محیطشناسی،دورة،44شمارة،4زمستان،7931صفحة887-866


چارچوب سنجش و ارزیابی وضعیت مناطق استانی ایران از منظر مفهوم
اقتصاد سبز
سحر نداییطوسی ،* 1عاطفه ملکخانی

2

 .1استادیار ،گروه برنامهریزی و طراحی شهری و منطقهای ،دانشکدة معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2کارشناسی ارشد برنامهریزی منطقهای ،دانشکدة معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
atefe_malekkhani1992@yahoo.com
تاریخ وصول مقاله1931/11/11 :

تاریخ پذیرش مقاله1931/11/11 :

چكيده

تداوم رویکردهای مرسوم و یکسویة رشدوتوسعه در دهههای اخیر ،مبتنی بر مدلهای اقتصادیِ هزینه-فایده و حسابداریهای مالی،
نگرانیهای جهانی شدیدی را در سرتاسر جهان برانگیخته است .این الگوها ،گرچه باعث ارتقاء شاخصهای رشد و تولید ثررو شرده
است ،اما عمدتاً به تنزل و افت محیطزیست ،افزایش آلودگی هرا ،تخریرو و زوال منرابح محی ری ،توزیرح نرابرابر ثررو و در نتیجره
ناپایداری توسعه در کشورها و مناطق منجر شده است .در راستای تحقق و عملیاتیسازی رویکردهای پایدار توسعه در سالهای اخیرر
انگاشت اقتصاد سبز ،بهمثابة اقتصادی سازگار با محیطزیست ،کمکربن و با انتشار پایین ،به جریان اصرلی گتتمران توسرعه و اقتصراد
تبدیلشده و مدل های عملیاتی متعددی نیز برای سنجش وضعیت و ارزیابی عملکرد کشورها و مناطق در راستای این هدف پیشرنهاد
شده است .با اعتقاد به کاستی روشهای جهانی مرسومِ ارزیابی و رتبهبندی در سنجش قیاسی وضرعیت منراطق ،در ایرن پر وهش از
روششناسی نوین ،پویا و پیشنهادیِ چندجزیی مبنی بر «تحلیلگونهشناسی» در چارچوب تحلیل (فشار-وضعیت-پاسخ )PSRاستتاده
شدهاست .در اینراب ه ،با نیت پاسخگویی به پرسشاصلیِ «آسیوشناسی وضعیت و جایگاه مناطق اسرتانی ایرران برحسرو انگاشرت
اقتصاد سبز» ،هدفِ «تدوین چارچوب مناسو سنجش و ارزیابی وضعیت قیاسی منراطقاسرتانی برحسرو انگاشرت اقتصراد سربز» در
دستورکار قرار گرفته است .بهعنوان برونداد پ وهش ،مناطق به ششگونة مناطقابتدایی (توسعهنیافته) ،مناطقناپایردار ،منراطقدارای
رشد لجامگسیخته ،مناطقحتاظتی و توزیعی ،مناطق درحالگذار بهسوی اقتصاد سبز و مناطق دارای اقتصاد سبز طبقهبندیشرده و در
نهایتو متناسو با جایگاه هر من قه چهار رویکرد حتاظتم لق/پیشگیری ،پیشرایندی یرا ترمیمری ،پایرداری و نروآوری اکولوژیرک
پیشنهاد شد.
كليدواژه
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 .1سرآغاز

ثااروش شاادهاگااد ،اراای ع اادتیً بااه قی اا .تناازل و افاا.

مسئلة پژوهش -تداوم رویکردهای رروا م و یا وا ی

رحیطزیس ،.افازای

رشد و ت وعه در دهههی اخیر ،برربنی ردلهی اقتصید

رحیط ،،ت زی گیبرابر ثروش و در گتیجه گیپییادار ت واعه

هزینه-فییده و حسیبدار هی رایی ،،گرراگا،های هاایگ،

در کش رهی و رنیطق ت یم شده او .به گ اه لریرهی ارائه

شدید را در ورتیور هاین براگریخته اوا .ایاا ایر های

شاده در گازارس وایل  6102صاندو هاایگ ،طبیعا.

گرچه بیعث ارتقیء شیخصهی رربا
* گ یسنده رسئ ل:

باه رشاد و ت ییاد

لیا دگ،های ،تخریاو و زوال رنایب

) (WWF, 2016تح .عن ان «گزارس وییرة زگاده» ،هااین
Email: s.n.tousi@gmail.com
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زمستان 7931

ر اهه ب ده او.؛

بهط ر که لهنگ ایا کسر گیز به شدش در حیل افازای
او .همچنیا ،بررو ،لریرهی هایگ ،رربا
گیزهی گلخیگاها

ایا وه رتغیر پس از هم و وایز شایخصهای داخلا،،
همرقییس ش گد تی ارکین روم لنهی در کنایر یا دیرار در

باه اگتشایر

ی

گ دار ریسر ش د رطیبق گ دار ،گرچاه ارزسافازودة

کش ر در فیصل ویلهی  0831تی  0871بای لهنرا ،گسابتیً

)(Boden, Marland & Andres, 2017

گشینگر رشد  01برابر ریزان اگتشیر کربا گیش ،از رصرف

وری افزای

و خ .هی فسیل ،ب ده او .ایر هی رشد و ت واعه در

به وضعی .ت وع پییادار افا .گسابتیً شادید را گ ایی

ایران گیز ،گرچه به پیرو از روگدهی پی ده شدة هاایگ،،

ر ،دهد ت زی درلرد گیز تی وایل 0871رو باه بابا د با ده

به ت یید ثروش و افزای

ارزس افزودة گیش ،از بخ های

داشته او ،.اری در ه یا حیل روگاد رربا

او ،.اری از ایا ویل افزای

گیبرابر در واطح کشا ر باه

رختلف اقتصید رنجر شده او ،.اری گیبرابر هی درلرد

چشاام راا،خاا رد ایااا روگاادهی در کناایر هشاادارهی

و گیز اخالل در تحقق هادف ت واع پییادار را باه ه اراه

رنعکس شده در گزارسهیی ،همچ ن پروژة هاایگ ،کاربا

داشته او .برا تشریح ایا وضاعی .در شاک  ،0وار

( ،(UNFCCC, 2017کاه ایاران را در وایل  6102در رتبا

به وه شیخص ارزسافازوده ،ضاریو هینا،

هفتم ریزان اگتشیر د اکسیدکربا هایگ ،طبقهبند ر،کند،

زریگ ،ررب

(گ ییین گر وضعی .گیبرابر ) و گیز شیخص تلفیقا ،لرراین

و گیز لریر گرران کنندة رحیط زیست ،،همچ ن خشا شادن

هفتم اهداف ت وع هزاره ( (MDGربن ،بر ت واع پییادار

درییچه هی داخل ،،لیا دگ ،ها ا و تخریاو هنرا های و

به ص رش اوتیگداردشده در کنیر ی دیرر گ یی

داده شده

زریا هی طبیع ،،گرراگ،هی شدید را در دهههی اخیار

او .در روم ایا شک از دادههی رو  ،بیگ

ررکز و

گسب .به ایر هی ررو م رشد براگریخته او.

ررکز لریر ایران ییر گرفته شده او .و ک شا

شاده تای
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8

هدف هفتم توسعه هزاره

ضریب جینی

ضریب جینی)( Linear

ارزش افزوده

ارزش افزوده)( Linear

هدف هفتم توسعه هزاره)( Linear

0.7
0.6

0.5
1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

شکل  .1سری زمانی قیاسی ارزشافزوده ،ضریب جینی و شاخص تلفیقی آرمان توسعة پایدار اهداف توسعة هزاره در ایران از سال 1831
تا 1831
(منبح :نگارنده براساس دادههای مرکز آمار ایران)
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پیشینة نظری پژوهش -روگدهی گیپییدار اشایره شاده،

گخس .به ضرورش هم راوتیی ،وییوا .های اقتصاید بای

ضرورش تغییار پایرادای  ،کشا رهی رختلاف باه وا

اص ل رحیط زیست ،اشیره داش ،.گی .گزارس هی تک یلِ،

رویکردهی پییدار را ضرور ویخته او .در ایا راواتی،

بعد روییروی ،بی رشکالت ،از قبی تغییراش لب و ه ای،،

دهه پاس از گخساتیا

تخریو الیا اوزون ،هنرا زدایا ،گررسایر و از دوا.

اهالس زریاِ 0ویزرین رل رتحد در ریا دوژاگیرو ،رجادداً

دادن رنیب در هااینِ درحایلت واعه با د در وایل ،6113

اهالس هایگ ،ت وع پییدار (ری  )01و گیز اخیراً در وایل

رجدداً ایا اگریشا .باه عنا ان واکنشا ،وییوا ،در برابار

 6106کنفراگس ت وع پییدار ویزرین رل رتحد (ریا )61

بحرانهی رتعدد و چندهیگب هایگ( ،ریی ،و رک د هایگ)،

برگزار شد ط ،ایا ویل هی ،بییگیه هی بیاای للا ،رتعادد

احییء شد؛ همچنیا در لوری وایل  6117گزارشا ،تحا.

در وطح هاین در ویل  6116و ی

7

گیز در خص ص ت وع پییدار صیدرشده اوا .دوات رکیر

عنا ان «وا دا هدیادا هااایگ ،واابز ( ،» (GGNDشاایر

 ،60بی داعی ارائ برگیرها ع لییت ،،دو.ییب ،باه پییادار

رج عاها از وییواا.های ع لیاایت ِ،بایزلفرین ،اقتصااید،

را در ت ازن ریین واه رکاا «رشاد و پیشارف .اقتصاید »،

ت وط یک ،از گ یسندگین برگیر کیر اقتصید وابز رنتشار

«برابر اهت ایع »،و «حفیظا .از رحایطزیسا ».رعرفا،

شاد

راا،کنااد پیاارو ایااا دواات رکیر ،واایزرین رلاا رتحااد و

) UNEP, 2012; Boehnert, 2016در ژوئاااا ،6117

گ یسندگینِ دیرر به ارائ چیرچ ب هی رفاا ر ،رتعادد

هم زرین بی تدارو رقدریش کنفراگس تغییراش لب و ها ای،

;(Cameron Allen, 2012; Dalal-Clayton, 2013

01

پییاادار پرداختااهاگااد؛ ازه لااه

ویزرین رل در کپنایگ ،بییگیها بیاویزریگ ،در پشتیبیگ،

چایرچ ب رفاا ر( 5Ps ،شایر پانب بعاد واییره ،راردم،

از اقتصااید واابز بااهعناا ان راهحلاا ،باارا رویاایروی ،باای

گی بخت ،،شراک .و صلح ،اعالمشده در دوت رکیر ت واع

بحرانهی رتعادد رنتشار شاد هامچنایا رج ا ع ا ر،

پییدار 6181ریالد ) ،دایرة پییدار ِ 6پیشناید ویزرین رل

ویزرین رل رتحد ،بی گی .روییروی ،بی فقر و دو.ییب ،باه

رتحااد) (James, et al, 2015و اباازار طراحاا ،پییاادارِ

هدف ت وع پییدار ،اگریش .اقتصید وبز را بهعنا ان یکا،

اک ی ژیک 8(ESDT( ،تح .عن ان ریتریس ت وع پییادار-

از دو ر ض

کنفراگس  Rio+20اگتخیب و رعرف ،کرد کاه

راهبرد هیر ت وع وبز (SLDI, 2010) -در ایاا رابطاه،

به هلو ت هه گستردة هایگ ،در ایا خص ص رنجر شاد

اگریش .اقتصید وبز 4گیز برا گخستیا بایر در وایل 0737

گزارس اقتصید وبزِ ( (GER00پروگرام رحیطزیست ،ویزرین

راایالد ت وااط گروهاا ،از اقتصاایدداگین پیشاارو درزرین ا

رل رتحد در ویل  6100در ادار ایا ک ش هی رنتشر شد

رحیط زیس( .ازه له پیرس و ه کیران ،)1بیهادف تنظایم

در دویربر ویل  ،6100گروه ردیری .رحیطزیس .وایزرین

رصیدیق و دوت رکیرهی ع لییت ،ت وع پییادار و تادویا

از  41وایزرین تخصصا،،

باارا درو و واانج

چیرچ ب ونج

و اگدازه گیر ریزان پیشرف .اقتصاید در

راوتی اهداف ت واع پییادار ،در قییاو گزارشا 2،بارا
دوی .اگرلستین بهکیربرده شد
در ادار ک ش هی ص رشپذیرفته ،در راوتی رفیهیم

رل رتحد در ه یهنر ،بی بای

برگیرااههاای و ارگااینهاای واایزرین رلا رتحااد ،بااه اگتشاایر
دیدگیههی کل ،خ د درزرینا اقتصاید وابز تحا .عنا ان
«بهو

اقتصاید وابز دربرگیرگاده و رتا ازن »06پرداخا.

اگریش .اقتصید وبز در کنفراگس  6106ویزرین رل رتحاد

ع لییت ،پییدار شیر رفا م اقتصاید وابز ،در وایلهای

( (Rio+20بهعن ان رسیر رام در دوتییب ،به ت وع پییدار

 0770و  0774گزارسهیی ،تح .عن ان برگیرههای کایر

و روییروی ،بی فقر ،که به باب د باهروز اگسایگ ،و عادای.

دوم 9و و م 3بای ر ضا
«ونج

«وابز کاردن اقتصاید هاایگ »،و

ت وع پ ییدار» رنتشار شاد درحایی،کاه گازارس

اهت اایع ،و هاامزرااین کاایه

خطااراش رحاایطزیساات،

ر ،اگجیرد ،به رو ی .شنیخته شاد رویکارد اقتصاید وابزِ
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ویزرین رل رتحد وررییهگذار و فعییی .هی اقتصید را

تلفیق خط ،لن هی در قییو شیخصهی ترکییب ،،بدون رف

به و  .گس هدید از وررییه هدای .را،کناد :وارریی

همخط ،هی و روابط رساتقیم و غیررساتقیم بار قارار ریاین

فیزیک ،پیو ،ورریی طبیع ،،گیرو کیر ریهر وییم و وبز و

شیخصهی اوت ار هستند همچنایا رنایب اصال ،در زرینا

(UNEP, 2015; United

شیخصویز اقتصید وبز صرفیً در قییو شیخص ،ایستی باه

گایدهاای اهت اایع ،عیدالگااه

) Nation, 2011; Wanner, 2015بر ایا اویس ،ط ،چناد

اگدازه گیر وضعی .رنیطق برحسو شیخص اقتصاید وابز

ده گذشته ،اگریش .اقتصید وبز به هریین اصال ،گفت این

پرداختهاگد؛ در گتیجه ،ایا رویکرد ارکاین لوایوشنیوا ،و

ت وعه تبدی و به تدویا اوتراتژ هی رشاد و ت واعه در

ردییب ،پ یای چرایا ،ع لکارد ضاعیف رنایطق در زرینا

وراور هاین و تغییر شک وییو .هی به و  .بخ های

اقتصید وبز را ولو را،کناد در واطح ایاران گیاز گرچاه

اقتصید پییدار همچا ن فنایور های پایو ،اگارژ های

بررو ،ایر هی رشد و ت وعه در دهههی اخیار گشاین از

تجدیدپااذیر ،خاادریش لب ،ح اا وگقاا واابز ،راادیری.

افزای

ضییعیش ،ویخت ین هی وبز و هنر هی و کشیورز رنجار

او ،.اری بروز رسیئل ،هامچا ن تان

شااد

ارزس افزوده و رشد اقتصید در ک تیهردش داشاته
لبا ،،خشکسایی،،

)(Raul Gouvea, 2013; Dalal-Clayton, 2013

لی دگ ،هی رحیط ،،تخریو ب ،رویه دارای ،هی طبیعا ،و

تحلی هی اونید ص رش پذیرفتاه ت واط گریرگادگین از

زریا هی کشیورز  ،اگتشایر گیزهای گلخیگاه ا و را در

ایا هریین هی عل  ،،به ییر ابزار تحلی رنیب در پییرایه

برداشته او .از ایا رو ضرورش طرح و کیربس .رفایهیم

اوتنید شبکه عل م ( ، (Web of Scienceگشینگر لن او.

پییدار و اقتصید وبز در دوت رکیرهی ت وع ورزریا بای

که گرچه هلوِ ت هه گسب .به ایا اگریشا .کاموبای

از

ویل  0771لغیز شده او ،.اری ک ش های اصال ،لن باه
ویلهی پس از  6100ریالد بیزر،گردد

ضرورت انجام پژوهش در زمینةة اتصاةاد زةبا ةا

رویکرد گ یا بی

از پی

لشکیر شده او.

بی گی .رف کیوت ،هی پی گفته و گیز ارائ چایرچ ب،
کیرلرد ،پ یی و یکپیرچه ،دوت رکیر اصل ،رقیی پای ِ رو بای
گی .تحقاق اهاداف پییادار اقتصاید وابز در وارزریا ،باه

رویکردی نوین ا تأکید ر موردپژوهی منصخب -بایوه د

پیشناید چیرچ ب یکپیرچاه و پ یای ارزیایب ،و وانج

ت یر ،ک ش هی ص رش پذیرفته برا ع لییت ،کردن ایا

وضعی .رنیطق اوتیگ ،ایران از رنظر اقتصید وبز اختصایص

رفاا م ،هاامچناین بااه دییا رشااخص گبا دن راهکیرهاای

ییفته او .بی ایا بیور که تحقق هر هدف ،در گایم گخسا.
وضاعی .و کشاف فیصال ریاین وضاعی.

ع لیاایت ِ،ر ردت افااق و گبا د چاایرچ ب ونجشا ِ،راادون،

رستلزم ونج

پیشرف.هی اگدک ،در راوتی تحقق اهداف ت وع پییادار

ایده لل بی وضعی .فعل ،او .و گیز برگیرهریز برا تحقق

و اقتصید وبز ص رش گرفته او .بسییر از کشا رهی گیاز

دوت رکیرهی اقتصید وبز رستلزم ارزییب ،،لویوشنیوا ،و

هاامچنااین از رعییرهاای رنیوااب ،باارا پیریاار ع لکاارد

شنیویی ،عرصه هی دارا کیوت ،او .در ایاا رابطاه در

رحاایطزیساات ،و گاازارسدهاا ،وضااعی .پییاادار خ ا د

اداراه پااس از راارور رفایهیم و راادلهاای روسشنیواا ،و

برخ ردار گیستند ررور بر گزارس هی و گیاز رویکردهای

ارزییب ،ررتبط ،ک ش

ارزییبیگ ررو م هایگ ،ت وط گریرگدگین گ یای لن اوا.

رؤثر و کیرلرد چیرچ ب ع لیایت ،رنیواب ،بارا ارزیایب،

که عالوه بر اگدو ب دن پژوه های اگجایم شاده در ایاا

وضعی .رنیطق براویس رفا م اقتصید وبز و ربتن ،بر ردل

زرینه ،ردل هی ررو م گیز برا ارزیایب ،وضاعی .رنایطق
برحسااو رفاایهیم پییاادار و اقتصااید واابز ،کیواات،هاای
رتعدد دارگد ایا ردلهی ،ع دتیً بر شیخصهی رتعادد و

شده او .تی از خالل ردل رفا ر،

"فشیر-وضعی-.پیوا " ارائاه شا د و براوایس لن گیاز
08

وضعی .رنیطق ایران ارزییب ،ش د

چارچوب سنجش و ارزیابی وضعیت مناطق استانی ...
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(UNGC, UNEP, Oxfam & WRI,

انگاشت اقتصاد سطز

) 2011گایدهاای اقتصااید  ،ه یگنااد واایزرین ت وااعه و

ه یگند اگریش .ربام ت وع پییدار ،همچنین های تعریاف

ه کاایر هاای اقتصااید ( )03 OECDو اتاای بیزرگاایگ،

هیر و ر ردت افق ،از رفا م «اقتصید وبز» و «رشد وبز»04

بیاای ل ( ،)07 ICCگیز اقتصاید وابز را اقتصاید تعریاف

ایاا

رااا،کنناااد کاااه در لن «رشاااد و بابااا د اقتصاااید » و

(Brand, U, 2012; Tienhaara,

«رسئ یی.پذیر رحیطزیست »،همراواتی با ده و هامزراین

وه د گدارد ) (UN, 2011بیوه د دشا ار تفکیا
اگریش .از ت وع پییادار

) ،2014اکثاار پااژوه گااران باارایابیورگدکااه اقتصااید واابز
بیزتفساایر هدیااد از رفااا م ت وااع پییاادار

(United

) Nations, 2012و گیز دوت رکیر و ایر وارة هدید قرن 60

پشااتیبین ت وااعه اهت اایع ،گیااز بیشااند

;(Bacher, 2011

) UNEP, 2012برخ ،دیرر همچا ن  Mooreو ه کایران
( )6104و گیز گزارس اقتصید وابز ی گا

)(UNEP, 2012

) (Dalal-Clayton, 2013او .که را،ک شاد راهکیرهای

از طریق تعییا  01بخ

خالقیگه ا برا روییروی ،بی چیی هی رتعادد هاایگ ،در

رشد در زرینه هیی ،از قبی خدریش اگرژ  ،لب و رادیری.

چیرچ ب ظرفی .هی اک ی ژیک ،ارائه دهد گظری اقتصاید

پس یگد ،ح ا وگقا کامکاربا و اگارژ های پایو تلقا،

او .که ویستمهی اقتصید بییاد

ر ،کنند رتفیوش بی ایاا دیادگیه ،دپیرت این رحایطزیسا.

(Boehnert,

اقتصاید بای

وبز دال بر ایا ر ض

به رنطق ویستمهی اک ی ژیک ،رتعاد بیشاند

اقتصید  ،اقتصید وابز را فرصا.

بریتیگیی بی هدف هدای .اقتصید بریتیگیی بهو

) 2016در ایا چیرچ ب ،برخ ،از گ یساندگین هامچا ن

ردپی وبزتر ،61ایا اگریش .را باه بخا هایی ،خایص از

 Nahmanو ه کیران ( )6102و گایدهیی ،هامچا ن بیگا

اقتصید رحدود گکرده ،بلکه لنرا ویژگ ،بارا کا اقتصاید

هااایگ ، (World Bank, 2012) ،پروگااارام حفیظااا.

ر،داگد که به افزای

رشد همزرین بی پییدار رحیط ،رنجر

رحاایطزیساا .واایزرین رل ا رتحااد (UNEP, 2011) 01و

ر،ش د ) (Spelman, et al, 2011فارومِ داگ ایرک ،ت واع

واایزرین هااایگ ،ی گسااک ) (UNESCO, 2011در پاا،

پییادار وایزرین رلا رتحاد

)(Danish 92 Group, 2012

بحران هی اقتصید  ،فقر و تغییراش اقلیم ،اقتصاید وابز یای

اقتصید وبز را گه ی

رشد وبزِ دربرگیرگده را «ابزار و رسیر رام» در دو.ییب،

تح لِ پ یی و رداوم تعریف ر،کند که ر هو رفایه بشار و

به هدف گایی ،ت واع پییادار ،یعنا ،رفایه راردم در عایا

دوترو ،عیدالگه به فرصا .های برابار بارا ه اه راردم

احترام به رحیطزیس ،.تلق ،ر،کنند؛ اقتصید وایزگیر بای

ر ،ش د و از رحیط زیس .و یکپیرچر ،اقتصید بای ظرفیا.

رحاایطزیساا ،.کاامکااربا باای ریاازان اگتشایر پاایییا کااه بااه

برد رحیط ،حفیظ .ر،کند ائتالف اقتصید وبز (،)60 GEC

چیرچ بهی و ظرفی.هی اک ی ژیک ،احترام ر،گذارد ،باه

ایا اگریش .را به رعنی اقتصید تیبلور را،داگاد کاه در

وضعی .ثیب ،.بلکاه فرلیناد تغییار و

ایجاید رشایغ وابز 02رنجاار شاده و رساتلزم حک روایاا،

چیرچ ب رحدودی .هی اک یا ژیک ،واییره زرایا بارا

شییسته (دربرگیرگده ،رشیرکت ،،حسایب پاذیر و شافیف) و

ه رین کیفی .باتر زگدگ ،را به اررغاین را،لورد  Carfiو

تص یمگیر یکپیرچه او .پی ینگیرا هاایگ09UNGC ،و

 )6106( Schiliroگیز لن را اقتصید بر پیی اص ل پییدار

پروگاارام حفیظاا .رحاایطزیساا .واایزرین رلا رتحااد در

تعریف ر ،کنند که گتیج لن بابا د رفایه اگساین و عادای.

تعریف ،رشترو و ه ههیگبهگرر ،اقتصید وبز را اقتصید بای

اهت یع ،و همزرین کیه

خطراش رحیطزیست ،و هباران

 0ریاازان پاایییا اگتشاایر کااربا؛  6کاایرلی ،رناایب و 8

کسر های اک ی ژیا

دربرگیرگدگ ،اهت یع ،را،داگناد کاه وا دا بابا د رفایه

ه کیران ( )6100اقتصید وبز را رعیدل اقتصید کمکاربا ،بای

زگدگ ،بشر و همزرین برابر اهت یع ،و ارتقی رالحظیش

ریزانِ پیییا رصارف اگارژ و ت ییاد لیا دگ ،و ضاییعیش

اوا .افاراد ریگناد  Xiaoweiو
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تعریف را،کنناد کاه راردمرحا ر اوا .و از هامزیسات،

ویزد تعیریف رتعدد دیرر گیز در ایاا خصا ص وها د

رسیی .لریز اگسین و طبیع .پشتیبیگ ،ر،کند

دارد ازه له تعیریف ویزرین رل رتحد که ت واع پییادار

بیوه د تعیریف رتعدد ،واضح او .که تأکید اگریشا.
«اقتصید وبز» بی

از دیرر ابعید پییدار  ،بر ابعید اقتصاید

را گیحیاا هاامپاا س ریااین وااه بعااد هیرعااه ،اقتصااید و
رحیط زیس .تلق ،ر ،کند یی تعیریف ،که ت واع پییادار را

او .در گزارس اخیار  UNEPدر را رد اقتصاید وابز باه

لن گ ا ع ،از ت وااعه راا،داگااد کااه ه یهنااگ باای واارع.

«واژة حق اقتصید »66اشیرهشده او.؛ بی ایا گی .که اقتصاید

خ دترری  ،رحیطزیس .و در چیرچ ب ظرفی.های بارد

راا،ت اگااد اوااتراتژ رک لاا ،در خاادر .حفیظاا .از

رحیط ،بیشد

رحیطزیس .تلق ،ش د؛ باه ایاا رعنای کاه رشاد درلراد و

«توزعة زبا» رفا ر ،هیر و ت وعه رح ر برگرفتاه از

اشتغیل از طریق وررییهگذار هی ع ر ،و خص ص ،باه

رفا م ت وع پییدار او .که بی دق .لثایر رحایطزیسات ،و

اگتشیر کاربا و لیا دگ،

اهت یع ،ت وعه را در گظر ر،گیرد؛ و بر وه اصا اویوا،

دهد و ریگ از

ربتن ،او :.رسئ یی .پذیر رحیط زیست ،،کیرلی ،رنایب و

زیست ،ش د ایا ارر

حسیوی .به فرهنگ و ه ار ( )Alex, 1998ت وع وابز

بهویژه برا رردم فقیر ،که رعیش .و ارنی .ایشاین وابساته

اگریشت ،ریهیتیً رردمرح ر ،هیر و یکپیرچاه اوا.؛ گا ع،

)(UNEP, 2011

هدید از ت وعه اوا .کاه دربرگیرگادة رهیایفت ،یکپیرچاه

اقتصید وابز بییاد باه دوات رکیر و

اقتصید ،هیرعه و اک ی ژ او .اگریش .همپا س

گح

ص رش پذیرد که به کیه

رنجرشده ،اگرژ و بارهور رنیب را افزای
دو .رفتا خدریش اک ی ژی

و تن

به طبیع .او ،.بسییر حیئز اه ی .او.
درگتیجه حرک .بهو

بهو

وییو .راهبرد اقتصید در دوتییب ،به ت وع پییادار بادل

دیرار «اتصااد کمکةر ن» اوا .کاه اختصیصایً بار ت ییاد

ش د گرچه اقتصید وبز رنحصراً بر از بیا باردن رشاکالش

گیزهی گلخیگها ( (GHGو اقتصید بارهور ازیحای رنایب

رحیط زیست ،و ک ب دهی ر ه د ت رکز گدارد و ایا یکا،

و ت یید کربا رت رکز او.؛ به رعنی اقتصید که به ت ییاد

دیرر از وه ه افترا ایا واژه بی رفا م دربرگیرگدة ت واع

کاامتااریا ریاازان کااربا رنجاار شاا د

پییدار او.

)« ،Sustainable Change, 2017اتصاةةاد پةةا » گیااز بااه

تعاریف هم پوش مرتبط؛ اگریش.هی رتعددا همپا سِ

(Regions for

بخ هی پنبگیگها از اقتصید اطال ر،ش د که به ت ییاد

دیرر در گفت ین هی ت وعه وه د دارد کاه بای اگریشا.

کیال و خدریش دارا رنیف رحیطزیست ،ر ،پردازگد؛ اگرژ

اقتصید وابز رشایبا.های و تفایوشهایی ،دارگاد؛ «توزةعة

پیو ،صنع .پیو ،کشیورز پایو ،رحایط زیسا .پایو و

پایدار»« ،توزعة زبا« ،»68صنعت زبا« ،»64اشصغال زبا،»61

ح

وگق پیو ( )Muro, et al, 2011رفا م ررتبط دیرار،

«رشد زبا« ،»62اتصااد پةا « ،»69اتصاةاد کةمکةر ن،»63

«مشاغل زبا» او.؛ شیر رشیغل ،در بخا های وانت،

«تولید پاکیاه تر »67و «کارآیی منةا  »81در لن زراره قارار

ه چ ن ت یید و ویخ.ووایز یای فعیییا.هایی ،هامچا ن

دارگد لنچه واضح او ،.ایا او .که «توزعة پایةدار» از

اگرژ های تجدیدپاذیر و کایرلی ،اگارژ در بخا های

ی و رفا ر ،هیر تر و دربرگیرگدهتار از رفاا م اقتصاید

گ ظا ر وبز که به احیی یای حفیظا .رحایطزیسا .ک ا

دیرر رفا ر ،گظر و کمتر ع لییت ،او.

ر،کند رشیغ وبز بیعث باب د اگرژ و کیرلی ،ر اد خایم

رطیبق تعریف خیگم براگتلند در گزارس «لیندة رشاترو رای

ر،ش د ،اگتشیر گیزهی گلخیگها را رحدود ر،کناد ،را اد

) »(UN, 1987ک یسی ن ت واعه و رحایطزیسا ،.ت واع

زائد و لیا دگ ،را باه حاداق را،روایگد و باه وایزگیر

پییدار ،ت وعها او .که گییزهای گسا کنا گ ،را بادون

بی تر بی لثیر تغییراش اقلی  ،رنجر ر،ش د رشیغ وبز بای

ت اگیی ،گس هی لینده در تأریا گییزهی خ د فراهم

ت هه به وام شین در فرایندهی ویزگیر بی رحیطزیسا .از

وبز و از و

کیه

چارچوب سنجش و ارزیابی وضعیت مناطق استانی ...
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ی دیرر رت ییز را،شا گد باهعنا ان گ گاه رشایغ وابز
رصرف لب را کیه

ر،دهند یی ویساتم های بیزییفا .را

 CPوادار کردن صنیی و کسووکیر به کایه

ضاییعیش و

لی دگ ،هی خطرگایو اگسایگ ،و رحیطا ،و حفان ارنیا.

باب د ر،بخشند ) (ILO, 2016واژة خیص دیرر« ،صةنعت

گیرو کیر او .راهبرد  8ور بُرد که هم رشد اقتصاید

زبا» او .کاه ت واط وایزرین ی گیادو ( 80(UNIDOو بای

را در بردارد ،هم حیفن رحیطزیسا .اوا .و هام ضایرا

هدف هدای« .صنع ».باه وا  .ابعاید پییادار باه کایر

ارنی .گیرو کیر او )Fosse & Petrick, 2016( .واژگین

گرفته شد وبز کردن صنع .روش ،بارا دوا .یایب ،باه

«کارایی منةا » و «تولیةد و ماةر

رشد اقتصید پییدار او .و وییوا .گاذار  ،فراینادهی

دیرر ی گ

پایةدار

 »(SCPاو .کاه از لندو در دوات ر کایر  6161اتحیدیاه

باب دییفت ت یید صنعت ،و بارهور کایرل ازیحای رنایب را

اروپی و بهعن ان یک ،از هف .راهکیر گ لوراگاه در راواتی

( (UNEPاز واژة

ارتقیء رشد پییادار اواتفیده شاد؛ ایاا رفایهیم بار کایه

شیر ر،شا د ) (UNIDO, 2017ی گا

«تولیةد پةا تةر  » (CPدر اشایره باه اواتفیدة راداوم از

رصرف ،اواتفیدة رجادد و بیزییفا .رنایب رت رکاز اوا.

راهبردهی یکپیرچه و پیشریراگ رحیطزیست ،در فراینادهی،

چیرچ ب رفا ر ،واژگین ررتبطا بررو،شاده باه صا رش

فرلورده های و خادریش بای هادف ارتقای کایرلی ،و کایه

قییو ،در شک  6لرده او.

ریس هی اگسیگ ،و رحیطزیست ،اوتفیده را،کناد هادف

توسعة پایدار )(Boucher, 2017

اقتصاد پاک )(Kawerau, 2017

دایره توسعة

سبز )(Hu, 2017

صنعت سبز )(UNIDO, 2017

رشد سبز

(Kamal Gueye,
)2016

اشتغال سبز )(ILO, 2016

شکل  .2چارچوب مفهومی انگاشتهای همپوش با مفهوم اقتصاد سبز

اقتصاد کمکربن (Murray,
)2017
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بهعن ان ه بند ِ ت ایر ،تعایریف ارائاهشاده ،لنچاه

در  01بخ

اقتصید وابز دررا،ییبناد کاه اهارا ع لا ،و

واضح او .ایا او .که اقتصید وبز ،اگریشات ،رطارح در

ر فقی.لریز وییوا.های اقتصاید وابز رساتلزم رهبار و

عرصههی وییوات ،و رتفایوش بای رفاا م گسابتیً رنفعا و

ه یهنر ،اهداف چندگیگ رتعدد او .و ایا گفا رتقیبا در

رحیفظااهکیراگااهتاار ت وااع پییاادار (بااهویااژه در تعاایریف

گرو ارزییب ،لثیر رعتبر و یکپیرچهویز تحقیق و ت واعه در

کالوی تر لن) ،تعریف ،ع لییت ،در راوتی تحقق اهاداف

فرایندهی ع لییت ،اوا Gouvea .و ه کایران ( )6108بای

از ابعید اهت یع ،بار

اذعین بر رزیا .گساب ،کشا رهی برخا ردار از رنایب لباِ،

تالق ،دو بعد اقتصاید (رشاد اقتصاید و ت ییاد گیخاییص

بی تر در تحقق اهداف اقتصید وبز ،ایا عیر را شر کیف،

داخل )،و رحایطزیسا .رت رکاز اوا.؛ گرچاه برخا ،از

گداگسااته و ایجااید رزیاا.هاای رقاایبت ،هاامچاا ن تشااکی

کن گران هنریم طرح رفا م اقتصید وبز گییش برابرخ اهیگه

خ شههی هغرافییی ،،تشکی ریرپی وهگیگاه باه رح ریا.

و عدای .را گیاز در واردارگد  Fosseو ه کایران ()6102

داگشریه ،صنع .و دوی ،.و وررییهگذار در زرینا ع ارا

ت وع پییدار به ش یر ر،رود که بی

برحسو ایاکه کن گران اقتصید وبز بر کدامی

از ایا دو

ایجید رقیب.پذیر وبز را گیز ضرور اعالم ر،دارگد

بعد تأکید داشته و گیز کدام هدف از اهداف وهگیگ اقتصاید

 Smitو  )6101( Musangoبرا تض یا تحقاق ابعاید

وبز را دگبیل ر،کنند ،به گ گهشنیوا ،رویکارد کان گاران

اهت یع ِ،اقتصید وبز در لفریقی هنا ب ،،پاس از برروا،

رختلف پرداخته اگد برخ ،از کن گاران ،ه یگناد ر وسا

ارتبیطاایش ر کااا ریااین بخا هاای غیرروا  ،اقتصااید و

هایگ ،رشد وبز ( (86GGGIاز طریق کیه

اگتشیر کاربا

وییو .هی اقتصید وبز ،گتیجه ر،گیرگد که اقتصید وبز در

و تغییراش اقلی  ،،بر هدف «روییروی ،بی رحادودی .های

ص رش تعیر بی اقتصید غیررو  ،در رحیط ،برگیرهریزاگاه

اقلی  »،رت رکز شده اگد؛ برخ ،دیرر ریگند ویزرین ت وعه و

و اگیهیگهتر ،بی تر به ت واع پییادار و عادای .اهت ایع،

ه کیر هی اقتصید  ،بیگا

هاایگ ،و ی گا

بار «رشاد

رنجر ر،ش د گرچه در پژوه

دیرر که

Graeme Gotz

اقتصید پیو ،رشیغ وبز و کایرلی ،رنایب » و گیاز برخا،

و ه کاایران ( )6101اگجاایم دادگااد ،پااس از رصاایحبه باای

دیرر همچ ن ائتالف اقتصید وبز ( ،(GECاتحیدی تجایرش

وییو.گذاران و کن گرانِ رنطقها رامتاریا دییا عادم

و واا اهاای اهت اایع ،باار هاادف «براباار و عاادای».

اهرا راهبردهی اقتصید وبز ،وضاعی .گیپییادار تایریخ،

رت رکزشدهاگد

اقتصااید رنطقااها و تضاایدهی گیشاا ،از رساایرهی رشااد

لنچنین که پی تر گیز در تحلی پاژوه های رنتشار
شده در ایا زرینه تشریح شاد ،پاس از طارح ایاا رفاا م
ت وط ویزرینهی بیاای لل ،و ک ش

کش رهی رختلاف

قدی  ،بی رسیر اقتصید وبز اعالم ر،ش د
 Ringelو ه کیران ( )6102در بررو ،و ارزییب ،گقا
وییو.هی بارهور اگرژ ِ کش ر لی ین در تحقق اقتصاید

در به کیرگیر لن ،پژوه گران رتعادد گیاز باه ارزیایب،

وبز در ر،ییبند کاه وییوا .های وابز اگارژ باه رنایف

وییو.هی دوی.هی پرداختناد  O'Neillو )6101( Gibbs

اقتصید رل و ،از قبی بابا د رشاد اقتصاید  ،افازای

پس از ارزییب ،وییو.های رلا ،اخیار دویا .بریتیگیای در

ت یید گیخییص داخل ،و ایجید رشیغ هدید در ک تیهرادش

ربیحث ررب

به ویخت ین و اقتصید وبز و رقرراش ررب

به لن درییفتند که ک ش هی ص رشپذیرفته برا تشا یق

رنجر ر،ش د بارهور اگرژ راهبرد برد -برد او .کاه
اوتفیدة گسترده از لن ت صیه شده او Weber .و

Cabras

اگتشایر کاربا

( )6109در ه یا کشا ر براوایس ارزیایب ،وییوا .های

به روس هی ویخ.وویز رنیوو رحل ،احترام گ ،گاذارد

گیپییدار ،برگیرهریز و رفتیر گروههی ذ گف و شرک.هی

و ترویب وییو .هی وبز در راوتی کیه

هساتند،

و از ایارو ابعید اهت یع ،را گیدیده ر،گیارد  Pitkeanenو

هدف ،که ع دتیً دارا افکیر اقتصاید گئ کالوای

ه کیران ( )6102پس از بررو ،رویکرد پنب کش ر اروپایی،

ایا گتیجه به دو .ر،لید که لی ین باتریا و بدتریا رسیر را
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گرفتاه اوا.؛ بای

ردیری .اک ویستم ،کیرلی ،رنیب  ،ردیری .ضییعیش را شیر

برا دو.ییب ،به اقتصید کمکربا در پی

وه د واررییهگاذار رعنایدار در اگارژ های تجدیدپاذیر،

ر،ش گد؛  6رعییرهی ررب

به راداخالش وییوات ،شایر

همچنین وابستر ،شدید گیروگیههی اروپی به کربا ،از دالیا

وررییهگذار وابز ،اصاالحیش وابز پا ی ،،قی ا.گاذار

اصل ،تحرکیش اعتراض لریز و گیپییدار ه ار و وییییس.

صاارفههاای بروگاا ،و ارزسگااذار خاادریش اک ویسااتم و

و وررییهدار قلامداد را،شا د از ایاارو گاذار باه وا

 8رعییرهی ررب

به لثایر (بااروز و برابار ) کاه بارا

وییو.هی اقتصید وبز ضرور به گظار را،رواد در ایاا

ارزییب ،پی

رابطه گیز  Luisو ه کیران ( )6101برایا بیورگد که برخالف

ر،رود و رق یههی اشتغیل ،ع لکرد اقتصید  ،واررییههای

ابتکیراشا گیش ،از وییو.گذار هیی ،که بی هدف باه دوا.

اگساایگ ،و طبیعاا ،،دوترواا ،بااه رناایب و وااالر .را شاایر

لوردن بیزار فنیور هی اگرژ کمکاربا اگجایم شاده اوا،.

ر،ش د پروگرام رحایطزیسا .وایزرین رلا رتحاد در دو

همچنین در زرینه هی کلید لثیر کیف ،رحقق گشده او .از

گزارس خ د تحا .عنایویا رشایغ وابز

ایا رو به رنظ ر گذار باه وا

اقتصاید وابز ،رویکردهای

وییوت ،بلندپروازاگهتر و یکپیرچهتر ر ردگییز او.
 Dulalو ه کاایران ( )6101در پژوهشاا ،درخص ا ص
کش رهی لوییی ِ،چیا ،هند ،تییلند ،اگدوگز  ،ویتنیم ،ژاپاا

و پس از اهرا برگیرههی و وییو.های باه کایر

(UNEP, ILO,

) IOE & ITUC, 2008و اقتصاید وابز ) (UNEP, 2011باه
رعرف 01 ،بخ

اصل ،اقتصاید ،کاه ارکاین گاذار باهوا

اقتصید وبز را ریسر ر،کند ،ر،پردازد (هدول)0
چةةارچوس زنجشةةی اتصاةةاد زةةبا OECD؛ ایااا

و کره ایاگ گه رطرح ر،کنند که گرچه در ویلهای اخیار

چیرچ ب ،بخش ،از دوت رکیر گسترده ترِ کش رهی عضا

رشد اقتصید وری در لویی ت اگسته او .ریلی نهی فقیر را

درزرین به زیست ،و پییدار  ،در قییاو گازارس «باهوا

از چرخ فقر بیرون لورد ،اری گتییب ونرین ،بر رحیطزیس.

81

اقتصید وبز :فرابین ،پیشرف » .ارائهشاده اوا.

(OECD,

گیز وارد شده او.؛ در واکن

به ایا هریین ،گریرگدگین به

) 2011; OECD, 2014گرچه دیرار کشا رهی گیاز از ایاا

پیشناید تغییر رویکرد به و

اقتصید وبز ،بهرثیب فرصات،

چیرچ ب برا اگادازه گیار ریازان وابز با دن وضاعی.

گرراگ،هی و تن هی رحیطزیست ،از ی و و

اقتصید خ د بارهگیر ر،کنند در ایاا چایرچ ب پاس از

دیرر ،ر،پردازگد ایشین

چنااد وااؤال در خص ا ص بسااترهی اقتصااید -

برا کیه

حفن رشد اقتصید فعل ،از و

پرو ا

بر ایا بیورگد که اوتفیده از ایا فرص .ت واط کشا رهی

اهت یع ،و ویژگ،هی رشد اقتصاید ِ کشا رهی رعییرهای

لوییی ،رستلزم شنیوایی ،ابزارهای راؤثر رایی ،هامچا ن

رتعدد در قییو چندگروه ر ض ع ،ارائاه را،شا د؛ ایاا

رییییش بر کربا خ اهد ب د

رعییرهی به تفکی

گروههی ر ض ع ،عبیرتند از :بارهور

مرور روششنازیهای مرتبط؛ لنچنین که پی تر گیاز

رنیب و رحایطزیسا( .شایر  :باارهور اگارژ و کاربا،

تشریح شد ،اقتصید وبز ،بی داعی ارائ چایرچ ب ،ع لیایت،

بارهور رنیب  ،بارهور چندرتغیره ،فنایور و گا لور )،

برا ونج

و دو.یایب ،باه اهاداف ت واع پییادار ،باه

دارایاا،ه ای طبیعاا( ،شاایر  :رناایب طبیعاا ،،ذخیاارههاای

شی ههی رختلفا ،ع لیایت ،و وانج پاذیر شاده اوا.؛

تجدیدپااذیر ،ذخیاارههاای تجدیدگیپااذیر ،تناا زیساات ،و

ررور بر رت ن رختلف ارکین ردییب ،چایر رنبا و ررها

اک ویستم) ،کیفی .زگدگ ،از رنظار رحایطزیسا( .شایر

اصل ،در زرین شیخصهی اقتصید وبز را ریسر ر،کند

والر .و خطاراش رحایط زیسا ،.خادریش و تساایالش

معیارهای اتصااد زبا  UNEPکاه واه رق یاه را شایر
ر،ش د ) 0 :(UNEP , 2012رعییرهی ررب

به ر ض عیش

رحیط زیست ،)،فرص .هی اقتصید و پیو های وییوات،
(شاایر کیالهاای و خاادریش رحاایطزیساات ،،هریااین راایی،

و اهداف رحیطزیست ،که بیید در تدویا وییو.هی اقتصید

بیا ای لل ،،قی ا .های و اگتقایالش ،ق اعاد و رهییفا.های

وبز رعیی .ش گد و ر ضا عیت ،هامچا ن تغییاراش اقلایم،

ردیریت ،،لر زس و رایرشلر ز )

 616

دورة 44



شمارة 4
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جدول  .1بخشهای فعالیتیِ معرفیشدة اقتصاد سبز توسط UNEP

خردهفروش،

ارتقی ت ییدهی کیرل

حفیظ .از خیو

احداث رکین خرید در ه ار گ اح ،رسک گ،

کیرلی ،و بارهور رنیب لب،

فیصله ح ا وگقا کایال تای بایزار (ت ییاد در

کیه
رح )

روسهی رشد رنیب ارگیگی

کشیورز

کیه

اقتصید هدید خدریت،
ویخت ین

(کشیورز ارگیگی )

فیصل رح ت یید رحص الش کشیورز تای بایزار

(کشیورز خردرقییس)

ویخت ینهی وبز

راادیری .راا اد و

بیزییف.

ویخت ینهی تجدیدپذیر

ضییعیش

افزای

شیالش

ریگدگیر و تجدیدپذیر رحص الش

گردسگر
فنیور هی کنترل لی دگ،

پروژههی هنر زای ،و حفیظ .از هنر
کشیورز -هنر دار

هنر دار

صنع .و ویخ.

ردیری .پییدار هنر هی
ربیرزه بی هنر زدای،

کیرای ،ر اد و اگرژ
فن ن ت یید پیو
ویستمهی بسته

وواایی گقلیااه دارا کاایرلی ،واا خت ،،هیبریااد ،

اوتحصیل و ذخیرهویز کربا/84ت یید گیز یکپیرچه

ایکتریک ،و ول ل و خت،
تأریا اگرژ

اشتراو وویی گقلیه

ح

وگق

منبح:

)(UNEP, ILO, IOE and ITUC, 2008; UNEP, 2011

ح

وگق ع ر ،و ریل،

ح

وگق غیرر ت ر (پییده و دوچرخه)

ت یید رشترو حرارش و بر
اگرژ هی تجدیدپذیر ،ول لهی و خت،

چارچوس انک جهةانی )(World Bank, 2012؛ ایاا
چیرچ ب برا اگدازه گیر رزایی بییق ة وییو.هی رشد

ت وعه و رعییرهی رربا

باه پییادار تفکیا شادهاگاد؛

 0ت وع ر ض عیشا فرع ،بهروز و اقتصید و  6پییدار ِ

وبز ،که ابزار رؤثر برا پییده وایز ویساتم حسایبدار

ر ض عیشا فرع ،ررب

اقتصااید و رحاایطزیساات )63SEEA( ،بااه شا یر راا،رود،

ایا چیرچ ب شیخص هیی ،گیز برا ونج

پیشنایدشده و اوتفیده ر،ش د ایاا چایرچ ب واه رق یا
اقتصید (رشت

بر افزای

ع ار ت یید ،تسای گا لور و

داگ  ،ارتقی و درند ) ،رحیطزیس.ا باب دییفتاه و اهت ای
(رشت

بر تیبلور در برابر و اگح و بحرانهای طبیعا،

و اگسین وایخ .و اشاتغیل زایا ،و کایه

فقار) را شایر

معیارهای رشةد زةبا موزسةة جهةانی رشةد زةبا
(GGGI؛ ایا رعییرهی بیهدف اهرا برگیرههی و راهبردهی و
ورود رالحظیش اقتصید وبز در برگیرههی ت وعه اقتصاید ِ
کش رهی درحیلت وعه ) (GGKP, 2013تنظیمشده اوا.؛
باه

رعییرهی هر

ارائهشده او.
باای رقدراا پاای گفتااه و گیااز راارور رباایگ ،گظاار ،

روسشنیو ،و پیشین ررتبط ،بی گی .پیو گ ی ،به پروا
اصل« ِ،چیسات ِ،وضاعی .و هییرایه رنایطق اواتیگ ،ایاران
برحسو اگریش .اقتصاید وابز» و دوا.یایب ،باه اهادافا
«تدویا چیرچ ب رنیوو ونج

ر،ش د

در ایا چیرچ ب رعییرهی به دو دوته رعییرهی رربا

ی

به اک ویستم ،رنیب و لبوه ا در

وضعی .قییوا ،رنایطق

اوتیگ ،برحسو اگریشا .اقتصاید وابز» و «لوایوشنیوا،
وضعی .رنیطق» ،پژوه

رقیی پی ِ رو در قییو گایمهای

رت اتر ویرینییفته او.؛ بی اعتقاید باه کیوات ،روسهای
ررو مِ رتبهبند (بن ریرکینگا) هایگ ،در وانج

قییوا،

وضااعی .رناایطق از رنظاار اگریشاا .اقتصااید واابز ،در ایااا
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از روسشنیواا ،کااالن «تحلیاا گ گااهشنیواا»،

که رع الً برا بررو ،اهزا تشکی دهندة (شیخصهی )

پااژوه

اوتفیدهشده اوا .در روسشنیوا،های رروا م هاایگ،،

ابزار اگدازهگیر (چیرچ ب ونجش ،اقتصید وابز) باه کایر

ربتن ،بر روسهی خ شاهبناد یای رتباهبناد بار ربنای

ر،رود ت وط افاراد رتخصاص در ر ضا

شیخص تلفیق ،،ع دتیً همخط ،ریین شیخصهی ر ها د

تعییا ر ،ش د گرچه اعتبیر رحتا ای ،شادیداً باه قضایوش

گیدیده گرفته ر ،ش د و ت یر ،رتغیرهی و شیخصهای بادون

رتخصصین بستر ،دارد در ایا پژوه

رتخصصین ه این

ت هه به ریهی .و هییریه شیخص در زگجیرة روابط وابب،

رراه کلید صیحو گظر درزرین شیخص هی اقتصید وبز

و همبستر ،ر ه د (شیخصهی درونداد  ،برونداد و

و اونید رنتشرشده ایشین او .ربتنا ،بار چایرچ ب های

برلیند ) بهص رش یکسین بی ی دیرار و ع ادتیً بای اوزان

4گیگ ررور شده و بی ایایم از ردل  PSRپیشاناید ِ وایزرین

بسته و تلفیاق را،شا گد بای گیا .اهتنایب از

ه کااایر هااای اقتصاااید و ت واااعه (فشااایر وارد بااار

رشیبه ه

کیواات ،پاای گفتااه گریرگاادگین بااه پیشااناید روسشنیو اِ،

ر ردرطییعاه

رحیط زیس ،.وضعی .رحیط زیس .و رنیب طبیع ،و پیو

چندهزئ ،و هدید از اقتصید وابز ربتنا ،بار چایرچ ب

و واکان

تحلی (فشیر-وضعی-.پیو ) PSR 89پرداختهاگاد کاه هام

ونجش ،رقیی پی ِ رو در قییو گ دارهی زیار تادویا و

ارکین تشخیص هییریه رنیطق اوتیگ ،را به دو .ر،دهد و

پیشنایدشده او .بهعن ان ه بناد ِ گریرگادگین در ایاا

هم ریشهییب ،کیوت،هی و پیشناید رویکردهی رؤثر را ریسر

چیرچ ب ،اقتصید وبز به رح ت ازن ریین دو کفا رربا

ر،کند در اداره روس شنیو ِ،گریرگدگین در ونج

قییو،

وضعی .رنیطق اوتیگ ،ایران برحسو رفاا م اقتصاید وابز

ه ارا ) ،(OECD, 2003چایرچ ب رفاا ر-،

بااهگظاایم پییاادار ِ رحاایطزیساات ،و گظاایم رشااد و ت وااع
اقتصید اطال ر،ش د (شک )8
ربتنا ،باار رادل  PSRو در قییااو چایرچ ب رفاا ر،

پیشناید و ارائه ر،ش د

پیشناید ِ پژوه  ،چیرچ ب ونجش ،رقییه به شرح شک
 .2مواد و روشهای پژوهش

 ،4از اگریش .اقتصید وبز به روس لریختهپژوه ،ارائهشاده

پیشنهاد چارچوس مفهومی و روش شنازی پةژوهش :در

او .براویس رادل پییادار  ،PSRپیوا گا ی ،باه واه

ایااا پااژوه  ،بااهرنظاا ر اوااتنتیچ چاایرچ ب ع لیاایتِ،

پرو ا

اویواا ،در راوااتی تحقااق اهااداف پییاادار در

پیشناید  ،درگتیج ررور چیرچ بهی ع لییت ،ر ه د در

دواات رکیر قاارار دارد 0 :وضااعی .ر ها د رحاایطزیساا.

هاااین ،از روس لریختااهپژوهاا 88،اوااتفیدهشااده اواا.

چر گه او.؟؛ که ایا پرو

در وضا ر ها د برحساو

لریختااهپژوهاا ،رهیاایفت ،رنسااجم باارا تحلیا یکپیرچ ا

دارای،هی و رنیب طبیع ،و اگسینویخ .پیو داده ر،شا د

داده هی رستخرچ از رطییعیش کیف ،رتعادد اوا .در ایاا

 6ایا وضعی .به چه دیی و درگتیجا چاه فشایرهیی ،بار

روس ،از طریق ارتقیء تا ان پاژوه گار در هسا.وها ،

رحیط زیس .اتفی افتیده او.؟ که در ایا رابطه تن های و

گزین  ،تلخیص و ترکیاو دیادگیه های رختلاف ،ارکاین

فشیرهی وارد بر رحیطزیس .از و

طبیع( .رستقیم) و

پیو گ ی ،به پرو هی ع ادتیً چیسات ،از خاالل اوانید

گیااز درگتیجاا فعیییاا.هاای ت ییااد و رصاارف اگساایگ،

فراهم ر،لید ازایا رو بی ایا ت اگ ند  ،گریرگدگینِ پژوه

(غیررسااتقیم) راادگظر قاارار دارد  8چااه فعیییاا.هاای و

پی ِ رو ک شیده اگد از ایا روس در اوتنتیچ شایخصهای

واکن هیی ،در پیو به وضاعی .اراروز رحایطزیسا .از

ونجندة رفا م اقتصید وبز باره گیرگد همچنیا ،اوتفیده از

وا

ه ار ا باارا تسااکیا و پیشااریر از لثاایر رنفاا،

و تضاا یا روایاا ،رحتاا ای،

فعییی .هی اگسیگ ،در دوات رکیر قرارگرفتاه و اگجایمشاده

شیخص هی رنتخو خ اهد داد روای ،یی اعتبایر رحتا ای،

ت ایر ،طارحهای ،برگیراههای ،اقاداریش،

ایااا روس بیعااث افاازای

او.؟ ایا پروا
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فنیور هی گ یا و باارهور رنایب و اگارژ  ،رالحظایش

«گظیم پییدار » اقتصید وبز اگجیم ر،ش د ازایارو از و

رحیطزیست ،،قا اگیا و رقارراش و باهطا ر کا اقاداریش

دیرر ،برروا ،وضاعی .ت ییاد ،درلراد و اشاتغیل (ت زیا

ه ار بارا رقیبلاه بای گیپییادار های رحیطا ،را شایر

ثروش) در چیرچ ب بُعد «گظیم رشد و ت وعه» گیز ضرور

ر،ش د پیو گ ی ،به ایا پرو های واهگیگاه در قییاو

او.

شکل  .8چارچوب مفهومی اقتصاد سبز؛ پیشنهاد نگارندگان

شکل  .4چارچوب سنجشی (عملیاتی) انگاشت اقتصاد سبز؛ پیشنهاد نگارندگان
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در اداره ،پس از تشریح دیی و خردریی اگتخیب کشا ر

وضعی .پییادار ت واعه در ایاران گشاین از گیپییادار و

ایران بهعن ان ر ردپژوه ،،در چایرچ ب رادل رفاا ر ،و

بحراگ ،ب دن ایر هی ررو م رشد و ت وعه در ایران دارد

روس شنیو ،رنتخو پاژوه  ،گایمهای ر ردگیایز بارا

باای ایااا وهاا د و باارخالف اه یاا .برگیرااهریااز و

ارزییب ،وضعی .اقتصید وبز در رنیطق اوتیگ ،ایران تشاریح

وییو.گذار اقتصید وبز ،تیکن ن رطییعیش اگدک ،در ایاا

و گتییب لن گیز ارائه ر،ش د

زرینه اگجیم پذیرفته او .و رطییعیش رحدود ر ه د گیز در

خردمایة انصخةاس منةا ا ازةصانی ایةران ة عنةوان
مةةوردپژوهی منصخةةب؛ کشا ر ایااران ،ه یگنااد بسااییر از
کشاا رهی هااااین در زریناا رصااارف اگااارژ  ،حفااان
رحیطزیس ،.ح

و گق و فرهناگ پییادار از وضاعی.

رضااییت ند برخاا ردار گیساا .گرچااه پااژوه هاای و

ونج

وضعی .از ردلهی ررو م بن ریرکینگ هایگ ،بای

کیوت ،هی پی گفته اوتفیده کارده اگاد ازایاارو پاژوه
حیضر بی هدف تدویا چیرچ ب ع لییت ،یکپیرچه ،پ یای و
پیو گ به رنظ ر دوتییب ،به هدف ت وع پییدار بای تأکیاد
بر رویکرد اقتصید وبز ویزرینده ،شده او.

تالسهی فراواگ ،در زرین پییادار رنطقاها و ه چنایا

گام های اصلی و زاخصار انجةام پةژوهش -براوایس

لثیر رحیطا ،فعیییا .های اقتصاید و صانعت ،در

راادل رفاا ر -،ع لیاایت ِ،پاای گفتااه ،و باای گیاا .ارزیاایب،

و حرفها در ایران اگجیم شاده اوا ،.ارای

وضاعی .اواتینهای 80گیگا وارزریا از رنظار اگریشا.

هن ز رنیطق کش ر در راوتی باب د وضعی .رحیط زیسات،

اقتصید وبز ،پی دن گیمهی رت اتر زیر در چیرچ ب روس

پیشرف .رحس وا ،گداشاتهاگاد و از یحای شایخصهای

تحلیل ،گ گاهشنیوا ،و رادل تحلیلا PSR ،در دوات رکیر

ت وااع پییاادار و تحقااق رویکردهاای هدیااد ه چ ا ن

قرارگرفته او:.

کیه

رجیر لکیدری

گام نخست :تدتیا مدل عملیاتی زنجشی) اتصاةاد

اقتصیدوبز ر فق گب دهاگد؛ چرا که های برگیرا رنساجم یای
دوت رکیر ع لییت ،هیر برا ارزیایب ،وضاعی .و تحقاق

زبا؛ در ایا گیم شیخص هی ونجندة ابعاید و رؤیفاههای

ایا اهداف در دوت رکیرهی ت وع کشا ر وها د گادارد

ردل بر ربنی روس لریختهپژوه ،گزین

ه چنیا ،وابستر ،شدید کش ر به فعییی.هی اگارژ بار و

شیخصهی رعرف،شاده از خااللِ رنایب چایرگیگا رعتبار

لب بر گرچه ت یید ثروش را دربرداشته او.؛ ارای رنایطق را

 ،OECD ،UNEPبیگ

هایگ ،و  GGGIدر زرینا اقتصاید

باای بحاارانهاای رتعاادد رحیطاا ،هاامچا ن تناازل رناایب و

وبز اگتخیب ر ،ش گد؛ در ایا ررحلاه پاس از ه ا بناد

لی دگ ،هی شدید رحیط زیست ،و بحران رنیب لب ،ر اهاه

شیخص هی بیر دیرر رادل ونجشا ،بار ربنای رایای با دن

ویخته او .قرارگیر بخ
رحدودة تن

ع دها از پان وارزریا در

و ارائه ر،شا د

دادههی ر ردگییز هر شیخص ر رد پیالی

لبا ،،رتبا هفاتم ایاران در ت ییاد گیزهای

واق ر،ش د

گام دوم :ایا گیم به گردلور دادههی ر ردگییز بارا

گلخیگها در ویل  ،6102خش شدن درییچاههای داخا

ونج

هر شیخص ،تولید شاخص ترکیبی  )36CIبی گی.

ورزریا ،چیی هی اهت یع ،و وییو ،گیش ،از اگتقیل لب

ونج

رؤیفههی ردل ع لییت ،و تولید مدل اندازهگیةری

بیا ح ضه ا ریاین رنایطق اواتیگ ،،پراکناده رویا ،رنایطق

اتصااد زبا اوتین هی 80گیگه اختصیص دارد؛ در ایا گایم

شار باه وا  .دارایا،های ارزشا ند طبیعا ،پیرارا ن
( (Bagheri & Nedae Tousi, 2018و قرارگیار بخا
ع دها از کالنشارهی کشا ر در رعارض لیا دگ،های
شدید لب و ه ای ،گ اه ،بر ایاا ردعیوا .لنچناینکاه
پی تر گیز اذعین شد ،بررو ،لریرهی ررب
ثروش از ی

به رشد ت یید

و و همزرین برابر و ت زیا ثاروش و گیاز

گخس .شیخصهی همو ر،شا گد؛ باهگحا

کاه افازای

ریزان ت یر ،شیخص هی رنجر به تحقق اقتصاید وابز شا د
وپس شیخصهی باه روس تقسایمبار ریایگریا هامرقیایس
ر،ش گد درگایی .به روس ترکیو وزگ ،شایخص تلفیقا،
ررب

به هر رؤیفه به دو .خ اهد لرد
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جدول  .2گونهبندی مناطق برحسب انگاشت اقتصاد سبز (مبنای مدل مفهومی پژوهش مقاله)

مناطق در حال گذار به
سوی اقتصاد سبز

مناطق
حفاظتی

ناحية رشد
لجامگسيخته

مناطق دارای
اقتصاد ناپایدار

بهرهوری ،رشد اقتصادی و
رقابتپذیری
نحوة پاسخ به مسائل محيطی
وضعيت داراییهای محيطی

كنترل فشار بر محيطزیست

ناحيه
اقتصاد سبز

مناطق
ابتدایی و
توسعه
نيافته

پاسخ بهينه

كم

غنای محيطی/طبيعی

فقرمحيطی/طبيعی

شکل  .1منطق  4بعدی تحلیل و ارزیابی قیاسی وضعیت مناطق برحسب شاخص ترکیبی اقتصاد سبزِ پیشنهادی نگارندگان

گام زةوم :تبیةین خردمایة و منگةا گونة شنازةی

گةةام چهةةارم :ت لیةةل و ارزیةةا ی تیازةةی وضةةعیت

ازصانهای 63گان ؛ در ایا گایم ،بار ربنای رادل رفاا ر،

ازصانها؛ در گیم گایی ،،بر ربنی دادههی گردلور شده در

رقییه و بی گی .رتبه بند و ارزییب ،قییو ،وضعی .رنایطق،

رراح پیشیا ،هییریه و وضعی .قییو ،رنیطق بای اواتفیده

رناایطق برحسااو رفا ا م گظاار اقتصااید واابز بااه شاارح

از روس گ دار پراکنادگ ،گقای در چاایر بعاد باه شارح

چیرچ ب رفا ر ،پی تار تروایمشاده ،باه شای ة تحلیا

شک  1رشخص را،شا د و وضاعی .اواتینهای برحساو

ویختیر و ربتن ،بار رنطاق و خردرییا هادول رفاا ر،

رؤیفه هی پیشناید اقتصید وبز ،رقییسه و تحلیا خ اهاد

ش یره  6به  2دوته تفکی

و طبقهبند ر،ش گد

شااد در ایااا گ اا دار چایربعااد  0 ،رحاا ر افقاا)X( ،

چارچوب سنجش و ارزیابی وضعیت مناطق استانی ...
سحر ندایی طوسی و عاطفه ملکخانی

گ ییینگر وضعیت رشةد و هةرهوری اتصاةاد 6 ،رحا ر
ع ا د

( )Yگشااینگاار میةةاان کنصةةرل ش ةار وارد ةةر

هدولهی  8تی  2به تفکی
رفا ر ،گزین
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رق یههی و خردرق یههی ردل

شدگد در گیم بعد از خالل رنیب لرایر و

م یطزیست او .همچنایا  8شدت پازخهای مدیریصی

دادههی رو  ،کش ر همچ ن ترازگیر اگارژ وایل 0878

رنیطق در برابر رسیئ رحیط ،در چاایر

وزارش گیرو ،گزارس شیخصهای رایده  23قایگ ن برگیراه

و کنصرلی از و

دایره بی اگدازههی رتفیوش و گیز  4وضعیت م یطزیسةت
و دارایی های بیعی و انسانی رنطقه بی رگاگ دایارههای از
داده

وفید تی وییه (به رعن ،غنای طبیعا ،رنطقاه) گ ایی
ر،ش د

به تشریح گتییب و ییفتههی ارزیایب،

در اداره به تفکی

رنیطق اوتیگ ،ایران از رنظر شیخص اقتصاید وابز پرداختاه
ر،ش د

پنجم ت وعه (برگرفته از درگیه اینترگت ،ررکز لریر ه ا ر
اوالر ،ایران) ،حسایبهای رنطقاها ررکاز لرایر ایاران،
تص یر ب دهه اوتیگ ،در قیگ ن ب دهاه وایل  ،0878گتاییب
لریرگیر از کیرگایههای دارا فعیییا .تحقیاق و ت واعه
 ،0837ویینیره های لرایر رلا ،و اواتیگ ،،گزیاده گتاییب
ورشا یر ع ا ر ،گفا س و رسااکا ررکااز لراایر ایااران،
گزارس وی ی والر .و ه عیا .در ایاران وایل ،0837
واایینیرههاای لراایر بیزرگاایگ ،وزارش صاانع ،.رعاادن و
تجیرش و گیز دادههی پژوهشا ،رتعادد ،دادههای اواتیگ،

 .3احث و یافتههای پژوهش
کارگیری روش شنازةی در مگالعةة وضةعیت تیازةی
منا ا ازصانی ایران؛ بر اویس گایم گخسا .روسشنیوا،
پژوه  ،درگتیج لریختاه پژوها ،رطییعایش رعتبار رتعادد

ررب

به هار یا

از شایخصهای گاردلور شاد واپس

شیخصهی بی گیا .ورود باه رادلِ اگادازهگیار ِ پیشاناید ِ
پژوه

همو و همرقییس شدگد

درزرین ا اقتصااید واابز ،شاایخصهاای رنتخااو بااه شاارح
جدول  .8شاخصهای منتخبِ مقولة وضعیت محیطزیست و منابع طبیعی در چارچوب سنجش اقتصاد سبز
شاخص نظری
میزان بارندگی ساالنه

خردمقوله
منابع طبیعی

داراییهای
تجدیدپذیر مانند
منابع آبی ،جنگلی
و ...

داراییهای
تجدیدناپذیر

وضعیت گونههای
در معرض خطر






منابع آبی(موجودی منابع
تجدیدپذیر آبی)
منابع جنگلی(تغییر سهم و حجم
جنگلها در طول زمان)
منابع شیالت(سهم ذخایر ماهی در
محدوده ایمنی بیولوژیکی(جهانی)
نرخ تغییر در مساحت جنگل
منابع آب شیرین

 ارزش افزوده معادن در هر استان
 منابع معدنی :سهام یا ذخایر معدنی
موجود
 نواحی زمینی و دریایی حفاظت شده
 منابع زمین :نرخ تغییرات انواع
زمینهای طبیعی به مصنوعی
 سهم زمینهای طبیعی از کل
 منابع حیات وحش













شاخص ملی
میزان بارندگی مرکز شهرستانها نسبت به جمعیت شهرستان
حجم منابع آب سطحی از منابع تجدیدشونده (میلیون متر مکعب)
مجموع مساحت جنگلهای استان به کل مساحت استان (هکتار)
نسبت مساحت جنگل سال  19به مساحت جنگل ( 19هکتار)
مقدار تولید آبزی پروری (تن)
نسبت مساحت جنگل سال  19به مساحت جنگل ( 19هکتار)
مجموع حجم منابع آب در دسترسی نسبت به جمعیت استان (درصد)(میلیون متر مکعب)
مجموع حجم منابع آب سطحی و منابع آب زیرزمینی از منابع تجدیدشونده (میلیون متر
مکعب)
نسبت ارزش افزوده معادن در حال بهره برداری در هر استان نسبت به کل ارزش افزوده
معادن در حال بهرهبرداری کشور (درصد)
میزان استخراج معادن زغال سنگ به تفکیک استان (برحسب هزارتن از کل استخراج)
تعداد معادن به تفکیک استان نسبت به تعداد کل معادن کشور (درصد)
نسیت مساحت مناطق حفاظت شده به کل مساحت (هکتار)

 نسبت مساحت زمینهای طبیعی  19به مساحت زمینهای طبیعی ( 19هکتار)
 نسبت مساحت زمینهای طبیعی به کل مساحت استان (هکتار)
 نسبت مساحت پناهگاه حیات وحش به کل مساحت استان (هکتار)
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شمارة 4



زمستان 7931

ادامه جدول  .8شاخصهای منتخبِ مقولة وضعیت محیطزیست و منابع طبیعی در چارچوب سنجش اقتصاد سبز
خردمقوله

شاخص ملی

شاخص نظری
 سهم جمعیت (سن  56سال و
بیشتر) از کل
 امید به زندگی
 نرخ مرگ و میر زیر  6سال
 شاخصهای خدمات بهداشتی و
درمانی
 مقدار مواد شیمیایی مضر موجود در
آب آشامیدنی (گرم  /لیتر)
 درصد مرگ ناشی از سکته قلبی
 تلفات تصادفات رانندگی در هر
911هزار نفر
 جمعیت دارای دسترسی پایدار به
منابع آب آشامیدنی/دسترسی به

کیفیت
محیط زندگی
انسانی  -سالمت
و بهداشت

منابع آبی
 نسبت جمعیت با دسترسی به
بهداشت مطلوب
 دسترسی به انرژی برق
 پوشش فاضالب
 تراکم جاده و زیرساختهای
ارتباطی
 میزان جاده آسفالت
 ضریب نفود تلفن همراه واینترنت
 دسترسی به انرژی مدرن ()٪
 دسترسی به آب ()٪
 دسترسی به سیستمهای بهداشت
()٪
 دسترسی به مراقبتهای بهداشتی
()٪

 نسبت جمعیت باال  56به کل جمعیت (درصد)
 نسبت مرگ کودکان زیر  6سال به کل فوتشدگان
 سرانه تعداد پزشکان هر استان(تعداد پزشکان تقسیم بر جمعیت هر استان برحسب هزار نفر)
 سرانه تعداد تختهای فعال بیمارستانی هر استان (نسبت تختهای فعال به هر  911نفر)
 سرانه تعداد پیراپزشکان هر استان (تعداد پیراپزشکان تقسیم بر جمعیت هر استان برحسب
هزار نفر)
 درصد افرادی که از منابع غیربهینه آب آشامیدنی استفاده میکنند
 نرخ تصادفات منجر به فوت در هر 911هزار نفر
 درصد خانوارهای استفاده کننده از آب لوله کشی (شهری و روستایی)
 درصد افرادی که از منابع بهینه آب آشامیدنی استفاده میکنند
 تعداد بیمارستانهای فعال در هر استان برای هر هزار نفر
 جمعیت تحت پوشش شبکة آب شهری
 نرخ مشترکین برق به تفکیک استانها (جمعیت  )9111تعداد مشترکین تقسیم بر جمعیت
 سهم جمعیت تحت پوشش استفاده از فاضالب شهری از کل جمعیت شهری (درصد)
 نسبت طول کل شبکه راهها به مساحت
 میزان راههای شهری و روستایی در هر استان
 سهم مشترکان تلفن همراه از کل جمعیت
 ضریب نفوذ اینترنت (درصد)
 میزان نسبی تولید انرژی سالیانه نیروگاههای برق آبی برحسب گیگاوات ساعت از کل
 درصد جمعیت روستایی باالی 01خانوار برخوردار از آب آشامیدنی سالم
 تعداد مؤسسات درمانی فعال در هر استان (سهم نسبی)
 تعداد پیراپزشکان در هر استان به ازای هر صد هزار نفر
 پروندههای تشکیل شده در حوزه استحفاظی نیروی انتظامی ج.ا.ا /تعداد جمعیت هر استان
برحسب هزار نفر
 نرخ مرگ و میر در حوادث مربوط به حمل و نقل

 نرخ وقوع جرم و جنایت
 نرخ مرگ و میر ناشی از تصادفات
 قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا
 تعداد افراد در معرض سایر
مخاطرات طبیعی همچون سیل و
کیفیت
محیط زندگی
انسانی -ایمنی و
مخاطرات

زلزله و ...
 تعداد افراد در معرض سایر
مخاطرات طبیعی همچون سیل و
زلزله و ...
 میزان وقوع خشکسالی ،دماهای
شدید
 میزان وقوع سیل

 هزینة اجتماعی آلودگی بر اساس متوسط سهم میزان استفاده از تجهیزات مقابله با آلودگی
 سهم مساحت واقع در خطر زلزله خیزی باال و خیلی باال از هر استان
 سهم مساحت واقع در خطر سیل از هر استان
 مساحت در خشکسالی
 سهم مساحت واقع در خطر سیل

چارچوب سنجش و ارزیابی وضعیت مناطق استانی ...
سحر ندایی طوسی و عاطفه ملکخانی

جدول  .4شاخصهای منتخبِ مقولة فشارهای وارد بر محیطزیست در چارچوب سنجش اقتصاد سبز
خردمقوله

شاخص ملی

شاخص نظری

فشارهای
مستقیم/تنشهای

شاخص پایش منابع آب در استانهای کشور

وضعیت شاخص کمبود ،تنش و فقر آبی

بیولوژیکی

 تراکم (نفر در کیلومتر مربع)
 میزان انتشار گاز کربن دی اکسید در استانهای کشور سال ( 9135تن به ازای هر نفر)
 نسبت میان ارزش افزوده کشور و استان در کشاورزی
 نسبت میان ارزش افزوده کشور و استان در صنعت
 نسبت میان ارزش افزوده کشور و استان در خانگی ،تجاری و عمومی
 نسبت میان ارزش افزوده کشور و استان و کربن در حمل و نقل
 مصرف ساالنه آب صنعت (میلیون متر مکعب)
 مصرف ساالنه آب کشاورزی (میلیون متر مکعب)
 مصرف ساالنه آب شرب (میلیون متر مکعب)
 تراکم جمعیت

 مجموع مصرف

 میزان انتشار کربن دی اکسید

 بنزین مصرفی عمومی (هزار لیتر)

 میزان انتشار کربن در بخش

 بنزین مصرفی حمل و نقل (هزار لیتر)

کشاورزی

 بنزین مصرفی بخش صنعت (هزار لیتر)

 میزان انتشار کربن در بخش صنعت

 بنزین مصرفی کل (هزار لیتر)

فشارهای

 میزان انتشار کربن در بخش

 جمع کل مصارف نفت سفید (هزار لیتر)

غیرمستقیم/

خانگی ،تجاری و عمومی

 جمع کل مصرف نفت کوره (هزار لیتر)

فعالیتهای انسانی

 میزان انتشار کربن در بخش حمل
و نقل

 مصرف نفت سفید عمومی (هزار لیتر)
 مصرف نفت بخش صنعت (هزار لیتر)

 میزان مصرف آب

 مصرف نفت سفید حمل و نقل (هزار لیتر)

 مجموع مصرف حاملهای انرزی

 مصرف نفت کوره عمومی (هزار لیتر)

 مجموع مصرف حاملهای انرزی

 مصرف نفت کوره صنعتی (هزار لیتر)

 مجموع فروش برق

 مصرف نفت کوره حمل و نقل
 مجموع مصرف حاملهای انرزی
 مقدار فروش داخلی انرژی برق صنعتی (گیگاوات ساعت)
 مقدار فروش داخلی انرژی برق کشاورزی (گیگاوات ساعت)
 مقدار فروش داخلی انرژی برق عمومی (گیگاوات ساعت)
 مقدار فروش داخلی انرژی برق خانگی (گیگاوات ساعت)
 تعداد مشترکین برق صنعتی
 تعداد مشترکین برق کشاورزی
 تعداد مشترکین برق عمومی
 تعداد مشترکین برق خانگی
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زمستان 7931

جدول  .1شاخصهای منتخبِ مقولة پاسخهای جمعی و فردی کنشگران محیطزیستی (اقدامات جوامع ،دولت و افراد) در چارچوب
سنجش اقتصاد سبز
خردمقوله

شاخص ملی

شاخص نظری





بهرهوری
انرژی





شدت مصرف انرژی توسط
بخشهای مختلف اقتصادی
(میزان مصرف انرژی در
بخشهای تولید ،حمل و نقل،
خانواده ،خدمات و )....
سهم منابع انرژی تجدیدپذیر از
کل منابع انرژی
سرانة مصرف انرژی (فراوردههای
نفتی)
سرانة مصرف انرژی (برق)

































مصرف کل انرژی در کارگاههای صنعتی 91نفر کارکن و بیشتر به تفکیک استان نسبت به
شاغالن بخش صنعت (درصد)
مصرف کل انرژی در کارگاههای صنعتی 91نفر کارکن و بیشتر به تفکیک استان نسبت ارزش
افزوده صنعت (درصد)
میزان بنزین مصرفی در بخش عمومی (هزار لیتر) نسبت به کل جمعیت استان (درصد)
میزان بنزین مصرفی در بخش حمل و نقل (هزار لیتر) نسبت به کل جمعیت استان
میزان مصرف بنزین در بخش حمل و نقل (هزار لیتر)_(داده خام)
میزان بنزین مصرفی در بخش صنعت (هزارلیتر) نسبت به شاغالن بخش صنعت (درصد)
میزان بنزین مصرفی در بخش صنعت (هزارلیتر) نسبت به ارزش افزوده بخش صنعت (درصد)
میزان نفت سفید مصرفی در بخش عمومی (هزار لیتر) نسبت به کل جمعیت استان (درصد)
میزان نفت سفید مصرفی در بخش حمل و نقل (هزار لیتر) نسبت به کل جمعیت استان (درصد)
میزان نفت سفید مصرفی در بخش صنعت (هزار لیتر) نسبت به شاغالن بخش صنعت (درصد)
میزان نفت سفید مصرفی در بخش صنعت (هزار لیتر) نسبت به ارزش افزوده بخش صنعت (درصد)
میزان نفت کوره مصرفی در بخش عمومی (هزار لیتر) نسبت به کل جمعیت استان (درصد)
میزان نفت کوره مصرفی در بخش حمل ونقل (هزار لیتر) نسبت به کل جمعیت استان (درصد)
میزان نفت کوره مصرفی در بخش صنعت (هزار لیتر) نسبت به شاغالن بخش صنعت استان
میزان نفت کوره مصرفی در بخش صنعت (هزار لیتر) نسبت به ارزش افزوده بخش صنعت استان
جمع مصارف سوختهای فسیلی (نفت سفید ،نفت کوره ،بنزین) هزار لیتر بر کل اشتغال استان
جمع مصارف سوختهای فسیلی (نفت سفید ،نفت کوره ،بنزین) هزار لیتر بر کل ارزش افزوده استان
(درصد)
فروش برق بخش خانگی و عمومی نسبت به کل جمعیت استان (درصد)
فروش برق بخش تجاری ،صنعتی ،کشاورزی نسبت به کل ارزش افزوده استان (درصد)
فروش برق بخش تجاری ،صنعتی ،کشاورزی نسبت به کل شاغلین استان (درصد)
میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانها ی ناشی از مصرف انواع سوخت در بخش کشاورزی (تن)
نسبت به ارزش افزوده بخش کشاورزی
میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانهای ناشی از مصرف انواع سوخت در بخش صنعت (تن)
نسبت به ارزش افزوده بخش صنعت
میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانهای ناشی از مصرف انواع سوخت در بخش عمومی(تن) نسبت
به جمعیت کل استان
میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانهای ناشی از مصرف انواع سوخت (تن) در بخش حمل و نقل
نسبت به جمعیت کل استان
مقدار فروش داخلی انرژی برق در بخش خانگی (گیگاوات ساعت) نسبت به تعداد مشترکین برق خانگی
مقدار فروش داخلی انرژی برق در بخش صنعت (گیگاوات ساعت)نسبت به تعداد مشترکین برق خانگی
مقدار فروش داخلی انرژی برق در بخش عمومی (گیگاوات ساعت)نسبت به تعداد مشترکین برق
مقدار فروش داخلی انرژی برق در بخش کشاورزی (گیگاوات ساعت)نسبت به تعداد مشترکین برق
خانگی
سهم هر استان در تولید برق بادی کشور (ظرفیت اسمی توربینهای استان نسبت به کلکشور)
سهم هر استان در تولید برق بخورشیدی کشور (ظرفیت اسمی توربینها در هر استان نسبت به کل
ظرفیت اسمی توربینهای کشور)
مجموع سرانه مصرف بنزین ،نفت سفید ،نفت گاز و نفت کوره
سرانه میزان فروش برق وزارت نیرو برحسب مگاوات ساعت
متوسط مصرف سرانه برق خانگی(کیلووات ساعت)

چارچوب سنجش و ارزیابی وضعیت مناطق استانی ...
سحر ندایی طوسی و عاطفه ملکخانی

 613

ادامه جدول  .1شاخصهای منتخبِ مقولة پاسخهای جمعی و فردی کنشگران محیطزیستی (اقدامات جوامع ،دولت و افراد) در چارچوب
سنجش اقتصاد سبز
خردمقوله

شاخص نظری


بهرهوری تقاضامحورمواد (میزان
ارزش افزوده تولیدی به ازای مواد
مصرفی به تفکیک بخشهای
مختلف اقتصادی)
سرانه مصرف مواد و منابع
بهرهوری منابع آبی بخشهای
مختلف اقتصادی (ارزشافزوده
تولیدی به ازای مصرف هر واحد
از منابع آب)
هزینههای تحقیق و توسعه در
راستای اقتصاد سبز (هزینه صرف
شده در انرژیهای تجدیدپذیر،
فناوریهای محیطزیستی ،و
تحقیق و توسعه عمومی)
بهرهوری منابع کشاورزی
















نرخ فارغالتحصیالن تحصیالت
تکمیلی
نرخ دانشجویان نسبت به جمعیت
الزمالتحصیل
نرخ شاغالن تحصیل کرده در
مشاغل سبز
هزینههای محیطزیستی دولتی
نرخ باسوادی کل بزرگساالن
نرخ ثبت نام در مدارس ابتدایی و
متوسطه
اطالعات و ارتباطات











بهرهوری
منابع



آموزش و
مهارتهای
سبز







بهرهوری
کربن

شاخص ملی

 بهرهوری دیاکسیدکربن
تولیدمحور
 بهرهوری دیاکسیدکربن
تقاضامحور

میزان کل ارزش افزوده استان نسبت به مصزف واسطه کل استان (( )9111میلیارد ریال)
سرانه مصرف آب شهری(لیتر در شبانه روز)
میزان ارزش افزوده صنعت نسبت به مصرف واسطه بخش صنعت (()9111میلیارد ریال)
میزان ارزش افزوده کشاورزی نسبت به مصرف واسطه بخش کشاورزی(()9111میلیارد ریال)
میزان ارزش افزوده خدمات نسبت به مصرف واسطه بخش خدمات (()9111میلیارد ریال)
نسبت مصارف استانی به درآمد استانی
ارزش افزوده بخش کشاورزی به میزان آب مصرفی در بخش گشاورزی (()9110میلیارد ریال)
ارزش افزوده بخش صنعت به میزان آب مصرفی در بخش صنعت(()9110میلیارد ریال)
تعداد کل جمعیت نسبت به میزان آب مصرفی در بخش شرب ()9110
کل ارزش افزوده استان به کل منابع آب
هزینههای تحقیق و توسعه کارگاههای دارای فعالیت تحقیق و توسعه (میلیون ریال) 9131
نسبت سطح برداشت به سطح کاشت کل محصوالت زراعی (درصد)

تعداد فارغالتحصیالن به کل جمعیت باالی  09سال
تعداد دانشجویان به کل جمعیت باالی  93سال
نسبت شاغالن باسواد به کل شاغالن
هزینه اجتماعی آلودگی بر اساس تمایل به پرداخت برای گریز از آثار زیانبار آلودگی (میلیون ریال)
نرخ باسوادی جمعیت  5ساله و بیشتر
نسبت تعداد دانشآموزان به جمعیت  93-7سال
شاخص فاوا

 تولید ناخالص ( )GDPحاصل شده به ازای هر واحد انرژی و میزان دیاکسید کربن تولیدی
 درآمد تولید شده به ازای هر واحد انرژی مصرفی و دیاکسیدکربن تولیدی

مدیریت و
مقررات

بودجه محیطزیست استان نسبت به کل بودجه استان

محیطزیستی

کاال و
خدمات
محیطزیستی

 سهم ارزش افزوده تولیدی در
بخشهای تولید کاال و خدمات
محیطزیستی از کل ارزشافزوده ()%
 سهم اشتغال در بخشهای تولید
کاال و خدمات محیطزیستی از کل
اشتغال()%
 سهم ارزش افزوده خدمات از کل
ارزش افزوده استان

 ارزش افزوده بخش کشاورزی جنگلداری و شکار بر کل ارزش افزوده 9111
 نسبت شاغالن در بخش کشاورزی جنگلداری و شیالت به کل شاغالن
 ارزش افزودة بخش خدمات نسبت به کل ارزش افزوده استان (( )9111درصد)
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جدول  .6شاخصهای منتخبِ مقولة نظام رشد و توسعه در چارچوب سنجش اقتصاد سبز
خردمقوله






رشد ،بهرهوری و رقابت
پذیری اقتصادی





توزیع ثروت و اشتغال






شاخص ملی

شاخص نظری

سرانه ارزش افزوده
نرخ رشد سرانه ارزش افزوده
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
بهرهوری نیروی انسانی
(ارزشافزوده تولیدی به نیروی
شاغل)
اهمیت نسبی تجارت (نسبت
مجموع واردات و صادرات به تولید
ناخالص داخلی
تورم و قیمت کاالها
نرخ مشارکت و فعالیت نیروی
انسانی
نرخ اشتغال
نابرابری درآمدی شهری
نابرابری درآمدی روستایی
سهم جمعیت زیرخط فقر














ارزش افزوده ( 11میلیون ریال) به جمعیت سال 9111برحسب میلیون ریال
نسبت سرانه ارزش افزوده  9111به سرانه ارزش افزوده 9133
نسبت محصول ناخالص داخلی  9111به محصول ناخالص داخلی 9133
نسبت ارزش افزوده ( 11میلیون ریال) به جمعیت شاغل
نسبت ارزش افزوده بدون نفت ( 11میلیون ریال) به جمعیت شاغل
واردات و صادرات نسبت به تولید ناخالص داخلی سال 9111
نرخ تورم در سال 9111
نرخ مشارکت اقتصادی
نسبت شاغالن بر جمعیت فعال هر استان
ضریب جینی
ضریب جینی
درصد افرادی که با کمتر از  9دالر در روز زندگی میکنند.

وضعی .قییو ِ،اوتین هی ،برحسو شیخص هی تلفیقا،

ب یراح ااد ،ایااالم و خراوااینهناا ب ،کاامتااریا فشاایر و

باااه رااادل رفااا ر ،،پاااس از هااامو وااایز ،

 ،اصافاین و

ررباا

اوتین هی تاران ،خ زواتین ،خراواین رضا

همرقییسویز و ترکیو شیخصهی در هدول 9ارائاهشاده

فیرس بی تریا فشیر را بر رحیط زیس .وارد ویختهاگد از

او .همچنیا ،بهرنظ ر ارائا تصا یر از هییرایه گساب،

و

باه

اوتینهی ،وضعی .قییوا ،رنایطق اواتیگ ،کشا ر برحساو

اوتینهی ب شار ،هررزگین ،خ زوتین ،یزد ،ررکز  ،تاران،

رق یه هی اقتصید وبز در شک  2گشین داده شده او .بار

کررین ،و نین ،اصفاین و قزویا و کمتریا از لنِ اوتینهی

اویس رحیوبیش ص رش پذیرفته ،از رنظار رق یا وضاعی.

ایبرز ،خراوین هن ب ،،گلستین ،خراوین ش یی ،،لذربییجاین

رحیطزیس .و رنیب طبیع ،اوتینهای خ زواتین ،گایالن،

غرب ،و کردوتین او .و درگایی .باتریا پیو هی در برابر

لذربییجااین شاارق ،،چایررحاایل بختیاایر  ،ریزگاادران و

اوتین تاران و کمتریا پیو هی

دیرر بی تریا رشد و بارهور اقتصید ررب

چیی هی رحیط ،از و

اوااتینهاای هررزگااین ،قاام ،خ زوااتین ،وا نین،

کاریل یهو ب یراح د غن ،تریا رنیطق کشا ر و اواتینهای

از وا

قم ،خراوین ش یی ،،ویستین و بل چستین و ایبرز فقیرتاریا

ویستین و بل چستین و ب شار دادهشده او.

بااه ش ا یر راا،روگااد هاامچناایا اوااتینهاای کاریل یااه و
جدول  .7وضعیت مناطق استانی برحسب چارچوب پیشنهادیِ سنجش اقتصاد سبز

رنیطق اوتیگ،
اردبی
اصفاین
ایبرز
ایالم
لذربییجین شرق،
لذربییجین غرب،
ب شار

رشد بارهور و
رقیب.پذیر اقتصید

 
 
 
 
 
 
 

کنترل فشیر بر رحیطزیس.

 
 
 
 
 
 
 

وضعی .رحیطزیس.
و رنیب طبیع،

 
 
 
 
 
 
 

رج

پیو هی
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ادامه جدول  .7وضعیت مناطق استانی برحسب چارچوب پیشنهادیِ سنجش اقتصاد سبز

رشد بارهور و
رقیب.پذیر اقتصید

رنیطق اوتیگ،

کنترل فشیر بر رحیطزیس.

وضعی .رحیطزیس.
و رنیب طبیع،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاران
چایررحیل و بختییر
خراوین هن ب،
خراوین رض
خراوین ش یی،
خ زوتین
زگجین
و نین
ویستین و بل چستین
فیرس
قزویا
قم
کردوتین
کررین
کرریگشیه
کاریل یه و ب یراح د
گلستین
گیالن
یروتین
ریزگدران
ررکز
هررزگین
ه دان
یزد

کنترل فشار بر محیطزیست
مجموع پاسخ ها

رج

پیو هی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7

رشد بهرهوری و رقابت پذیری اقتصادی
وضعیت محیطزیست و منابع طبیعی

6
5
4
3
2

1
یزد

همدان

مرکزی

هرمزگان

لرستان

مازندران

گیالن

گلستان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

کرمان

کردستان

قم

قزوین

فارس

سیستان و بلوچستان

زنجان

سمنان

خوزستان

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خراسان جنوبی

چهارمحال و بختیاری

تهران

بوشهر

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

البرز

ایالم

اردبیل

اصفهان

شکل  .6وضعیت قیاسی مناطق استانی کشور برحسب مقولههای مدل مفهومی پیشنهادی اقتصاد سبز
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شییین ذکر او .که ،بی ت هه به رویکرد اصل ،پژوه ،

بیال تی رت وط را تجربه ر،کنناد در زرارة منةا ا دارای

ربن ،بر ارکینگیپذیر و گیصحیح ب دن ه بس .و تلفیاق

رشد لجامگسیخص طبقاهبناد را،شا گد از ایاا ریاین،

یکپیرچ شیخص هی اقتصید وبز در ترویم وضعی .گایی،

رنیطق ،که بی فقر رحیط ،ر اهه ب ده و پیو هی رقتض،

ارتیاایز گااایی،

برا روییروی ،بی چیی هی رحیط ،اگدیشه گکردهاگد ،از

رنایطق اوااتیگ ،،اوااتینهاایی ،کااه دررج ا

بی تر در گ دار کسو کردهاگاد (ه چا ن کاریل یاه و

وضعی .بهرراتو گیپییدارتر برخ ردار هستند

ب یراح د ،تاران) ،ایزاریً اقتصید وبز گدارگد؛ چراکه بهعن ان

 -رنیطق ،که رشد و ت یید پییین ،داشته ،وی ،همزرین فشایر

گ گه در اوتین کاریل یه و ب یراح اد فشایر کامتار بار

بیالی ،را بر رحیطزیس .وارد ر،ویزگد در زرارة رنایطق

رحیط زیس .واردشده اوا .و دررج ا

ارتیایز بایالتر

کسو کرده او .حت ،روس ت ییاد شایخص تلفیقا ،گیاز
برا گ یی

وضعی .قییو ،اقتصید وابز کیرلراد گخ اهاد

ب ا د بلکااه بناای بااه پیشااناید گریرگاادگین اوااتفیده از روس

گیپییدار طبقهبند ر،ش گد
 رناایطق دارا رشااد گساابتیً پاایییا و فشاایر اگاادو بااررحاایطزیساا .در زراارة منةةا ا حفةةا صی طبقااهبنااد
ر،ش گد

گ گهشنیو ،و طبقهبند ِ تلفیقا ،باه شارح رادل رفاا ر،

 -رنیطق دارا رشد بسییر پیییا اقتصید و گیز فشیر اگدو

پی تر ارائاهشاده راؤثر خ اهاد با د بار اوایس پیشاناید

بر رحیطزیس ،.هزء منةا ا توزةع نیا صة و ا صةدایی

پژوه  ،بهرنظ ر ارائا درکا ،صاحیح از وضاعی .گساب،
رنیطق اوتیگ ،،در گیم بعد از رنطق چاایر بعاد ِ تحلیا و
ارزییب ،قییو ،وضعی .رنیطق برحساو شایخص ترکیبا،
اقتصید وبز اوتفیده ر،ش د
بر اویس رنطقِ به تصا یر کشایده در گ ا دار رفاا ر،
ش یرة  ،4رنیطق برحسو وضعی .خا د دریکا ،از چاایر
بعد ذکرشده در ش

حیی .طبقهبند خ اهند شد:

 -رنیطق ،که از بارهور  ،رشد اقتصاید و رقیبا.پاذیر

طبقهبند ر،ش گد
براویس ایا طبقه بند ِ رفاا ر ،و ربتنا ،بار تحلیا های
ص رشپذیرفته در قییو گ دار :00
 هی اوتیگ ،در کش ر از وضعی .اقتصید وبز برخا ردارگیس.؛
 اراای از ایااا ریااین ،اوااتین وا نین در صا رش اگدیشاایدنتدابیر بارا رویایروی ،بای رسایئ رحیطا ،ر ها د و
برگیرهریز درزرین پیو به چیی هی رحیط ،ر،ت اگاد

گسب ،بیالتر برخ ردار ب ده ،اری هام زراین فشایر گساب،

بهو

پیییاتر بر رحیطزیسا .وارد وایختهاگاد و گیاز پیوا

پذیرس راهکیرهیی ،هام چا ن ارتقایء بااره ور کاربا،

باینها به رسیئ رحیطزیس .ر،دهند در زرارة منةا ا

بارهور اگرژ  ،بارهور رنیب  ،هادای .وایختیر ت ییاد

دارای اتصااد زبا طبقهبند ر،ش گد
 -رنیطق ،که از بارهور  ،رشد اقتصاید و رقیبا.پاذیر

بهو

اقتصاید وابز حرکا .کناد ایاا راام از طریاق

ت یید کیال و خدریش رحیطزیسات ،و رادیری .و

پییده ویز رقرراش رحیط زیست ،و لر زس راایرش های

گسب ،بایالی( ،بایالتر از حاد ریایگریا) برخا ردار با ده،

وبز ریسار خ اهاد شاد هامچنایا اواتین کاریل یاه و

هم زرین فشیر گسبتیً پییین( ،پیییا تر از حاد ریایگریا) بار

ب یراح د ،در ص رش کنترل فشیر وارد بر رحایطزیسا.

رحیطزیس .وارد وایختهاگاد ،رشارو بار لنکاه پیوا

از طریق باب د وضعی .تن

رنیوب ،در برابر رسیئ رحیط ،بدهند ،در زررة منا ا در

اگتشیر کربا د اکسید و کربا در بخ های رختلاف بای

حال گذار زوی اتصااد زبا تلق ،ر،ش گد

تأکید بر صنیی گف .و گیز و باینهوایز ریازان رصارف

 رنیطق ،که فشیر گسابتیً بایالی ،را بار رحایطزیسا .واردر،ویزگد (بیالتر از رییگریا) و گساترها از رشاد بساییر

و فقار لبا ،،کایه

ریازان

لب و حیر هی اگرژ گیز باه ایاا راام دوا .خ اهاد
ییف.
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 -اوتینهی ایالم ،خراوین هن ب ،و ش یی ،در زررة رنایطق

رحیط ،که بی لن ر اهه هستند (فقر طبیعا ،)،تایبلور
خ د را ازدو.داده و در لینده بی رحدودی.هیی ،در رشد

ت وعهگییفته به ش یر ر،روگد
 -اوتین هی هررزگاین ،خ زواتین ،یازد ،ررکاز  ،تااران،

اقتصید گیز ر اهه خ اهناد شاد کاه لنهای را باهوا
وضعی .گیپییدار کیر و

کررین ،اصفاین ،قزویا و فیرس به دییا رصارف بایال و

ر،دهد

فشیر زیید بار رحایطزیسا .دارا رشاد یجایمگسایخته

 -دیرر اوتینهی کش ر گیز به ایا دییا کاه گاه باارهور

هستند و تی دوتییب ،به هییریه اقتصید وبز فیصلهدارگد از

اقتصید رنیوب ،داشته و گه کنترل رنیوب ،بار فشایرهی

ایا ریین اوتین تاران به دیی هییریه رنیواوتار درزرینا

رحیط ،خ د اع یل را،دارگاد ،در زرارة رنایطق گیپییادار

پیوا های رحایطزیسات ،در صا رش کنتارل فشایر باار

تلق ،ر ،ش گد از ایا ریین اوتینهی قم ،زگجین ،ه دان،

رحیطزیس .و ارتقی بارهور اقتصید از ارکین دو.یایب،

گلستین و ایبرز به دیی رحدودی.هی و فقر که درزرینا

به اقتصید وبز برخا ردار خ اهاد با د ارای اواتین هایی،

دارای ،هی تجدیدپذیر و تجدیدگیپذیر رحیط ،و کیفیا.

هاامچ ا ن یاازد و هررزگااین در ص ا رش تااداوم ایر ا

رحیطزیس .اگسیگ ،و وضعی .ای ن ،و واالر .اگسایگ،

یجیمگسیخت فعل ،رشد اقتصید  ،به دیی رحدودی.هی

دارگد از وضعی .بهرراتو بحراگ،تر برخ ردار هستند
3.2

کهگیلویه و بویر احمد

ایالم

خراسان جنوبی
سمنان

اردبیل
زنجان
لرستان
سیستان و بلوچستان

یزد
هرمزگان

خوزستان

مرکزی

کرمان
تهران

1.40

1.21

قزوین کرمانشاه

اصفهانفارس

همدان

کردستان
گلستان
البرز
گیالن
آذربایجان غربی

0.84

شدت و نحوة پاسخ به

راهنمای
رنگها

وضعیت داراییهای

0.8

مازندران
آذربایجان شرقی
خراسان رضوی

1.03
رشد بهرهوری و رقابت پذیری اقتصادی

مسائل محیطی

عالئم و

خراسان شمالی
چهارمحال و بختیاری
قم

1.6

محیطی
شکل  .7نتایج ارزیابی وضعیت اقتصاد سبز در مناطق استانی برحسب مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش

0
0.65

کنترل فشار بر محیطزیست

2.4
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رثب .او( .ت ان رحیط ،بی

ربیگ ،گظر ِ ررور شاده در خصا ص اقتصاید وابز گشاین

و گیز یی برحسو تقسیمکیر رل ،یی برحسو اواتراتژ های

ر ،دهد که اغلو رویکردهی ر ه د ،که قصد تشخیص و

دروناوتیگ ،رشاد اقتصاید لنهای در اوی یا .قارار دارد،

تعیاایا وضااعی .و هییراایه رناایطق و کشاا رهی برحسااو

اثربخ

خ اهد ب د کیربس .رویکرد ایاچنین ،در اوتیگ،

اگریش .اقتصید وبز را دارگد ،ک شیدهاگاد از طریاق تعیایا

همچ ن و نین به گظر رؤثر خ اهد با د پ رویکردهةای

شیخص هیی ،تلفیق ،و به شی ة رتبهبند (بن ریرکینگ) باه

پایداری کاه بار تنظایمِ بیرگاذار ه عیا .و فعیییا .در

ایا رام دو .ییبند از کیوت،هی اویو ،ایا روس گیدیده

زیس .رنیطق تأکید دارد ه چنایا
ِ
چیرچ ب ظرفی .رحیط

گرفتا همخط ،هی و روابط وبب ،دروگا ،ریاین رتغیرهایی،

در ایااا رویکاارد رصاارف و رشااد اقتصااید باای واارع.

(رتغیار

خ دترری  ِ،طبیعا .ه یهناگ شاده اوا .ت رویکةرد

رستق یی وابسته) بی یکادیرر ترکیاو را ،شا گد بای گیا.

نوآوری اکولوژیک که بر ایر های اصاالحشاده و گا یاِ

او .که ع دتیً بی وزن یکسین و در قییو ی

گق

رویاایروی ،باای کیواات ِ،پاای گفتااه گریرگاادگین بااه پیشااناید
روس شنیو ،رتفیوت ،ربتن ،بر تحلی گ گاه شنیوایگه بارا
ونج

وضعی .پییدار رنیطق پرداختناد از رزایای ایاا

روس ،عالوه بر اهتنایب از هامخطا ،های و ت اگ ناد در
ونج

قییو ِ،وضعی .رنیطق ،ارائ چیرچ ب ،پ یای بارا

از فشیرهی رحیط ،اوا).

ت یید و رصارف کامکاربا یای کارباصافر رت رکاز اوا.
کیربس .ایا رویکرد در گظیم برگیرهریاز ت واع فضایی،
اوتینهیی ،همچ ن تاران ،که از یحی پیو ده ،رحیط ،و
وضااعی .ت وااعهیاایفتر ،در قیاایس باای اکثریاا .رناایطق از
وضعی .رنیوو تر برخ ردار او ،.به گظر رؤثرتر خ اهد

پیشناید راهکیرهی برگیره ریزاگا لتا ،در راواتی ارتقای
وضعی .اقتصید وبز رنیطق اوتیگ ،او .براویس ایا ردل
و باای اعتقااید بااهضاارورش ت هااه بااه تفاایوشهاای رناایطق،
رویکردهی کالن برگیرهریز اقتصید وابز در چاایر دواته

ب د گرچاه تحقاق ر فقیا .لریاز دوات رکیرِ اقتصاید وابز
رستلزم بهکیرگیر تلفیق ،و همزراین ت ایر ،رویکردهای
پاای گفتااه در رناایطق -ایبتااه باای اوی یاا.بنااد رتفاایوش
رویکردهی برحسو شرایط رنطقها  -او .رنیوب .گساب،

قیب طبقهبند اوا .الةف رویکردهةای زةختگیرانةة

ایا رویکردهی در هدول  3خالصهشاده اوا .رربا های

پیشگیةری یةا حفا ةت مگلةا کاه بار ت ییاد کامتار و

ت خیی ،رنیوب .گسب ،و رربا های واییه رنیواب .بایال

رحدودی .در اوتفیده از رنیب طبیع ،و ت ییاد اگتشایراش و

کیربس.ا رویکارد برگیراهریاز اقتصاید وابز در رنایطق را

ضییعیش تأک یاد دارد ایاا رویکارد ،کاه ع ادت ًی بار ربنای

گ یی

وییو.هی ولب ،و تنبیا ،اوت ار او ،.در رنایطق ،راؤثر
او .که کسر اک ی ژی

داشاته و ردپای لنهای بای

از

ظرفی .و قیبلی.هی رحیط ،ب ده او .رنیطق دارا رشد
یجیمگسیخته ورزریا در ایا زرره رنیطق قرار دارگد از ایا

ر،دهند
تحقق رویکردهی پی گفته درگرو ت هه به رق یه هی

وییو.گذار چندگیگه و بههمررتبط ،خ اهد با د کاه در
شک  3گ یی

دادهشده او.

ت یید و اشتغیل وبز از طریق افزای

هاذابی .رشایغ

ریین رنیطق ،همچ ن هررزگین ،یزد ،اصفاین و قزویا که بی

واابز ک اا

فقاار طبیعاا ،گیااز ر اهااهاگااد در اوی یاا .قاارار دارگااد

رحیط زیس .خ اهد کارد؛ رشایغل ،کاه از طریاق کایه

س رویکردهای پیشایندی یةا رخةورد پةز از

شاایییگ ،بااه حفاان یاای بیزگرداگاادن کیفیاا.

ةران

رصرف رنیب  ،اگرژ و لب و اگتشیر ک ین گیزهی لالیناده

ترمیم و جبران م یطزیست) که بار پیوا دها ،پاس از

را،کنناد یای

وق

بحران رحیط ،رت رکز او .ایا رویکرد در رنایطق،

که از غنی طبیع ،برخ ردار ب ده و تاراز اک ی ژیا

لنهای

به حفیظ .از اک ویستم و تن

زیست ،ک

خاا د حتاا ،بااه ت ییااد رحصاا الش و ارائاا خاادریش
رحیطزیست ،ر،پردازگد
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جدول  .3طبقهبندی و مناسبت رویکردهای برنامهریزی تحقق اقتصاد سبز به تفکیک منطقهبندی پیشنهادی پژوهش
رویکرد برنامهریزی
اقتصاد سبز

مناطق

رویکرد حفاظت
مطلق/پیشگیری
رویکرد پیشایندی یا ترمیمی
رویکرد پایداری
رویکرد نوآوری اکولوژیک

گونة نخست :مناطق
ابتدایی
(توسعهنیافته)




گونة دوم :مناطق ناپایدار

گونة سوم :مناطق
دارای رشد
لجامگسیخته











گونة چهارم:
مناطق
حفاظتی و
توزیعی




گونة پنجم :مناطق
در حال گذار بهسوی
اقتصاد سبز





گونة ششم:
مناطق
دارای اقتصاد سبز





مقولههای سياستگذاری اقتصاد سبز

شکل  .3مقولههای چندگانة سیاستگذاری اقتصاد سبز

ایا ارار رساتلزم لرا زس وپارورس از طریاق تق یا.

ایجید ظرفی .و لگیه ،بخش ،باه ت واع زیروایخ .های

گایدهاای تحکاایم اقتصااید واابز و لر ا زس رااایرشهاای

وبز ،ارتقی باره ور اگرژ  ،لب ،اگارژ های تجدیدپاذیر،

گ گیگ ن برا ترویب اقتصید وبز خ اهاد با د لرا زس و

صاانع ،.و رنجاار خ اهااد شااد درگاییاا .تحقااق را ارد

ییدگیر رایرش هی وبز ر ،ت اگد شیر داگا  ،ارزسهای،

پی گفته درگرو برگیرهریز  ،ردیری .و گظایرش پییادار از

گررس هی و ه چنیا رایرش هی فن ،بیشد که برا تارویب

طریق تلفیق ،از ابزارهی و رویکردهای ع لیایت ،هامچا ن

گتییب پییدار اقتصید  ،رحیط زیست ،و اهت یع ،در صانع.

پییده ویز ویستم یکپیرچ حسیبرو ،رحایط زیسات 83،یای

و هیرعه ضرور او .برا رفا گییزهای راایرش های

حسیبرو ،کیر ( 87(FCAچه در رحیوب ارزسافزوده رل،

واابز ،عااالوه باار گیاایز بااه رشاایرک .دویاا.هاای در تاادارو

و چه در حسیبرو ،وا د و رنفعا .واحادهی اقتصاید ،

رایرش هی وبز ،تاالس رشاترو کیرفررییاین و رؤوسایش

رحیطزیس.گرای ،ریی ،41،رنطقاهگرایا ،گا یا رحیطا،40،

لر زس حرفها و ه چنیا لر زس عیی ،ضارور اوا.

ویسااتم ریییاایشدهاا ،واابز ،ویسااتم تجاایرش کااربا و

پشتیبیگ ،از گ لور هی و کیرلفرین ،وبز و ت وع فاا لور

اگتشیراش 46ایزار ،ویختا ارزییب ،راهبارد رحایطزیسات،

گیز به برقرار فرلیندهی ت یید وایزگیر بای رحایطزیسا.

( (SEAدر برگیرههی یکپیرچاه کایربر زرایا در واط ح

خ اهاااد کااارد هلاااو و ح ییااا .از هریاااین

رل ،و رنطقه ا و ارتقی رشایرک .هیرعاه در حفیظا .و

ک ااا

وررییهگذار هی وبز از طریق اقاداریش قایگ گ ،و رایی،،

اوتفیده از شی ههی ردیری .پییدار خ اهد ب د
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