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 مقدمه
 محصاولی تا   یاقتصااد  باه  نفات  فاروش  از های حاص ثرو  ورود از پس که ایراناقتصاد 

 مواجاه  اخیار  سال 20 طی متعددی ساختاری تغییرا  با شده، تبدی  نفتی درآمدهای به وابسته

 ناگهاانی  ، افازای  ۹۳30۹اجرای سلساله تغییارا  اقتصاادی و اجتمااعی در دهاه      . است شده

 بارای  هلنادی  بیمااری  باه  ایاران  اقتصااد  اباتیی  و تورم به که ،۹۳20 دهه در نفتی درآمدهای

 عمادتا   و خارجی گذارانسرمایه و مستشاران خروج و ۹۳23 سال انقیب انجامید، بار نخستین
 رشد زیربنایی،گذاری سرمایه ی درتواننا و تولید ساختار تخریب و ۹۳30 دهه جنگ آمریکایی،

 تعادی  هاای  سیاسات  آن، اقتصاادی  تبعاا   و ۹۳30 تاا  ۹۳30 هاای دهاه  در جمعیت فزاینده

های سیاست اقتصادی،توان  بازیابی و جنگهای ویرانه بازسازی رویکرد با ۹۳30 دهه اقتصادی

 سال 20 ساختاری یرا یتغ از مصادیقی همگی ،آن اقتصادی اثرا  و ۹۳30 دهه سیاسی توسعه

 گرایاناه آرماان  نگاه که آیدمی حساب به توسعه حال در کشوری ایرانبه هر حال،  .هستند اخیر
 ،سااله  2 ماد  میاان های و برنامه بلندمد  اندازچشماسناد  در آن اقتصادی و سیاسی ولینئمس

 .است پررنگ ایران در پیشرفت و توسعه به معطو  نگاه حد چه تا دهدنشان می

 اماری  توساعه  و پیشرفت هرگونه به یابیدست ،ایران اقتصاد ساختاری ارزیابی بدون ش ،بی

. ماناد  خواهناد  بااقی  گرایانهآرمانهای ریزیبرنامه و شعار حد در که ،بود خواهد ر ستور از دد

رویکاردی مفهاومی نیااز     کمای،  گیریاندازهبه منظور بررسی و  اقتصاد، ارزیابی ساختار بح  در

 توسعه، میحظاا  عیوه بر مفهوم عام  که ،پایدار چارچوب مفهومی توسعه ،راستا ینا است و در

 تواناد مای  گیارد، مای  نظر در بلندمد  در توسعه منظور پایداریه ب را نسلی بین و محیطیزیست

 هاای سازمان و نهادها تایید و توجه موردای فزاینده صور  به که ،باشد یمناسب و معقول رویکرد

 قارار  ،پاول  یالمللا باین  صندوق و جهانی بان  متحد، مل  سازمان توسعه برنامه نظیر ،یالمللبین

 و نیازهاا  تاأمین مساتمر   آن در کاه  استای توسعه» ،«پایدار توسعه» از نظر مفهومی، .فته استرگ

 جامعاه  .(۹۱30 آلان، ) «باشاد  نظار  ماد  انسان زندگی کیفیت افزای  با همراه ،افراد مندیرضایت

 ای،جامعاه  چناین . گیارد می قرار نظر مد محیطیهای محدودیت آن در که استای جامعه» ،پایدار

 شاده  داده تشخیص رشدهای محدودیت ،آن در که استای جامعه بلکه نیست، رشد بدون جامعه

                                                                                                                                        
 «انقیب سفید»برنامه موسوم به  .۹
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 توساعه  واژه .(۹۱3۱ کاومر، ) «گیردمی قرار توجه مورد رشد جایگزین راهبردهای ،ترتیب بدین و

 .(۹۱33 ردلیفت،) است اقتصادی فرآیندهای در اکولوژیکیهای آموزه کارگیریهب بیانگر ،پایدار

 پاذیرش  فان  که باشدای گونهبه بایستی ،مطلوب نتیجۀ به رسیدن برای پایدار توسعه اصوت 

 جلاوگیری  طبیعی سرمایه ذخایر یا ملی سرمایه ذخایر تخریب از ،واقعی سرانه درآمد رشد نرخ

 حاضار  نس  منطقی تأمین نیازهای» توسعه مفهوم از برداشتی چنین برآیند .(۹۱33 تورنر،) کند

بندی جامع در خصاو   در اولین جمع. بود خواهد «آینده نسلهای توان انداختن خطربه بدون

توساعه پایادار در چاارچوب چهاار بخا        شااخص  ۹۳3ای توسعه پایادار، تعاداد   هشاخص

در دومین کتاب از  500۹ای اجتماعی، محیطی، اقتصادی و نهادی تصویب و در سال هشاخص
ای توساعه پایادار:   ها شااخص »ون توساعه ساازمان ملا  تحات عناوان      سری انتشارا  کمسی
 طاور به»منتشر شد.  ،معرو  شده است ۹که به مجموعه کتاب آبی «شناسیدستورالعم  و روش

 گیاری انادازه  و ارزیاابی  امکاان  کمی، معیارهای حسب برها برنامهگذاری هد  به کم  ،کلی
 منطقاه  محیطای  زیست و اقتصادی اجتماعی، موقعیت تحلی  و تجزیه شده،تعیین کمی اهدا 
 هاای اجتمااعی،  شااخص  اصلی اهدا  از کارآمد، و مناسبهای سیاست تنظیم و مطالعه مورد

 (.5005 جهانی، بان ) «است محیطی و اقتصادی

ماورد پاای  و بررسای قارار گرفتناد. در ایان        های پیشنهادی مجددا شاخص ،5002در سال 
هاای باومی خاود را    شاخصتایی،  ۹۳3کشورهای متعددی بر اسا  چارچوب پیشنهادی  ،فاصله

ضارور  باازبینی    ،5000در ساال   5تصویب اهادا  توساعه هازاره    ،تعیین کرده بودند. همچنین
هاای توساعه پایادار و اهادا      شااخص ایجاد هماهنگی بیشتر میان  برایهای پیشنهادی شاخص

جدیاد توساعه پایادار در     شااخص  ۱3تعداد  5003بود. در سال توسعه هزاره را دو چندان کرده 

 ۳زیر موضو  -در چارچوب جدید موضو ها آن مرتبط با شاخص 33اصلی و  شاخص 20قالب 

موضو  پیشانهادی در چاارچوب جدیاد عبارتناد از      ۹3شد. ارائه توسط کارشناسان سازمان مل  
هاا  ، مخاطرا  طبیعی، زمین، اقیاانو  فقر، حکمرانی، بهداشت و امنیت غذایی، آموزش، جمعیت

محیطی، جو، توسعه اقتصادی، مشارکت اقتصادی در اقتصاد جهاانی و  و دریاها، آب، تنو  زیست

زیر موضو  بار چاارچوب    -ین برتری چارچوب جدید موضو ترمهمالگوهای تولید و مصر . 

                                                                                                                                        
1. Blue Book  

2. Millennium Development Goals  

3. Theme-subtheme Framework  
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اهدا  توساعه اسات و باا     گذاری و، توانایی برقراری ارتباط میان فرآیند سیاست500۹پیشنهادی 

 ایربا ساازان  امکان بیشتری در اختیار تصامیم  ،انعطافی که در چارچوب جدید در نظر گرفته شد

 (.5003د )کتاب آبی، گیرگذاری در طول زمان قرار میتعیین اهدا  سیاست

 

 و روشیچارچوب مفهومی الف. 
آخرین چارچوب پیشنهادی توساط   مبنایبر اسا  پارادایم توسعه پایدار و بر  ،در این پژوه 

های توسعه پایدار در شاخصشناسایی  برای، 5003کمسیون توسعه پایدار سازمان مل  در سال 

هاای  ت. باا توجاه باه خصوصایا  ذاتای و قابلیات      شاده اسا  ای اسنادی انجاام  ایران، مطالعه

باومی  ها، آن بندیه پایدار و نحوه دستهعهای توسشاخصتیش شده  ،اختصاصی اقتصاد ایران

 انارژی،  جمعیات، ، بهداشات  حوزه فقر، آموزش، ۹2مجموعه اقتصاد ایران به  ،شوند. در نتیجه

روساتایی،   - شاهری  هاای زیرسااخت  آب، کشااورزی،  بوم(،طبیعی )زیست منابع و اکوسیستم
 توساعه  و مصار   و تولیاد  الگوهاای ، تجار  خاارجی  اقتصادی، رشد حکمرانی، ونق ،حم 

های پیشنهادی بارای ساایر   در مقایسه با حوزه ،. در این مجموعهه استبندی شدتقسیمسیاسی 

خا  اقتصاد ایاران در   ۳و توسعه سیاسی 5، آب۹های انرژیحوزه ،طور اختصاصیه کشورها، ب
 اند.هدر نظر گرفته شد ییقالب بخ  مجزا

 505 ،موضاو   23شدند و در این بندی تقسیم 3موضو  23 های مورد اشاره بهسپس حوزه

تعیاین درصاد    برایها شاخصاین گاه آن شد.آوری جمع پایدار توسعه پیشنهادی 2زیر موضو 

                                                                                                                                        
وری انارژی در بخا  تولیاد و مصار ، تزم اسات      به ذخایر عظیم نفت و گاز در ایران و مباح  مربوط به بهرهبا توجه  .۹

 ای مجزا به موضو  انرژی اختصا  یابد.حوزه

های زیرزمینی و عادم مادیریت بهیناه مناابع آب در     موقعیت جغرافیایی ایران، موضو  خشکسالی، کاه  شدید ذخایر آب .5

ضرور  مجزا  ،اند. خصوصیا  مورد اشارهکرده ا، بخ  آب را به وضعیتی بحرانی در سنوا  اخیر دچاربخ  عرضه و تقاض

 کند.کردن این بخ  و تعریف آن در قالب ی  حوزه را توجیه می

گاذاران بسایار   موضو  توسعه سیاسی در ایران چه در مباح  نظری در میان اهالی فن و چه در مقام اجرا در بین سیاسات  .۳

از ایان   .شاود ورد توجه است و از آن جمله بح  تقدم یا تأخر توسعه سیاسی در مقاب  توسعه اقتصادی به تناوب مطرح میم

صاور  مجازا در چاارچوب    ه های انجام گرفته، این ضرور  احسا  شد که موضو  توسعه سیاسی ببا توجه به بررسی ،رو

 اقتصاد ایران در نظر گرفته شود.
4. Theme  
5. Sub-theme 
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صاور  پرسشانامه   ه پیمایشی ب ایهای پیشنهادی در قالب مطالعهشاخصکردن توافق و اضافه

 گرفت.های کاری مربوطه قرار در اختیار کارشناسان اجرایی و اساتید محترم دانشگاه در حوزه

 

 ساختار اقتصاد ایران بر اساس رویکرد توسعه پایدار چارچوب مفهومی .7شکل 
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بر اسا  ادبیا  نظری توسعه پایدار و نتای  حاص  از مطالعا  اسنادی صور   ،در نهایت

( بارای  ۹هاا، چاارچوب مفهاومی ترسایم شاده در شاک  )      گرفته و همچنین تحلی  پرسشنامه

 در نظر گرفته شد.ساختار اقتصاد ایران 

ی تعریف یا روش ارزیااب  ،در ذا  خود مفهومی کیفی است و به همین علت ،توسعه پایدار

وجاود نادارد    ،که مورد اجما  نسبی متخصصاین باشاد   ،تکنیکی واحدی برای مفهوم پایداری

ارزیابی پایداری  برایتوان انتظار داشت روشی می ،طور کلیه(. اما ب50۹۹)فیلیس و همکاران، 

 .5 ؛درستی برآورده شده اسات هدهد که اهدا  پایداری بارائه نشانه روشنی  .۹که است مقبول 

 .3 ؛دارای خصوصایت کمای باشاد    .۳ ؛صور  یکپارچه در نظر بگیردهمجمو  ک  سیستم را ب

هاا  آن راحتی بتاوان هدارای پارامترهایی باشد که ب .2و  ؛برای افراد غیر متخصص قاب  فهم باشد

هاای پیشانهادی و   ترین روش(. عمده500۹کار برد )فیلیس و همکاران، هرا برای چندین دهه ب

کاه از میاان    ؛اناد شاده ارائاه   ۹محاسبه کمای پایاداری، در جادول شاماره     برای تفاده مورد اس

باا توجاه باه توضایحا       ۹شده، روش ارزیابی پایاداری باا ارزشایابی فاازی    های معرفیروش

 .ها برخوردار استاز مقبولیت بیشتری در مقایسه با سایر روش ،شدهبیان

را از  اسات  «فاازی  ارزشایابی  با پایداری ارزیابی» منطق فازی که مبنای محاسبا  در روش

 ،شاوند نامیاده مای   5گرهاای فاازی  قوانینی کاه عما   و  «آنگاه -اگر»قواعد زبانی طریق ترکیب 

نتاای  دقیاق از مفااهیم    ارائه  قدر  باتیی در ،این منطق(. ۹۳3۹کار گرفت )کاسلو، توان بهمی

 ،واسطه ماهیت ذاتای خاود  خصوصیتی کیفی دارند و بهپیچیده و مبهم دارد. این مفاهیم معموت  

دارای  دقیقاا   ،. مفهوم پایداریداردوجود نها آن دارای ابهام هستند و اجما  کلی بر سر تعاریف

محاسابه پایاداری    بارای اساتفاده از منطاق فاازی     ،همین خصوصیا  است و به هماین علات  

 پذیر است.توجیه

 

                                                                                                                                        
1. Sustainability Assessment by Fuzzy Evaluation  
2. Or= (min), And= (max), Not= (Complement)  
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 پایداریهای کمی محاسبه روش .7جدول 

 روش مورد استفاده در محاسبه پایداری حوزه پایداری کننده ابداع نام روش سال  

7557 

 

فشاااااااااار، 

وضااااااعیت، 

 ۹پاسااااااااخ
(PSR) 

سازمان همکاری 

اقتصاااااااادی و 

 5توسااااااااااعه
(OECD) 

هاااای شااااخص

محیطااااااااای، 

هاااای شااااخص

 -اقتصاااااااادی

 اجتماعی

های پایاداری باه ساه دساته فشاار،      شاخص

طاوری  هبا  ،شوندوضعیت و پاسخ تقسیم می

های انسانی بر محایط فشاار وارد   که فعالیت

کناد، کمیات و کیفیات سیساتم را تغییار      می

دهاد و جامعاه هاد  باه ایان تغییارا        می

 دهد.العم  نشان میعکس

7551 
رد پاااااااای 

 ۳اکولاااوژیکی
(EF) 

 3ریس
هاااای شااااخص

 محیطی

جای در نظر گرفتن هها بسایر روش خی بر

شااخص   ی  منطقاه جغرافیاایی و محاسابه   

بااا سااط   یپایااداری آن، جمعیاات مشخصاا

مصر  خا  در نظر گرفتاه شاده و زماین    

تااأمین آن سااط  مصاار   باارایمااورد نیاااز 

 د.شومحاسبه می

1117 
نمااااااااااگر 

 2پایداری

 اتحادیااااااااااه

ی المللاااابااااین

پاسداشاااااااات 

 3طبیعاااااااااات

)3(IUCN 

هاااای شااااخص

محیطااااااااای، 

هاااای شااااخص

 انسانی

هایی ها و گرا روشی بصری بر اسا  نقشه

از نماگرهاای محیطاای و انساانی در مقیااا    

طوری که صفر بدترین عملکارد  هب [0,100]

بهترین عملکرد در نظر گرفته شده و  ۹00و 

 شوند.نتای  بررسی نماگرها با هم جمع می

1119 

پایاااااااداری 

محاااااااایط  

 3زیسااااااات
(ESI) 

اسااااااااااتی و 

 ۱همکاران

هاااای شااااخص

 محیطی

 5۹هااای یکسااان از میااانگین وزناای بااا وزن

دسات  هداده اولیه ب 33که با محاسبه  خصشا

 ،دسات آماده   هآیند و بر اساا  نتاای  با   می

 شوند.میبندی کشورها رتبه

                                                                                                                                        
1. Pressure, State, Response  

2. Organization of Economic Co-operation and Development 
3. Ecological Footprint  

4. Rees  

5. Barometer of sustainability  
6. International Union for the Conservation of Nature  

7. Prescott Allen 

8. Environmental Sustainability Index  
9. Esty  
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1111 

الگااوی چنااد 

معیاااااااره و 

 ۹منطق فازی

 5لیو

هاااای شااااخص

محیطااااااااای، 

اجتماااااااعی و 

 اقتصادی

یاا اساتفاده از    شاخص 33پایداری از طریق 

گیاری چناد معیااره    تلفیق دو روش تصامیم 

(MCDM)    و استنباط فازی در ساه مرحلاه

محاسابه   ۳نهشاتی دهی و هممجزاسازی، وزن

 د.شومی

1118 
شاااااااخص 

 3جامعه پایدار
(SSI) 

فان دی کار  و  

 2مانوئ 

هاااای شااااخص

محیطااااااای و 

 اجتماعی

محیطای و   شااخص  55بر اساا  محاسابه   

هاا  آن های یکسان و تجمیاع اجتماعی با وزن

شااخص   ،های متفااو  در پن  گروه با وزن

کشاور بار    ۹20جامعه پایدار محاسبه شده و 

 شوند.  میبندی هباسا  نتای  این محاسبه رت

1115 

ارزیاااااااابی 

پایااداری باااا  

ارزشاااااایابی 

فاااااااااازی 
(SAFE) 

کوکاااو گلاااو و  

 فیلیس

هاااای شااااخص

محیطااااااااای، 

اجتماااااااعی و 

 اقتصادی

مراتبای کاه   ی  سیستم استنتاج فازی سلسله

زی پایه از طریق قواعد زبانی فاا  شاخص 32

اه در گاااآن /گاااذاری اگااار و روش کاااد

شاده و   بندیدستههای سطوح باتتر شاخص

مراتبی تا رسیدن صور  سلسلههاین فرآیند ب

یاباد و  به شااخص پایاداری کا  اداماه مای     

 شود.محاسبه می [0,1]پایداری ک  در بازه 

 3ربکو سام 1171

شاااااااااارکت 

گااذاری ساارمایه

 ربکو سام

هاااای شااااخص

محیطااااااااای، 

اجتماااااااعی و 

 حکمرانی

محاسبه ریسا  و   برایاین شرکت سویسی 

گاذاری در کشاورهای   نرخ باازدهی سارمایه  

صاور   هاقدام به محاسبه پایداری ب ،مختلف

کناد. ایان   ساتنه برای کشورهای منتخب می

هاای  و داده شاخص ۹3محاسبه با استفاده از 

 ،شااخص هاست. بارای هار   پایه متناظر با آن

ود و شااوزن خاصاای تخصاایص داده ماای  

بنادی  کشورها باین اعاداد صافر تاا ده رتباه     

 د.  نشومی

                                                                                                                                        
1. Multiple-criteria Decision-making (MCDM) and Fuzzy Logic 

2. Liu 
3. Synthesis  

4. Sustainable Society Index 

5. Van de Kerk and Manuel  
6. RebecoSAM  
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تاا   ۹۳30ساختار اقصاد ایران برای نیم قرن و در طول پان  دهاه از ساال     ،در این پژوه 

اقتصاد، مورد ارزیاابی قارار گرفتاه و     ساختار برای پیشنهادی در چارچوب مفهومی ۹۳3۱سال 

ترکیبی از دو روش فشار، وضعیت، پاسخ و روش ارزیاابی پایاداری باا     ،محاسبه پایداری برای

هاا نیاز باا اساتفاده از روشای      ارزشیابی فازی استفاده شده است. در منطق تجزیه و تحلی  داده

 ، از منطق ارسطویی و منطق فازی کم  گرفته شده است.۹تلفیقی

هاای  شاخصشده نیازمند محاسبه ارزیابی کمی ساختار اقتصاد در چارچوب الگوی معرفی

کاه در ایاران و    استهایی داده نیازمندها شاخصپایه استخراج شده که محاسبه بسیاری از این 

 ،هاا و اطیعاا  موجاود   تماام داده  ه استدر فاصله زمانی مورد بح  وجود ندارند. سعی شد

پایه متناظر باا   شاخص 30تعداد  شوند. نهایتا  بندیدستهشده، معرفی حوزه ۹2آوری و در جمع

که اطیعاا  و   ؛دندشمحاسبه  است،در دستر  ها آن که آمار مرتبط باشده، معرفی هایحوزه

قابا    5در جادول شاماره   هاا  آن مارتبط باا   شااخص  30حوزه مورد اشاره و  ۹2خصوصیا  

 5.مشاهده است

های محاسبه شاده در  صشاخدر اولین قدم باید شده، معرفی در محاسبه پایداری با مدل

از روش فشار، وضاعیت،   ،هاشاخص بندیدسته برایشوند.  بندیدستهگانه پانزدههای حوزه

های وضعیت، نمایی کلی از خصوصایا  هار حاوزه را در    شاخصپاسخ استفاده شده است. 

که نشاان   ،شونداز جنس فشار در نظر گرفته میهایی شاخص .دهندآن مقطع زمانی نشان می

کنناد و  نیرو وارد مای  ،های انسانی به وضعیت سیستم در راستای ایجاد تغییردهند فعالیتمی

که در تیش برای بازگرداندن وضاعیت باه    ؛العم  هستنداز جنس عکس ،های پاسخشاخص

کما    ،سطحی که شرایط بهتری از پایداری حاوزه در بلندماد  را تیامین خواهناد کارد     

                                                                                                                                        
1. Hybrid  

هاا  شاخصوجود همبستگی میان  ،درجاتی از همبستگی وجود دارد. در این روششده، معرفی هایشاخصواض  است که بین  .5

هاای محاسابه   در تماام روش  .5 ؛همبستگی همیشه به معنی وجاود رابطاه علای نیسات     .۹ساز تلقی شود چرا که تواند مشک نمی

ای از در پااره  .۳ ؛گاردد هاای آن بار مای   شاخصشود و این به ذا  مفهوم پایداری و همبستگی میان متغیرها مشاهده می ،پایداری

 آید.دست به تریها مکم  هم باشند و اطیعا  دقیقشاخصشود ها باع  میشاخصوجود همبستگی میان  ردموا
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بارای فشاار، وضاعیت و پاساخ      شااخص (. در مواردی که بی  از ی  500۹)فیلیس  ۹کنندمی

 باه  دساتیابی  جهات  5.شاده اسات  ارائاه   شاخصنظران با هر وجود دارد، درصد توافق صاحب

 وزنای  میاانگین ( کریسا  ) ارسطویی معمول منطق از استفاده با پاسخ و وضعیت فشار، مقادیر

 اهمیات  درصد به مربوط ،شدهگرفته نظر در هایوزن. آیدمیدست به شدهمحاسبههای شاخص

 اساا   بار  و پرسشنامه قالب در شدهارائه توضیحا  به توجه با که ؛هاستشاخص با توافق یا

 .اندآمدهدست به کارشناسی نظرا 
 

 ه شده وائهای پایه در چارچوب مدل مفهومی ارشاخصاستخراج  .1جدول 

 وضعیت، پاسخبر اساس روش فشار، ها آن بندیدسته

سطح  شاخص

 سوم

فشار، وضعیت، 

 پاسخ
 سطح اول شاخص

 فقر و نابرابری

 فشار
     (75) . مسااحت مساکونی  5 (100). سرانه مصر  بارق و انارژی   ۹

 (100)  آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند به درصد جمعیتی که .۳

 وضعیت
مند به ده درصد . ده درصد ثرو 2 (83). درصد افراد زیر خط فقر 3

 (83). ضریب جینی 3 (83)فقیر 

 ( 100). سرانه پزش  به هزار نفر3  (75). نرخ سواد بزرگساتن 3 پاسخ

 آموزش

 (100). نرخ بیکاری 5 (100)آموزی . جمعیت دان ۹ فشار

 وضعیت

 (100)ساله  ۹2-۹۱نام دوره متوسطه به جمعیت . درصد خالص ثبت۳

 3-۹3نام دوره ابتدایی و راهنمایی باه جمعیات   . درصد خالص ثبت3

 (100)ساله 

 آموز. سرانه مخارج آموزشی به ازای هر دان 2 پاسخ

                                                                                                                                        
 پایاداری ها آن افزای  آیا که ؛شودمی تعیین نیز حوزه هر در شدهمحاسبههای شاخص وسویسمت ،بندیدسته این کنار در .۹

( LB) بهتار  بیشاتر  جانس  از آیاا  ،تار ساده عبار ه ب. شود بیشتر حوزه پایداری تا یابند کاه  باید یا دهدمی افزای  را حوزه

 (.SB) بهترند کمتر جنس از یا هستند

 نرماالیزه [ ۹ 0] باازه  درهاا  داده کلیاه  ،نیساتند  جانس  ی  از مقادیر این اینکه به توجه با ،پایههای داده پذیریتطبیق جهت .5

 بهتار  بیشاتر هاا  داده کلیاه  تاا ، شودمی استفاده محاسبا  در( SB-1) مقدار از ،(SBهای )شاخص مورد در همچنین. شوندمی

(LB )شوند. 
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سطح  شاخص

 سوم

فشار، وضعیت، 

 پاسخ
 سطح اول شاخص

بهداشت عمومی 

 و امنیت غذایی

 فشار
. امید باه زنادگی در   5 (100)ومیر کودکان زیر پن  سال نرخ مرگ .۹

 (90) لحظه تولد

 وضعیت
    (75). سرانه مصار  گوشات قرماز    3 (75). سرانه مصر  لبنیا  ۳

 (100)نفر  ۹000. سرانه تعداد تخت بیمارستان به 2

 . سرانه مخارج بهداشتی به ازای هر نفر  3 پاسخ

 جمعیت

 فشار
. طایق  5 (75)شده به ازای صاد هازار نفار جمعیات     . ازدواج ثبت۹

 (75)شده به ازای صد هزار نفر جمعیت ثبت

 . نرخ رشد جمعیت  ۳ وضعیت

 . نسبت وابستگی  3 پاسخ

 انرژی

 سرانه مصر  انرژی ساتنه   .۹ فشار

 (75). تولید برق و انرژی ۳ (75). تولید نفت و گاز 5 وضعیت

 وری انرژی  . بهره3 پاسخ

ــتم و  اکوسیســ

 منابع طبیعی

ن واز کننده تیه. انتشار مواد تخریب5 (100)ای انتشار گاز گلخانه .۹ فشار
(85) 

 وضعیت
. درصاد زماین   3 (100)ها ها به ک  خشکی. درصد مساحت جنگ ۳

 (92)زایی در معرض بیابان

 شده به ک  مناطق  . درصد مساحت مناطق حفاظت2 پاسخ

 آب

 سرانه مصر  آب  .۹ فشار

 های زیرزمینی. میزان ذخایر آب5 وضعیت

 . شد  مصر  آب  ۳ پاسخ

 کشاورزی

 فشار
مای باه مسااحت کشاور     ئدرصد مساحت زیرکشت محصوت  دا .۹

 (100). سرانه تولید گندم، جو و برن  5 (80)

 وضعیت
. اسااتفاده از سااموم 3 (80). اسااتفاده از کااود شاایمیایی در هکتااار ۳

 (100)ک  آفت

 پاسخ
وری آب . بهره3 (75). متوسط عملکرد در هکتار تولید گندم و جو 2

(75)  
 (75). شد  مصر  انرژی در بخ  کشاورزی 3

 نسبت جمعیت شهری به روستایی   .۹ فشار ساختزیر
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سطح  شاخص

 سوم

فشار، وضعیت، 

 پاسخ
 سطح اول شاخص

ــهری و   شــــ

 روستایی
 وضعیت

. متوسط ۳ (76). درصد دسترسی افراد به امکانا  مناسب فاضیب 5

 (100). تعداد روستاهای دارای برق 3 (84)نفر در واحد مسکونی 

 پاسخ
. سارانه اساتفاده از   3 (75)نفر  ۹000. تعداد مشتر  تلفن ثابت در 2

 (100)برق در بخ  مسکونی 

 ونقلحمل

 فشار
شده ریلی . مسافت پیموده5 (75)گذاری شده . تعداد اتومبی  شماره۹

(75) 
 (75). تعداد مسافر هوایی به صد هزار نفر جمعیت ۳

 وضعیت
ای به . تلفا  جاده2 (75)ونق  شده در حم . سرانه مسافت پیموده3

 (100)ازای صد هزار نفر 

 ونق حم  شد  مصر  انرژی در بخ . 3 پاسخ

 حکمرانی

 فشار
. تعاداد کا    5 (75)( GDPاندازه دولت )نسبت بودجه دولت باه   .۹

 (83)ها در دستگاه قیایی پرونده

 وضعیت
          (83)باه ازای صاد هازار نفار جمعیات      شاده  ثبات  . تعداد جارایم ۳

 (100). تعداد قت  عمد به ازای صد هزار نفر جمعیت 3

 . سهم مالیا  از درآمد دولت  2 پاسخ

 رشد اقتصادی

 فشار
نیاروی  وری بهاره  .۳ (87). نرخ تورم 5 (93).شد  مصر  انرژی ۹

 (93 )کار 

 وضعیت
. نسبت بدهی دولت باه تولیاد   2 (94). تولید سرانه ناخالص داخلی 3

 GDP (93). نسبت مالیا  به 3 (75)ناخالص ملی 

 پاسخ
. ساااهم GDP (75) 3. درصاااد هزیناااه تحقیاااق و توساااعه در   3

 GDP (86)گذاری از سرمایه

 تجارت خارجی
 متوسط حجم واردا  به صد هزار نفر جمعیت   .۹ فشار

 موازنه تجاری کاتها و خدما    .5 وضعیت

 . نسبت صادرا  غیرنفتی به واردا   ۳ پاسخ

الگوهای تولید و 

 مصرف

 فشار
. سارانه مصار  بارق    5 (SB 75)سرانه مصر  ساوخت فسایلی    .۹

 (85). سرانه مصر  آب ۳ (75)

 (75). شاخص تراکم دام 2 (90)نرخ موتوریزه شدن  .3 وضعیت

 پاسخ
. شاد   3 (85). شد  مصر  آب 3 (100)شد  مصر  انرژی  .3

 (80) ونق حم  مصر  انرژی در
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سطح  شاخص

 سوم

فشار، وضعیت، 

 پاسخ
 سطح اول شاخص

 توسعه سیاسی

 (75). تعداد ک  شهرستان 5 (100)دهندگان یأدرصد مشارکت ر .۹ فشار

 وضعیت

     (86) تعداد مشارکت نامزدهای انتخاباتی باه صاد هازار جمعیات     .۳

. تعاداد  2 (83)شده توسط بانوان در مجلاس  . درصد صندلی اشغال3

 (75)نفر  ۹000مشتر  اینترنت در 

 پاسخ
. سرانه تعداد عناوین مطبوعا  باه  3 (100). درجه باز بودن اقتصاد 3

 (75)صد هزار نفر جمعیت 

 اساا   بار  و پرسشانامه  قالاب  کاه در  ،است شاخصگر درصد اهمیت و توافق با هر شده )*( بیانارائه اعداد

 .اندآمدهدست به کارشناسی نظرا 

مرکز آمار ایران، اطیعا  و نشریا  مرکز آمار ایران، بان  مرکزی، سازمان بهداشت جهاانی   ۹:منابع اطیعاتی

(WHO) ،هااای محاایط زیسااتی شاااخص، وزار  بهداشاات(UNSD)  شاارکت سااهامی خاادما  حمااایتی ،

دفتار   -زیسات محایط دفتر طرح و برناماه، ساازمان    -ها و مراتعدفتر طرح و برنامه، سازمان جنگ  -کشاورزی

، BP5و شد  انارژی بانا  مرکازی، نشاریه آمااری شارکت نفات        وری بهره زیستگاها و امور مناطق، نشریه

، وزار  نیارو، وزار  صانایع و معاادن، وزار     500۱جهاانی ساال    اناداز چشام  -ی پاول المللا باین  صندوق

 ارتباطا ، بنیاد هریت .

 

منظور تعیین سط  پایاداری بار    به ۳مراتبیصور  سلسلهه محاسبا  ب ،در سه سط  بعدی

 3.استفاده شاده اسات   (SAFE)از روش ارزیابی پایداری با ارزشیابی فازی  ،اسا  منطق فازی

 2ساازی فاازی  .5 ؛هانرمالیزه کردن داده .۹عبارتند از  (SAFE)ای در روش توالی چهار مرحله

 3.زداییفازی .3 3؛استنتاج فازی .۳ ؛هاداده

                                                                                                                                        
 مربوط به هر دهه هستند.شده در محاسبا ، میانگین اعداد های پایه استفادهشاخصهای داده .۹

2. British Petroleum  

3. Hierarchical 

 عادد  پایه، شاخص هر افزای  که معنا این به ؛است( SAFE) روش خصوصیا  ترینمهم از( Monotonicity) یکنواختی .3

 (.5003 کلومپیس) گذاشت نخواهد آن بر تأثیری ،حداق  یا داد خواهد افزای  را ک  پایداری

5. Fuzzyfication  

6. Fuzzy Inference  
7. Defuzzyfication  
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در مرحلاه اساتنتاج فاازی،     5.شاود تبادی  مای   ۹عدد به متغیر زباانی  ،سازیفازی در مرحله

 ،شاده گرهای فازی با هام ترکیاب  و عم  «آنگاه /اگر»متغیرهای زبانی با استفاده از قواعد فازی 

هاای  متغییار  ،پس از مشخص شدن نتاای  اساتنتاج فاازی    نهایتا  ۳.آیددست به تا متغیر خروجی

)فیلایس   3شاوند به ارزش عددی کریس  تبادی  مای   مجددا  ،زداییزبانی از طریق فرآیند فازی

زدایای( کاه باه    ساازی، اساتنتاج فاازی و فاازی    کردن، فازی(. مراح  چهارگانه )نرمالیزه500۹

مراتبای  صاور  سلساله  همحاسبا  سطوح سوم، دوم و اول ب برایاختصار توضی  داده شدند، 

 2.به عدد پایداری ک  برسیم تا نهایتا  ؛شوندار میتکر

آوردن عدد مربوط دست  به در الگوی پیشنهادی پس از انجام محاسبا  مراح  قب  و

باه   ،انجام شده است. در بحا  تحلیا  حساسایت    3،به پایداری اقتصاد، تحلی  حساسیت

کاه بیشاترین اثار را بار      ،خواهیم پرداخت کارد هایی شاخصدسته از شناسایی و تعیین آن

بیشترین تأثیر را بر افزای  پایداری خواهد گذاشت  ،هاآن پایداری اقتصاد دارند و افزای 

 (.50۹۹)فیلیس 

                                                                                                                                        
1. Linguistic Variable 

 بارای  ،«قاوی  و متوساط ، ضعیف» زبانی متغیرهای از( پاسخ وضعیت، فشار،) سوم سط های شاخص برای ،مطالعه این . در5

 و قباول  قابا   خوب،» زبانی متغیرهای از( کین و زیربنایی نهادی، انسانی، برخورداری،های شاخص) دوم سط های شاخص

 قابا   خاوب،  خاوب،  خیلای » زبانی متغیرهای( اقتصادی و محیطی اجتماعی،های شاخص) اول سط های شاخص برای ،«بد

 نسابتا   میاناه،  باات،  نسابتا   باات،  بات، خیلی بات، بسیار» زبانی متغییرهای از ،پایداری شاخص برای نهایتا  و «بد خیلی و بد قبول،

 .است شده استفاده «پایین بسیار و پایین خیلی پایین، پایین،

 ساطوح  در این بنابر. هاستورودی تعداد توان به فازی مجموعه تعداد با برابر سط  هر در استفاده مورد فازی قواعد . تعداد۳

 استفاده فازی قاعده ۹52 تعداد از ک  پایداری سط  در و قاعده 53 تعداد از اول سط  در قاعده، 53 و ۱ تعداد از دوم و سوم

 در پایاداری  ساوم  و دوم و اول ساطوح  محاسابا   در استفاده مورد قواعد زبانی که است ذکر شایان(. 500۹ فیلیس) شودمی

 مقالاه  نویساندگان  باا  بیشاتر  اطیعا  به نیاز صور  دراند. نشده ذکر جویی صرفه منظور به شده تعریف مفهومی چارچوب

 .فرمایید مکاتبه

-Center-of) ثقا   مرکاز  فرماول  از اساتفاده هاا  آن تارین کااربرد  پر که دارند وجود زدایی فازی جهت متفاوتیهای روش .3

gravity )است. 

 انجام گرفته است. MATLABدر این مطالعه توسط نرم افزار  (SUFE)کلیه محاسبا  چهارگانه روش  .2
6. Sensitivity Analysis 
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 ایراندر نتایج محاسبه پایداری توسعه ب. 

هاای پایاداری توساعه در    شااخص ارزیابی ساختار اقتصاد در این مطالعه بار اساا  محاسابه    

در دهاه   ۹.شده، برای نیم قرن و در طول پن  دهه انجام گرفتاه اسات  چارچوب الگوی طراحی

و  ونقا  حما   های محیطی )زیست بوم، آب و کشاورزی(،شاخصحکمرانی،  شاخص ،۹۳30

 اند.برخوردار بوده 5الگوهای تولید و مصر  از پایداری مطلوبی

 

 7111حوزه منتخب( در دهه  79های سطح سوم )شاخصمیزان پایداری  .7نمودار 

 
 

های بیشتری در وضعیت پایداری مطلاوب  شاخص، ۹۳20، در دهه ۹۳30یسه با دهه ادر مق

، انارژی، رشاد اقتصاادی،    ونقا  حما   های محیطای، شاخصبهداشت عمومی، اند. قرار گرفته

 اند.تجار  و الگوهای تولید و مصر  از آن جمله

                                                                                                                                        
ها مورد بررسی قرار گرفته اند و در بسیاری از موارد به علت ضعف آماری و نباود اطیعاا ، برخای    در این مطالعه کمیت .۹

آمده دست به باشند به اجبار در محاسبا  گنجانده نشده اند و در تحلی  نتای های کیفی میها که متناظر با خصوصیتشاخص

های شاخصرفته شده در هر بخ  توجه کرد. برای مثال در موضو  حکمرانی کلیه های پایه در نظر گشاخصباید همواره به 

بینی کرد که اگر امکان گارد آوری اطیعاا  و محاسابه    توان پی های کمی هستند و میشاخصدر نظر گرفته شده از جنس 

 کرد.یر میها در این بخ  تعدی  شده و یا تغیهای کیفی نیز وجود داشت، احتمات نتای  تحلی شاخص

 پایداری مطلوب در اینجا به معنی عدد پایداری بی  از پنجاه درصد است. .5
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 7191منتخب( در دهه حوزه  79های سطح سوم )شاخصمیزان پایداری  .1نمودار 

  
تعداد  ۹۳30های شدید اقتصادی پس از انقیب، در دهه با توجه به شرایط جنگی و تحریم

تنهاا   ،افت محسوسای داشاته اسات. در ایان دهاه      ،20های مطلوب در مقایسه با دهه شاخص
از  ونقا  حما   هاای شاهری و روساتایی و   زیرساخت ،های فقر و نابرابری، کشاورزیشاخص

 ۹.اندری مطلوبی برخوردار بودهپایدا
 

 7111حوزه منتخب( در دهه  79های سطح سوم )شاخصمیزان پایداری  .1نمودار 

 
                                                                                                                                        

هاای شاهری و روساتایی در    های فقر و نابرابری و زیرساختشاخصهای اقتصادی، بهبود با وجود شرایط جنگی و تحریم .۹

 این دهه شایان توجه هستند.
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 ۹۳30بهباود محسوسای در مقایساه باا دهاه       ،اها شااخص از نظر پایاداری   ،۹۳30در دهه 

هاای  هاای جمعیات، توساعه سیاسای، زیرسااخت     شاخصتنها  ،شود. در این دههنمی مشاهده

شااهری و روسااتایی و تجااار  از پایااداری مطلااوبی برخوردارنااد. تشاادید رونااد تخریباای    

 حیطی در این دهه شایان توجه است.های مشاخص

 

 7111حوزه منتخب( در دهه  79های سطح سوم )شاخصمیزان پایداری  .1 نمودار

 
 

های اجتماعی نظیر فقر و نابرابری، بهداشت، شاخصشاهد بهبود محسو   ،۹۳30در دهه 

هاای محیطای هساتیم.    شااخص جمعیت، آموزش و توسعه سیاسی و همچنین تخریب شادید  

ی مطلاوبی در ایان   های شهری و روستایی و انرژی از پایدارهای زیرساختشاخص ،همچنین

 دهه برخوردارند.
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 7181حوزه منتخب( در دهه  79های سطح سوم )شاخصمیزان پایداری  .9نمودار 

 
 

جز دهاه  هدهد که بهای برخورداری در طول زمان نشان میشاخصبررسی روند تغییرا  پایداری 

هاا روناد صاعودی داشاته اسات. در      بهداشت عمومی و امنیت غاذایی در ساایر دهاه    شاخص ،۹۳30

  شاده و در  معکاو  ۹۳30فقر و نابرابری نیز روند صعودی رشد در دهاه   شاخصخصو  تغییرا  

 ایم.عیت جامعه در این خصو  بودهشاهد بهبود وض ،هاسایر دهه

 

 7181تا دهه  7111های برخورداری از دهه شاخصروند تغییرات  .1نمودار 
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 شااخص گویاای آن اسات کاه     ،های نیروی انسانی در طول زماان شاخصروند تغییرا  پایداری 

هرچناد مقادار    ؛روندی صعودی داشاته اسات  طور مستمر هب ،آموزش در طول نیم قرن گذشته

درصاد   20از  شااخص عدد پایداری ایان   ۹۳30بخ  نیست. تنها در دهه پایداری آن رضایت

جمعیات در   شاخصدرصد رسیده است. بررسی روند تغییرا  پایداری  2۱فته و به عدد ت راب

سات. اماا بهباود    نزولی ا ۹۳30طول پن  دهه گذشته شایان توجه است. این روند در طول دهه 

دهد. پایداری به بعد از وضعیت مطلوب جمعیت در ایران خبر می 20پایداری جمعیت از دهه 

درصد  3۱درصد فزونی یافته و تا عدد  20از رقم  ۹۳30و  ۹۳30در دو دهه  جمعیت خصوصا 

 ۹.فته استت راب ۹۳30در دهه 

 

 7181تا دهه  7111دهه  های نیروی انسانی ازشاخصروند تغییرات  .1نمودار شماره 

  
دهاد ایان   نشان می ،های نهادی، بررسی پایداری در موضو  حکمرانیشاخصدر بخ  

 ۹۳30روند نزولی داشته است، هرچناد در دهاه    ۹۳30نسبت به دهه  ۹۳20در دهه  شاخص

نازول شادید    ،در این خصاو  حاایز اهمیات اسات     ای کههکتاندکی افزای  یافته است. ن

 ،است. از نظر توسعه سیاسی ۹۳30و  ۹۳30های پایداری وضعیت حکمرانی در ایران در دهه

                                                                                                                                        
جمعیت در طول چناد   شاخصرسد اعمال سیاست افزای  نرخ رشد جمعیت با توجه به روند تغییرا  پایداری به نظر می .۹

جمعیت به معنی تاکید بر حفظ شرایط موجود  شاخصپایداری  ،چرا که از نظر اصولی ؛نیاز یه بازنگری داشته باشد ،دهه اخیر

 شود.و عدم نیاز به دخالت در سیستم تلقی می
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شاهد نزول شدید پایداری وضعیت سیاسای در ایاران هساتیم. بهباود قابا        30تنها در دهه 

 ۹۳30و  ۹۳30و دو دهاه   ۹۳20میحظه وضعیت پایداری توسعه سیاسی در ایاران در دهاه   

درصاد افازای  یافتاه     ۱۹تا  ۹۳30در دهه  شاخصکه عدد این  ییتا جا ؛شایان توجه است

 است.

 

 7181تا دهه  7111های نهادی از دهه شاخصروند تغییرات  .8نمودار شماره 

 
 

گویاای صاعود    ،انارژی  شاخصروند تغییرا  پایداری  زیربنایی،های شاخص بخ  در

کاه باا    ؛اسات  ۹۳30و افت شدید آن در دهه  ۹۳30و  ۹۳20در دو دهه  شاخصشدید این 

و شارایط جنگای دهاه     ۹۳30و  ۹۳20توجه به افزای  قیمت و صادرا  نفات در دو دهاه   

نق  در وحم  شاخصتوان مشاهده کرد که پایداری می ،طور کلیهقاب  انتظار است. ب ۹۳30

در طاول   شااخص ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. روند تغییارا  پایاداری ایان    

 ۹۳30در دهاه   شااخص افت پایداری این  کاهشی است و خصوصا  ۹۳30تا  ۹۳30های دهه

اندکی افزای  یافته است. برعکس در  ۹۳30هرچند پایداری آن در دهه  ؛قاب  میحظه است

طاوری کاه   هب ؛شودصعودی مشاهده می روند کامی  ،روستایی های شهری ومورد زیرساخت

 ۹۳30درصاد در دهاه    ۱0تا رقم  ۹۳30درصد در دهه  ۹0از رقم  شاخصعدد پایداری این 

 افزای  یافته است.
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 7181تا دهه  7111های زیربنایی از دهه شاخصروند تغییرات  .5نمودار شماره 

 
 

تجار  در طول نیم قارن   شاخصهای اقتصاد کین، روند تغییر پایداری شاخصدر بخ  

متنااوب صاعودی و نزولای باوده     طاور   به ۹۳30تا دهه  ۹۳30گذشته سینوسی است و از دهه 

در ساایر   ،۹۳20های اقتصادی در ایران باه اساتثنای دهاه    شاخصاست. در خصو  پایداری 

در طاول دو   مخصوصاا   شااخص شود. عدد پایداری ایان  نمی ها وضعیت مطلوبی مشاهدهدهه

 افت پیدا کرده است. شدیدا  ۹۳30و  ۹۳30دهه 

 

 7181تا دهه  7111های اقتصاد کالن از دهه شاخصروند تغییرات  .71نمودار شماره 
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های سط  دوم قاب  مشااهده اسات.   شاخصاعداد مربوط به محاسبه پایداری  ۳در جدول 

برخاورداری، نیاروی انساانی و زیربناایی در      شااخص در ساه   ۹۳30دهد دهاه  نتای  نشان می

ها شاخصتری داشته است و بیشترین مقادیر این وضعیت مطلوب ،مقایسه با چهار دهه گذشته

ایاران چنادان   نهادی در  شاخصنیز در همین دهه محاسبه شده است. اعداد مربوط به پایداری 

اقتصااد   شاخصبیشتر نشده است. پایداری  ۹۳30درصد در دهه  23مطلوب نیست و از مقدار 

 ها از وضاعیت چنادان  درصد محاسبه شده، در سایر دهه 3۳که  ۹۳20کین نیز به استثنای دهه 

 مطلوبی برخوردار نیست.

 7181تا دهه  7111های سطح دوم از دهه شاخصمقادیر پایداری  .1جدول 

 بازه زمانی
 شاخص
 یربرخوردا

 شاخص
 نیروی انسانی

 شاخص
 نهادی

 شاخص
 زیربنایی

اقتصاد  شاخص
 کین

 32/0 52/0 23/0 53/0 53/0 ۹۳30دهه 

 3۳/0 30/0 2۳/0 5۱/0 23/0 ۹۳20دهه 

 53/0 2۹/0 ۳۹/0 3۳/0 32/0 ۹۳30دهه 

 2۳/0 ۳2/0 33/0 3۳/0 2۳/0 ۹۳30دهه 

 23/0 32/0 25/0 33/0 32/0 ۹۳30دهه 

 
نیروی انسانی در پان    شاخصدر تحلی  روند تغییرا  اجزای پایداری اجتماعی در ایران، 

خاا  در دو  طاور  باه  شاخصدهه گذشته از روندی صعودی برخوردار بوده است. مقدار این 

 ،نیز توضای  داده شاد   گونه که قبی رسیده است. اما همان یبه سط  مطلوب ۹۳30و  ۹۳30دهه 

در طاول   شااخص نهادی در ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیسات. مقادار ایان     شاخص

علت بهبود وضعیت ه ب ۹۳30و  ۹۳30نزولی است و در دو هه  ۹۳30و  ۹۳20، ۹۳30های دهه

جز افت شدید پایداری هبرخورداری ب شاخصافزای  یافته است. در خصو   ،توسعه سیاسی

در  خصوصاا   ،برخورداری شاخصاست. بهبود پایداری ودی عروند تغییرا  ص ،۹۳30در دهه 

 قاب  میحظه است. ۹۳30و  ۹۳20دو دهه 



 15 ــــــــــــــــــــــــــــــبا رویکرد توسعه پایدار ـ ایران اقتصاد ساختار ارزیابی

 7181تا دهه  7111های اجتماعی از دهه شاخصروند تغییرات پایداری  .77نمودار شماره 

 
 

وضاعیت ناامطلوب پایاداری     ،علت اصلی کاه  عدد پایداری ک  در ایران گفتتوان می

کاهشای   های محیطی در ایران شدیدا شاخصهای محیطی است. روند تغییرا  اجزای شاخص

هرگز در پن  دهه گذشته از وضعیت مطلوبی برخاوردار  که  ۹بومزیست شاخص پایداریاست. 

کاه  یافته است. در خصاو    ۹۳30درصد در دهه  52به  ۹۳30درصد در دهه  20از  ،نبوده

ایان دو   ؛شاود مراتاب بادتری مشااهده مای    وضعیت باه  ،کشاورزی و آب شاخصپایداری دو 

باا افات شادید پایاداری      ،انداز وضع مطلوبی برخوردار بوده ۹۳30در ابتدای دهه که  شاخص

آب  شااخص درصد و پایداری  ۹0درصد به  35کشاورزی از  شاخصپایداری اند. مواجه شده

 درصد کاه  یافته است. 5۳درصد به  33از 

 

  

                                                                                                                                        
 اکوسیستم و منابع طبیعی .۹
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 7181تا دهه  7111های محیطی از دهه شاخصروند تغییرات پایداری  .71نمودار شماره 

  
در تحلی  روند تغییرا  اجزای پایاداری اقتصاادی در ایاران، الگوهاای تولیاد و مصار        

درصاد در دهاه    33از عدد مطلوب  ،شاخص. وضعیت پایداری در این نداروندی نزولی داشته

هرچند این مقادار   ؛کاه  یافته است ۹۳30در دصد در دهه  ۹3تا عدد بسیار نامطلوب  ۹۳30

درصد باقی مانده است. مشااهده رونادها    53اندکی بهبود یافته و در مقدار  ۹۳30در طول دهه 

بهبود یافتاه اسات.    ،های تولید و مصر الگو خی زیربنایی بر شاخصدهد پایداری نشان می

 30درصد باه   52به ترتیب از مقادیر نامطلوب  ۹۳30و  ۹۳20های در دهه شاخصافزای  این 

هرچناد روناد تغییارا  پایاداری ایان       ؛درصد جالاب توجاه اسات    32درصد به  ۳2درصد و 

اقتصااد   شااخص کاهشی بوده است. در خصو  پایاداری   ۹۳30و  ۹۳30در دو دهه  شاخص

مشااهده   ۹۳20وضاعیت در دهاه    تارین مطلوبنیز توضی  داده شد،  که قبی گونه همان ،کین

 باا  ۹۳30در طول دهاه   شاخص. این فته استدرصد افزای  یا 3۳که عدد پایداری تا  ،شودمی

با افت بسیار شادیدی مواجاه شاده و تاا      ،توجه به شرایط جنگی و پیامدهای انقیب در ایران

های اقتصااد کاین   شاخصطوری که بهبود نسبی پایداری هب ؛درصد کاه  یافته است 53 دعد

را جبران نکرده است. عدد پایداری  ۹۳30در دهه  شاخصهرگز افت شدید این  ۹۳30در دهه 

 درصد رسیده است. 23به مقدار  ۹۳30اقتصاد کین در دهه  شاخص
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زیست بوم آب کشاورزی
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 7181دهه تا  7111های اقتصادی از دهه شاخصروند تغییرات پایداری  .71نمودار شماره 

 
 

های ساط  اول )پایاداری اجتمااعی، محیطای و     شاخصمقادیر مربوط به محاسبه پایداری 

 قاب  مشاهده است. 3اقتصادی( و مقدار عددی پایداری ک  )توسعه پایدار( در جدول 

 

 های سطح اول و پایداری کلشاخصمقدار پایداری  .1جدول شماره 

 7181تا دهه  7111)توسعه پایدار( از دهه 

 بازه زمانی
پایداری 

 اجتماعی

پایداری 

 محیطی

پایداری 

 اقتصادی

 پایداری ک 

 )توسعه پایدار(

 0/22 0/30 0/۱۹ 0/52 ۹۳30دهه 

 0/33 0/33 0/32 0/33 ۹۳20دهه 

 0/3۳ 0/53 0/3۹ 0/5۳ ۹۳30دهه 

 0/3۹ 0/5۹ 0/53 0/22 ۹۳30دهه 

 0/23 0/3۹ 0/۹0 0/۱0 ۹۳30دهه 
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شاود.  مشااهده مای   ۹۳30وضاعیت در دهاه    ترینمطلوب ،اجتماعیدر خصو  پایداری 

اما روند تغییرا  پایداری اجتماعی از دهاه   ،کاه  یافته است ۹۳30هرچند این مقدار در دهه 

 ه بعد افزایشی و مطلوب بوده است.ب ۹۳30

درصاد   33باا عادد    ۹۳20وضعیت پایداری اقتصادی در ایران مربوط به دهه  ترینمطلوب

نزولی بوده، هرچند این  ۹۳30و  ۹۳30است. روند تغییرا  پایداری اقتصادی در طول دو دهه 

درصاد تاا    5۹معکو  شده و پایداری اقتصادی در این دهه از رقم  ۹۳30روند نزولی در دهه 

 ه است.  درصد رشد مطلوبی داشت 3۹مقدار 

وضعیت پایداری محیطی در ایران بسیار نامطلوب است و  ،گونه که قبی  نیز اشاره شدهمان

تواند به کاه  شدید مقدار پایداری ک  در ایاران منجار شاود.    حفظ روند موجود در آینده می

پایداری محیطی در طول پن  دهه گذشته در ایران هماواره رونادی نزولای داشاته و از مقادار      

کاه  یافته  ۹۳30درصد در دهه  ۹0تا مقدار بسیار نامطلوب  ۹۳30درصد در دهه  ۱۹ب مطلو

 است.

 در ایران 7181تا دهه  7111روند تغییرات پایداری از دهه  .71نمودار شماره 
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 ،درصد اسات  33با عدد  ۹۳20مربوط به دهه  ،وضعیت پایداری ک  در ایران ترینمطلوب

نشاان  را  30درصادی پایاداری کا  در دهاه      22درصدی در مقایسه با مقادار   ۹5که بهبودی 

ناامطلوب باوده اسات و عادد      ۹۳30و  ۹۳30. مقدار پایداری ک  در ایران طی دو دهه دهدمی

 درصد است. 3۹و  3۳ترتیب به ،محاسبه شده برای پایداری در این دو دهه

باا وجاود    ،درصاد  23است که تا رقم  ۹۳30ر دهه مقدار پایداری ک  د ،نکته جالب توجه

تارین علا  افازای     افازای  یافتاه اسات. از اصالی     ،تخریب شدید وضعیت پایداری محیطای 

هاای  شااخص بهباود پایاداری    افزای  پایداری اجتماعی خصوصا  ،۹۳30پایداری ک  در دهه 

ای  پایاداری  ایی، جمعیت و توسعه سیاسی اسات. همچناین افاز   ذبهداشت عمومی و امنیت غ

بر افزای  عادد پایاداری کا  اثرگاذار      ،بنایی در طول این دههرزی شاخصاقتصادی در بخ  

دهد با فرض حفظ وضعیت پایداری محیطای دهاه   بوده است. محاسبا  این پژوه  نشان می

درصدی را  33توانست عدد پایداری ک  میایران ، ۹۳20در سط  پایداری محیطی دهه  ۹۳30

هاای  شااخص دهد وضعیت ناامطلوب  خوبی نشان میاین محاسبه به د.تجربه کن ۹۳30در دهه 

بهبود راستای محیطی در ایران تا چه حد بر توسعه پایدار اثر نامطلوب داشته است و تیش در 

 تا چه حد ضروری است. ،های محیطی در ایرانشاخصپایداری 

 

 نتایج تحلیل حساسیت. ج
های بحرانی در توسعه پایدار ایران، پایداری اقتصاادی )دو دهاه(، پایاداری    حوزه ،طور کلی هب

نتای  مربوط به تحلی  حساسایت در  اند. محیطی )دو دهه( و پایداری اجتماعی )ی  دهه( بوده

 آورده شده است. 2جدول 

پایداری محیطی در زیرمجموعاه   ،30در دهه  ،شودگونه که مشاهده میطور خا ، همانهب

های زیرزمینی، شد  مصار  آب و سارانه مصار  آب،    های میزان ذخایر آبشاخصآب با 

تار شادن وضاعیت آب باا     مطلاوب  ،تار باتترین اثر را بر پایداری ک  دارند و باه زباان سااده   

 بر بهبود پایداری ک  خواهد داشت.بیشترین اثر را  ،شدهمعرفی هایشاخص
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 گذاری بر بهبود پایداریها در سطوح مختلف با باالترین میزان اثرتأثیرگذارترین مؤلفه .9جدول 

 سطح اول بازه زمانی
 سطح دوم

 و سوم
 های پایهشاخص

پایااااداری  ۹۳30دهه 

 اقتصادی

 -اقتصاااد کااین

 رشد اقتصادی

، GDPتولید سرانه ناخالص داخلی، نسبت مالیا  به 

 ناخالص داخلیگذاری در تولید سهم سرمایه

پایااااداری  ۹۳20دهه 

 محیطی

ها، درصد مقدار درصد مساحت جنگ  به ک  خشکی بومزیست

زایاای، درصااد مناااطق   زمااین در معاارض بیابااان  

 شده به ک  مناطقحفاظت

پایااااداری  ۹۳30دهه 

 اجتماعی

 -برخاااورداری

 فقر

نفار جمعیات،    ۹000نرخ باسوادی، سرانه پزش  در 

 درصد افراد زیر خط فقر

پایااااداری  ۹۳30ه ده

 اقتصادی

 -اقتصاااد کااین

 رشد اقتصادی

تولید سرانه ناخالص داخلی، نسبت بدهی دولات باه   

گاذاری در تولیاد   تولید ناخالص ملی، ساهم سارمایه  

 ناخالص داخلی

پایااااداری  ۹۳30دهه 

 محیطی

های زیرزمینی، شاد  مصار  آب،   میزان ذخایر آب آب

 سرانه مصر  آب

 

 گیرینتیجه
اله ساختار اقتصاد ایران از طریق ی  الگوی پیشنهادی که بار اساا  مفهاوم توساعه     قدر این م

های توساعه پایادار در   شاخصی شناسایی راشده، مورد ارزیابی قرار گرفته است. بارائه  پایدار

ای اسنادی انجاام گرفات و   ، مطالعه۹زیرموضو  -موضو  بندیدستهبر اسا  چارچوب  ،ایران

منظاور تعیاین   باه  ،هاا شااخص توسعه پایدار استخراج شد و این  شاخص 505 ،موضو  ۹2در 

های پیشنهادی در قالب پرسشنامه به قیاو  کارشناسان و شاخصدرصد توافق و اضافه کردن 

 کاه باا توجاه باه     شاخص 30ارزیابی کمی، تعداد  برای ،اساتید دانشگاه گذاشته شد. در نهایت

دند. ساپس در  شوجود داشت، انتخاب ها آن سازیمیامکان ک ،آماری در ایرانهای محدودیت

                                                                                                                                        
1. Theme-subtheme  
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محاسابه   بارای اطیعاا  متناوعی    ۹۳3۱تاا   ۹۳30قرن از ساال  ادامه فرآیند ارزیابی، برای نیم

آوری شاد و پاس از محاسابه تا  تا       های انتخابی، منابع مختلف در دستر  جمعشاخص

 د.شمحاسبه  ۹۳30تا  ۹۳30های مذکور برای دهه شاخص 30ها، میانگین عددی شاخص

 ،موضو  انتخابی، با اساتفاده از منطاق ارساطویی    ۹2های پایه به شاخصپس از تخصیص 

هاا در قالاب متغیرهاای فشاار،     شااخص محاسبه و ایان   ،ها در هر دستهشاخصمیانگین وزنی 

صاور   هبا اساتفاده از منطاق فاازی با     ،گاه در سه سط شدند. آن بندیدستهوضعیت و پاسخ 

هاا  شااخص پایاداری   ،مراتبی و با استفاده از روش ارزیابی پایداری باا ارزشایابی فاازی   سلسله

 ،آمد. در آخرین اقادام دست به عدد پایداری ک  برای پن  دهه مورد اشاره د تا نهایتا شمحاسبه 

 د.شهای بهبود پایداری، از طریق محاسبا  تحلی  حساسیت الگو، استخراج شاخص

باه پایاداری    ۹۳30تنهاا در دهاه    ،دهد در موضو  فقر و نابرابرینتای  محاسبا  نشان می

روند پایداری رو به بهبود باوده اسات،    ۹۳30تا  ۹۳30ایم و هرچند از دهه مطلوب دست یافته

 ایم. با توجاه باه اعماال   های فقر و نابرابری روبرو شدهشاخص با افت شدید ۹۳30اما در دهه 

تاوان اثار منفای    تعدی  اقتصادی در این دهه و دوره سازندگی بعد از جناگ، مای  های سیاست

 تعدی  اقتصادی را بر پایداری در حوزه فقر و نابرابری مشاهده کرد.های سیاست اعمال

و  ۹۳30، ۹۳20اری مطلوب در سه دهاه  پاید ،در موضو  بهداشت عمومی و امنیت غذایی

و  ۹۳20خصو  وضعیت پایداری بهداشت عماومی در دو دهاه   همشاهده شده است. ب ۹۳30

کاه دتیا     ،توجهی برخوردار باوده اسات  از بهبود قاب  ،های قب  از آندر مقایسه با دهه ۹۳30

ومیار کودکاان   مرگافزای  سرانه مصر  لبنیا  و گوشت، کاه  عبارتند از  ،اصلی این بهبود

های بهداشتی اولیاه و افازای  سارانه مخاارج     و افزای  امید به زندگی، افزای  سرانه مراقبت

باا توجاه باه شارایط      ۹۳30در دهاه   شااخص بهداشتی است. همچنین وضعیت نامطلوب این 

 ، با انتظارا  هماهنگی دارد.جنگی در کشور

آن باا تغییارا  رشاد و توساعه      روناد تغییارا  پایاداری و مقایساه     ،در موضو  جمعیت

دهد با توجه به رقم بااتی پایاداری جمعیات در دو دهاه اخیار و      نشان می ،اقتصادی در ایران
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قارار دارد.   ۹های قب  از آن، کشور ما در شرایط طییی پنجره جمعیتیتغییرا  پایداری در دهه

( مؤید همین ۳/۳0) ۹۳30( و 33/3۳) ۹۳30عدد مربوط به میانگین نسبت وابستگی در دو دهه 

 موضو  است.

در موضو  آموزش، هرچند پایداری به طور متناوب در نیم قرن گذشاته در حاال بهباود و    

فتاه  درصاد فزونای یا   20که عدد پایاداری انادکی از    ۹۳30جز دهه هولی ب ،افزای  بوده است

گویاای   ،گاه وضعیت مطلوبی در این حوزه مشاهده نشاده اسات. نتاای  محاسابا     است، هیچ

هاای  ریازی و سیساتم  ضعف ساختاری در بخا  آماوزش و ضارور  تجدیادنظر در برناماه     

 آموزشی در کشور است.

دهاد کاه ناه تنهاا     نتای  محاسبا  نشاان مای   ،۹۳30به استثنای دهه  ،در موضو  حکمرانی

های اخیر در کشور وجود نداشته است، بلکه روناد تغییارا  پایاداری    وبی در دههپایداری مطل

دهند. وضاعیت تغییارا    های این بخ  را نشان میشاخصدر حوزه حکمرانی، نزول متناوب 

های مهار فساد )تعداد جرایم ثبتی و قت  عمد(، شاخصهای پایه این حوزه و از جمله شاخص

دولت )نسبت بودجه دولت آمدی ارکوجود در دستگاه قیایی( و های محاکمیت قانون )پرونده

 ین مطلب هستند.اطول زمان، مؤید و سهم مالیا  از درآمد دولت( در  GDPبه 

در  ۹۳30و  ۹۳20ای در پایاداری دو دهاه   در موضو  توسعه سیاسی، بهبود قاب  میحظاه 

ظیر افازای  درجاه بااز باودن     شود. تحوت  سیاسی نهای قب  از آن مشاهده میمقایسه با دهه

ها و افزای  قابا  میحظاه مشاارکت ماردم در     گیریاقتصاد، افزای  مشارکت زنان در تصمیم

و همچنین  ،که در نهایت به پیروزی انقیب اسیمی در ایران منجر شد ،۹۳20انتخابا  در دهه 

ابتادایی دهاه   هاای  و ساال  ۹۳30های پایانی دهه توجه خا  به بح  توسعه سیاسی در سال

کردن قانون انتخابا  شوراهای اسیمی شهر و روستا )کاه قبا  از آن   اجرایی و خصوصا  ۹۳30

تواند از دتی  اصلی بهبود وضعیت توسعه سیاسی در این دو دهه باشاد.  اجرایی نشده بود( می

ه به شد  کاه  یافته که با توجا  ۹۳30این در حالی است که پایداری توسعه سیاسی در دهه 

                                                                                                                                        
. برساد  خود میزان حداکثر به اقتصادی فعالیت و کار سن در جمعیت که شودمی ایجاد زمانی جمعیتی پنجرهطییی شرایط  .۹

 تحوت  تاریخ در ممکن خود سط  ترینک  جمعیت در بات به مولد جمعیت نسبت که است آن از حاکی جمعیتی تحول این

 .رسیده است کشور جمعیتی ی 
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، باا انتظاارا  تطاابق    ۹۳23به شرایط جنگی حاکم بر کشور و تحوت  سیاسی بعد از انقیب 

 دارد.

بوم )اکوسیستم و منابع طبیعی( نه تنها هرگز وضاعیت مطلاوبی   در موضو  پایداری زیست

در نیم قرن گذشته مشاهده نشده، بلکه وضعیت پایداری هماواره در حاال نازول و بدترشادن     

هماواره یکای از دتیا  عماده کااه        ،توان چنین استدتل کرد که ایان عاما   بوده است. می

شاخص پایداری ک  در ایران بوده است و در صور  حفظ رونادهای موجاود، در آیناده نیاز     

 به بدترشدن وضعیت پایداری ک  خواهد انجامید. ،تخریب زیست بوم در ایران

در نیم قرن گذشته همواره نزولی و  در موضو  آب نیز پایداری ،بومشبیه به موضو  زیست

با این تفاو  که پایداری در این حوزه از مقدار مطلوب در دو دهاه   ؛در حال کاه  بوده است

کااه  یافتاه اسات.     ۹۳30و  ۹۳30هاای  به مقاادیر بسایار ناامطلوب در دهاه     ۹۳20و  ۹۳30

در میاان   دهاد نشاان مای   ۹۳30همچنین نتای  محاسبا  مربوط باه حساسایت الگاو در دهاه     

موضاو  آب اسات و بهباود پایاداری در      ،تارین حاوزه پایاداری   های مختلاف، بحرانای  حوزه

تواند بیشترین اثر را بر افزای  پایاداری کا  داشاته باشاد. گرچاه      می ،های این بخ شاخص

تواناد باه شارایط اقلیمای ایاران و      سهمی از وضعیت ناامطلوب ایجادشاده در حاوزه آب مای    

هاا، ساهم   شااخص اخیر مربوط باشد، اما بار اساا  نتاای  محاسابا       هایخشکسالی در دهه

ای از پایین بودن عدد پایداری در حوزه آب، به مدیریت غیربهینه عرضه و تقاضای مناابع  عمده

هاای زیرزمینای و افازای     که به افزای  سرانه مصر  آب، کاه  ذخایر آب ؛گرددآبی بازمی

 شد  مصر  آب منجر شده است.

در موضو  کشاورزی شبیه به پایداری آب، به تناوب نزولی و در حال کاه  بوده پایداری 

از رقام پایاداری در حاوزه آب نیاز      ۹۳30تا جایی که رقم پایداری کشاورزی در دهاه   ؛است

دانیم که آب یکی از ملزوما  اصالی در بخا  کشااورزی باه حسااب      تر آمده است. میپایین

ای از منابع آبی در بخ  کشاورزی مورد استفاده ایران سهم عمدهآید و با توجه به اینکه در می

گیرد، وجود همبستگی بین پایداری بخ  آب و بخ  کشاورزی قابا  توجیاه اسات.    قرار می

کا  و همچناین   همچنین عواملی نظیر افزای  اساتفاده از کودهاای شایمیایی و ساموم آفات     
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  دیگار کااه  شادید پایاداری     از عواما  ،افزای  شد  مصر  انرژی در بخا  کشااورزی  

 کشاورزی در ایران هستند.

های شهری و روستایی از جمله موضوعاتی است که در بهبود پایاداری  موضو  زیرساخت

ای ایفا کرده است. وضعیت پایداری در ایان حاوزه هماواره    سهم عمده ،های زیربناییشاخص

دهناده  کاه نشاان   ؛ده اسات به وضعیت مطلوبی رسی ۹۳30و  ۹۳30صعودی بوده و در دو دهه 

 های عمرانی شهری و روستایی در کشور است.موفقیت برنامه

روندی  ،، پایداریونق حم  بح در  ،های شهری و روستاییخی  موضو  زیرساخت بر

باه   ۹۳30و  ۹۳20، ۹۳30نزولی داشته است و عدد پایاداری از مقاادیر مطلاوب در ساه دهاه      

ناازول کارده اساات. باا توجااه باه عاادم کفایاات     ۹۳30و  ۹۳30مقاادیر نااامطلوب در دو دهاه   

زمینی و هاوایی   ونق حم  و عدم نوسازی ناوگان ونق حم های ساختگذاری در زیرسرمایه

ای و هوایی کاه  شهری، جاده ونق حم  های اخیر، در کنار کیفیت و ایمنی پایین وسای در دهه

در این بخ  منجر شده است، نزول  ،ییای و هوابه آتیندگی و افزای  سوان  و حوادث جاده

 ایران با انتظارا  همخوانی دارد. ونق حم  پایداری در حوزه

عدد پایداری در وضاعیت مطلاوبی    ۹۳30و  ۹۳20تنها در دو دهه  ،در موضو  انرژی

 ،باتی انرژیوری بهره ،۹۳20قرار داشته است. از عل  مطلوب بودن عدد پایداری در دهه 

مشاهدا   ،تولید باتی نفت و سرانه پایین مصر  انرژی در این دهه است. در ک همراه به

دهند رابطه معناداری میان پایداری بخ  انرژی با بهبود شارایط تولیاد، افازای     نشان می

 مصر  انرژی در ایران وجود دارد. وری انرژی و کاه  سرانهبهره

تنهاا در دهاه    ،مطلاوب پایاداری   های اقتصادی )رشد اقتصاادی( عادد  شاخصدر موضو  

هاای  شااخص پایاداری   ،درصد تجربه شده اسات و در چهاار دهاه دیگار     3۹در مقدار  ۹۳20

دو برابر  ،نسبت به دهه قب  از آن ۹۳30هرچند عدد پایداری در دهه  ؛اقتصادی نامطلوب است

ودن باات با   ۹۳20های اقتصادی در دهاه  شاخصبودن پایداری شده است. علت اصلی مطلوب

نیروی کار، تولید سرانه ناخالص داخلای، نسابت مالیاا     وری بهره هایشاخصعدد مربوط به 

بودن نسبت بادهی دولات باه تولیاد باوده      گذاری از تولید و پایینبه تولید، سهم باتی سرمایه

هاا )نظیار نارخ تاورم،     شااخص در کنار سایر  ۹۳30و  ۹۳30،۹۳30،۹۳30است. در چهار دهه 
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هاای کلیادی   شااخص هاای مرباوط باه تحقیاق و توساعه( در      شد  مصر  انرژی و هزیناه 

 شده نیز وضعیت چندان مطلوبی وجود نداشته است.مطرح

 ؛را در پن  دهه گذشته تجرباه کارده   وضعیتی تناوبی ،پایداری در موضو  تجار  خارجی

تجاری مطلوب و در سه دهه دیگار ناامطلوب   پایداری  ۹۳30و  ۹۳20طوری که در دو دهه ه ب

های شاخصبا توجه به عدد باتی  ،بوده است. باتترین رقم پایداری در بخ  تجار  خارجی

، مربوط به ایان دهاه   ۹۳30دهه نفتی به واردا  در تجاری کاتها و نسبت صادرا  غیرموازنه 

 است.

پیشنهادی مورد بررسی قرار  موضو  الگوهای تولید و مصر  در مدل ساختاری ،در نهایت

تنااوب کااه  یافتاه و از    باه  ،گرفته است. عدد پایداری در این موضو  و در پن  دهه گذشته

به مقادیر نامطلوب سه دهه اخیر نازول کارده اسات.     ۹۳20و  ۹۳30مقادیر مطلوب در دو دهه 

مصار    همراه با افزای  شاد   ،های فسیلی، برق و آبافزای  شدید سرانه مصر  سوخت

 وهای تولید و مصر  در ایران است.از عل  اصلی افت شدید پایداری الگ ،آب و انرژی

در نهایات محاسابه عادد     ،موضو  مورد بررسی ۹2ها در شاخصبرآیند تغییرا  پایداری 

پایداری ک  )توسعه پایدار( را برای مجموعه اقتصاد ایران ممکن کرده است. نتاای  محاسابا    

نامطلوب و در سه دهه دیگار مقادار    ۹۳30و  ۹۳30پایداری ک  در دو دهه دهد عدد نشان می

اما مطلوب بوده است. در پن  دهه گذشته، باتترین مقادار توساعه    ،هرچند پایین ،پایداری ک 

درصد تجربه شده اسات. همچناین نتاای  محاسابا       33با عدد  ۹۳20پایدار در ایران در دهه 

باوم، آب و  های محیطی )زیستشاخصدهد که با وجود کاه  شدید عدد مربوط به نشان می

درصاد در دهاه    23تا رقم  ۹۳30درصد در دهه  3۹کشاورزی(، با افزای  عدد پایداری ک  از 

 ،های محیطیشاخصدهد در صور  عدم تخریب ایم. این محاسبه نشان میمواجه بوده ۹۳30

 ،هاای اجتمااعی و اقتصاادی   شااخص جایگاه ایران در موضو  توسعه پایدار با توجه به بهباود  

 ای به مراتب باتتر قرار گیرد.هتوانست در رتبمی

قارن گذشاته، روناد    دان  مفیدی در مورد ساختار اقتصاد ایران در نیم ،آمدهدست به نتای 

دهد. بررسی میدست  به هاهای مختلف در طول زمان و نتای  اعمال سیاستتغییرا  در حوزه

شاده و  شاده و اهادا  تعیاین   هاای اجرا باا عملکارد برناماه   ها آن آمده و مقایسهدست به نتای 
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تری از زوایاای  تواند اطیعا  شفا می ،های مختلفدر حوزه بلندمد  ریزیبرنامه ،همچنین

 ند.ککمتر مورد توجه قرارگرفته ارائه 
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