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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،

  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی
  1397سال هشتم/ شماره مسلسل بیست و هشتم/ تابستان 

  

  نبا تاکید برکشور ایرا در منطقه خاورمیانه توسعه پایدار
  

  *2نوبخت سبحانی، 1سمیه محمدي حمیدي
  محقق اردبیلی، ایران ریزي شهري، دانشگاهدانشجوي دکتري رشته جغرافیا و برنامه1

 دانشگاه علوم تحقیقات تهران، ایران ،ریزي شهري دکتري جغرافیا و برنامه2
  1/3/95 ؛ تاریخ پذیرش: 7/5/94تاریخ دریافت: 

  

  چکیده
کـه اکثـر  طـوري باشد بهمی بشري مطرحۀ جامع در مهم هايدغدغه ترینکلیدي از یکی عنوان به پایدار توسعه مبحث ،امروزه

 به مهم، دست این رسیدن به همین منظور، اغلب این کشورها براي به کنند در این زمینه پیشگام باشند؛اي جهان سعی میکشوره
 در امـر توجـه بـه ایـن زومل همچنین و کشورها پایدار توسعه وضرورت اهمیت به توجه زنند. بامی عد جهانیدر بُ تحوالت و تغییر
 16این پژوهش با هدف بررسی جایگاه لذا . داشت را کافی توجه و اهمیت دارند همراه به را سعهاین تو کهعواملی به باید ،ما کشور

تا سال  2006کشور ایران از سال  شاخص توسعه پایدار با تاکید بر 32کشور خاورمیانه از لحاظ وضعیت توسعه پایدار با استفاده از 
باشد. بـراي تجزیـه و تحلیـل اطالعـات نیـز از اي میمقایسه -حلیلیروش آن نیز ت تهیه شده است. نوع تحقیق کاربردي و 2012

استفاده شده است. با توجه به نتایج بدسـت آمـده  ،باشدگیري چندمعیاره میهاي تصمیم) که یکی از روشVIKOR( روش ویکور
اي کویت، تونس و ترکیه، کشوره 2008کویت و مصر، در سال  هاي مورد مطالعه کشور تونس،با توجه به شاخص و 2006در سال 
هـاي اول هترتیب کشورهاي ترکیه، کویت و تـونس در جایگا نیز به 2012یه و ایران و در سال کشورهاي مصر، ترک 2010در سال 

با یک رتبه صعود در  2008در جایگاه چهارم، در سال  2006همچنین با توجه به نتایج کشور ایران در سال اند؛ تا سوم قرار گرفته
بـا یـک رتبـه  2012در جایگاه سوم و بالخره در سـال  2008نیز با یک رتبه صعود نسبت به سال  2010ه چهارم، در سال جایگا

هـاي همچنـین بـا توجـه بـه داده لعه در خاورمیانه قـرار گرفتـه اسـت؛کشور مورد مطا 16ول دوباره در جایگاه چهارم در میان زُنُ
المللـی پـذیر در سـطح بـیناي، میزان اشتغال و انـرژي تجدیـدمیزان گازهاي گلخانه ؛هايالمللی کشور ایران از لحاظ شاخص بین

  است.رویه جمعیت و اقتصاد نفتی این کشور وضعیت مطلوبی نداشته است که علت اصلی آن نیز افزایش بی
  

  .ویکورمدل ، هاي توسعه پایدار، کشورهاي خاورمیانهتوسعه پایدار، شاخص :کلیدي هاي هواژ
  
  1دمهقم

 قــرن اوایــل از کــه اســت تمرینــی و ایــده توســعه
 ایــده بـا مفهـوم ایـن. اســت آمـده وجـود بـه نـوزدهم
). Cowen & Shenton, 1996, 1( دارد تفاوت پیشرفت

 هاي سال در محدود صورت به توسعه مطالعات يعرصه
 بـر سـرعت به و شـد پدیـدار دوم جهـانی جنگ از بعد

 ارتبـاط ویژه به ،کالن اقتصادي مشکالت از اي مجموعه
و غنـی متمرکـز  فقیـر کشورهاي بین نابرابري جهانی،

 ناخـالص تولیـد بـردن بـاال ). و4 :1381(براهمن،  شد
 و بودنـد داده قرار توسعه را اهداف سرانه درآمد و ملی

 برابـري اقتصـادي رشـد کـه انـدکردهمی فرض چنین

                                                             
 n.sobhani65@gmail.com  نویسنده مسئول:*

 موجـب برابري این و آورد ارمغان خواهد به را بیشتري
 ). امـا29 :1375نراقـی، ( شد خواهد فقر قطعی وديناب
 نـابرابري، و بیکـاري فقـر، همچـون مسـائلی تشدید با

 بـاالیی اقتصـادي رشـد داراي کـه کشورهایی در حتی
 عامـل تنهـا عنوان به اقتصادي کاربرد متغیرهاي بودند،
ــؤثر ــنجش در م ــعه س ــد توس ــرار موردتردی ــت ق  گرف

ــی،  پورمحمــدي( ــژوهش در). 38 :1383و زال ــن پ  ،ای
است.  قرارگرفته موردمطالعه عنوان بهمنطقه خاورمیانه 

، گیرد برمیمنطقه که کشورهاي بسیار متنوع را در این 
 توسـعه درحالاي کـه دیگـر منـاطق در طی چند دهه

هـایی بلنـد در راسـتاي توسـعه جهان نتوانسـتند گـام
 توسعه انسانی بردارنـد طورکلی بهاقتصادي و سیاسی و 

 :1389(حافظیان، اند بازماندهین قافله تا حد زیاد و از ا
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). در حال حاضر ایـن منطقـه در جهـان بیشـتر بـه 62
ایر عظـیم نفتـی و وجود ذخـ ژئوپلیتیکخاطر اهمیت 

رغم مواهب طبیعی فراوان، و علی باشدجهان مطرح می
هـاي مشـترکی کشورهاي این منطقه همواره از چالش

در مسـیر توسـعه پایـدار  که موانع جدي را اند برده رنج
ثبـاتی نظـامی و سیاسـی، ها ایجاد کرده اسـت. بـیآن

نخستین ویژگی و مانع مشترك بـر سـر راه توسـعه در 
خاورمیانــــه اســــت. دومــــین عامــــل در  همنطقــــ
ـــه ، وابســـتگی عمـــدهنیافتگی توســـعه ي کشـــورها ب

درآمدهاي نفتی اسـت، کـه رفتارهـاي رانـت جویاتـه، 
ت و تضــعیف نهادهــاي تقویــت بروکراســی و محــدودی

 :1387(درگـاهی،  را در پی داشته اسـت ساالرانه مردم
). سومین مانع در فرایند توسعه ایـن کشـورها 71-92

هاي جنسیتی و مشارکت نداشتن جـدي زنـان نابرابري
ــن کشــورها  ــعه ای ــد توس ــوي اســت در فراین ــه جل ک

بــرداري از اســتمدادهاي نیمــی از جمعیــت ایــن  بهــره
د. ویژگــی دیگــر منطقــه، میــراث گیــرکشــورها را مــی

هـاي جهـانی استعماري خاص در منطقه و طعم قدرت
در جهت سلطه بر ذخـایر گسـترده هیـدروکربنی ایـن 

گیـري برخـی از موجـب شـکل عمـالًمنطقه است کـه 
د دموکراسـی و تحدیـ نتیجـه درهـاي وابسـته و دولت

اگرچه روند اصالحات در ایـن  تکثر سیاسی شده است؛
هـاي امـا بهبـود نظـام گیـرد؛م میانجا دينکُ بهمنطقه 

آموزشی و بهداشتی، گسترش مشارکت زنان در برخـی 
از کشورهاي منطقه، اصالحات برخی از کشورها جهت 

حکمرانی خوب و دسترسی نسل جـوان  سوي بهحرکت 
نهـادي،  هاي مؤلفـهبهبـود  نویدبخشبه اطالعات آزاد، 

یدار در ي پا، اقتصادي و اجتماعی توسعهمحیطی زیست
حسـینی و رهبـر،  میرشـجاعیان( باشـداین منطقه می

1389: 64  .(  
 ایران حضور سبب به که است اي منطقه خاورمیانه

 براي آن تحوالت دیگري، منطقه هر از بیش آن در
 دو دهه در ایران. دارد اهمیت ایران خارجی سیاست
 و سیاسى استقالل و اقتدار ملى علیرغم گذشته

 ایدار،ـــپ و انبهـج  همه توسعه یک مسیر در فرهنگى،
 ادىـــاقتص يهااخصــش و است نرفته پیش خوبی به

 دیگران اندازه  به ىـــحت هــک دارد آن از ایتــــحک

 جداول پایین از ادىــزی کشورهاى. است نیافته توسعه
 ،اندکشیده باال را خود جهان اقتصادى بندىطبقه

 معتبرترى جایگاه و اندربوده ایران از را سبقت وىـگ
 تنها نه و اندآورده دست به جهانى توسعه در خود براى

 اهتـوج لحاظ به بلکه اند کرده رشد اقتصادى لحاظ به
 موقعیت نیز فرهنگى و سیاسى موقعیت و المللىبین

 حاضر يمقاله در بنابراین ؛اند آورده دست به برترى
 انهـخاورمی ايــکشوره بنديسطح شد خواهد سعی

 بر کشور تأکید با پایدار توسعه هايشاخص به با توجه
نفت و گاز  هايتولیدکنندهترین ایران که یکی از بزرگ

 شاید و باید که چنان آنو شود دنیا محسوب می
 کشورهاي بیندر  را مناسبی جایگاه است نتوانسته

   بررسی خواهد شد. ،آورد دست به خاورمیانه و جهان
  

  قتحقی مبانی نظري
 بـراي هـــک اسـت جدیـدي واژه دارــــپای توسعه

ــالش ــازگاري چ ــکل س ــاخت و ش ــه س ــانی جامع  انس
 طریق از توسعه(آینده پیشرفت چهارچوب در اصرـــمع

 پایـدار ۀتوسـع ةاژو .است شده  تعریف محیطی حمایت
 سـازگاري مفهـوم آن در کـه یافت تولد1980 ۀده در

 قابــلمت هــاينشکُــ انســانی، جوامــع اقــدامات واقعــی
 آن در مـردم کـه محیطـی سـاخت ماهیـت و محیطی
 ایـن). 3: 1378، الیـوت( اسـت نهفته کنند می زندگی
 از ریـزيبرنامـه مختلـف مکاتـب شکست پی در نظریه
 بـه توانـایی عـدم در پسامدرنیسـم و مدرنیسـم جمله

 زیسـت محیط بـر مخـرب آثار و زندگی مطلوب شرایط
ــ اــــپ محلــی و ايمنطقــه ملــی انیـــــجه  عرصــه هب
 هـايچـالش). 371: 1380 زیـاري( گذاشـت ودـــوج

 هــاياستـــــسی ريــــگی شکل بــه کــه1980 يدهــه
 بـه منجـر انجامیـد زیسـت محیط و توسعه میان عملی

ـــاسترات نــــدویــت ـــت 1جهــانی حفاظــت ژيـ  وسطـ
 منـابع و زیسـت محیط از حفاظـت بـراي ملـل سازمان
  2دمتحـ ملـل سـازمان زیسـت محیط برنامـه و طبیعی
 پایـدار، برتوسـعه جدیـد رویکردهـاي ایـن در .انجامید

 رشد نــرفت بین از بهاي هــب زیست محیط تـــحفاظ

                                                             
1. WCS 
2. UNEP 
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 نیسـت هــپذیرفت اجتماعی اهـــرف کاهش یا اقتصادي
 راسـتاي در اجتماعی و اقتصادي جانبه همه توسعه بر و

 ترمیم با همگام شهروندي، رفاه و محیطیزیست بهبود
 آینـده هـاينسـل رايـــب زیسـت حیطم ازيـــبازس و

 مسـیرعبارتی دیگر هب .)1387، یوسفی( ورزدمی تأکید
 بـه انسـانی اجتماعـات درحرکـت تغییر فرآیند توسعه
 و فرهنــگ همچنــین و مختلــف علــوم وســیله به جلــو،

ــدیریت و ارتباطــات  ).Morse, 2008 :34( باشــد می م
 و یزآنـال بـراي را خاصـی پارامترهـاي و ابزارها ،توسعه
 و )،Farrell, 2010:4( دهدمی ارائه اندازهاچشم ارزیابی
 ارزیـابی راه از کـه اسـت هـاییفعالیـت ثمـره پایداري
 شـودمـی سیسـتم پایـداري به منجر  که هایی توانایی

 همچنین پایداري ).Jackson,2010:1( گرددمی حاصل
 کـارکرد تـداوم براي...  و اکوسیستم جامعه، توانایی به
 کـه منـابعی رفـتن تحلیـل بـدون نامحـدود، دهآین در

 شــودمــی اطــالق اســت وابســته آن بــه سیســتم
)Gilmanr,1996:1.(  

 حـل بـراي جهـانی هـايتـالش در پایداري ریشه
 نیـاز و محیطی زیسـت مصائب دفع به نیاز بین ما تنش

 و پـوردانـش( اسـت آینـده در توسـعه فرآیند حفظ به
 از یکـی امـروزه که پایدار ۀتوسع). 12 :1386 ،مرادپور

ــوعات ــث مــورد اصــلی موض  و توســعه محافــل بح
 توسـعه مختلـف هـايانگـاره برآینـد است، ریزي برنامه
 در). 86 :1385 پـور، ساسان و دلیر زاده حسین( است

ــال ــرانس در 1987 س ــانی کنف ــیط جه ــت  مح  و زیس
 بـا لنـدبرانـت هارلم گزارش در ملل، سازمان ي توسعه
 عنوان بـه پایـدار ۀتوسـع "مـا مشترك يآینده" عنوان

 تخریـب بـدون فعلی، نیازهاي که شد تعریف فرآیندي
 :Tosun, 2001( گردد برآورده آینده نسل هاي توانایی

 بـه توجـه لنـدبرانت گزارش در حقیقت در ).289-303
 درون برابــري ،ها نســل بــین برابــري هــايمقولــه

 حفاظـت ،)جغرافیایی و اجتماعی برابري شامل(ها نسل
ـــیط زا ـــی، مح ـــتفاده طبیع ـــداقل از اس ـــابع ح  من

 خـود يجامعـه تنوع، و اقتصادي بقاي ،تجدید غیرقابل
 جامعـه افـراد اساسی نیازهاي ارضاي و فردي رفاه ،اتّکا

 کـاظمی، موسی و شکوئی( است قرارگرفته تأکید مورد
با پذیرش این گزارش از سوي مجمع  ).124 :1378

 اهمیـتیـک  ، ایـن گـزارشعمومی سـازمان ملـل
در سـال  کـه بـه دنبـال آن ایجاد کـردسیاسی را 

بسیاري از رهبـران کشـورها اصـول توسـعه  1992
ــرانس جهــانی توســعه و محــیط  ــدار را در کنف پای

کشور برزیـل را درریودوژانیرو کنفرانس طبیعت در 
). w. Kates & eT al 2005:p10( مطــرح نمودنــد

کنـد را مطرح مـی پرسشپایدار این  ۀمفهوم توسع
در مفهوم پایداري چه چیزي براي چه کسی بـراي 

ــردچــه مــدت و چــرا مــورد بحــث قــرار مــی  ؟گی
)Oneill:2002, p3.(  

 تـأمین پایـدار، توسـعه اصـلی هـدف که آنجایی از
 همـه، براي زندگی سطح ارتقاء بهبود اساسی، نیازهاي
 و تــر امن اي آینــده و ها اکوسیسـتم بهتــر اداره و حفـظ

 تناقضی متضمن هدف این. تاس ذکرشده سعادتمندتر
 توسعه واژه اصلی خصوصیات از را آن بسیاري که است
 زنـدگی سطح بهبود براي الزم رشد تأمین یعنی پایدار

ـــده و عمـــوم ـــه اي آین ـــظ حـــال درعین و تر مرف  حف
 بـا کـه اسـت این موضوع لیکن ؛دانند می ها اکوسیستم

 پدیـد خود طبیعی بستر و محیط در بشر که تغییراتی
 خـود تـاریخ از بحرانـی مرحلـه چنـان بـه است هآورد

 را زمـین کـره در سـالم حیـات ادامـه که است رسیده
 کــه دهــد می قــرار فرضــیاتی در تجدیــدنظر مســتلزم

 قـرار هـا آن پایه بر توسعه و ریزيبرنامه رایج هاي مدل
 این در). 28-39 :131380 و مکنون بحرینی(اندگرفته
 هــايجنبــه یــا هــامؤلفــه داراي پایــدار توســعه رابطــه

 کــه باشــد مـی محیطی زیســت و اجتمــاعی، اقتصـادي،
 بـوده متأثر چند عواملی از مذکور هايمؤلفه از هرکدام

 پایـداري دوران در رابطـه ایـن در کـه اي گونه به. است
 حسـاب به مهـم اصـل یـک کـار نیـروي بودن توانمند

 نقـش داري سـرمایه پایـداري، دوران از قبل اما. آمد می
 ،آن از بعـد ولـی. بـود اقتصادي هاي فعالیت در اساسی
 بـا. گرفـت قـرار کـار نیـروي از بعد اولویتی در سرمایه

 پایـداري دوره بـا مقـارن کـه اطالعاتی جامعه به ورود
 پایـه و اساسـی نیـاز عنـوان  به اطالعات تبدیل و است
 لـذا ؛باشـد مـی بشري هايفعالیت تمامی انجام جهت
ۀ توسـع دهه«میالدي 1990 دهه اوایل در آن به توجه
 برخـوردار خاصی اهمیت» اطالعاتی ۀجامع« و» پایدار
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 و نزدیـک ارتبـاطی بـا سریع رشد کهو همانطور  است
 و الزم بسـترهاي ایجـاد اند،بوده هم با مقارن تنگاتنگ
 توسـعه استمرار اساسی شرط اطالعاتی جامعه مناسب
 هـدایت فرآینـد پایـدار ۀتوسع بنابراین ؛باشدمی پایدار
 شـده  ریزي برنامـه و انتخـاب قابل حال عین در و یافته

ــه و اســت ــايزیرســاخت ب ــایی و ايتوســعه ه ــا پوی  ی
 پایدار ۀتوسع وجود  این با. دارد نیاز اجتماعی دینامیک

 و زنـدگی مناسـب هـايکیفیـت به اینکه بر عالوه باید
 حفاظـت: بـه باشـد داشـته توجـه آینده نسل نیازهاي
 یـک از شـهرها آن طی که کند توجه نیز زیست محیط
 زادهحسـین( شـوند برخـوردار متـوازنی شهري ۀتوسع
  ).93 :1375 دلیر،

  
  پیشینه تحقیق

) و 1987لنــد (همزمـان بـا انتشـار گـزارش برانـت
ــس ــتورالعمل ازآن پ ــوجی از  211 دس ــو، م نشســت ری

پایـدار،  ۀوضعیت توسـع ي زمینه درهاي جهانی دغدغه
را در  یافته توسـعهکشـورهاي ویـژه کشورهاي جهان به

). در این میـان، توجـه 1385(زاهدي و نجفی، برگرفت
اقتصـادي و  ۀعد توسـعدو بُ سوي بهبسیاري از محققان 

بـر  تأثیرگـذاردهنده و یا شکل عوامل ومحیطی زیست
هــا معطــوف شــد. در ایــن راســتا، حجــم بزرگــی از آن

تحقیقات به بررسی ارتباط رشد اقتصـادي و فرسـایش 
رشد اقتصادي را اغلب اختصاص یافت که  زیست حیطم

محیطـی و تحلیـل منـابع علت آلودگی زیست عنوان به
(بـدري و  معلـول، در نظـر گرفتنـد عنوان بهطبیعی را 

تحقیقـات متعـدد  اگرچه). 1382افتخاري،  الدین رکن
بخشـیده ادبیات وسیعی را شکل  ،پایدار ۀدر باب توسع

-وجه نظرات و رهیافـت تواناست که در درون آن می
امـا همچنــان  وتی را سـراغ گرفــت؛هـاي نظـري متفــا

اندیشیدن و تأمل پیرامون معضل توسعه پایدار اهمیت 
چنـد نمونـه از تحقیقـات  بـه زیـربرخوردار اسـت. در 

 شـده  اشارهپایدار  ۀتوسع ي زمینه درداخلی و خارجی 
اي بــه ) در مقالــه1389( اســت. رهبــر و میرشــجاعیان

پایدار در  ۀتوسع هاي مؤلفهمیان  علیتي ابطهبررسی ر
 انـد،(منا) پرداخته و شمال آفریقا کشورهاي خاورمیانه

                                                             
1  . Agenda 21. 

اقتصـادي  ۀدهد که توسـعنتیجه این تحقیق نشان می
ــاي  ــه به ــه ب ــیک ــت محیط تخریب ــه  زیس ــن منطق ای

 هاي مؤلفـهنتوانسته موجب بهبـود  تنها نه، آمده دست به
هـا افول آن بلکه زمینه ي توسعه پایدار شود،غیراقتصاد

ــرده اســت. ــراهم ک ــال  را ف ــان در س در  1389حافظی
توسـعه در خاورمیانـه:  آینـدة عنـوان بـااي دیگر مقاله

، بـه بررسـی وضـعیت کنـونی اندازها ها و چشـم چالش
ــعه ــه یافتگی توس ــه، در منطق ــهي خاورمیان ــه  ویژه ب ب

هایی را که این منطقه براي دستیابی به توسـعه چالش
ت دار و توسعه انسانی در آینده نزدیک با آن روبروسپای

چارچوب تحلیلی محقق در این پژوهش . پرداخته است
نیافتگی منطقــه  گرایی بــراي درك علــل توســعه نخبــه

بـدین دلیـل کـه در منطقـه اسـت.  خاورمیانه برگزیده
خاورمیانه رویکردها و رفتار افراد قدرتمند، در وضعیت 

ی معتبر براي تحول سیاسـی عدم نهادینگی، راهنماهای
شود. سپس به جایگـاه منطقـه خاورمیانـه محسوب می

جهـان و دالیـل  توسـعه درحالدر میان دیگـر منـاطق 
استثناء بودن این منطقه نسبت به دیگر مناطق جهـان 

مانـدگی ایـن منطقـه از رونـدهاي  عقب نوعی بهسوم و 
اقتصادي و هـم سیاسـی  يزمینه درمسلط جهانی هم 

از مقاالت کـه در ایـن زمینـه بـه مطالعـه  .اند پرداخته
ــد پرداخته ــایج ارز ان ــه نت ــدهو ب ــه  ن ــن زمین اي در ای
)، 1388و موسـوي( آبـادي زنگیبـه  توان می اند، رسیده
اشـاره  نیـز )2003) و مدرلی و دیگـران (2008( نوري
  کرد.

  
  تحقیق روش

 نـوع تحقیـقبا توجه به رویکـرد پـژوهش حاضـر، 
ــاربردي« ــعه -ک ــو روش » اي توس ــار گرفت ــده ه بک  ش
 از مطالعـه مـورد هاي داده و ستا» تحلیلی -توصیفی«

 جهـانی بانک به طبومر هاي داده و اینترنتی هايسایت
سایت رسمی توسعه پایدار که مرکز اصـلی آن واقـع  و

 همچنـین ؛است شده گردآوريباشد، در کشور هلند می
ــراي ــه ب ــل و  تجزی ــات تحلی ــز اطالع ــاي روش از نی  ه

و  اسـت شده  استفاده 2ویکور معیاره چند يگیرصمیمت
(مطلـوب،  گروه با وضـعیت 3بر این اساس کشورها به 

                                                             
2. VIKOR 
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 زیـر در کـه شوندمیمطلوب) تقسیم نانیمه مطلوب و 
 مـدل سـاختارو  مطالعـه مـوردهاي معرفی شاخص به

    .است شده  اشاره ویکور
  

  مطالعه مورد هاي شاخص
ــراي ــدازه ب ــريان ــدا توســعه گی ــاطق در رپای  از من

 بـه توجـه بـا شـودمـی اسـتفاده متفاوتی هايشاخص
 در ايفزاینـده طور بـه پایدار توسعه هايشاخص که این

 نظـارت بـراي محبـوب ابزارهـاي بـه شدن تبدیل حال
 براي کارآمد هايسیاست تدوین و هاپیشرفت بر بیشتر
 Economic World( باشـدمـی پایـدار توسعه به سوق

global, 2001(. در پیوسـت مطالعـه موردهاي شاخص)
 مطالعه موردکشورهاي  2012هاي مربوط به سال داده

در ایــن پــژوهش از ســایت اســت)  شــده  دادهنمــایش 
باشـد یمموسسه توسعه پایدار که واقع در کشور هلند 

   .)http://www.ssfindex.com(استبه دست آمده 
 هاي یکی از شاخص :محیطی زیستهاي شاخص

هــاي حیــاتی در توســعه پایــدار شــاخص مهــم و
در ایـن تحقیـق از ایـن  .باشـد می محیطی زیسـت

ــروه شــاخص ــر گ ــاي زی اســت.  شــده  انتخــابه
کشاورزي، طبیعـت  کشاورزي ارگانیک، آب هوا و

ــابع آب زیســت محیط و ــذیر، من ــزان تجدیدپ ، می
فیت هوا، تنـوع کی، شده منتشراي گازهاي گلخانه

  ، آب کافی.منابع طبیعی زیستی،
 ها نیز این گروه از شاخص هاي اجتماعی:شاخص

. زیر باشدیکی از ابعاد مهم توسعه پایدار می
از این شاخص که در  مطالعه موردهاي شاخص

حکمروایی  است شامل: شده  استفادهاین پژوهش 
برابري جنسیتی، رفاه بشري، رفاه محیطی،  ،خوب
 ، توسعه شخصی وسالمتی ش، زندگی سالم،آموز

  .اشتغال و اجتماعی
 ها نیز از این گروه شاخصهاي اقتصادي: شاخص

 .انـد قرارگرفته مطالعـه مـوردهاي زیر زیر شاخص
انتقال، تولید ناخالص ملـی،  تغییر وتوزیع درآمد، 

مـواد انـداز واقعـی، ، میزان پسهاي عمومیبدهی
 غذایی کافی.

 روش یک عنوان به مدل این مدل ویکور:
 مسئله یک حل براي چندمعیاره گیري تصمیم
 واحدهاي(نامتناسب معیارهاي با گسسته گیري تصمیم

. است شده داده توسعه متعارض و) مختلف گیرياندازه
 دسته یک از انتخاب و بنديرتبه بر متد این

 با مسئله سازگار براي هايحلراه تعیین و آلترناتیوها،
 به تواندمی که است شده متمرکز متعارض معیارهاي

 کمک نهایی تصمیم به رسیدن براي گیرندگانتصمیم
 که است شدنی حل راه یک سازگار حل راه. کند

 از منظور و است آلایده به حلراه تریننزدیک
 متقابل توافق اساس بر که است جوابی نیز سازگاري

 روش فاصله بر مبتنی روش دیگر. شودمی حاصل
 راه از فاصله ترین کوتاه با حلراه یک که است پسیستا

 را منفی آلایده حلراه از فاصله دورترین و آلایده حل
 ساختار ).Opricovic et al, 2003: 9(کند می تعیین

  .باشد می زیر صورت به مدل این
  شاخص  و آلترناتیو اساس بر ها داده ماتریس تشکیل - 1
 یا و آنتروپی ساسبرا را ها شاخص وزن محاسبه -2

  AHP روش
 -fi ارزش ترین پایین و* fi ارزش باالترین تعیین -3

  .باشد i=1، …، n که صورتی در معیار توابع
 به که j =1، …، n براي Rj و Sj ارزش محاسبه -4

  :شوند می تعریف زیر صورت
* m ax ; m ini ij i ijjj

f f f f 
  

  
محاسبه می زیر طریق به j=1، …، J براي را Qj مقدار - 5

  :شود

  
  Qi میزان براساس عوامل يبندرتبه -6

  
  

  مطالعه مورد محدوده
ــه ــگ: 1خاورمیان ــایی فرهن ــد جغرافی ــتر، و جدی  بس

ــه ــه این را خاورمیان ــف گون ــرده تعری ــه: اســت ک  منطق

                                                             
1. Middle East 
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 و آسـیا جنـوب کشـورهاي برگیرنـده در کـه گسترده
 افغانسـتان، شـامل درگذشـته کـه اسـت آفریقا شمال

در حـال  .است شدهمی نیز برمه و هندوستان پاکستان،
حاضر تعریف مشخصی بـراي ایـن کشـورها در سـطح 

 علـت بـه پژوهش این درباشد. نمی شده شناختهجهان 

 کشـور 16 مطالعـه بـه ،هاداده به دسترسی محدودیت
 موقعیت) 1( شکل در که است شده پرداخته خاورمیانه

 مـرزي و سیاسـی تقسـیمات بـه توجـه با کشورها این
  .تاس شده  داده نمایش المللی بین

  

  
  ترسیم : نگارندگانموقعیت کشورهاي مورد مطالعه نقشه  : 1شکل 

  
  .است شده  داده نمایش ها آن جمعیت تعداد ترتیب به را کشورها این نیز )2( شکل در
  

  
  مطالعه مورد کشورهاي  ** جمعیت تعداد نمودار : 2شکل  

  )http://www.aftabir.com( منبع: تعداد به میلیون نفر**
  

تعدا
د 
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 مصـر، کشـورهاي ترتیـب بـه نمـودار بـه توجـه بـا
 در جمعیــت ینرــــبیشت داراي رانـــــای و هــــیــترک

این کشـورها  باشندمی مطالعه مورد ياــکشوره میان
خاورمیانـه را درصد از جمعیت کشـورهاي  50بیش از 
 زـــنی مسـاحت لحـاظ از نـــــهمچنی ؛باشنددارا می

داراي  لیبـی و عربسـتان سـودان، کشـورهاي تیبتر به
قطـر و سـوریه  لبنـان، کشـورهاي و مساحت بیشترین

کشـور مـورد مطالعـه  16کمترین مساحت را درمیـان 
  دارند.

  
  ها یافته وبحث 
در این پژوهش : کشورها با روش ویکور بندي سطح

گیـري هاي مهم تصمیماز روش ویکور که یکی از روش

یـک از  براي بررسی جایگاه هـرباشد چند شاخصه می
از  برخــورداري لحــاظ از مطالعــه مــورد کشــور 16

 اسـت؛ شده  استفادهگانه توسعه پایدار  32هاي  شاخص
یک از کشـورها  همچنین براي روشن شدن جایگاه هر

طــی ده ســال گذشــته بــه ترتیــب در  هــا آنوضــعیت 
 بررسـی مورد  2012و 2010و 2008، 2006هاي  سال

  فت. قرار خواهد گر
بعـد از  :2008و  2006جایگاه کشورها در سـال  -

حاصـل بـراي  ۀگانه این مـدل نتیجـانجام مراحل شش
هـاي سـال توجـه بـه داده جایگاه هریک از کشورها با

 آمـده دسـت بـه) 1(جـدول  صورت  به2008و  2006
  است. شده  دادهاست که در زیر نمایش 

  
  2008و 2006 سالدر  به میزان ویکور توجه باگانه  16جایگاه هریک از کشورهاي  :1جدول 

 Si Ri  Qi کشورها
رتبه 
2006 

 2008رتبه  Si Ri Qi کشورها

 1 0.322 0.05 1.479 کویت 1 0,323 0,028 11,36 تونس
 2 0.321 0.046 2.401 تونس 2 0,322 0,028 9,36 کویت
 3 0.449 0.05 3.403 ترکیه 3 0,491 0,04 8,46 مصر
 4 0.5 0.05 4.522 ایران 4 0,5 0,05 1,49  ایران
 5 0.592 0.05 5.403 مصر 5 0,529 0,05 2,4 ترکیه
  6 0.628 0.05 6.522 عربی متحدهامارات  6 0,629 0,05 3,42 عراق

امارات متحده 
 عربی

5,42 0,05 0,628 
7 

 7 0.628 0.05 7.400 عراق

 8 0.665 0.044 8.455 عربستان سعودي 8 0,666 0,05 4,5 عربستان سعودي
 9 0.664 0.027 9.316 اردن 9 0,664 0,05 6,52 اردن
 10 0.693 0.05 10.47 لبنان 10 0,694 0,05 7,42 لبنان
 11 0.859 0.027 11.31 سودان 11 0,86  0,05 10,5 سودان
 12 0.859 0.05 12.47 لیبی 12 0,859 0,05 12,5 لیبی
 13 0.894 0.05 13.53 سوریه 13 0,895 0,05 13,6 سوریه
 14 0.925 0.05 14.50 عمان 14 0,926 0,05 14,53 عمان
 15 0.955 0.05 15.42 قطر 15 0,955 0,05 15,42 قطر
  16 1 0.05 16.77 یمن 16 1 0,05 16,78 یمن

  محاسبات نگارندگان منبع:
  

 نماییم می) هم مشاهده 1(  جدول درهمانطورکه 
ضـریب میالدي کشور تونس بـا میـزان  2006 سال در

 کشـور 16میان  ) در نخستین جایگاه در0,32ویکور (

کشـور یمـن نیـز بـا  اسـت و گرفتـه قرار مطالعه مورد

در آخـرین جایگـاه در  1میزان ضریب ویکور  بیشترین
کـه داراي وضـعیت  اسـت قرارگرفتهمیان این کشورها 

در منطقـه  مطالعـه موردهاي شاخص لحاظ ازمطلوبی 
بنـدي بـه وضعیت سطح حاظل ازباشد. در این سال می
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ــب  ــوب،  5ترتی ــعیت مطل ــور داراي وض ــور  5کش کش
ــوب و  ــه مطل ــعیت نیم ــعیت  6وض ــور داراي وض کش

) 1385ایران نیز در این سال ( نامطلوب هستند. کشور
کشور، رتبه چهـارم   16) در میان 0,5با ضریب ویکور (

  را به خود اختصاص داده است.
نیز در سال  )1در جدول ( آمده دست بهطبق نتایج 

کشورهاي کویت، تونس و ترکیه بـه ترتیـب در  2008
نخست تا سوم و کشـورهاي عمـان قطـر و  هاي جایگاه

 وردمـکشـور  16سه جایگاه آخر در میـان  دریمن نیز 
ــد قرارگرفته مطالعــه ــایج ســالان ــا مقایســه نت هــاي . ب

نشانگر ایـن  2008 -2006هاي طی سال آمده دست به
تونس از رتبه اول به دومی تنزل  بوده که جایگاه کشور

 ارتقاءیافتـه 3بـه  5یافته و کشور ترکیه هم از جایگاه 
بنـدي بـه وضعیت سطح لحاظ از 2008است. در سال 

ــب  ــوب،  4ترتی ــعیت مطل ــور داراي وض ــور  6کش کش
ــوب و  ــه مطل ــعیت نیم ــعیت  6وض ــور داراي وض کش

نامطلوب هستند. وضعیت کشور ایران هم در این سـال 
هـاي برتـر در در وضعیت مطلوب و جز رتبـه) 2008(

باشد و هیچ تغیري نسـبت میان این کشورها را دارا می
  به دو سال اخیر در جایگاهش به وجود نیامده است.

بـه همـین  :2012و  2010جایگاه کشورها در سـال  
یـک از  نیز جایگـاه هـر2012و  2010سال ترتیب  در
بـوده  )2(جـدول  صـورت  بـه مطالعـه موردکشورهاي 

  است.
  

  2012و  2010در سالتوجه به میزان ویکور  گانه با 16جایگاه هریک از کشورهاي  :2جدول 

  محاسبات نگارندگان منبع:
  

نیـز بـه  2010در سـال  آمده دسـت بهطبق نتایج 
هـاي ترتیب کشورهاي مصر، ترکیه و ایران در جایگـاه

 لحـاظ از، عراق و عمان  اول تا سوم و کشورهاي لبنان
-1( هاي توسعه پایدار با ضـریب ویکـورمیزان شاخص

 مــوردرده را در میــان کشــورهاي  ترین پـایین) 0,798
 از 2010انـد. در سـال به خـود اختصـاص داده مطالعه
کشـور داراي  5بنـدي بـه ترتیـب وضعیت سطح لحاظ

 4کشور وضـعیت نیمـه مطلـوب و  5وضعیت مطلوب، 

کشور داراي وضعیت نـامطلوب هسـتند. در ایـن سـال 
) با یک رتبه صعود در جایگاه سوم 2010کشور ایران (

است که نسبت به دورهاي قبل در وضـعیت  قرارگرفته
  مطلوبی قرار دارد. 

 2012نیـز در سـال  )2( جـدولبا توجه بـه ایـن 
با ضریب ویکـور بـین تونس  کشورهاي ترکیه ،کویت و

ــاي جایگاهدر  )0,322-0,071( ــا ه ــوم اول ت ــرار  س ق
ا ضـریب بـقطر و یمن نیز ، عمان و کشورهاي نداهگرفت

 Si Ri Qi کشورها
رتبه 
2010 

 Si Ri Qi  کشورها
رتبه 
2012 

400/1 مصر  1 0.07 0.029 2.333  ترکیه 1 0.46 0.049 
458/2 ترکیه  2 0.322 0.027 9.328  کویت 2 0.487 0.05 
491/3 ایران  3 0.32 0.027 11.328 تونس 3 0.535 0.05 
 4 0.5 0.05 1.4457 ایران 4 0.537 0.05 4.775 لیبی
 5 0.5 0.04 8.3690 مصر 5 0.569 0.05 5.491 کویت
 6 0.62 0.05 5.409 عربی  امارات متحده 6 0.603 0.05 6.775 تونس
 7 0.62 0.05 3.409 عراق 7 0.611 0.05 7.506 سوریه
 8 0.66 0.05 4.524 عربستان سعودي 8 0.635 0.05 8.414 قطر
 9 0.66 0.05 6.524 اردن 9 0.677 0.04 9.392 یمن
 10 0.69 0.05 7.417 لبنان 10 0.702 0.05 10.41 اردن

 11 0.86 0.05 10.518 سودان 11 0.732 0.04 11.39 عربی متحدهامارات 
 12 0.86 0.05 12.518 لیبی 12 0.798 0.05 12.41 سودان
 13 0.89 0.05 13.520 سوریه 13 0.864 0.05 13.47 عمان
 14 0.926 0.05 14.520 عمان 14 0.899 0.05 14.68 عراق

 15 0.95 0.05 15.498 قطر 15 0.939 0.027 15.31 عربستان سعودي
 16 1 0.05 16.778 یمن 16  1 0.05 16.51 لبنان



 107                                                                                                                        رانیبرکشور ا دیبا تاک انهیمدر منطقه خاور داریتوسعه پا

در میـان  جایگاه ترین پایین) در 0,694-1( ویکور بین
 اظلحـ ازدر ایـن سـال  .انـد گرفته قـرارکشور  16این 

کشـور داراي وضـعیت  3ترتیب  بندي بهوضعیت سطح
کشـور  6کشـور وضـعیت نیمـه مطلـوب و  7مطلوب، 

ســال نیــز  ایــن درداراي وضــعیت نــامطلوب هســتند. 
ایران دوباره در جایگاه چهـارم  ) وضعیت کشور2012(

و اسـت  گرفتـه قـرار مطالعـه مورددر میان کشورهاي 
نزول  ترائینپسال قبل به یک رده  هرچند نسبت به دو

 تـريمطلـوب نیمهداراي وضعیت  حال  این بااما  ،کرده
  باشد. در میان این کشورها می

 امـروزه: توسعه پایدار در کشـورهاي خاورمیانـه  
 کشـورها، بحـث تـرینمهم فرآیند، یک عنوان به توسعه

 از همچنـین .اسـت توسـعه درحال کشـورهاي ویژه بـه
متعادل،  پیشرفت کهمحر نیروي ي منزله به پایدار توسعه

 فرهنگـی و اجتمـاعی -اقتصـادي هماهنگ و  متناسب
 نیـز رشـد حـال در کشـورهاي ویژه بـه کشورها تمامی

قـه طکشورها واقـع در من این ازبسیاري  است. یادشده

خاورمیانه در تقاطع سه قاره آسیا، باشند. خاورمیانه می
 است قرارگرفتهافریقا و اروپا، در مجاورت اقیانوس هند 

 فـارس خلیجو پنج دریاى مدیترانه، احمر، خزر، سیاه و 
. همچنین وجـود چهارتنگـه بـزرگ اند شده  واقعدر آن 

دریـایى  هـاي راهها، بندرها و در میان انشعاب اقیانوس
سبب شده اسـت تـا از دیربـاز ایـن منطقـه بـه لحـاظ 
ــد ــته باش ــردى داش ــت راهب ــامى اهمی ــارى و نظ . تج

منطقـه قـرار گـرفتن در قه به علـت طاین من همچنین
سـر همـین  بـر ایجادشـدههاي تنش خیز جهان ونفت

دیگر مناطق جهـان توسـعه چنـدانی به موضوع نسبت 
بیشتر کشـورهاي واقـع در ایـن حـوزه  نداشته است و

ــورهاي  ــعه درحالکش ــوب  و توس ــوم محس ــان س جه
  تجزیـهاز  آمده دسـت بهبـا توجـه بـه نتـایج شـوند.  می

 مـوردکشـور  16در  مطالعه موردهاي شاخص وتحلیل
ــه ــه مطالع ــار دوره ب ــب  در چه ــالترتی ، 2006 هاي س

 حاصــله  در ایــن منطقــه نتــایج 2102و 2010، 2008
  .باشد می )3( شکل صورت بهخالصه  طور به
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  )رندگانمنبع: محاسبات نگا( نمودار جایگاه کشورهاي موردمطالعه در چهار دوره متوالی :3شکل 
  

 نمـاییم میمشـاهده نمودار هـم  طور که درهمان
حـدودي  تـا 2012تـا  2006 از سـال تمامی کشـورها
 انـده پایـدار بهبـود دادهعتوس لحاظ ازوضعیت خود را 

 ). بـا2012با نمودار سـال  2006سه نمودار سال مقای(
و کشور کویت ، ترکیه تونس هايکشورتوجه به نمودار 

داراي وضـعیت بهتـري  مطالعه دمورهاي در سالمصر 

 کشـور 16در بـین  مطالعـه موردهاي با توجه شاخص
یمـن، مقابـل کشـورهاي  داشته است. در مطالعه مورد

هـا بـا توجـه بـه سوریه، قطـر و سـودان در ایـن سـال
در حالت نامطلوبی قرار دارند  مطالعه موردهاي شاخص
    .)2(نقشه 
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2006  2008  

    
2010  2012  

  ؛ ترسیم نگارندگان2012تا  2006وضعیت کلی کشورهاي خاورمیانه از سال : نقشه 4 شکل
  

  ایران و توسعه پایدار  کشور
ایــران در قلــب خاورمیانــه همچــون پلــی دریــاي 

و  فـارس خلیجترین دریاچه جهان را به مازندران بزرگ
کنـد و شـمال بـه جنـوب وصـل مـیدریاي عمـان، از 

سیاســی  -ت فرهنگــیگــذرگاهی اســت بــراي ارتباطــا
 و )45: 1389(محمدي و دیگـران، دنیاي شرق و غرب

المللـی کـه از تـأثیرات هاي بیناي، با توانمنديمنطقه
برتـري خـود را  که نیز برخوردار است» سطح جهانی«

هاي سیاسی، اقتصادي، علمی و فناوري عالوه بر عرصه
در » محور قدرتمند«و نیز دفاعی، نسبت به کشورهاي 

وجـو خاورمیانـه) جسـت( آسیاي جنوب غربـی منطقه
و همچنین به عنوان یکی از کشورهاي قدرتمنـد  نماید

با داشتن ذخایر عظیم گاز و نفت و سایر شاخص هـاي 
ــاه  ــاکنون نتوانســته اســت از جایگ ــالقوه ت اقتصــادي ب

المللی برخوردار مناسب و مطلوبی در عرصه اقتصاد بین
پیش از . )40: 1391 (حیدري و انعامی علمداري، باشد

طریـق  پیروزي انقالب اسالمی، در حدود نـیم دهـه، از
نظام  درغرب و تالش براي ادغام  ابرقدرتوابستگی به 

المللی بـه کشـور برتـر منطقـه سیاسی، فرهنگی و بین
بود و با » نیابتی« عمدتاًبود. اما این برتري،  شده تبدیل

پیوندي  هاي برتري ساختاري ایران،ها و قابلیتظرفیت
  .نداشت

از چهار دوره بررسی  آمده دست بهبا توجه به نتایج 
 تأکیدهاي توسعه پایدار کشورهاي خاورمیانه با شاخص
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کشـور  گیـري کـرد کـهتوان نتیجـهبر کشور ایران می
نسـبت بـه  مطالعـه موردهاي در دوره طورکلی بهایران 

ــ ــورهاي خاورمیان ــوبکش ــعیت مطل ــري ه داراي وض ت

 2010هترین جایگاه ایران مربوط بـه سـال و ب باشد می
باشد که جایگاه سومی را بـه خـود اختصـاص داده می

  .  )5(جدول  است
  

  مطالعه وضعیت توسعه پایدار ایران نسبت به کشورهاي مورد :3جدول 

  مطالعه مورد هاي سال
 هاي توسعه پایدار در خاورمیانهشاخص اساس بروضعیت کشور ایران 

  ویتمیزان ضریب اول
توسعه پایدار نسبت به  ازلحاظوضعیت 

  دیگر کشورها
 موردجایگاه در میان کشورهاي 

  مطالعه
  4  مطلوب  5/0  2006
  4  مطلوب  5/0  2008
  3  مطلوب  53/0  2010
  4  نیمه مطلوب  5/0  2012

  محاسبات نگارندگان منبع:
  

از کنـیم نیز مشـاهده مـی جدول درطور که همان
ایران نسـبت  ت کشو روضع 2010تا سال  2006سال 

 تغییري نداشته است و مطالعه موردبه دیگر کشورهاي 
است با ایـن  قرارگرفتهارم ایران همچنان در جایگاه چه

نیـز در  مطالعـه مورداوصاف نسبت به دیگر کشورهاي 
هـاي توسـعه پایـدار شـاخص لحاظ ازوضعیت مطلوب 

ایـن کشـور بـا   2010است. تنهـا در سـال  قرارگرفته
 .اسـتبه جایگاه سوم صعود کرده  0,53ولویت ضریب ا
دوباره به جایگاه نخستین خـود  2012در سال  باالخره

  است.  قرارگرفتهخاورمیانه  کشورهايدر میان 

 Sustainable Society غیرانتفـــاعیموسســـه 
Foundation  24که در هلنـد واقـع اسـت بـر اسـاس 

 سـال درایران را  شاخص، وضعیت توسعه پایدار کشور
 صـورت بهو  مطالعـه مـوردکشور  151در میان  2012

میـزان ایـن شکل شماره برآورد کرده است که در زیـر 
 (ترکیـه ) با وضعیت مطلوبها براي یک کشور شاخص

و کشور ایـران  کشور با وضعیت نامطلوب (یمن)  یک و
   .)3(شکل  شده است آوردهنمونه  عنوان به

  
  کشور ایران  ترکیه کشور
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  یمنکشور

  
  2012هاي توسعه پایدار در دو کشور قوي وضعیت و ایران در سال وضعیت شاخص :5شکل 

  ).http://www.ssfindex.com( منبع:
  

 نمـاییم میطور که در شکل باال نیز مشاهده همان
 اسـت، قرارگرفتهجایگاه سوم  در این سال که ایران در

 وضـوح بهرا توسـعه پایـدار بـدتر  هـاي برتـر و شاخص
ــوان مشــاهده نمــود. مــی ــن شــاخص ت هــا از میــان ای

 غـذاییآب کـافی، مـواد  هاي امنیت بهداشتی، شاخص
 وداراي بیشــترین امتیــاز هــاي عمــومی بــدهیکــافی، 
، تولید انداز پسآموزش، هواي پاك، میزان  هاي شاخص

راي میـزان مصـرف داناخالص داخلـی، زنـدگی سـالم، 
هـا داراي بقیـه شـاخص باشـند وامتیازاتی متوسط می

باشـند. هاي باال مـیامتیازت کمتري نسبت به شاخص
تــوان بــه هــا مــیتــرین ایــن شــاخصیکــی از ضــعیف

، تجدیدپـذیرانـرژي هاي کشـاورزي ارگانیـک،  شاخص
 توجه به شکل باال کشـور همچنین با باشد.اشتغال می

اي د گازهـاي گلخانـهشاخص میزان تولی لحاظ ازایران 
نمودار زیـر میـزان  است. قرارگرفتهدر وضعیت بدتري 

) جامد وبیوگاز  -(بیوماس تجدیدپذیر هاي انرژيتولید 
نمــایش  1390تــا ســال 1380کــل کشــور را از ســال 

  دهد. می
  

0.02 0.02 0.02 0.07

0.53 0.51

0.23 0.23 0.23 0.22 0.23

0

0.2

0.4

0.6

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390
  

  )بیوگاز و جامد بیوماس(پذیر تجدید هاي انرژي تولید نمودار  سهم :6شکل 
  )منبع: سازمان آمار کل کشور(

  
 نمـاییم میکه در نمودار هـم مشـاهده  طور همان

هـاي در سـال پذیر تجدیدبیشترین میزان تولید انرژي 
بعد ترتیب از این سال به  به بوده است و 1385و 1384

 و )4هـاي (نمـوداراسـت.  یافته کاهشمیزان تولید آن 
ر کـل کشـور طـی د تولیدشـده) نیز میزان گازهاي 5(

   دهد.یک دهه را نمایش می
  

 درصد
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  کربن اکسید گاز دي میزان تولید  نمودار :8شکل   گاز منواکسید کربن میزان تولید مودار: ن7شکل 

  سایت سازمان آمار) انرژي، و برق امور معاونت نیرو، وزارت انرژي، ترازنامه: (مأخذ منبع
  

نمودارهاي فوق نیز میزان افـزایش تولیـد گازهـاي 
 روز روزبـهافزایش  و کربن اکسید دي منواکسید کربن و

بـه  توجـه بـابنابراین،  دهند؛نمایش می وضوح بهن را آ
بیشــترین نقــاط ضــعف کشــور ایــران در هــا داده

هـاي بـه شـاخصبـوط پایـدار مر ههاي توسـع شاخص
تـرین گـروه اصـلی ءباشـد کـه جـزیمحیطی مـزیست

  باشد. هاي توسعه پایدار نیز میشاخص
  

    گیرينتیجه
 و اقتصــادي فضـاي در اخیــر هـايســال تحـوالت

باعـث  خاورمیانـه، منطقـه نظـامی و سیاسی اجتماعی،
 توسـعه هـايشـاخص در عظیمـی تحوالت و تغییرات
ي حــوزه ویژه بــه خاورمیانــه يمنطقــه. اســت گردیــده

 60 از بــیش داشــتن اختیــار در علــت بــه سفــار خلیج
ــد ــابع درص ــد من ــرژي تولی ــت( ان ــاز و نف ــش  ،) گ نق

 ایـن دارد. در جهـانی عرصـه در ايویـژه ژئواکونومیک
 مـورد پایـدار، يتوسـعه هـايشاخص ارزیابی پژوهش،
 هـايبررسی برابر. گرفت قرار تحلیل و  تجزیه و بررسی
رکیـه توجـه بـه نمـودار کشـورهاي ت بـا گرفته صورت

 مطالعـه مـوردهاي تونس، کویت و کشور مصر در سال
 مــوردهــاي داراي وضـعیت بهتــري بــا توجــه شــاخص

داشـته اسـت. در  خاورمیانـهکشور  16در بین  مطالعه
مقابل کشورهاي یمن، سوریه، قطـر و سـودان در ایـن 

در حالـت  مطالعـه موردهاي ها با توجه به شاخصسال
  بــهکشـور ایــران  بــین  ایــن درنـامطلوبی قــرار دارنـد. 

نسبت به کشورهاي  مطالعه موردهاي در دوره طورکلی
 لحــاظ ازتــري خاورمیانــه داراي وضــعیت مطلــوب

ــاخص ــزان ش ــورداري از می ــدار  برخ ــعه پای ــاي توس ه
  باشد.  می

هـاي اکولـوژیکی توسـعه، گاهی محدود از جنبـهآ
کمبود نیروي مطلع و مجـرب و نبـود منـابع مـالی و... 

ائل ارتباط تنگاتنگ باهم دارند و همراه بـا همه این مس
هاي قانونی و نبود اطالعات علمی مشـکالت را نارسایی

بنابراین، مطالعه موانـع توسـعه در  سازند؛می روزافزون
ریزان تواند برنامههاي چهارگانه نظام اجتماعی میحوزه

کشور را با تحلیل عمیق و علمی علل و موانـع موجـود 
بــا طراحــی  هــا آنآشــنا ســازد تــا  بـر ســر راه توســعه

 سـوي بهمدون توسعه در سطح کـالن راه را  هاي برنامه
ا بـ در ایـن راسـتا،  توسعه پایدار کشور همـراه سـازند.

تــوان هــایی کــه انجــام گرفــت مــیتوجــه بــه بررســی
هاي جهـانی جهت  بهبود شاخص پیشنهادات زیر را در

کشـور  (خاورمیانه )وتوسعه پایدار در کشورهاي منطقه
  ارائه داد.ایران 

  
  الف) در سطح منطقه 

  خاورمیانه کشورهاي در قضایی و حقوقی اصالحات -1
 در اصـالحات طریـق از زدایـی فقر و پایدار توسعه -2

 محلی جوامع تقویت و محلی هايحکومت
 تجـاري اصالحات ترویج هادولت نقش در بازنگري -3

  خاورمیانه کشورهاي در
 اصـالحات بـه بخشـیدن سـرعت و کـردن نهادینه -4

 خاورمیانه کشورهاي در اقتصادي
 هــاشــرکت اجتمــاعی مســئولیت تقویــت و تـرویج -5

  خاورمیانه درکشورهاي

 تن تن
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 کـار و کسب فضاي در تسهیل منظور  به اصالحات -6
  خاورمیانه کشورهاي در

 نهـادي اصـالحات دررونـد جنسیت داشتن نظر در -7
  خاورمیانه کشورهاي در

 در حقوقی قواعد براي دانش تولید و سازيفیترظ -8
 عرب کشورهاي

ــت -9 ــازيظرفی ــه س ــفافیت منظور ب ــی ش  و حکمران
  . خاورمیانه کشورهاي در یکپارچگی

  
  ب) در سطح کشور

هـاي ملـی و چالش و مسئله امنیت، هم در محیط .1
  هم در سطح منطقه

: این امر چالش و شاخصـی بـراي فنّاوريصنعت و  .2
بر مناسبات عمومی کشورها  و تسلط یافتگی توسعه

ــه ــا محــیط منطق اي اســت. (شــاخص صــنعت و ب
کننـده میـزان اسـتقالل و غلبـه تکنولوژي، تعیـین

 ).محیطی است
هاي آمایش سـرزمین و بهـره بـرداري اجراي طرح .3

براساس توان اکولوژیکی نواحی کشور جهـت نیـل 
 به شاخص هاي توسعه پایدار.

دهنـده  فرهنگ سازي و تقویت ارگانهـاي آمـوزش .4
ي افزایش تـوان بهـره نیروي انسانی ماهر در زمینه

 وري.
هـایی جهـت بهـره بـرداري ها و برنامهاجراي طرح .5

درست از منابع طبیعی برحسـب تـوان و اسـتعداد 
  ی این منابع .کیفی و کمّ

  
  منابع

اي بر توسـعه پایـدار . مقدمه1378 آ.الیوت، جنیفر. .1
 رضــامتــرجم؛ عبدال .توســعه در کشــورهاي درحال

الدین افتخاري و حسـین رحیمـی، انتشـارات  رکن
 .1378توسعه روستایی، چاپ اول 

 . توسعه1380 مکنون. رضا و حسین سید بحرینی، .2
 شناسی، محیط مجله عمل، تا فکر از پایدار، شهري
 .  60-41 )،27( 27 شماره

 الـدین افتخـاري.بدري، سیدعلی و عبدالرضا رکـن .3
تحقیقـات  .روش. ارزیـابی پایـداري: مفهـوم 1382

  .69جغرافیایی، شماره 
: متـرجمین گـرا،مردم . توسعه1381براهمن، جان. .4

 .تـوکلی مرتضـی و افتخـاري الـدینرکن عبدالرضا
 موسســه بازرگــانی، نشــر و چــاپ شــرکت تهــران،

 .بازرگانی هاي پژوهش و مطالعات
 . توسـعه1383نادر زالی.  و محمدرضا پورمحمدي، .5

 بـه تحلیلی نگاهی با( زهاانداچشم و چالش انسانی،
 علـوم مجلـۀ .ایران) در انسانی توسعه هايشاخص
 ســال دهــم، تبریــز، دانشــگاه اجتمــاعی و انســانی
 جغرافیا. ينامه ویژه ،15 شماره

سـایت . 1393. هـاي کشـورهاجمعیت و مسـاحت .6
 : لینـک دسترسـی:1393آفتاب زمـان دسترسـی 

http://www.aftabir.com. 
آینـده توسـعه در  .1389. حسـینحافظیان، محمد .7

دانشـکده  مجله. اندازها ها و چشم خاورمیانه: چالش
، پـاییز 1، شـماره 40دوره  ،حقوق و علوم سیاسـی

1389. 
 .1385 پـور.ساسان فرزانه و کریم دلیر، زادهحسین .8

 نگرشــی بــا شــهرها: اکولــوژیکی پــاي جــاي روش
 جغرافیـایی، تحقیقات فصلنامه تهران. شهر برکالن
  .82 شماره: مشهد

 ه و. اصــول توســع1375 کـریم. زاده دلیــر،حسـین .9
  .1375 دانشگاه تبریز، تبریز، عمران،

. 1391حیدري، محمد و سهراب انعـامی علمـداري. .10
دیپلماسی اقتصادي در سیاست خارجی جمهـوري 
اسالمی ایران. فصـلنامه تخصصـی علـوم سیاسـی، 

  .39-61سال هشتم، شماره بیستم، صص 
ــپور، .11 ــیدعبدالهادي دانش ــا و س . 1386 مرادپور.رض

 مطالعـه( پایـدار روستایی سکونتگاههاي یابی مکان
 نشریه .)شمالی خراسان چاي قره روستاي: موردي

 .12-23: صص .45 ش هشتم، سال نگار، شهر
هـاي . رونق نفتـی و چـالش1387درگاهی، حسن. .12

(با تاکید بـر سـاختار تجـارت و  ي اقتصاديتوسعه
ــت ــاهش رقاب ــهک ــران). مجل ــذیري اقتصــاد ای ي پ

  .92-71 ، صص43ي تحقیقات اقتصادي، شماره



 113                                                                                                                        رانیبرکشور ا دیبا تاک انهیمدر منطقه خاور داریتوسعه پا

. 1385 السادات و غالمعلـی نجفـی.زاهدي، شمس .13
ي پایدار. مدرس علوم انسانی، بسط مفهومی توسعه

 .49ي شماره
ــی و میرنجــف موســوي. .14 ــادي، عل . 1388 زنگــی آب

هاي هاي جنسیتی و شاخصتحلیل فضایی نابرابري
 مربــوط بــه آن در کشــورهاي خاومیانــه. فصــلنامه

 .7شماره  آمایش، جغرافیایی
توسعه پایدار و مسؤولیت  .1380 .اهللاکرامت ،اريزی .15

مجلـه  .قـرن بیسـت و یکـم ریزان شهري دربرنامه
صـفحه  ،160 دوره، انسانی دانشکده ادبیات و علوم

 .385تا  271
ســایت رســمی ســازمان آمــار کــل کشــور، لینــک  .16

 http://www .amar.org.ir/ default دسترسـی: 
.aspx 

 کـاظمی سـید مهـدي موسـی و حسـین، شکوئی، .17
اقتصـادي  اجتمـاعی هـايمولفـه .1378 محمدي.

 قـم. اولـین مـوردي پـژوهش شهري، پایدار توسعه
 شـهري، نـواحی در پایدار توسعه دیریتهمایش م

 تبریز. دانشگاه
محمدي، تیمور، مجتبی کریمی، نگین نجـارزاده و  .18

. عوامـل مـوثر بـر 1389 کـرم اوغلـی.معصومه شاه
ــوم  ــلنامه عل ــران. فص ــگري در ای ــاي گردش تقاض

 .10اقتصادي، سال سوم، شماره 
. 1389 حسن و فرهاد رهبر.میرشجاعیان حسینی،  .19

هــاي توســعه پایــدار ن مولفــهبررســی علیــت میــا
ــه و ــمال  درکشــورهاي خاورمیان ــاآش ــا).  فریق (من

، 25ي فصلنامه مطالعات انرژي، سال هفتم، شماره
 .88-63، صص 1389تابستان 

 توسـعه و کشـورهاي توسعه .1375 .یوسف نراقی، .20
  .انتشار سهامی شرکت تهران، نیافته.

ــد .21 ــفی، زاه ــهري و  .1387. یوس ــدار ش ــعه پای توس
مجموعـه  .پـذیري آناي فـرارو در تحقـقهچالش
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