کمي دارای

 1 يكسان برتری با اهميت ایدار

 0 ،6 ،0 ،2 فوق فواصل بين ترجيحات

 هر و اصلي معيارهای برای پايدار توسعه ترجيحات نامهپرسش
 کشاورزی دانشكده اساتيد بين انها معيارهای زير از کدام

 و زيستمحيط هایاداره کارشناسان و مالير و ايالم هایدانشگاه
  .شد توزيع ناستا دو اين طبيعي منابع

 

 نتایج
 شده آورده (11) جدول در اصلي معيارهای برای افراد ارجحيت

 و متخصصان بين ارجحيت بيشترين جدول طبق است.
 .بود E> Eco >S صورت به کارشناسان

 سلسله تحليل روش از استفاده با هااليه وزن تعيين جهت سپس،
 از کدام هر اهميت کردن مشخص از پس ،(AHP) مراتبي

 Expert افزارنرم از کارشناسي، نظرات به توجه با پارامترها
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Choice بود 1/1 از کمتر (11)ناسازگاری ضريب که شد استفاده 
 (.2 و 0 ،3 ،2 های)شكل

 

 معیار سه بین در پایدار توسعه ترجیحات :(12) جدول

 نگارندگان( محاسبات منبع:) اصلی
 هادهندهتعداد رای ارجحیت ردیف

1 E>S> Eco 1 

2 E> Eco >S 20 

3 S> Eco >E 1 

0 S>E> Eco 1 

2 Eco >E>S 12 

6 Eco >S>E 6 

 

 گیرینتیجه
 هایشاخص به يابيدست در تعادل رعايت و متوازن برخورداری

 در ایمنطقه سطح در خصوصبه آن، ابعاد کليه در توسعه
 از يكي ما کشور خصوص به و توسعه حال در کشورهای

 توجه بايد .باشدمي پايدار توسعه به يابيدست اصلي هایشچال
 تمام که شد خواهد محقق زماني پايدار توسعه که داشت

 و هابرنامه شروع بدو از زيست،محيط جمله از آن هایشاخص
 تحقق زماني مهم اين گيرند. قرار توسعه فرآيند در هاسياست
 ريزیبرنامه سيستم در زيستمحيط از حفاظت که يافت خواهد

 هایريزیبرنامه در زمال وزن از و گيرد قرار خود مناسب جايگاه در

 .شود برخوردار الملليبين و ایمنطقه بخشي، ملي،

 

 
 اقتصادی معیار معیارهای زیر نهایی وزن (:2) شکل

 

 
 زیست محیط معیار معیارهای زیر نهایی وزن (:0) شکل

 

 
 اجتماعی معیار معیارهای رزی نهایی وزن (:4) شکل

 

 
 AHP روش از استفاده با اصلی( )معیارهای پایدار توسعه هایشاخص نهایی وزن :(5) شکل

 



 0911بهار و تابستان ، 01 ، شماره01 ، سالو توسعه زیستمحیط 17

 

 است يمسايل ترينمهم از يكي زيستمحيط از حفاظت موضوع
 توجه کانون در و شده مطرح جهان سطح در حاضر حال در که

 گذشته هایسال طي رو، اين از است. گرفته قرار جهاني جامعه
زيست تدوين شده است. به محيط بررسي برای هاييشاخص

 از صرف حفاظت معني به تنها پايدار توسعه کليطور
 پايدار توسعه مفهوم در ديگر عبارت به نيست. زيستمحيط

 زيستمحيط از حفاظت بهانه به را مردم از عظيمي قشر تواننمي
 بهای به تواننمي ديگر طرف از و داشت نگه گرسنگي و فقر در

 به و انگاشت ناديده را محيط تحمل قابل هایظرفيت توسعه
 اين در کرد. نابود را زمين کره بخش حيات منابع توسعه، بهانه

 هایشاخص پايدار، توسعه هایشاخص بيان ضمن پژوهش
 سپس .شد ارايه پايدار توسعه مهم شاخص عنوان به زيستمحيط
 ديدگاه از پايدار توسعه هایشاخص بندیلويتاو و اهميت

 از (2 )شكل نتايج اساس بر .شد بررسي کارشناسان و متخصصين
 بيشترين زيستيمحيط و اجتماعي اقتصادی، اصلي معيار سه بين

 با اقتصادی معيار بود. 63/1 وزن با زيستيمحيط معيار با اولويت
 و دوم هایاولويت ترتيب به 10/1 وزن با اجتماعي و 20/1 وزن
 بين در همچنين اند.داشته متخصصين ديد از را سوم

 بيشترين دارای اقتصادی ساختار معيار زير اقتصادی، زيرمعيارهای
 معيارهای زير ،زيستمحيط زيرمعيارهای بين در ،تاثيرگذاری

 زير و شدند شناخته يكسان اهميت نظر از دو هر آب و اتمسفر
 اجتماعي معيار زيرمعيارهای بين در نيز ياجتماع عدالت معيار

 درک از حاکي نتايج بود. اهميت بيشترين و وزن باالترين دارای
 توسعه به رسيدن برای آن از حفاظت و زيستمحيط اهميت
 توجه و زيستمحيط جايگاه ارتقای ضرورت که باشدمي پايدار
 احساس پيش از بيش را کشور توسعه هایبرنامه در بيشتر

 از ايران رتبه مذکور هایسال طي که است حالي در اين کند.مي
 هایشاخص از يكي که محيطي عملكرد شاخص نظر

 در که ایگونه به است کرده سقوط پله 61 ،باشدمي زيستمحيط
 ؛2110 سال در ،23 ؛محيطي عملكرد شاخص رتبه 2116 سال
 110 رتبه به 2112 سال در و 00 رتبه ؛2111 سال در ، 60 رتبه

 وضعيت که گفت توانمي بنابراين است. کرده سقوط جهان در
 کننده نگران پايدار توسعه به رسيدن برای ايران زيستمحيط
 از يكي عنوان به زيستمحيط از حفاظت بايدبنابراين  .است
 بگيرد. قرار توجه مورد کشور در هااقدام ترينمهم
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