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مقدمه
اقتصاد ایران که پس از ورود ثرو های حاص از فاروش نفات باه اقتصاادی تا محصاولی
وابسته به درآمدهای نفتی تبدی شده ،با تغییرا
شده است .اجرای سلساله تغییارا

ساختاری متعددی طی  20سال اخیار مواجاه

اقتصاادی و اجتمااعی در دهاه  ،۹۹۳30افازای

ناگهاانی

درآمدهای نفتی در دهه  ،۹۳20که به تورم و اباتیی اقتصااد ایاران باه بیمااری هلنادی بارای
نخستین بار انجامید ،انقیب سال  ۹۳23و خروج مستشاران و سرمایهگذاران خارجی و عمادتا
آمریکایی ،جنگ دهه  ۹۳30و تخریب ساختار تولید و ناتوانی در سرمایهگذاری زیربنایی ،رشد
فزاینده جمعیت در دهاههاای  ۹۳30تاا  ۹۳30و تبعاا

اقتصاادی آن ،سیاساتهاای تعادی

اقتصادی دهه  ۹۳30با رویکرد بازسازی ویرانههای جنگ و بازیابی توان اقتصادی ،سیاستهای
توسعه سیاسی دهه  ۹۳30و اثرا

اقتصادی آن ،همگی مصادیقی از تغییرا

ساختاری  20سال

اخیر هستند .به هر حال ،ایران کشوری در حال توسعه به حساب میآید که نگاه آرماانگرایاناه
مسئولین سیاسی و اقتصادی آن در اسناد چشمانداز بلندمد
نشان میدهد تا چه حد نگاه معطو

و برنامههای میاانماد

 2سااله،

به توسعه و پیشرفت در ایران پررنگ است.

بیش  ،بدون ارزیابی ساختاری اقتصاد ایران ،دستیابی به هرگونه پیشرفت و توساعه اماری
دور از دستر
در بح

خواهد بود ،که در حد شعار و برنامهریزیهای آرمانگرایانه بااقی خواهناد ماناد.

ارزیابی ساختار اقتصاد ،به منظور بررسی و اندازهگیری کمای ،رویکاردی مفهاومی نیااز

است و در این راستا ،چارچوب مفهومی توسعه پایدار ،که عیوه بر مفهوم عام توسعه ،میحظاا
زیستمحیطی و بین نسلی را به منظور پایداری توسعه در بلندمد

در نظر مایگیارد ،مایتواناد

رویکرد معقول و مناسبی باشد ،که به صور فزایندهای مورد توجه و تایید نهادها و سازمانهاای
بینالمللی ،نظیر برنامه توسعه سازمان مل متحد ،بان

جهانی و صندوق باینالمللای پاول ،قارار

گرفته است .از نظر مفهومی« ،توسعه پایدار»« ،توسعهای است کاه در آن تاأمین مساتمر نیازهاا و
رضایتمندی افراد ،همراه با افزای

کیفیت زندگی انسان ماد نظار باشاد» (آلان .)۹۱30 ،جامعاه

پایدار« ،جامعهای است که در آن محدودیتهای محیطی مد نظر قرار میگیارد .چناین جامعاهای،
جامعه بدون رشد نیست ،بلکه جامعهای است که در آن ،محدودیتهای رشد تشخیص داده شاده
 .۹برنامه موسوم به «انقیب سفید»
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و بدین ترتیب ،راهبردهای جایگزین رشد مورد توجه قرار میگیرد» (کاومر .)۹۱3۱ ،واژه توساعه
پایدار ،بیانگر بهکارگیری آموزههای اکولوژیکی در فرآیندهای اقتصادی است (ردلیفت.)۹۱33 ،
اصوت توسعه پایدار برای رسیدن به نتیجۀ مطلوب ،بایستی بهگونهای باشد که فان پاذیرش
نرخ رشد درآمد سرانه واقعی ،از تخریب ذخایر سرمایه ملی یا ذخایر سرمایه طبیعی جلاوگیری
کند (تورنر .)۹۱33 ،برآیند چنین برداشتی از مفهوم توسعه «تأمین نیازهای منطقی نس حاضار
بدون بهخطر انداختن توان نسلهای آینده» خواهد بود .در اولین جمعبندی جامع در خصاو
شاخصهای توسعه پایادار ،تعاداد  ۹۳3شااخص توساعه پایادار در چاارچوب چهاار بخا
شاخصهای اجتماعی ،محیطی ،اقتصادی و نهادی تصویب و در سال  500۹در دومین کتاب از

سری انتشارا کمسیون توساعه ساازمان ملا تحات عناوان «شااخصهاای توساعه پایادار:
دستورالعم و روششناسی» که به مجموعه کتاب آبی ۹معرو
کلی ،کم
اهدا

شده است ،منتشر شد« .بهطاور

به هد گذاری برنامهها بر حسب معیارهای کمی ،امکاان ارزیاابی و انادازهگیاری

کمی تعیینشده ،تجزیه و تحلی موقعیت اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطای منطقاه

مورد مطالعه و تنظیم سیاستهای مناسب و کارآمد ،از اهدا
محیطی و اقتصادی است» (بان

جهانی.)5005 ،

در سال  ،5002شاخصهای پیشنهادی مجددا ماورد پاای
فاصله ،کشورهای متعددی بر اسا

اصلی شااخصهاای اجتمااعی،
و بررسای قارار گرفتناد .در ایان

چارچوب پیشنهادی  ۹۳3تایی ،شاخصهاای باومی خاود را

تعیین کرده بودند .همچنین ،تصویب اهادا

توساعه

هازاره5

در ساال  ،5000ضارور

باازبینی

شاخصهای پیشنهادی برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان شااخصهاای توساعه پایادار و اهادا
توسعه هزاره را دو چندان کرده بود .در سال  5003تعداد  ۱3شااخص جدیاد توساعه پایادار در
قالب  20شاخص اصلی و  33شاخص مرتبط با آنها در چارچوب جدید موضو  -زیر موضو

۳

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

طبیعی ،زمین ،اقیاانو هاا

و دریاها ،آب ،تنو زیستمحیطی ،جو ،توسعه اقتصادی ،مشارکت اقتصادی در اقتصاد جهاانی و
الگوهای تولید و مصر  .مهمترین برتری چارچوب جدید موضو  -زیر موضو بار چاارچوب
1. Blue Book
2. Millennium Development Goals
3. Theme-subtheme Framework

 71ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  17بهار 59

توساعه اسات و باا

پیشنهادی  ،500۹توانایی برقراری ارتباط میان فرآیند سیاستگذاری و اهدا

انعطافی که در چارچوب جدید در نظر گرفته شد ،امکان بیشتری در اختیار تصامیمساازان بارای
تعیین اهدا سیاستگذاری در طول زمان قرار میگیرد (کتاب آبی.)5003 ،

الف .چارچوب مفهومی و روشی
در این پژوه  ،بر اسا

پارادایم توسعه پایدار و بر مبنای آخرین چارچوب پیشنهادی توساط

کمسیون توسعه پایدار سازمان مل در سال  ،5003برای شناسایی شاخصهای توسعه پایدار در
ایران ،مطالعهای اسنادی انجاام شاده اسات .باا توجاه باه خصوصایا

ذاتای و قابلیاتهاای

اختصاصی اقتصاد ایران ،تیش شده شاخصهای توسعه پایدار و نحوه دستهبندی آنها ،باومی
شوند .در نتیجه ،مجموعه اقتصاد ایران به  ۹2حوزه فقر ،آموزش ،بهداشات ،جمعیات ،انارژی،
اکوسیستم و منابع طبیعی (زیستبوم) ،آب ،کشااورزی ،زیرسااختهاای شاهری  -روساتایی،
خاارجی ،الگوهاای تولیاد و مصار

حم ونق  ،حکمرانی ،رشد اقتصادی ،تجار

و توساعه

سیاسی تقسیمبندی شده است .در این مجموعه ،در مقایسه با حوزههای پیشنهادی بارای ساایر
کشورها ،به طور اختصاصی ،حوزههای انرژی ،۹آب 5و توسعه سیاسی ۳خا
قالب بخ

اقتصاد ایاران در

مجزایی در نظر گرفته شدهاند.

سپس حوزههای مورد اشاره به  23موضو  3تقسیمبندی شدند و در این  23موضاو 505 ،
زیر موضو  2پیشنهادی توسعه پایدار جمعآوری شد .آنگاه این شاخصها برای تعیاین درصاد
 .۹با توجه به ذخایر عظیم نفت و گاز در ایران و مباح
حوزهای مجزا به موضو انرژی اختصا

یابد.

 .5موقعیت جغرافیایی ایران ،موضو خشکسالی ،کاه
بخ

عرضه و تقاضا ،بخ

کردن این بخ

مربوط به بهرهوری انارژی در بخا

شدید ذخایر آبهای زیرزمینی و عادم مادیریت بهیناه مناابع آب در

آب را به وضعیتی بحرانی در سنوا

و تعریف آن در قالب ی

اخیر دچار کردهاند .خصوصیا

مورد اشاره ،ضرور

مجزا

حوزه را توجیه میکند.

 .۳موضو توسعه سیاسی در ایران چه در مباح
م ورد توجه است و از آن جمله بح

تولیاد و مصار  ،تزم اسات

نظری در میان اهالی فن و چه در مقام اجرا در بین سیاساتگاذاران بسایار

تقدم یا تأخر توسعه سیاسی در مقاب توسعه اقتصادی به تناوب مطرح میشاود .از ایان

رو ،با توجه به بررسیهای انجام گرفته ،این ضرور

احسا

شد که موضو توسعه سیاسی به صاور

مجازا در چاارچوب

اقتصاد ایران در نظر گرفته شود.
4. Theme
5. Sub-theme

ارزیابی ساختار اقتصاد ایران با رویکرد توسعه پایدار ـــــــــــــــــــــــــــــــ 77

توافق و اضافهکردن شاخصهای پیشنهادی در قالب مطالعهای پیمایشی به صاور

پرسشانامه

در اختیار کارشناسان اجرایی و اساتید محترم دانشگاه در حوزههای کاری مربوطه قرار گرفت.
شکل  .7چارچوب مفهومی ساختار اقتصاد ایران بر اساس رویکرد توسعه پایدار
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در نهایت ،بر اسا

ادبیا

نظری توسعه پایدار و نتای حاص از مطالعا

اسنادی صور

گرفته و همچنین تحلی پرسشنامههاا ،چاارچوب مفهاومی ترسایم شاده در شاک ( )۹بارای
ساختار اقتصاد ایران در نظر گرفته شد.
توسعه پایدار ،در ذا

خود مفهومی کیفی است و به همین علت ،تعریف یا روش ارزیاابی

تکنیکی واحدی برای مفهوم پایداری ،که مورد اجما نسبی متخصصاین باشاد ،وجاود نادارد
(فیلیس و همکاران .)50۹۹ ،اما بهطور کلی ،میتوان انتظار داشت روشی برای ارزیابی پایداری
مقبول است که  .۹نشانه روشنی ارائه دهد که اهدا
مجمو ک سیستم را بهصور

پایداری بهدرستی برآورده شده اسات؛ .5

یکپارچه در نظر بگیرد؛  .۳دارای خصوصایت کمای باشاد؛ .3

برای افراد غیر متخصص قاب فهم باشد؛ و  .2دارای پارامترهایی باشد که بهراحتی بتاوان آنهاا
را برای چندین دهه بهکار برد (فیلیس و همکاران .)500۹ ،عمدهترین روشهاای پیشانهادی و
مورد استفاده برای محاسبه کمای پایاداری ،در جادول شاماره  ۹ارائاه شادهاناد؛ کاه از میاان
روشهای معرفیشده ،روش ارزیابی پایاداری باا ارزشایابی فاازی ۹باا توجاه باه توضایحا
بیانشده ،از مقبولیت بیشتری در مقایسه با سایر روشها برخوردار است.
منطق فازی که مبنای محاسبا

در روش «ارزیابی پایداری با ارزشایابی فاازی» اسات را از

طریق ترکیب قواعد زبانی «اگر -آنگاه» و قوانینی کاه عما گرهاای فاازی 5نامیاده مایشاوند،
میتوان بهکار گرفت (کاسلو .)۹۳3۹ ،این منطق ،قدر

باتیی در ارائه نتاای دقیاق از مفااهیم

پیچیده و مبهم دارد .این مفاهیم معموت خصوصیتی کیفی دارند و بهواسطه ماهیت ذاتای خاود،
دارای ابهام هستند و اجما کلی بر سر تعاریف آنها وجود ندارد .مفهوم پایداری ،دقیقاا دارای
همین خصوصیا

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

توجیهپذیر است.

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

7557

نام روش

ابداعکننده

فشاااااااااار،

سازمان همکاری

وضااااااعیت،

اقتصاااااااادی و

۹

5

پاسااااااااخ
)(PSR

توسااااااااااعه

حوزه پایداری

)(OECD

شااااخصهاااای
محیطااااااااای،
شااااخصهاااای
اقتصاااااااادی-
اجتماعی

روش مورد استفاده در محاسبه پایداری
شاخصهای پایاداری باه ساه دساته فشاار،
وضعیت و پاسخ تقسیم میشوند ،باهطاوری
که فعالیتهای انسانی بر محایط فشاار وارد
میکناد ،کمیات و کیفیات سیساتم را تغییار
میدهاد و جامعاه هاد
عکسالعم نشان میدهد.
برخی
ی

رد پاااااااای
7551

اکولاااوژیکی

۳

ریس

شااااخصهاااای

3

محیطی

)(EF

باه ایان تغییارا

سایر روشها بهجای در نظر گرفتن

منطقاه جغرافیاایی و محاسابه شااخص

پایااداری آن ،جمعیاات مشخص ای بااا سااط
مصر

خا

در نظر گرفتاه شاده و زماین

مااورد نیاااز باارای تااأمین آن سااط مصاار
محاسبه میشود.
اتحادیااااااااااه

1117

نمااااااااااگر
پایداری

2

بااااینالمللاااای
پاسداشاااااااات
طبیعاااااااااات

3

)(IUCN3

شااااخصهاااای
محیطااااااااای،
شااااخصهاااای
انسانی

1119

محاااااااایط
زیسااااااات
)(ESI

از نماگرهاای محیطاای و انساانی در مقیااا
] [0,100بهطوری که صفر بدترین عملکارد
و  ۹00بهترین عملکرد در نظر گرفته شده و
نتای بررسی نماگرها با هم جمع میشوند.
میااانگین وزناای بااا وزنهااای یکسااان از 5۹

پایاااااااداری
3

روشی بصری بر اسا

نقشهها و گرا هایی

اسااااااااااتی و
همکاران

۱

شااااخصهاااای
محیطی

شاخص که با محاسبه  33داده اولیه بهدسات
میآیند و بر اساا

نتاای باه دسات آماده،

کشورها رتبهبندی میشوند.

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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شااااخصهاااای

الگااوی چنااد
1111

معیاااااااره و
منطق فازی

لیو

محیطااااااااای،

5

اجتماااااااعی و

۹

اقتصادی

پایداری از طریق  33شاخص یاا اساتفاده از
تلفیق دو روش تصامیمگیاری چناد معیااره
) (MCDMو استنباط فازی در ساه مرحلاه
۳

مجزاسازی ،وزندهی و همنهشاتی محاسابه
میشود.
بر اساا

شاااااااخص
1118

جامعه پایدار

3

)(SSI

فان دی کار
مانوئ

و

2

شااااخصهاااای

اجتماعی با وزنهای یکسان و تجمیاع آنهاا

محیطااااااای و

در پن گروه با وزنهای متفااو  ،شااخص

اجتماعی

جامعه پایدار محاسبه شده و  ۹20کشاور بار
اسا
ی

ارزیاااااااابی
پایااداری باااا
1115

ارزشاااااایابی
فاااااااااازی

شااااخصهاااای
کوکاااو گلاااو و

محیطااااااااای،

فیلیس

اجتماااااااعی و
اقتصادی

)(SAFE

محاسابه  55شااخص محیطای و

نتای این محاسبه رتبهبندی میشوند.
سیستم استنتاج فازی سلسلهمراتبای کاه

 32شاخص پایه از طریق قواعد زبانی فاازی
و روش کااادگاااذاری اگااار /آنگااااه در
شاخصهای سطوح باتتر دستهبندی شاده و
این فرآیند بهصور

سلسلهمراتبی تا رسیدن

به شااخص پایاداری کا اداماه ماییاباد و
پایداری ک در بازه ] [0,1محاسبه میشود.
این شرکت سویسی برای محاسبه ریسا

و

نرخ باازدهی سارمایهگاذاری در کشاورهای
شاااااااااارکت
1171

ربکو سام

3

ساارمایهگااذاری
ربکو سام

شااااخصهاااای
محیطااااااااای،
اجتماااااااعی و
حکمرانی

مختلف ،اقدام به محاسبه پایداری بهصاور
ساتنه برای کشورهای منتخب میکناد .ایان
محاسبه با استفاده از  ۹3شاخص و دادههاای
پایه متناظر با آنهاست .بارای هار شااخص،
وزن خاصاای تخصاایص داده ماایشااود و
کشورها باین اعاداد صافر تاا ده رتباهبنادی
میشوند.

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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در این پژوه  ،ساختار اقصاد ایران برای نیم قرن و در طول پان دهاه از ساال  ۹۳30تاا
سال  ۹۳3۱در چارچوب مفهومی پیشنهادی برای ساختار اقتصاد ،مورد ارزیاابی قارار گرفتاه و
برای محاسبه پایداری ،ترکیبی از دو روش فشار ،وضعیت ،پاسخ و روش ارزیاابی پایاداری باا
ارزشیابی فازی استفاده شده است .در منطق تجزیه و تحلی دادههاا نیاز باا اساتفاده از روشای
تلفیقی ،۹از منطق ارسطویی و منطق فازی کم

گرفته شده است.

ارزیابی کمی ساختار اقتصاد در چارچوب الگوی معرفیشده نیازمند محاسبه شاخصهاای
پایه استخراج شده که محاسبه بسیاری از این شاخصها نیازمند دادههایی است کاه در ایاران و
در فاصله زمانی مورد بح

وجود ندارند .سعی شده است تماام دادههاا و اطیعاا

موجاود،

جمعآوری و در  ۹2حوزه معرفیشده ،دستهبندی شوند .نهایتا تعداد  30شاخص پایه متناظر باا
حوزههای معرفیشده ،که آمار مرتبط با آنها در دستر
خصوصیا
مشاهده

است ،محاسبه شدند؛ که اطیعاا

و

 ۹2حوزه مورد اشاره و  30شااخص مارتبط باا آنهاا در جادول شاماره  5قابا

است5.

در محاسبه پایداری با مدل معرفیشده ،در اولین قدم باید شاخص های محاسبه شاده در
حوزههای پانزدهگانه دستهبندی شوند .برای دستهبندی شاخصها ،از روش فشار ،وضاعیت،
پاسخ استفاده شده است .شاخص های وضعیت ،نمایی کلی از خصوصایا

هار حاوزه را در

آن مقطع زمانی نشان میدهند .شاخصهایی از جنس فشار در نظر گرفته میشوند ،که نشاان
میدهند فعالیت های انسانی به وضعیت سیستم در راستای ایجاد تغییر ،نیرو وارد مایکنناد و
شاخصهای پاسخ ،از جنس عکسالعم هستند؛ که در تیش برای بازگرداندن وضاعیت باه
سطحی که شرایط بهتری از پایداری حاوزه در بلندماد

را تیامین خواهناد کارد ،کما
1. Hybrid

 .5واض است که بین شاخصهای معرفیشده ،درجاتی از همبستگی وجود دارد .در این روش ،وجود همبستگی میان شاخصهاا
نمیتواند مشک ساز تلقی شود چرا که  .۹همبستگی همیشه به معنی وجاود رابطاه علای نیسات؛  .5در تماام روشهاای محاسابه
پایداری ،همبستگی میان متغیرها مشاهده میشود و این به ذا مفهوم پایداری و شاخصهاای آن بار مایگاردد؛  .۳در پاارهای از
موارد وجود همبستگی میان شاخصها باع

میشود شاخصها مکم هم باشند و اطیعا دقیقتری بهدست آید.
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میکنند( ۹فیلیس  .)500۹در مواردی که بی

شااخص بارای فشاار ،وضاعیت و پاساخ

از ی

وجود دارد ،درصد توافق صاحبنظران با هر شاخص ارائاه شاده اسات 5.جهات دساتیابی باه
مقادیر فشار ،وضعیت و پاسخ با استفاده از منطق معمول ارسطویی (کریسا ) میاانگین وزنای
شاخصهای محاسبهشده بهدست میآید .وزنهای در نظر گرفتهشده ،مربوط به درصد اهمیات
یا توافق با شاخصهاست؛ که با توجه به توضیحا
نظرا

ارائهشده در قالب پرسشنامه و بار اساا

کارشناسی بهدست آمدهاند.
جدول  .1استخراج شاخصهای پایه در چارچوب مدل مفهومی ارائه شده و
دستهبندی آنها بر اساس روش فشار ،وضعیت ،پاسخ

شاخص سطح

فشار ،وضعیت،

سوم

پاسخ
فشار

فقر و نابرابری

وضعیت
پاسخ
فشار

شاخص سطح اول
 .۹سرانه مصر

بارق و انارژی ) .5 (100مسااحت مساکونی )(75

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

 .3درصد افراد زیر خط فقر ) .2 (83ده درصد ثرو مند به ده درصد
فقیر ) .3 (83ضریب جینی )(83

 .3نرخ سواد بزرگساتن ) .3 (75سرانه پزش
 .۹جمعیت دان

به هزار نفر) (100

آموزی ) .5 (100نرخ بیکاری )(100

 .۳درصد خالص ثبتنام دوره متوسطه به جمعیت  ۹2-۹۱ساله )(100

آموزش

وضعیت

 .3درصد خالص ثبتنام دوره ابتدایی و راهنمایی باه جمعیات 3-۹3
ساله )(100

پاسخ

 .2سرانه مخارج آموزشی به ازای هر دان آموز

 .۹در کنار این دستهبندی ،سمتوسوی شاخصهای محاسبهشده در هر حوزه نیز تعیین میشود؛ که آیا افزای
حوزه را افزای

میدهد یا باید کاه

یابند تا پایداری حوزه بیشتر شود .به عبار

آنها پایاداری

سادهتار ،آیاا از جانس بیشاتر بهتار ()LB

هستند یا از جنس کمتر بهترند (.)SB
 .5جهت تطبیقپذیری دادههای پایه ،با توجه به اینکه این مقادیر از ی

جانس نیساتند ،کلیاه دادههاا در باازه [ ]۹ 0نرماالیزه

میشوند .همچنین در مورد شاخصهای ( ،)SBاز مقدار ( )1-SBدر محاسبا
( )LBشوند.

استفاده میشود ،تاا کلیاه دادههاا بیشاتر بهتار
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شاخص سطح

فشار ،وضعیت،

سوم

پاسخ
فشار

بهداشت عمومی
و امنیت غذایی

وضعیت
پاسخ
فشار

جمعیت

انرژی

 .۳سرانه مصر

لبنیا

) .3 (75سرانه مصار

گوشات قرماز )(75

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

 .3سرانه مخارج بهداشتی به ازای هر نفر
 .۹ازدواج ثبتشده به ازای صاد هازار نفار جمعیات ) .5 (75طایق
ثبتشده به ازای صد هزار نفر جمعیت )(75

پاسخ

 .3نسبت وابستگی

فشار

 .۹سرانه مصر

وضعیت

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

پاسخ

 .3بهرهوری انرژی

وضعیت
پاسخ

انرژی ساتنه

 .۹انتشار گاز گلخانهای ) .5 (100انتشار مواد تخریبکننده تیه ازون
)(85

 .۳درصد مساحت جنگ ها به ک خشکیها ) .3 (100درصاد زماین
در معرض بیابانزایی )(92

 .2درصد مساحت مناطق حفاظتشده به ک مناطق

فشار

 .۹سرانه مصر

وضعیت

 .5میزان ذخایر آبهای زیرزمینی

پاسخ
فشار

کشاورزی

لحظه تولد )(90

وضعیت

اکوسیســــتم و

آب

 .۹نرخ مرگومیر کودکان زیر پن سال ) .5 (100امید باه زنادگی در

 .۳نرخ رشد جمعیت

فشار
منابع طبیعی

شاخص سطح اول

وضعیت

 .۳شد

مصر

آب
آب

 .۹درصد مساحت زیرکشت محصوت

دائمای باه مسااحت کشاور

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

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

)(100

 .2متوسط عملکرد در هکتار تولید گندم و جو ) .3 (75بهرهوری آب
پاسخ

)(75

 .3شد
زیرساخت

فشار

مصر

انرژی در بخ

کشاورزی )(75

 .۹نسبت جمعیت شهری به روستایی
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شاخص سطح

فشار ،وضعیت،

سوم

پاسخ

شــــــهری و
روستایی

وضعیت
پاسخ

شاخص سطح اول
مناسب فاضیب ) .۳ (76متوسط

 .5درصد دسترسی افراد به امکانا

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

تلفن ثابت در  ۹000نفر ) .3 (75سارانه اساتفاده از

 .2تعداد مشتر
برق در بخ

مسکونی )(100

 .۹تعداد اتومبی شمارهگذاری شده ) .5 (75مسافت پیمودهشده ریلی
فشار
حملونقل

وضعیت
پاسخ
فشار

حکمرانی

وضعیت
پاسخ
فشار

رشد اقتصادی

وضعیت
پاسخ

تجارت خارجی

 .3شد

انرژی در بخ

مصر

پروندهها در دستگاه قیایی )(83
 .۳تعداد جارایم ثباتشاده باه ازای صاد هازار نفار جمعیات )(83
 .3تعداد قت عمد به ازای صد هزار نفر جمعیت )(100

 .2سهم مالیا
.۹شد

از درآمد دولت

مصر

انرژی ) .5 (93نرخ تورم ) .۳ (87بهارهوری نیاروی

کار )( 93

 .3تولید سرانه ناخالص داخلی ) .2 (94نسبت بدهی دولت باه تولیاد
ناخالص ملی ) .3 (75نسبت مالیا

به (93) GDP

 .3درصاااد هزیناااه تحقیاااق و توساااعه در  .3 (75) GDPساااهم
سرمایهگذاری از (86) GDP

وضعیت

پاسخ

حم ونق

 .۹اندازه دولت (نسبت بودجه دولت باه  .5 (75) )GDPتعاداد کا

 .5موازنه تجاری کاتها و خدما

وضعیت

جادهای به

ازای صد هزار نفر )(100

فشار

فشار
مصرف

 .3سرانه مسافت پیمودهشده در حم ونق ) .2 (75تلفا

 .۹متوسط حجم واردا

پاسخ

الگوهای تولید و

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

 .۳نسبت صادرا
 .۹سرانه مصر

به صد هزار نفر جمعیت

غیرنفتی به واردا
ساوخت فسایلی ) .5 (SB 75سارانه مصار

) .۳ (75سرانه مصر

بارق

آب )(85

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

 .3شد
مصر

مصر

انرژی ) .3 (100شد

انرژی در حم ونق )(80

مصر

آب ) .3 (85شاد
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شاخص سطح

فشار ،وضعیت،

سوم

پاسخ

شاخص سطح اول
 .۹درصد مشارکت رأیدهندگان ) .5 (100تعداد ک شهرستان )(75

فشار

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

توسعه سیاسی

 .3درصد صندلی اشغالشده توسط بانوان در مجلاس ) .2 (83تعاداد

وضعیت

مشتر

اینترنت در  ۹000نفر )(75

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

پاسخ

باه

صد هزار نفر جمعیت )(75

اعداد ارائهشده (*) بیانگر درصد اهمیت و توافق با هر شاخص است ،کاه در قالاب پرسشانامه و بار اساا
نظرا

کارشناسی بهدست آمدهاند.

منابع اطیعاتی ۹:مرکز آمار ایران ،اطیعا
) ،(WHOوزار

و نشریا

مرکز آمار ایران ،بان

مرکزی ،سازمان بهداشت جهاانی

بهداشاات ،شاااخصهااای محاایط زیسااتی ) ،(UNSDشاارکت سااهامی خاادما

حمااایتی

کشاورزی -دفتر طرح و برنامه ،سازمان جنگ ها و مراتع -دفتر طرح و برناماه ،ساازمان محایطزیسات -دفتار
زیستگاها و امور مناطق ،نشریه بهرهوری و شد

انارژی بانا

مرکازی ،نشاریه آمااری شارکت نفات ،5BP

صندوق باینالمللای پاول -چشاماناداز جهاانی ساال  ،500۱وزار

نیارو ،وزار

صانایع و معاادن ،وزار

ارتباطا  ،بنیاد هریت .

در سه سط بعدی ،محاسبا
اسا

به صور

سلسلهمراتبی ۳به منظور تعیین سط پایاداری بار

منطق فازی ،از روش ارزیابی پایداری با ارزشیابی فازی ) (SAFEاستفاده شاده

توالی چهار مرحلهای در روش ) (SAFEعبارتند از  .۹نرمالیزه کردن دادهها؛ .5
دادهها؛  .۳استنتاج فازی؛.3 3

اسات3.

فاازیساازی2

فازیزدایی3.

 .۹دادههای شاخصهای پایه استفادهشده در محاسبا  ،میانگین اعداد مربوط به هر دهه هستند.
2. British Petroleum
3. Hierarchical

 .3یکنواختی ( )Monotonicityاز مهمترین خصوصیا
پایداری ک را افزای

روش ( )SAFEاست؛ به این معنا که افزای

هر شاخص پایه ،عادد

خواهد داد یا حداق  ،تأثیری بر آن نخواهد گذاشت (کلومپیس .)5003
5. Fuzzyfication
6. Fuzzy Inference
7. Defuzzyfication
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در مرحله فازیسازی ،عدد به متغیر زباانی ۹تبادی مایشاود 5.در مرحلاه اساتنتاج فاازی،
متغیرهای زبانی با استفاده از قواعد فازی «اگر /آنگاه» و عم گرهای فازی با هام ترکیابشاده،
تا متغیر خروجی بهدست آید ۳.نهایتا پس از مشخص شدن نتاای اساتنتاج فاازی ،متغییارهاای
تبادی مایشاوند( 3فیلایس

زبانی از طریق فرآیند فازیزدایی ،مجددا به ارزش عددی کریس

 .)500۹مراح چهارگانه (نرمالیزهکردن ،فازیساازی ،اساتنتاج فاازی و فاازیزدایای) کاه باه
اختصار توضی داده شدند ،برای محاسبا

سطوح سوم ،دوم و اول بهصاور

تکرار میشوند؛ تا نهایتا به عدد پایداری ک

برسیم2.

در الگوی پیشنهادی پس از انجام محاسبا

سلسالهمراتبای

مراح قب و به دست آوردن عدد مربوط

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

تحلیا حساسایت ،باه

شناسایی و تعیین آندسته از شاخصهایی خواهیم پرداخت کارد ،کاه بیشاترین اثار را بار
پایداری اقتصاد دارند و افزای

آنها ،بیشترین تأثیر را بر افزای

پایداری خواهد گذاشت

(فیلیس .)50۹۹
1. Linguistic Variable

 .5در این مطالعه ،برای شاخصهای سط سوم (فشار ،وضعیت ،پاسخ) از متغیرهای زبانی «ضعیف ،متوساط و قاوی» ،بارای
شاخصهای سط دوم (شاخصهای برخورداری ،انسانی ،نهادی ،زیربنایی و کین) از متغیرهای زبانی «خوب ،قابا قباول و
بد» ،برای شاخصهای سط اول (شاخصهای اجتماعی ،محیطی و اقتصادی) متغیرهای زبانی «خیلای خاوب ،خاوب ،قابا
قبول ،بد و خیلی بد» و نهایتا برای شاخص پایداری ،از متغییرهای زبانی «بسیار بات ،خیلی بات ،باات ،نسابتا باات ،میاناه ،نسابتا
پایین ،پایین ،خیلی پایین و بسیار پایین» استفاده شده است.
 .۳تعداد قواعد فازی مورد استفاده در هر سط برابر با تعداد مجموعه فازی به توان تعداد ورودیهاست .بنابر این در ساطوح
سوم و دوم از تعداد  ۱و  53قاعده ،در سط اول از تعداد  53قاعده و در سط پایداری ک از تعداد  ۹52قاعده فازی استفاده
میشود (فیلیس  .)500۹شایان ذکر است که قواعد زبانی مورد استفاده در محاسابا
چارچوب مفهومی تعریف شده به منظور صرفه جویی ذکر نشدهاند .در صور

ساطوح اول و دوم و ساوم پایاداری در

نیاز به اطیعا

بیشاتر باا نویساندگان مقالاه

مکاتبه فرمایید.
 .3روشهای متفاوتی جهت فازی زدایی وجود دارند که پر کااربردتارین آنهاا اساتفاده از فرماول مرکاز ثقا (Center-of-

 )gravityاست.
 .2کلیه محاسبا

چهارگانه روش ) (SUFEدر این مطالعه توسط نرم افزار  MATLABانجام گرفته است.
6. Sensitivity Analysis
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ب .نتایج محاسبه پایداری توسعه در ایران
ارزیابی ساختار اقتصاد در این مطالعه بار اساا

محاسابه شااخصهاای پایاداری توساعه در

چارچوب الگوی طراحیشده ،برای نیم قرن و در طول پن دهه انجام گرفتاه اسات ۹.در دهاه
 ،۹۳30شاخص حکمرانی ،شاخصهای محیطی (زیست بوم ،آب و کشاورزی) ،حما ونقا و
الگوهای تولید و مصر

از پایداری مطلوبی 5برخوردار بودهاند.

نمودار  .7میزان پایداری شاخصهای سطح سوم ( 79حوزه منتخب) در دهه 7111
شاخص های سطح سوم دهه 7111
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0.79

0.74 0.72
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1.00
0.80
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0.60
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0.30 0.25

0.10

0.14 0.09

0.40
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الگوهای تولید و…

تجارت

رشد اقتصادی

انرژی

حمل و نقل

زیرساختهای…

کشاورزی

آب

زیست بوم

توسعه سیاسی

حکمرانی

آموزش

جمعیت

بهداشت

فقر

در مقایسه با دهه  ،۹۳30در دهه  ،۹۳20شاخصهای بیشتری در وضعیت پایداری مطلاوب
قرار گرفتهاند .بهداشت عمومی ،شاخصهای محیطای ،حما ونقا  ،انارژی ،رشاد اقتصاادی،
تجار

و الگوهای تولید و مصر

از آن جملهاند.

 .۹در این مطالعه کمیت ها مورد بررسی قرار گرفته اند و در بسیاری از موارد به علت ضعف آماری و نباود اطیعاا  ،برخای
شاخصها که متناظر با خصوصیتهای کیفی میباشند به اجبار در محاسبا
باید همواره به شاخصهای پایه در نظر گ رفته شده در هر بخ

گنجانده نشده اند و در تحلی نتای بهدست آمده

توجه کرد .برای مثال در موضو حکمرانی کلیه شاخصهای

در نظر گرفته شده از جنس شاخصهای کمی هستند و میتوان پی بینی کرد که اگر امکان گارد آوری اطیعاا
شاخصهای کیفی نیز وجود داشت ،احتمات نتای تحلی ها در این بخ
 .5پایداری مطلوب در اینجا به معنی عدد پایداری بی

تعدی شده و یا تغییر میکرد.

از پنجاه درصد است.

و محاسابه
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نمودار  .1میزان پایداری شاخصهای سطح سوم ( 79حوزه منتخب) در دهه 7191
شاخص های سطح سوم دهه 7191
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با توجه به شرایط جنگی و تحریمهای شدید اقتصادی پس از انقیب ،در دهه  ۹۳30تعداد
شاخصهای مطلوب در مقایسه با دهه  ،20افت محسوسای داشاته اسات .در ایان دهاه ،تنهاا
شاخصهای فقر و نابرابری ،کشاورزی ،زیرساختهاای شاهری و روساتایی و حما ونقا از
پایداری مطلوبی برخوردار

بودهاند۹.

نمودار  .1میزان پایداری شاخصهای سطح سوم ( 79حوزه منتخب) در دهه 7111
شاخص های سطح سوم دهه 7111
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 .۹با وجود شرایط جنگی و تحریمهای اقتصادی ،بهبود شاخصهای فقر و نابرابری و زیرساختهاای شاهری و روساتایی در
این دهه شایان توجه هستند.
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در دهه  ،۹۳30از نظر پایاداری شااخصهاا ،بهباود محسوسای در مقایساه باا دهاه ۹۳30
مشاهده نمیشود .در این دهه ،تنها شاخصهاای جمعیات ،توساعه سیاسای ،زیرسااختهاای
شااهری و روسااتایی و تجااار

از پایااداری مطلااوبی برخوردارنااد .تشاادید رونااد تخریباای

شاخصهای محیطی در این دهه شایان توجه است.
نمودار  .1میزان پایداری شاخصهای سطح سوم ( 79حوزه منتخب) در دهه 7111
شاخص های سطح سوم دهه 7111
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در دهه  ،۹۳30شاهد بهبود محسو
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شاخصهای اجتماعی نظیر فقر و نابرابری ،بهداشت،

جمعیت ،آموزش و توسعه سیاسی و همچنین تخریب شادید شااخصهاای محیطای هساتیم.
همچنین ،شاخصهای زیرساختهای شهری و روستایی و انرژی از پایداری مطلاوبی در ایان
دهه برخوردارند.
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نمودار  .9میزان پایداری شاخصهای سطح سوم ( 79حوزه منتخب) در دهه 7181
شاخصهای سطح سوم دهه 7181
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پایداری شاخصهای برخورداری در طول زمان نشان میدهد که بهجز دهاه

 ،۹۳30شاخص بهداشت عمومی و امنیت غاذایی در ساایر دهاههاا روناد صاعودی داشاته اسات .در
خصو

تغییرا

شاخص فقر و نابرابری نیز روند صعودی رشد در دهاه  ۹۳30معکاو

سایر دههها ،شاهد بهبود وضعیت جامعه در این خصو

شاده و در

بودهایم.

نمودار  .1روند تغییرات شاخصهای برخورداری از دهه  7111تا دهه 7181
سری زمانی تغییرات شاخصهای برخورداری
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روند تغییرا پایداری شاخصهای نیروی انسانی در طول زماان ،گویاای آن اسات کاه شااخص
آموزش در طول نیم قرن گذشته ،بهطور مستمر روندی صعودی داشاته اسات؛ هرچناد مقادار
پایداری آن رضایتبخ

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

بات رفته و به عدد  2۱درصد رسیده است .بررسی روند تغییرا

پایداری شاخص جمعیات در

طول پن دهه گذشته شایان توجه است .این روند در طول دهه  ۹۳30نزولی اسات .اماا بهباود
پایداری جمعیت از دهه  20به بعد از وضعیت مطلوب جمعیت در ایران خبر میدهد .پایداری
جمعیت خصوصا در دو دهه  ۹۳30و  ۹۳30از رقم  20درصد فزونی یافته و تا عدد  3۱درصد
در دهه  ۹۳30بات رفته

است۹.

نمودار شماره  .1روند تغییرات شاخصهای نیروی انسانی از دهه  7111تا دهه 7181
سری زمانی تغییرات شاخصهای نیروی انسانی
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
دهه 1380

دهه 1370
آموزش

در بخ

دهه 1360

دهه 1350

دهه 1340

جمعیت

شاخص های نهادی ،بررسی پایداری در موضو حکمرانی ،نشان میدهاد ایان

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

یافته است .نکتهای که در این خصاو

حاایز اهمیات اسات ،نازول شادید

پایداری وضعیت حکمرانی در ایران در دهههای  ۹۳30و  ۹۳30است .از نظر توسعه سیاسی،
 .۹به نظر می رسد اعمال سیاست افزای

نرخ رشد جمعیت با توجه به روند تغییرا

پایداری شاخص جمعیت در طول چناد

دهه اخیر ،نیاز یه بازنگری داشته باشد؛ چرا که از نظر اصولی ،پایداری شاخص جمعیت به معنی تاکید بر حفظ شرایط موجود
و عدم نیاز به دخالت در سیستم تلقی میشود.
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تنها در دهه  30شاهد نزول شدید پایداری وضعیت سیاسای در ایاران هساتیم .بهباود قابا
میحظه وضعیت پایداری توسعه سیاسی در ایاران در دهاه  ۹۳20و دو دهاه  ۹۳30و ۹۳30
شایان توجه است؛ تا جایی که عدد این شاخص در دهه  ۹۳30تا  ۱۹درصاد افازای

یافتاه

است.
نمودار شماره  .8روند تغییرات شاخصهای نهادی از دهه  7111تا دهه 7181
سری زمانی تغییرات شاخصهای نهادی
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حکمرانی

پایداری شاخص انارژی ،گویاای صاعود

شدید این شاخص در دو دهه  ۹۳20و  ۹۳30و افت شدید آن در دهه  ۹۳30اسات؛ کاه باا
توجه به افزای

قیمت و صادرا

نفات در دو دهاه  ۹۳20و  ۹۳30و شارایط جنگای دهاه

 ۹۳30قاب انتظار است .بهطور کلی ،می توان مشاهده کرد که پایداری شاخص حم ونق در
ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست .روند تغییارا

پایاداری ایان شااخص در طاول

دهههای  ۹۳30تا  ۹۳30کاهشی است و خصوصا افت پایداری این شااخص در دهاه ۹۳30
قاب میحظه است؛ هرچند پایداری آن در دهه  ۹۳30اندکی افزای

یافته است .برعکس در

مورد زیرساختهای شهری و روستایی ،روند کامی صعودی مشاهده میشود؛ بهطاوری کاه
عدد پایداری این شاخص از رقم  ۹0درصد در دهه  ۹۳30تا رقم  ۱0درصاد در دهاه ۹۳30
افزای

یافته است.

ارزیابی ساختار اقتصاد ایران با رویکرد توسعه پایدار ـــــــــــــــــــــــــــــــ 11
نمودار شماره  .5روند تغییرات شاخصهای زیربنایی از دهه  7111تا دهه 7181
سری زمانی تغییرات شاخصهای زیر بنایی
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
دهه 1380
انرژی

در بخ

دهه 1370

دهه 1360

حمل و نقل

دهه 1350

دهه 1340

زیرساختهای شهری و روستایی

شاخصهای اقتصاد کین ،روند تغییر پایداری شاخص تجار

در طول نیم قارن

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

پایداری شاخصهای اقتصادی در ایران باه اساتثنای دهاه  ،۹۳20در ساایر

دههها وضعیت مطلوبی مشاهده نمیشود .عدد پایداری ایان شااخص مخصوصاا در طاول دو
دهه  ۹۳30و  ۹۳30شدیدا افت پیدا کرده است.
نمودار شماره  .71روند تغییرات شاخصهای اقتصاد کالن از دهه  7111تا دهه 7181
سری زمانی تغییرات شاخصهای اقتصاد کالن
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
دهه 1380

دهه 1360

دهه 1370
تجارت

اقتصاد

دهه 1350

دهه 1340
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در جدول  ۳اعداد مربوط به محاسبه پایداری شاخصهای سط دوم قاب مشااهده اسات.
نتای نشان میدهد دهاه  ۹۳30در ساه شااخص برخاورداری ،نیاروی انساانی و زیربناایی در
مقایسه با چهار دهه گذشته ،وضعیت مطلوبتری داشته است و بیشترین مقادیر این شاخصها
نیز در همین دهه محاسبه شده است .اعداد مربوط به پایداری شاخص نهادی در ایاران چنادان
مطلوب نیست و از مقدار  23درصد در دهه  ۹۳30بیشتر نشده است .پایداری شاخص اقتصااد
کین نیز به استثنای دهه  ۹۳20که  3۳درصد محاسبه شده ،در سایر دههها از وضاعیت چنادان
مطلوبی برخوردار نیست.
جدول  .1مقادیر پایداری شاخصهای سطح دوم از دهه  7111تا دهه 7181
شاخص

شاخص

شاخص

شاخص

شاخص اقتصاد

برخورداری

نیروی انسانی

نهادی

زیربنایی

کین

دهه ۹۳30

0/53

0/53

0/23

0/52

0/32

دهه ۹۳20

0/23

0/5۱

0/2۳

0/30

0/3۳

دهه ۹۳30

0/32

0/3۳

0/۳۹

0/2۹

0/53

دهه ۹۳30

0/2۳

0/3۳

0/33

0/۳2

0/2۳

دهه ۹۳30

0/32

0/33

0/25

0/32

0/23

بازه زمانی

در تحلی روند تغییرا

اجزای پایداری اجتماعی در ایران ،شاخص نیروی انسانی در پان

دهه گذشته از روندی صعودی برخوردار بوده است .مقدار این شاخص باهطاور خاا

در دو

دهه  ۹۳30و  ۹۳30به سط مطلوبی رسیده است .اما همانگونه که قبی نیز توضای داده شاد،
شاخص نهادی در ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیسات .مقادار ایان شااخص در طاول
دهههای  ۹۳20 ،۹۳30و  ۹۳30نزولی است و در دو هه  ۹۳30و  ۹۳30به علت بهبود وضعیت
توسعه سیاسی ،افزای

یافته است .در خصو

در دهه  ،۹۳30روند تغییرا

شاخص برخورداری بهجز افت شدید پایداری

صعودی است .بهبود پایداری شاخص برخورداری ،خصوصاا در

دو دهه  ۹۳20و  ۹۳30قاب میحظه است.

ارزیابی ساختار اقتصاد ایران با رویکرد توسعه پایدار ـــــــــــــــــــــــــــــــ 15
نمودار شماره  .77روند تغییرات پایداری شاخصهای اجتماعی از دهه  7111تا دهه 7181
سری زمانی تغییرات شاخصهای پایداری اجتماعی
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
دهه 1380

دهه 1370
نهادی

میتوان گفت علت اصلی کاه

دهه 1360
نیروی انسانی

دهه 1350

دهه 1340

برخورداری

عدد پایداری ک در ایران ،وضاعیت ناامطلوب پایاداری

شاخصهای محیطی است .روند تغییرا

اجزای شاخصهای محیطی در ایران شدیدا کاهشای

است .پایداری شاخص زیستبوم ۹که هرگز در پن دهه گذشته از وضعیت مطلوبی برخاوردار
نبوده ،از  20درصد در دهه  ۹۳30به  52درصد در دهه  ۹۳30کاه

یافته است .در خصاو

پایداری دو شاخص کشاورزی و آب ،وضعیت باهمراتاب بادتری مشااهده مایشاود؛ ایان دو
شاخص که در ابتدای دهه  ۹۳30از وضع مطلوبی برخوردار بودهاند ،باا افات شادید پایاداری
مواجه شدهاند .پایداری شاخص کشاورزی از  35درصد به  ۹0درصد و پایداری شااخص آب
از  33درصد به  5۳درصد کاه

 .۹اکوسیستم و منابع طبیعی

یافته است.
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نمودار شماره  .71روند تغییرات پایداری شاخصهای محیطی از دهه  7111تا دهه 7181
سری زمانی تغییرات شاخصهای پایداری محیطی
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
دهه 1380

دهه 1370
کشاورزی

در تحلی روند تغییرا

دهه 1360
آب

دهه 1340

دهه 1350
زیست بوم

اجزای پایاداری اقتصاادی در ایاران ،الگوهاای تولیاد و مصار

روندی نزولی داشتهاند .وضعیت پایداری در این شاخص ،از عدد مطلوب  33درصاد در دهاه
 ۹۳30تا عدد بسیار نامطلوب  ۹3در دصد در دهه  ۹۳30کاه

یافته است؛ هرچند این مقادار

در طول دهه  ۹۳30اندکی بهبود یافته و در مقدار  53درصد باقی مانده است .مشااهده رونادها
نشان میدهد پایداری شاخص زیربنایی برخی
افزای

الگوهای تولید و مصر  ،بهبود یافتاه اسات.

این شاخص در دهههای  ۹۳20و  ۹۳30به ترتیب از مقادیر نامطلوب  52درصد باه 30

درصد و  ۳2درصد به  32درصد جالاب توجاه اسات؛ هرچناد روناد تغییارا
شاخص در دو دهه  ۹۳30و  ۹۳30کاهشی بوده است .در خصو

پایاداری ایان

پایاداری شااخص اقتصااد

کین ،همانگونه که قبی نیز توضی داده شد ،مطلوبتارین وضاعیت در دهاه  ۹۳20مشااهده
میشود ،که عدد پایداری تا  3۳درصد افزای

یافته است .این شاخص در طول دهاه  ۹۳30باا

توجه به شرایط جنگی و پیامدهای انقیب در ایران ،با افت بسیار شادیدی مواجاه شاده و تاا
عدد  53درصد کاه

یافته است؛ بهطوری که بهبود نسبی پایداری شاخصهای اقتصااد کاین

در دهه  ۹۳30هرگز افت شدید این شاخص در دهه  ۹۳30را جبران نکرده است .عدد پایداری
شاخص اقتصاد کین در دهه  ۹۳30به مقدار  23درصد رسیده است.

ارزیابی ساختار اقتصاد ایران با رویکرد توسعه پایدار ـــــــــــــــــــــــــــــــ 17
نمودار شماره  .71روند تغییرات پایداری شاخصهای اقتصادی از دهه  7111تا دهه 7181
سری زمانی تغییرات شاخصهای پایداری اقتصادی
1.00
0.80
0.60
0.40

0.20
0.00
دهه 1380

دهه 1370

الگوهای تولید و مصرف

دهه 1360

دهه 1350

اقتصاد کالن

دهه 1340

زیربنایی

مقادیر مربوط به محاسبه پایداری شاخصهای ساط اول (پایاداری اجتمااعی ،محیطای و
اقتصادی) و مقدار عددی پایداری ک (توسعه پایدار) در جدول  3قاب مشاهده است.
جدول شماره  .1مقدار پایداری شاخصهای سطح اول و پایداری کل
(توسعه پایدار) از دهه  7111تا دهه 7181
پایداری

پایداری

پایداری

پایداری ک

اجتماعی

محیطی

اقتصادی

(توسعه پایدار)

دهه ۹۳30

0/52

0/۱۹

0/30

0/22

دهه ۹۳20

0/33

0/32

0/33

0/33

دهه ۹۳30

0/5۳

0/3۹

0/53

0/3۳

دهه ۹۳30

0/22

0/53

0/5۹

0/3۹

دهه ۹۳30

0/۱0

0/۹0

0/3۹

0/23

بازه زمانی
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در خصو

پایداری اجتماعی ،مطلوبترین وضاعیت در دهاه  ۹۳30مشااهده مایشاود.
یافته است ،اما روند تغییرا

هرچند این مقدار در دهه  ۹۳30کاه

پایداری اجتماعی از دهاه

 ۹۳30به بعد افزایشی و مطلوب بوده است.
مطلوبترین وضعیت پایداری اقتصادی در ایران مربوط به دهه  ۹۳20باا عادد  33درصاد
است .روند تغییرا

پایداری اقتصادی در طول دو دهه  ۹۳30و  ۹۳30نزولی بوده ،هرچند این

روند نزولی در دهه  ۹۳30معکو

شده و پایداری اقتصادی در این دهه از رقم  5۹درصاد تاا

مقدار  3۹درصد رشد مطلوبی داشته است.
همانگونه که قبی نیز اشاره شد ،وضعیت پایداری محیطی در ایران بسیار نامطلوب است و
حفظ روند موجود در آینده میتواند به کاه

شدید مقدار پایداری ک در ایاران منجار شاود.

پایداری محیطی در طول پن دهه گذشته در ایران هماواره رونادی نزولای داشاته و از مقادار
مطلوب  ۱۹درصد در دهه  ۹۳30تا مقدار بسیار نامطلوب  ۹0درصد در دهه  ۹۳30کاه

یافته

است.
نمودار شماره  .71روند تغییرات پایداری از دهه  7111تا دهه  7181در ایران
سری زمانی تغییرات شاخصهای سطح اول و پایداری کل
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

دهه 1380
توسعه پایدار

دهه 1370
پایداری اقتصادی

دهه 1360

دهه 1350

پایداری محیطی

دهه 1340
پایداری اجتماعی
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مطلوبترین وضعیت پایداری ک در ایران ،مربوط به دهه  ۹۳20با عدد  33درصد اسات،
که بهبودی  ۹5درصدی در مقایسه با مقادار  22درصادی پایاداری کا در دهاه  30را نشاان
میدهد .مقدار پایداری ک در ایران طی دو دهه  ۹۳30و  ۹۳30ناامطلوب باوده اسات و عادد
محاسبه شده برای پایداری در این دو دهه ،بهترتیب  3۳و  3۹درصد است.
نکته جالب توجه ،مقدار پایداری ک در دهه  ۹۳30است که تا رقم  23درصاد ،باا وجاود
تخریب شدید وضعیت پایداری محیطای ،افازای
پایداری ک در دهه  ،۹۳30افزای

یافتاه اسات .از اصالیتارین علا افازای

پایداری اجتماعی خصوصا بهباود پایاداری شااخصهاای

بهداشت عمومی و امنیت غذایی ،جمعیت و توسعه سیاسی اسات .همچناین افازای
شاخص زیربنایی در طول این دهه ،بر افزای

اقتصادی در بخ
بوده است .محاسبا

این پژوه

پایاداری

عادد پایاداری کا اثرگاذار

نشان میدهد با فرض حفظ وضعیت پایداری محیطای دهاه

 ۹۳30در سط پایداری محیطی دهه  ،۹۳20ایران میتوانست عدد پایداری ک  33درصدی را
در دهه  ۹۳30تجربه کند .این محاسبه بهخوبی نشان میدهد وضعیت ناامطلوب شااخصهاای
محیطی در ایران تا چه حد بر توسعه پایدار اثر نامطلوب داشته است و تیش در راستای بهبود
پایداری شاخصهای محیطی در ایران ،تا چه حد ضروری است.

ج .نتایج تحلیل حساسیت
به طور کلی ،حوزههای بحرانی در توسعه پایدار ایران ،پایداری اقتصاادی (دو دهاه) ،پایاداری
محیطی (دو دهه) و پایداری اجتماعی (ی

دهه) بودهاند .نتای مربوط به تحلی حساسایت در

جدول  2آورده شده است.
بهطور خا

 ،همانگونه که مشاهده میشود ،در دهه  ،30پایداری محیطی در زیرمجموعاه

آب با شاخصهای میزان ذخایر آبهای زیرزمینی ،شد

مصار

آب و سارانه مصار

آب،

باتترین اثر را بر پایداری ک دارند و باه زباان ساادهتار ،مطلاوبتار شادن وضاعیت آب باا
شاخصهای معرفیشده ،بیشترین اثر را بر بهبود پایداری ک خواهد داشت.
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جدول  .9تأثیرگذارترین مؤلفهها در سطوح مختلف با باالترین میزان اثرگذاری بر بهبود پایداری
سطح دوم

بازه زمانی

سطح اول

دهه ۹۳30

پایااااداری اقتصاااد کااین -تولید سرانه ناخالص داخلی ،نسبت مالیا
اقتصادی

دهه ۹۳20

شاخصهای پایه

و سوم
رشد اقتصادی

به ،GDP

سهم سرمایهگذاری در تولید ناخالص داخلی

پایااااداری زیستبوم

درصد مساحت جنگ به ک خشکیها ،درصد مقدار

محیطی

زمااین در معاارض بیابااانزایاای ،درصااد مناااطق
حفاظتشده به ک مناطق

دهه ۹۳30

پایااااداری برخاااورداری -نرخ باسوادی ،سرانه پزش
اجتماعی

دهه ۹۳30

فقر

در  ۹000نفار جمعیات،

درصد افراد زیر خط فقر

پایااااداری اقتصاااد کااین -تولید سرانه ناخالص داخلی ،نسبت بدهی دولات باه
اقتصادی

رشد اقتصادی

تولید ناخالص ملی ،ساهم سارمایهگاذاری در تولیاد
ناخالص داخلی

دهه ۹۳30

پایااااداری آب
محیطی

میزان ذخایر آبهای زیرزمینی ،شاد
سرانه مصر

مصار

آب،

آب

نتیجهگیری
در این مقاله ساختار اقتصاد ایران از طریق ی

مفهاوم توساعه

الگوی پیشنهادی که بار اساا

پایدار ارائه شده ،مورد ارزیابی قرار گرفته است .برای شناسایی شاخصهای توساعه پایادار در
ایران ،بر اسا

چارچوب دستهبندی موضو  -زیرموضو  ،۹مطالعهای اسنادی انجاام گرفات و

در  ۹2موضو  505 ،شاخص توسعه پایدار استخراج شد و این شااخصهاا ،باهمنظاور تعیاین
درصد توافق و اضافه کردن شاخصهای پیشنهادی در قالب پرسشنامه به قیاو

کارشناسان و

اساتید دانشگاه گذاشته شد .در نهایت ،برای ارزیابی کمی ،تعداد  30شاخص کاه باا توجاه باه
محدودیتهای آماری در ایران ،امکان کمیسازی آنها وجود داشت ،انتخاب شدند .ساپس در
1. Theme-subtheme
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ادامه فرآیند ارزیابی ،برای نیمقرن از ساال  ۹۳30تاا  ۹۳3۱اطیعاا
شاخصهای انتخابی ،منابع مختلف در دستر

متناوعی بارای محاسابه

جمعآوری شاد و پاس از محاسابه تا

تا

شاخصها ،میانگین عددی  30شاخص مذکور برای دهههای  ۹۳30تا  ۹۳30محاسبه شد.
پس از تخصیص شاخصهای پایه به  ۹2موضو انتخابی ،با اساتفاده از منطاق ارساطویی،
میانگین وزنی شاخصها در هر دسته ،محاسبه و ایان شااخصهاا در قالاب متغیرهاای فشاار،
وضعیت و پاسخ دستهبندی شدند .آنگاه در سه سط  ،با اساتفاده از منطاق فاازی باهصاور
سلسلهمراتبی و با استفاده از روش ارزیابی پایداری باا ارزشایابی فاازی ،پایاداری شااخصهاا
محاسبه شد تا نهایتا عدد پایداری ک برای پن دهه مورد اشاره بهدست آمد .در آخرین اقادام،
شاخصهای بهبود پایداری ،از طریق محاسبا
نتای محاسبا

تحلی حساسیت الگو ،استخراج شد.

نشان میدهد در موضو فقر و نابرابری ،تنهاا در دهاه  ۹۳30باه پایاداری

مطلوب دست یافتهایم و هرچند از دهه  ۹۳30تا  ۹۳30روند پایداری رو به بهبود باوده اسات،
اما در دهه  ۹۳30با افت شدید شاخصهای فقر و نابرابری روبرو شدهایم .با توجاه باه اعماال
سیاستهای تعدی اقتصادی در این دهه و دوره سازندگی بعد از جناگ ،مایتاوان اثار منفای
اعمال سیاستهای تعدی اقتصادی را بر پایداری در حوزه فقر و نابرابری مشاهده کرد.
در موضو بهداشت عمومی و امنیت غذایی ،پایداری مطلوب در سه دهاه  ۹۳30 ،۹۳20و
وضعیت پایداری بهداشت عماومی در دو دهاه  ۹۳20و

 ۹۳30مشاهده شده است .بهخصو

 ۹۳30در مقایسه با دهههای قب از آن ،از بهبود قاب توجهی برخوردار باوده اسات ،کاه دتیا
اصلی این بهبود ،عبارتند از افزای
و افزای

امید به زندگی ،افزای

سرانه مصر

لبنیا

و گوشت ،کاه

مرگومیار کودکاان

سرانه مراقبتهای بهداشتی اولیاه و افازای

سارانه مخاارج

بهداشتی است .همچنین وضعیت نامطلوب این شااخص در دهاه  ۹۳30باا توجاه باه شارایط
جنگی در کشور ،با انتظارا

هماهنگی دارد.

در موضو جمعیت ،روناد تغییارا

پایاداری و مقایساه آن باا تغییارا

رشاد و توساعه

اقتصادی در ایران ،نشان میدهد با توجه به رقم بااتی پایاداری جمعیات در دو دهاه اخیار و
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پایداری در دهههای قب از آن ،کشور ما در شرایط طییی پنجره جمعیتی ۹قارار دارد.

تغییرا

عدد مربوط به میانگین نسبت وابستگی در دو دهه  )3۳/33( ۹۳30و  )۳0/۳( ۹۳30مؤید همین
موضو است.
در موضو آموزش ،هرچند پایداری به طور متناوب در نیم قرن گذشاته در حاال بهباود و
بوده است ،ولی بهجز دهه  ۹۳30که عدد پایاداری انادکی از  20درصاد فزونای یافتاه

افزای

است ،هیچگاه وضعیت مطلوبی در این حوزه مشاهده نشاده اسات .نتاای محاسابا  ،گویاای
ضعف ساختاری در بخا

آماوزش و ضارور

تجدیادنظر در برناماهریازی و سیساتمهاای

آموزشی در کشور است.
در موضو حکمرانی ،به استثنای دهه  ،۹۳30نتای محاسبا

نشاان مایدهاد کاه ناه تنهاا

پایداری مطلوبی در دهههای اخیر در کشور وجود نداشته است ،بلکه روناد تغییارا
در حوزه حکمرانی ،نزول متناوب شاخصهای این بخ

پایاداری

را نشان میدهند .وضاعیت تغییارا

شاخصهای پایه این حوزه و از جمله شاخصهای مهار فساد (تعداد جرایم ثبتی و قت عمد)،
حاکمیت قانون (پروندههای موجود در دستگاه قیایی) و کارآمدی دولت (نسبت بودجه دولت
به  GDPو سهم مالیا

از درآمد دولت) در طول زمان ،مؤید این مطلب هستند.

در موضو توسعه سیاسی ،بهبود قاب میحظاهای در پایاداری دو دهاه  ۹۳20و  ۹۳30در
مقایسه با دهههای قب از آن مشاهده میشود .تحوت
اقتصاد ،افزای
انتخابا
توجه خا

سیاسی نظیر افازای

مشارکت زنان در تصمیمگیریها و افزای

درجاه بااز باودن

قابا میحظاه مشاارکت ماردم در

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

توسعه سیاسی در سالهای پایانی دهه  ۹۳30و ساالهاای ابتادایی دهاه

 ۹۳30و خصوصا اجراییکردن قانون انتخابا

شوراهای اسیمی شهر و روستا (کاه قبا از آن

اجرایی نشده بود) میتواند از دتی اصلی بهبود وضعیت توسعه سیاسی در این دو دهه باشاد.
این در حالی است که پایداری توسعه سیاسی در دهه  ۹۳30به شد

کاه

یافته که با توجاه

 .۹شرایط طییی پنجره جمعیتی زمانی ایجاد می شود که جمعیت در سن کار و فعالیت اقتصادی به حداکثر میزان خود برساد.
این تحول جمعیتی حاکی از آن است که نسبت جمعیت مولد به ک جمعیت در بات ترین سط ممکن خود در تاریخ تحوت
جمعیتی ی

کشور رسیده است.
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به شرایط جنگی حاکم بر کشور و تحوت

سیاسی بعد از انقیب  ،۹۳23باا انتظاارا

تطاابق

دارد.
در موضو پایداری زیستبوم (اکوسیستم و منابع طبیعی) نه تنها هرگز وضاعیت مطلاوبی
در نیم قرن گذشته مشاهده نشده ،بلکه وضعیت پایداری هماواره در حاال نازول و بدترشادن
بوده است .میتوان چنین استدتل کرد که ایان عاما  ،هماواره یکای از دتیا عماده کااه
حفظ رونادهای موجاود ،در آیناده نیاز

شاخص پایداری ک در ایران بوده است و در صور

تخریب زیست بوم در ایران ،به بدترشدن وضعیت پایداری ک خواهد انجامید.
شبیه به موضو زیستبوم ،در موضو آب نیز پایداری در نیم قرن گذشته همواره نزولی و
در حال کاه

بوده است؛ با این تفاو

که پایداری در این حوزه از مقدار مطلوب در دو دهاه

 ۹۳30و  ۹۳20به مقاادیر بسایار ناامطلوب در دهاههاای  ۹۳30و  ۹۳30کااه
همچنین نتای محاسبا

یافتاه اسات.

مربوط باه حساسایت الگاو در دهاه  ۹۳30نشاان مایدهاد در میاان

حوزههای مختلاف ،بحرانایتارین حاوزه پایاداری ،موضاو آب اسات و بهباود پایاداری در
شاخصهای این بخ  ،میتواند بیشترین اثر را بر افزای

پایاداری کا داشاته باشاد .گرچاه

سهمی از وضعیت ناامطلوب ایجادشاده در حاوزه آب مایتواناد باه شارایط اقلیمای ایاران و
خشکسالی در دهههای اخیر مربوط باشد ،اما بار اساا

نتاای محاسابا

شااخصهاا ،ساهم

عمدهای از پایین بودن عدد پایداری در حوزه آب ،به مدیریت غیربهینه عرضه و تقاضای مناابع
آبی بازمیگردد؛ که به افزای
شد

مصر

سرانه مصر

آب ،کاه

ذخایر آبهاای زیرزمینای و افازای

آب منجر شده است.

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

بوده

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

کشااورزی باه حسااب

پایینتر آمده است .میدانیم که آب یکی از ملزوما

میآید و با توجه به اینکه در ایران سهم عمدهای از منابع آبی در بخ

کشاورزی مورد استفاده

قرار میگیرد ،وجود همبستگی بین پایداری بخ
همچنین عواملی نظیر افزای

آب و بخ

کشاورزی قابا توجیاه اسات.

اساتفاده از کودهاای شایمیایی و ساموم آفاتکا

و همچناین
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افزای

شد

مصر

انرژی در بخا

کشااورزی ،از عواما دیگار کااه

شادید پایاداری

کشاورزی در ایران هستند.
موضو زیرساختهای شهری و روستایی از جمله موضوعاتی است که در بهبود پایاداری
شاخصهای زیربنایی ،سهم عمدهای ایفا کرده است .وضعیت پایداری در ایان حاوزه هماواره
صعودی بوده و در دو دهه  ۹۳30و  ۹۳30به وضعیت مطلوبی رسیده اسات؛ کاه نشااندهناده
موفقیت برنامههای عمرانی شهری و روستایی در کشور است.
بر خی

موضو زیرساختهای شهری و روستایی ،در بح

حم ونق  ،پایداری ،روندی

نزولی داشته است و عدد پایاداری از مقاادیر مطلاوب در ساه دهاه  ۹۳20 ،۹۳30و  ۹۳30باه
مقاادیر نااامطلوب در دو دهاه  ۹۳30و  ۹۳30ناازول کارده اساات .باا توجااه باه عاادم کفایاات
سرمایهگذاری در زیرساختهای حم ونق و عدم نوسازی ناوگان حم ونق زمینی و هاوایی
در دهههای اخیر ،در کنار کیفیت و ایمنی پایین وسای حم ونق شهری ،جادهای و هوایی کاه
به آتیندگی و افزای

سوان و حوادث جادهای و هوایی ،در این بخ

پایداری در حوزه حم ونق ایران با انتظارا

منجر شده است ،نزول

همخوانی دارد.

در موضو انرژی ،تنها در دو دهه  ۹۳20و  ۹۳30عدد پایداری در وضاعیت مطلاوبی
قرار داشته است .از عل مطلوب بودن عدد پایداری در دهه  ،۹۳20بهرهوری باتی انرژی،
بههمراه تولید باتی نفت و سرانه پایین مصر
نشان می دهند رابطه معناداری میان پایداری بخ
بهره وری انرژی و کاه

سرانه مصر

انرژی در این دهه است .در ک  ،مشاهدا
انرژی با بهبود شارایط تولیاد ،افازای

انرژی در ایران وجود دارد.

در موضو شاخصهای اقتصادی (رشد اقتصاادی) عادد مطلاوب پایاداری ،تنهاا در دهاه
 ۹۳20در مقدار  3۹درصد تجربه شده اسات و در چهاار دهاه دیگار ،پایاداری شااخصهاای
اقتصادی نامطلوب است؛ هرچند عدد پایداری در دهه  ۹۳30نسبت به دهه قب از آن ،دو برابر
شده است .علت اصلی مطلوببودن پایداری شاخصهای اقتصادی در دهاه  ۹۳20باات باودن
عدد مربوط به شاخصهای بهرهوری نیروی کار ،تولید سرانه ناخالص داخلای ،نسابت مالیاا
به تولید ،سهم باتی سرمایهگذاری از تولید و پایینبودن نسبت بادهی دولات باه تولیاد باوده
است .در چهار دهه  ۹۳30،۹۳30،۹۳30و  ۹۳30در کنار سایر شااخصهاا (نظیار نارخ تاورم،
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مصر

شد

انرژی و هزیناههاای مرباوط باه تحقیاق و توساعه) در شااخصهاای کلیادی

مطرحشده نیز وضعیت چندان مطلوبی وجود نداشته است.
پایداری در موضو تجار

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

به طوری که در دو دهه  ۹۳20و  ۹۳30پایداری تجاری مطلوب و در سه دهه دیگار ناامطلوب
بوده است .باتترین رقم پایداری در بخ
موازنه تجاری کاتها و نسبت صادرا

تجار

خارجی ،با توجه به عدد باتی شاخصهای

غیرنفتی به واردا

در دهه  ،۹۳30مربوط به ایان دهاه

است.
در نهایت ،موضو الگوهای تولید و مصر

در مدل ساختاری پیشنهادی مورد بررسی قرار
یافتاه و از

گرفته است .عدد پایداری در این موضو و در پن دهه گذشته ،باهتنااوب کااه

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

شدید سرانه مصر

سوختهای فسیلی ،برق و آب ،همراه با افزای

آب و انرژی ،از عل اصلی افت شدید پایداری الگوهای تولید و مصر
برآیند تغییرا

شاد

مصار

در ایران است.

پایداری شاخصها در  ۹2موضو مورد بررسی ،در نهایات محاسابه عادد

پایداری ک (توسعه پایدار) را برای مجموعه اقتصاد ایران ممکن کرده است .نتاای محاسابا
نشان میدهد عدد پایداری ک در دو دهه  ۹۳30و  ۹۳30نامطلوب و در سه دهه دیگار مقادار
پایداری ک  ،هرچند پایین ،اما مطلوب بوده است .در پن دهه گذشته ،باتترین مقادار توساعه
پایدار در ایران در دهه  ۹۳20با عدد  33درصد تجربه شده اسات .همچناین نتاای محاسابا
نشان میدهد که با وجود کاه
کشاورزی) ،با افزای

شدید عدد مربوط به شاخصهای محیطی (زیستباوم ،آب و

عدد پایداری ک از  3۹درصد در دهه  ۹۳30تا رقم  23درصاد در دهاه

 ۹۳30مواجه بودهایم .این محاسبه نشان میدهد در صور

عدم تخریب شاخصهای محیطی،

جایگاه ایران در موضو توسعه پایدار با توجه به بهباود شااخصهاای اجتمااعی و اقتصاادی،
میتوانست در رتبهای به مراتب باتتر قرار گیرد.
نتای بهدست آمده ،دان
تغییرا

مفیدی در مورد ساختار اقتصاد ایران در نیمقارن گذشاته ،روناد

در حوزههای مختلف در طول زمان و نتای اعمال سیاستها به دست میدهد .بررسی

نتای بهدست آمده و مقایسه آنها باا عملکارد برناماههاای اجراشاده و اهادا

تعیاینشاده و
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همچنین ،برنامهریزی بلندمد

در حوزههای مختلف ،میتواند اطیعا

کمتر مورد توجه قرارگرفته ارائه کند.

شفا تری از زوایاای

منابع
بدریچ م ،.بیلهارز
اتشارا

 )۹۳3۹( .شاخصهای توسعه پایدار ،ترجماه علای حبیبای و فارزامپاور اصاغر سانگاچین،

مؤسسه عالی آموزش و پژوه

در مدیریت و برنامهریزی.

پور اصغر سنگاچین ( )۹۳۱۳توسعه پایدار ،مبانی و شاخصای پایداری ،تهران :علم کشاورزی.
تودارو ،م )۹۳33( .توسعه اقتصادی در جهان سوم ،ترجمه غیمعلای فرجاادی ،تهاران :مرکاز مادار اقتصاادی
اجتماعی سازمان برنامه و بودجه.
دیکسون ج.ا )۹۳33( .تحلیل اقتصادی پیامدهای محیطزیست ،ترجمه فرزام پور اصغر سنگاچین ،تهران :سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور.
زند حقیقی ،م )۹۳23( .توسعه و رشد اقتصادی هماهنگ (جلد سوم) ،تهران :دهخدا.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ( )۹۳3۳مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( )۹۳33راهنمای شاخصای نظارتی :آرمان هـا و اهـداف توسـعه هـزاره
(تعاریف ،دتی  ،مفاهیم و منابع) ،ترجمه سید مهدی آرایی.
سرور ر ،.موسوی م« )۹۳۱0( .ارزیابی توسعه پایدار شهری استان آذربایجان غربی» ،فصلنامه انجمـن جغرافیـای
ایران ،شماره .53
صمدی . ،ح ،.اوجی مهر،

« )۹۳۱0( .محاسبه سط توسعه پایدار شهری با اساتفاده از سیساتم اساتنتاج فاازی

سلسلهمراتبی ( ،)SAFEمطالعه موردی :چند کین شهر منتخب ایران» ،مـدیریت شـهری ،ویاژهناماه بهاار و
تابستان.
کاسلو ب )۹۳3۹( .تفکر فازی ،ترجمه دکتر علی غفاری ،تهران :دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
کنفرانس سازمان مل درباره محیط زیست و توساعه ( )۹۳33دسـتور کـار  ،17ترجماه حمیاد ایافات ،ساازمان
حفاظت محیط زیست و برنامه عمران سازمان مل متحد ).(UNDP
کیا

 )۹۳۱۳( .منطق فازی در  ،MATLABتهران :کیان رایانه سبز ،چاپ چهارم.

گلریز ح )۹۳33( .حسابداری اقتصادی ،تهران :پیشبرد.
مایر ،ج .و د .سیرز ( )۹۳33پیشگامان توسعه ،ترجمه سید علی اصغر هدایتی و علی یاسری ،تهران :سمت.
مرکز آمار ایران ( )۹۳3۳حسابهای ملی ایران.
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