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 دارزیست در توسعه پایحفاظت از محیطنقش بررسی 

  

  9علیرضا زارع زیدی ،9سپیده مدانلو جویباری  ،6اسداله مهر آرا

 استادیار گروه مدیریت دولت  دانشگاه آزاد اسالم  وادد قائم شهر، قائم شهر. ایران -1

دانشجوی دکتری مدیریت دولت )مدیریت تطبیق  و توسعه(، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، وادد قائم شهر،  -2

 گاه آزاد اسالم ، قائم شهر. ایراندانش

 دانشجوی دکتری مدیریت دولت )مدیریت منابع انسان (، دانشگاه آزاد اسالم  وادد قائم شهر، قائم شهر. ایران -9
   

 چکیده

تن از سران دولت های جهان، گرد هم آمدند تا اهداف هزاره سوم را  1937 بیش از  2777در سپتامبر سال   وقت 

وش دستخ ،مشخص  گردید که ما در دال ورود به دوران  هستیم که اساسا مفهوم و نگرش به توسعه تصویب کنند،

تحول ساختاری شده است. زیرا دوران توجه یک بعدی به مقوله ی توسعه که به تولید ناخالص مل  الویت م  بخشد، 

شیم. در دنیای  که فعالیت های به سرآمده و ما باید به کیفیت زندگ  مردم و پایداری در محیط زیست بیاندی

نابخردانه انسان ها لطمات جبران ناپذیری به گونه های گیاه  جانوری زده است، طبیعتا طراد  رویه ای برای 

دستیاب  به توسعه پایدار که بتوان در چارچوب آن منابع محدود و غیرقابل جایگزین را مدیریت کرد، امری الزم و 

ود. در این مقاله ضمن تبین مفاهیم توسعه، توسعه پایدار و محیط زیست، تاثیر انسان اجتناب ناپذیر قلمداد م  ش

بر محیط زیست و نقش مبارزه با تغییرات آب و هوای  در توسعه پایدار را تحلیل نموده و در نهایت فرصت ها و 

یط زیست با توسعه چالش های جهان  شدن برای توسعه پایدار از منظر دفظ محیط زیست و هم چنین ارتباط مح

 پایدار در ایران را مورد بررس  قرار م  دهیم. 

 

 توسعه، توسعه پایدار، محیط زیست کلیدی:  گانواژ

 

 مقدمه -6

در هزاره سوم، محیط زیست مفهوم دیگری پیدا کرده و دیگر نم  توان با الگوها و مدل های قدیم  آن را تبیین کرد. محیط 

مام مسایل  است که در صنعت، فرهنگ، اقتصاد و سیاست مطرح است. در این صورت وقت  م  گوییم زیست، امروز در برگیرنده ی ت

محیط زیست، مثل گذشته مختص آلودگ  ها یا دیات ودش نیست، بلکه شامل تمام جلوه ها و جنبه های  است که به نوع  زندگ  

رفته که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته برنامه ریزی محیط ما انسان ها را تحت الشعاع قرار م  دهد. این روند تا آن دد پیش 

زیست در چارچوب برنامه ریزی کشوری مطرح م  شود. مثال در کشوری مثل کانادا یا استرالیا در برنامه های پنج ساله، برنامه ریزی 

ندی و ساختار تشکیالت  لحاظ م  کنند برای محیط زیست را در تمام  جنبه ها اعم از روش کار، راهکارها، بودجه بندی، زمان ب

 (. 1990)مخدوم، 

تا کنون تعاریف و رهیافت های گوناگون  برای توسعه در نظر گرفته شده است. برخ  توسعه را به صورت کل  در نظر گرفته، ایده 

شکل پدیده ای خاص زمان ها و های جهان شمول برای آن بیان داشته اند. برخ  دیگر، توسعه را امری ویژه م  پندارند و آن را به 

مکان ها م  دانند و بر این باورند که باید هم تعاریف و هم رهیافت های تخصص  و منطبق با شرایط زمان  و مکان  عرضه کرد. از 

به   سوی دیگر، عده ای از اندیشمندان معتقدند که در جنبه های ویژه ای از توسعه جوامع باید نظر داد، نظریه های توسعه بایست

صورت بخش  بیان گردند و هر بخش از جامعه را به طور مجزا مورد بررس  قرار داد. در دال  که تعدادی دیگر از جامعه شناسان و 
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متخصصان مدیریت دولت  بر این باورند که باید توسعه را به صورت امری میان بخش  و همه جانبه در نظر گرفت)لهسای  زاده، 

1937 .) 

ارت  است که امروزه گوش همه انسان ها با آن آشناست. یک  از الزامات توسعه پایدار این است که محیط زیست توسعه پایدار عب

و منابع طبیع  به عنوان میراث جمع  بشریت به گونه ای محافظت شود که عالوه بر پاسخگوی  به نیازهای نسل داضر، ظرفیت پاسخ 

باشد. بنابراین، توسه را زمان  پایدار م  خوانیم که مخرب نباشد و امکان دفظ منابع را ده  به نیازهای نسل های آینده را نیز داشته 

 (. 1932برای آیندگان فراهم آورد )سنگاچین و همکاران، 

یک  از مهم ترین الزامات برای قرار گرفتن در مدار توسعه پایدار، توجه به تعادل بخش  و تخصیص بهینه منابع بین مناطق برای 

اتحادیه اروپا استراتژی توسعه پایدار را برقرار نمود که تعیین کننده یک نگاه پایداری در  2772به توسعه پایدار است. در سال رسیدن 

رشد اقتصادی، مصلحت اجتماع  و دفاظت محیط زیست  است که با هم ترکیب شده اند و در تعامل هستند)قرخلو و دسین ، 

1992 .) 

، رشد اقتصاد، فعالیت های صنعت  و پیشرفت های داصل از فن آوری ها موجب شده تا بشر جهت از سوی دیگر، افرایش جمعیت

(. به همین دلیل 1931رفع نیازهای ب  انتهای خود اقدام به تخریب طبیعت و تغییر نوع پوشش طبیع  نماید)روستا و همکاران، 

دایش بحران های زیست محیط  شده است )میردیلم  و همکاران، الگوی نامناسب استفاده از سرزمین و تغییرات شدید آن منجر به پی

(. به همین منظور توجه به آمایش سرزمین جهت پیشگیری از بحران های محیط زیست و هم چنین استفاده صحیح و پایدار 1937

زمان مدیریت و دفاظت از تمام  امکانات پهنه ی سرزمین م  تواند یک  از موضوعات جدیدی باشد که توجه دولت ها و بخصوص سا

ن مفاهیم توسعه، توسعه پایدار و محیط زیست، یدر این مقاله ضمن تبی(. 1991از محیط زیست را جلب نماید )جعفری و کریم ، 

تاثیر انسان بر محیط زیست و نقش مبارزه با تغییرات آب و هوای  در توسعه پایدار را تحلیل نموده و در نهایت فرصت ها و چالش 

ن  شدن برای توسعه پایدار از منظر دفظ محیط زیست و هم چنین ارتباط محیط زیست با توسعه پایدار در ایران را مورد های جها

 . بررس  قرار م  دهیم
 

 مفهوم توسعه -9

بر اساس تعریف، توسعه به تمام  فعالیت ها و کارهای انسان گفته م  شود که برای بهتر کردن زندگ  خود در محیط زیست 

( دال اگر قرار باشد این توسعه در بلند مدت پایدار باشد باید تگناهای  را که محیط زیست و منابع 1907م م  دهد)کوستو، انجا

طبیع  برقرار کرده است، مدنظر قرار دهد. معموال توسعه در ابعاد گوناگون م  تواند مورد توجه قرار گیرد. توسعه سیاس ، توسعه 

عه اقتصادی. وقت  در یک جامعه ای از توسعه به طور مطلق صحبت م  شود در واقع منظور توسعه در فرهنگ ، توسعه اجتماع ، توس

ابعاد گوناگون م  باشد. بدون تردید جامعه توسعه یافته جامعه ای است که در آن توسعه در ابعاد گوناگون تحقق یافته باشد. به نظر 

نم  شود، اگرچه رشد و کمک نیروهای محرکه توسعه م  باشند، اما از این توسعه یک پدیده کل  است که فقط شامل بعد اقتصادی 

 (. 1991پس باید سایر ابعاد توسعه که محیط زیست، عدالت اجتماع ، دموکراس  و صلح باشند نیز لحاظ شوند )پطروس غال ، 

 

 تعریف توسعه پایدار-9

و گزارش کمیسیون سازمان  1موسوم به کمیسیون برانتلند توسعه پایدار بر اساس تعریف کمیسیون جهان  محیط زیست و توسعه

به معنای توسعه ای است که نیازهای دال را بدون وجه المصالحه قرار دادن  1390محیط زیست و توسعه در سال  ملل در زمینه

ای جامع  است که به ارتق توانای  نسل های آینده برای برآوردن نیازهایشان تامین م  کند. به عبارت دیگر، توسعه پایدار رویکرد

توسعه به شیوه های  م  پردازد که به محیط زیست ضربه ای وارد نیاید یا منابع طبیع  را ضایع نگرداند، به گونه ای که در آینده در 

                                                           
1 . The Brundtland Commission 
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دسترس باشد. این گزارش م  افزاید که شرایط مزبور نه تنها بر سیاست های زیست محیط ، بلکه بر سیاست های اقتصادی و 

 (. 1939تماع  نیز قابل انطباق است )دهشیری، اج

کامل ترین تعریف از توسعه پایدار مشتمل بر دو مفهوم کلید است: نخست مفهوم نیاز به ویژه نیازهای اساس  فقرای جهان که 

م وانای  زیست بوباید به آن الویت داده شو. دوم ایده محدودیت های تحمیل شده از سوی وضعیت فناوری و سازمانده  اجتماع  بر ت

برای تامین نیازهای دال و آینده. این در دال  است که تامین نیازهای فقرای داضر ضرورتا سازگار با نیازهای نسل های آینده نیست 

بدیه  است که در خصوص تامین انرژی، آب تمیز، هوای پاک، آزادی سیاس  و دفاظت جوامع خود از جنایت و جنگ، کشورهای 

(. بدین ترتیب، توسعه پایدار سه قمروری محیط زیست شامل آب و پسماند 2770کسان  برخوردار نیستند )پیروس، جهان از سطح ی

ها، جامعه )اشتغال، دقوق بشر، برابری جنسیت ، صلح و امنیت انسان ( و اقتصاد )کاهش فقر، مسئولیت صنف  و پاسخگوی ( را به 

 . (WCED, 1987)هم مرتبط م  سازد 

ار، به معن  مدیریت و دفاظت از منابع پایه و معرف  و به کارگیری پیشرفت های فن شناخت  و ساختار تشکیالت  توسعه پاید

است که از آن طریق بتوان نیازهای انسان ها را برای زمان دال و نسل های آینده، به طور مستمر و رضایت بخش تضمین نمود. توسعه 

آب و منابع ژنتیک  گیاه  و جانوری م  شود، نه تنها مخرب محیط نیست بلکه از نظر  ی پایدار که سبب دفاظت از اراض ، منابع

(. این تعریف  است که سازمان 1902فن  متناسب، از لحاظ اقتصادی با ارزش و از نظر اجتماع  قابل قبول است )دسین  عراق ، 

بازده دداکثر و پایدار مفهوم واقع  توسعه پایدار است خواربار و کشاورزی از توسعه ی پایداری عرضه کرده است. به نظر مخدوم، 

(. توسعه ی پایدار به عنوان یک مفهوم، بر اساس برابری نسل ها به این معن  است که نسل های 1900)مخدوم و عرب زاده مقدم، 

 (. 1393داضر نباید توانای  نسل های آینده را برای استفاده از منابع از بین ببرند )بات ، 

مسلم است، توسعه ی پایدار را نباید تنها به عنوان مجموعه ای از روش ها به دساب آورد، بلکه باید آن را نوع  بینش آنچه 

قلمداد نمود که در آن جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماع  و دت  فلسف  نهفته است و ابعاد فرهنگ  آن کمتر از جنبه های فن  

(. اگر تنها جنبه های اقتصادی و دفظ محیط زیست را در پایداری در نظر گیریم، 1901ران، و تکنیک  مربوطه نیست )ادوارد و دیگ

 (. 1909توسعه پایدار به گونه ای ابزار ضد توسعه تبدیل خواهد شد )امین ، 

ایند ت. فرهم چنین توسعه پایدار از دو قسمت توسعه و پایداری تشکیل شده است. در رابطه با توسعه، فرایند و اهداف مطرح اس

رشد و تغییر را در بردارد و اهداف نیازهای اولیه را نشان م  دهد. پایداری باید در سه زمینه ی اجتماع ، محیط  و فیزیک  وجود 

داشته باشد. در نتیجه توسعه ی پایدار، یعن  پایداری در اشیا، دفظ محیط طبیع  و تعادل اجتماع  از طریق فرایند های رشد و 

 .  (lale, 1995)ف نمودن نیازهای معقول انسان  تغییر و برطر

 

 سه مکتب فکری در توسعه پایدار -4

 به نظر کرم ، سه مکتب فکری در توسعه پایدار وجود دارد:

مکتب فکری با مالدضات اقتصادی که بر اساس نظریه های این مکتب، هر راهبردی که به افزایش بهره وری و سود  -

 . شود نینجامد، ناپایدار محسوب م 

مکتب فکری که با مالدظات زیست محیط  که به پایداری از نقطه نظر زیست محیط  توجه م  کند و عقیده دارد هر  -

  .فعالیت  که محیط زیست را آلوده یا تخریب نماید و یا تعادل زیست محیط  را بر هم بزند، ناپایدار تلق  م  شود

که به پایداری از نقطه نظر دفظ ارزش های انسان  و اجتماع  مکتب فکری با مالدظات دفظ منابع محیط اجتماع   -

توجه دارد و بر این باور است که هر فعالیت  که محیط اجتماع  را نامتعادل سازد، نم  تواند توسعه ی پایدار را در بر 

 . (1330داشته باشد )کرم ، 
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 محیط زیست -5

ه به مفهوم و کاربرد علم  آن محدود به چند دهه اخیر م  باشد، به قدمت  بس طوالن  است اما توج اگرچه محیط زیست دارای

میالدی با افزایش آلودگ  ها و تخریب منابع طبیع  بوده، رایج و معمول گشت. دال این پرسش  1327طوری که این واژه از دهه 

 مطرح م  شود که محیط زیست چیست و چه عوامل  را در برم  گیرد؟

ت را این گونه تعریف م  کند: محیط زیست همه چیز یا تقریبا همه چیز را در بر م  گیرد. هم انسان، دبیرکل یونسکو محیط زیس

هم طبیعت و هم روابط بین این دو را شامل م  شود و بر کلیه فعالیت های بشر تاثیر دارد و ضمنا از آنها متاثر م  شود. الزم به ذکر 

عریف  از واژه محیط زیست به عمل نیامده، ول  دقوقدانان در متون دقوق  در برخ  است که در قوانین و مقررات جاری کشور هیچ ت

از موارد با استنباط از عبارات  که در قانون بکار رفته است، تعاریف  را مدنظر داشته اند. کما اینکه تلق  یک  از دقوقدانان محیط 

یان کرده است: محیط زیست عبارت  است از یک ساختار منسجم زیست با توجه به ادکام  که در قوانین به چشم م  خورد، چنین ب

 (. 1932که در آن همه عوامل و شرایط محیط  در یک ارتباط متقابل با یکدیگر قرار دارند )داودیان و اسکندری ثان ، 

 

 تاثیر انسان بر محیط زیست-1

ه( کره زمین را تشکیل م  دهند، ول  گونه غالب اگرچه انسان ها فقط درصد بسیار کم  از بیوماس )وزن یا دجم موجودات زند

اند. در ابتدای دوره پلیستوسن انسان نیز همچون سایر موجودات تحت تاثیر کامل عوامل محیط  بوده است. از آن پس انسان پیشرفت 

ع رابطه انسان و محیط (. در واق1990کرده و به تدریج قادر شد محیط فیزیک  اطراف خود را به شدت تغییر دهد )کیان  هفت لنگ، 

زیست با روند تکامل  اسنان و تکنولوژی های مورد استفاده او کامال تغییر کرده، در دالیکه اسنان در روزگاران گذشته و بخصوص 

 انسان اولیه تحت تاثیر محیط پیرامون خود بود، امروزه این انسان است که محیط را تحت تاثیر رفتارها و کردارهای خود قرار داده

است. وجود رابطه متقابل و رشد یافنده، بین طبیعت و جامعه سازمان یافته و مجهز به وسائل فن  که بدون وقفه منابع الزم و ضروری 

را از طبیعت م  گیرد و مصرف م  نماید و مواد زائد ناش  از فعالیت های دیات  و تولیدی را به آن برمیگرداند واقعیت  غیرقابل انکار 

از نظر مبادالت دائم  و همواره شدید مواد و انرژی میان عوامل نظام، که از  "جامعه و محیط زیست –انسان "نظام  است. بررس  

تولید اجتماع  دائم  و فزاینده، ساختار همواره پیچیده تر و استفاده از مواد اولیه از سرزمین های  که به دال دگرگون  مستمر 

(. اما تاثیری که انسان بر محیط زیست م  گذارد ناش  از 1902رد )گراسیموف و دیگران، هستند داصل م  شود، اهمیت زیادی دا

رفتار و عمل او در محیط پیرامون خویش است. اعمال  همچون بهره بردای از منابع طبیع ، قطع درختان، خانه سازی، ادداث 

  تواند در صورت ادامه این روند ب هصورت ب  رویه کارخانجات و... در محیط های طبیع  باعث تغییر چهره محیط زیست شده و م

در تخریب محیط موثر باشد. واقعیت امر این است که انسان ها با توسعه علوم و تکنولوژی توانسته اند روز به روز دامنه دخالت ها و 

ان ار کنند. گرچه فناوری ادتاال بحرتاثیرات خود را بر محیط زیست بیافزاید تا آن را در جهت دستیاب  به سود و رفاه مادی بیشتر مه

جمعیت را به تاخیر انداخته است اما در نهایت تاثیر انسان ر ابر محیط زیست افزایش داده است. فناوری نه تنها استفاده از منابع را 

چوب استفاده م  کرد، افزایش داده بلکه موجب شده تا در مقایسه با انسان شکارچ  و جمع آورنده غذا که از ابزارهای ساده سنگ  و 

 (. 1932انسان امروزی با راههای جدیدی بر محیط زیست تاثیر بگذارد )داودیان و اسکندری ثان ، 

 

 رابطه بین توسعه پایدار و محیط زیست -1

ک  ی. زمان  که از رابطه بین توسعه پایدار و محیط زیست سخن به میان م  آید، معموال م  توان از دوگونه رابطه صحبت نمود

 . هر یک از این دونوع رابطه در زیر مورد بحث و بررس  قرار م  گیرد. رابطه منف  و دیگری رابطه مثبت

تاکنون توسعه نه تنها توام با دفظ و نگهداری محیط زیست نبوده است، بلکه باعث تخریب و نابودی آن نیز گردیده  رابطه منفی:

ه گسترده و لجام گسیخته باعث تخریب محیط زیست گردیده است و در کشورهای در کشورهای صنعت  یا توسعه یافته، توسع. است

در دال توسعه افزایش جمعیت باعث گردیده است که بیش از ظرفیت زمین از منابع آن بهره بردای شده و آثار زیانباری برای محیط 
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ه م  به عنوان نمون. نسبت به محیط زیست بوده استدر این کشورها برنامه های توسعه توام با آثار بسیار مخرب . زیست ایجاد گردد

 . (1990توان از استقراض این کشورها از کشورهای صنعت  به بهانه توسعه اقتصادی نام برد )رئیس ، 

بدون آنکه نشان . فاجعه بده  های این کشورها تحت لوای توسعه، آنها را به تخریب هر چه بیشتر محیط زیست واداشته است

به عنوان نمونه در کشور سنگاپور به دلیل بده  های فراوان، زمین های کشاورزی . از بهبود شرایط آنها داصل شده باشدارزنده ای 

در کاستاریکا برای اینکه صادرات گوشت را به . انچنان مورد تهاجم و بهره بردای قرار گرفته اند که راه برای ایجاد کویر باز شده است

ون ها هکتار جنگل طبیع  را به چراگاه های دام تبدیل کرده اند که نتیجه آن تخریب جنگل ها و فرسایش آمریکا افزایش دهند، میلی

این رابطه منف  بین توسعه و محیط زست باعث گردید تا عده ای بر آن باشند که اساساً توسعه و . (1900خاک بوده است )لواسان ، 

  از لذ بشر باید یک. و ناخواه باعث تخریب و نابودی محیط زیست م  گردد دفظ محیط زیست قابل جمع نم  باشند و توسعه خواه

بند . رد گردیده است 1302لیکن این دیدگاه صرادتا در کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست در . این دو را انتخاب نماید

اندوزی کرده به اکتشاف، اختراغ، ابداع و پیشرفت ادامه  انسان باید دائما تجربه"از اعالمیه استکهلم در این خصوص بیان م  دارد،  9

در عصر ما قدرت انسان برای دگرگون سازی محیط  که در آن زندگ  م  کند اگر عاقالنه به کار رود م  تواند برای همه مردم . دهد

سواستفاده یا ب  توجه  همراه باشد، همان مزایای توسعه و امکان بهبود کیفیت زندگ  را به ارمغان بیاورد و اگر بهره برداری از آن با 

در برابر چشمان ما در بسیاری از مناطق زمین، نشانه های . قدر م  تواند صدمات ب  شماری به افراد بشر و محیط زیست وارد سازد

 . "خسارات، تخریب و انهدام محیط زیست به وسیله انسان افزایش م  یابد

ن انگیزش مانع از ترویج اخالق در سازمان م  شود، نتایج غیراخالق  دارد و انگیزه اخالق  فقدا. انگیزش و اخالق همبستگ  دارند

زیرا توجیه بسیاری از مدیران و افراد جامعه برای اعمال غیراخالق  شان این است که جامعه و انسان ها اخالق  . بودن را از بین م  برد

 .بدین جهت است که انگیزه در افراد متفاوت است. شخص و وضعیت م  دانندمحققان، انگیزه را نتیجه عمل متقابل بین . نیستند

انگیزه، آمادگ  اعمال نهایت تالش برای دست یاب  به اهداف سازمان  مشروط به توان ارضای برخ  نیازهای شخص  است)بینش، 

1937) . 

محیط زیست گردیده است، رابطه مثبت برخالف رابطه منف  توسعه و محیط زیست که موجب تخریب و نابودی  رابطه مثبت:

آن دو، بیانگر این امر است که توسعه نه تنها امر مضری برای محیط زیست نم  باشد، بکله توسعه پایدار موجب استفاده بهینه از تمام 

. تدنبال خواهد داشامکانات و توانمندی های محیط زیست م  گردد و در نتیجه ارتقای سطح زندگ  بشر را به طور واقع  و پایدار به 

از سوی دیگر محیط زیست و دفاظت و نگهداری از آن نیز هرگز مانع  در راه توسعه محسوب نخواهد گردید بلکه محیط زیست بستر 

لذا آن کس  که خواهان دمایت از محیط زیست است، بایست  به هم پیوستگ  و ارتباط . و زمینه الزم برای توسعه تلق  م  گردد

 . (1900زیست و توسعه را هیچ وقت از نظر دور ندارد )لواسان ،  ارگانیک محیط

با دفاظت از محیط زیست، توسعه پایدار نتایج بهتر و مفیدتری از کارکرد محیط های طبیع  و مصنوع  ارائه م  دهد، از آن 

صادی به ستقیم بر فعالیت های اقتجمله، تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر کیفیت زندگ  کاری، تاثیر بر سطح درآمد واقع ، تاثیر م

عنوان نهادهای زیست محیط ، تاثیر در دفظ ثبات نظام های تامین دیات، بنابراین م  توان در ارتباط و تاثیر محیط زیست بر توسعه 

ی فرایندهای بطور خالصه سه عملکرد زیر را بیان نمود: فراهم آوردن مطلوبیت مستقیم برای افراد جامعه، تامین نهادهای الزم برا

 . (1990اقتصادی و پدید آوردن خدمات تامین کننده دیات )دیوید دبلیوپیرس، 

 

 بحران محیط زیست و توسعه پایدار -1

، مفاهیم مختلف  از پارادایم توسعه پایدار مطرح شده است که بیشتر بخش های آن را شاخه های مختلف جغرافیا در ده سال اخیر

توسعه پایدار شهری، مفاهیم  مثل شهر سبز، بوهم شهر، شهر قابل زندگ ، شهر چاره جو و شهر محیط  تشکیل م  دهد. چنان که از 

نام م  برند که همه این مفاهیم از بار قوی جغرافیای  خبر م  دهند. مالدظه م  شود که قلمرو پارادایم توسعه پایدار، نه تنها به 

نم  شود، بلکه مفاهیم  نظیر شهر، روستا، انرژی، عدالت اجتماع ، توزیع دفاظت از محیط زیست طبیع  و یا دیات ودش محدود 
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عادالنه ثروت و مشارکت مردم در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها را نیز شامل م  شود. در واقع همه زوایای زندگ  انسان امروزی 

 (. 1992و نسل های آینده را در بر م  گیرد )شکوئ ، 

مساله محیط زیست بوده و نیاز به برابری را در برم  گیرد. برابری در یک نسل جهت تامین نیازهای اقشار  توسعه پایدار فراتر از

(. برای ورود به توسعه پایدار به  1932ضعیف جامعه و برابری بین نسل  جهت تامین نیازهای نسل آینده )داودیان و اسکندری ثان ، 

ادی تاثیرگذارتر از گزارش جهان  کمیته جهان  محیط زیست و توسعه، که معموال جریان اصل  بحث های سیاست جهان ، هیچ روید

با عنوان کمیته برانتلند شناخته م  شود، نبوده است. این گزارش که در سطح وسیع  به صورت یکپارچه با عنوان آینده مشترک ما 

(. این 1991سعه پایدار مطرح است )ویلر و بیتل ، منتشر شد، بیان کننده آن موضوع  است که امروز به عنوان تعریف متداول تو

تعریف مفاهیم  چون برابری نسل  و عدالت اجتماع  و به همان نسبت آگاه  زیست محیط  را در بر م  گیرد. هم چنین داللت بر 

(. در 1999مکاران، آن دارد وجود یک چارچوب جهان  ضروری بوده و تاثیرات فرامحدوده ای نیز باید در نظر گرفته شود)کات  و ه

مجموع امروز توسعه پایدار به منزله هدف  برای یک دنیای تحت فشار و دارای مشکالت رو به تزاید به دساب م  آید که پیش زمینه 

و مقوله آن، توسعه زیست بوم است. این دیدگاه توسعه زیست بوم را در سطح محل  یا منطقه ای توام با توانای  های بالقوه آن فضا و 

با توجه و تاکید بر بهره برداری عقالن  از منابع، کاربرد تکنولوژی و سازمان به گونه ای که طبیعت و انسان را مورد توجه قرار م  

 (. 1932دهد، تعریف م  کند)داودیان و اسکندری ثان ، 

 

 نقش مبارزه با تغییرات آب و هوایی در توسعه پایدار -2

ید برای توسعه بوده و گسترش همه جانبه اثرات آن بطور غیرمتناسب  فقیرترین و آسیب آب و هوای  بزرگترین تهد تغییرات

پذیرترین ها را تحت تاثیر قرار داد. اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوای  و کمینه سازی اختالفات ناش  از آن برای اجرای 

ت جهان  تغییرات آب و هوای  همکاری های گسترده بین الملل  را جهت موفقیت آمیز اهداف توسعه پایدار اجتناب ناپذیر است. ماهی

ساخت توانمندی مقاوم و انطباق  نسبت به اثرات نامطلوب آن و سرعت بخش  به کاهش آلود گ  های گازهای گلخانه ای فرا م  

خصوص تغیرات آب و هوای  را امضا کشورهای عضو موافقت نامه پاریس تحت کنوانسیون سازمان ملل متحد در  2712خواند. در سال 

کردند. هدف موافقتنامه جدید کاهش سرعت تغییرات آب و هوای  و هم چنین تسریع و تشدید اقدامات و سرمایه گذاری های مورد 

ا میلیون نفر طبق گزارشات بین الملل ، ب 2. 1بیش از  2719و  1337های نیاز بر جهت یک آینده کم کربن پایدار است. بین سال

یک روند رو به باال جان باختند. هم چنین به منظور کمک به پیشروی کشورهای در دال توسعه در مقابل تغییرات آب و هوای ، در 

چارچوب موافقتنامه پاریسف یک نظام پیگیری جهان  تاسیس گردید که پیشرفت عموم  را هر پنج سال یکبار بررس  م  

 (. 1930نماید)گزارش سازمان دفاظت محیط زیست، 

 

 ها، دریاها و منابع آبی در توسعه پایدار نقش اقیانوس -69

اقیانوس ها، همراه با منابع سادل  و دریای ، نقش اساس  در رفاه انسان و توسعه اقتصادی و اجتماع  در سراسر جهان بازی م  

، به ویژه برای 2797ای دستیاب  به دستورکار کنند. استفاده پایدار و دفاظت دریای  و اکوسیستم های سادل  و تنوع زیست  شان بر

جزایر کوچک در دال توسعه ضروری است. آنها هم چنین در تنظیمات اکوسیستم جهان  با جذب گرما و دی اکسیدکربن از جو و 

یلیون تر 29دفاظت از مناطق سادل  در مقابل جاری شدن سیل و فرسایش کمک م  کنند. در واقع، منابع سادل  و دریای  ددود 

دالر در هر سال به اقتصاد جهان  از طریق خدمات اکوسیستم کمک م  کنند. آلودگ  زمین و دریاها یک تهدید در بسیاری از مناطق 

، پنج اکوسیستم بزرگ دریای  در معرض خطر پرغذای  سادل ، 2712سادل  است. با توجه به یک ارزیاب  مقایسه ای جهان  در سال 

ق چین، خلیج مکزیک، داشیه سمال برزیل و جنوب دریای چین شناخته شده اند. دی اکسید کربن محلل خلیج بنگال، دریای شر

اقیانوس ها و افزایش اسیدیته و تغیر در تعادل زیست  کربنات  است. شیالت به امنیت غذای   PHدر آب دریا موجب کاهش سطح 

گر چنانچه مدیریت آن پایدار نباشد، ماهیگیری م  تواند به زیستگاههای جهان ، معیشت و اقتصاد کمک قابل توجه  دارد. با این دال، ا
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 37های دریای  جهان در سطح بیولوژیک پایدار از ماه  آسیب برساند. بر اساس تجزیه و تحلیل ارزیاب  سهم ها، درصد سهام ماه 

 (.     1932ثان ، کاهش یافته است.)داودیان و اسکندری  2719درصد در سال  23به  1301درصد در سال 

 

 ها و بیابان زدایی در توسعه پایدارنقش اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگل -66

دفاظت اشکال متنوع  از دیات بر روی زمین نیاز به تالش های هدفمند برای محافظت، بازیاب  و ترویج دفاظت و استفاده پایدار 

ن موضوع به طور اخص مدیریت پایدار جنگل ها، بازگرداندن اراض  تخریب شده و موفقیت از زمین ها و دیگر اکوسیستم ها را دارد. ای

مبارزه با بیابان زای ، کاهش زیستگاه های طبیع  تخریب شده و پایان دادن به از دست رفتن تنوع زیست  تمرکز دارد. بین سالهای 

درصد کاهش یافته است. در همین دال،  0. 97ر جهان به درصد از سطح کل زمین د 0. 91، مناطق جنگل  جهان از 2710و  1337

مناطق از طریق کاشت، ترمیم چشم انداز و یا گسترش طبیع  به جنگل تبدیل شدند. با توجه به تعادل از دو فرایند و تالش برای 

یون هکتار در سال میل 9. 0، از 2710تا  2717کاهش سرعت جنگل زدای ، از دست رفتن سطح خالص جهان  جنگل در سول دوره 

میلیون هکتار در سال کاهش یافته است. درصد مناطق متنوع زیست  کلیدی زمین  تحت پوشش مناطق دفاظت شده از  9. 9به 

 . (UNEP)افزایش یافته است 2712درصد در سال  9. 13، به 2777در سال  2. 12

 

 اصول حاکم بر رابطه حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار -69

مام اسناد مربوط به محیط زیست رابطه منف  بین دفاظت و نگهداری از محیط زیست و توسعه رد گردیده و بر رابطه مثبت در ت

 (:1990زیست  در این خصوص م  توان اصول زیر را استنباط نمود)رئیس ، از مطالعه اسناد محیط. بین آن دو تاکید شده است

 محور بودن انسان -

 مدق داشتن محیط زیست سال -

 دفاظت و نگهداری از محیط زیست -

 دق بهره بردای از محیط زیست و توسعه -

 توام بودن توسعه پایار با دفاظت از محیط زیست -

 ضرورت رفع تعارض بین توسعه و ضرورت های دفاظت از محیط زیست -

 در نظر گرفتن منافع نسل دال و آینده به طور توامان -

 

 وسعه پایدار از منظر زیست محیطی های جهانی شدن برای تفرصت ها و چالش -69

دیدگاه های متفاوت  درباره جهان  شدن مطرح شده است، شک گرایان با رویکردی تردیدآمیز معتقدند که جهان  شدن تداوم 

سرمایه داری جهان  است. آنان جهان  شدن و آزادسازی تجاری را دو مفهوم ناظر بر توسعه اقتصادی م  دانند که بر سیاست های 

زار آزاد تاکید م  ورزند. آنان بر این باورند که فرایند جهان  شدن، بازارهای مال  و سرمایه گذاری را قادر م  سازد تا به گونه ای با

بین الملل  عمل کنند. به عبارت دیگر، جهان  شدن به معنای آن است که تمام گیت  در دسترس سرمایه و در اختیار صادبان سرمایه 

. برخ  دیگر با رویکردی جهان گرا و افراط آمیز (Hirst & Thompson, 1996)جهان  کاپیتالیست  قرار گیردبویژه قدرت های 

معتقدند که فرایند جهان  شدن اجتناب ناپذیر است و فرایند فشردگ  زمان و مکان و کمرنگ شدن مرزهای جغرافیای  منجر به 

هم چنین جهان  شدن موجب تسریع روند رشد در سطح جهان  و افزایش .  (Reich, 1991)نقارب سیاس  و اقتصادی جهان م  شود

تخصیص منابع در مقیاس جهان  م  شود اما در درون خود موجب انحطاط کیفیت محیط زیست م  گردد زیرا منابع طبیع  بیشتری 

 . (De Bruynetal, 1998)استفاده م  شود و آلودگ  بیشتری در سطح کره خاک  منتشر م  شود

 دامه به واکاوی چالش ها و فرصت های جهان  برای توسعه پایدار مبادرت گردد که به شرح زیر است:در ا
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بازارهای مال  جهان  شده از ب  ثبات  رنج م  برند به دلیل اینکه تعداد  بی ثباتی بازارهای مالی و انحطاط زیست محیطی:

ران های مال  جهان  موجب ب  ثبات  ساختاری بازارهای مال  درفرایند کاربران مال  بین الملل  افزایش یافته است. مضافا آنکه بح

. در واقع، افزایش نوسان و ب  ثبات  بازارهای مال  موجب کاهش دامنه و افق تصمیم (Shiller, 2000)جهان  شدن گردیده است 

 Vinod)های جهان شدن جدید شده استگیری و گرایش به سوی فرایند های کوتاه مدت یا به اصطالح کوتاه مدت گرای  در فرایند

et al, 2000)  گرایش به امور کوتاه مدت در عین آنکه موجب ارزیاب  غیرواقع  و غیر عقالن  ارزش ها، هزینه ها و منافع جاری م .

 شود بلکه موجب انحطاط زیست محیط  و مانع تصمیمات مرتبط با توسعه پایدار نیز م  شود. 

تضعیف اخالق تجاری در عصر جهان  شدن جدید مرتبط با افزایش  ف پایداری زیست محیطی:افول اخالق تجاری و تضعی

کوتاه مدت گرای  است که به ضرر سالمت پایدار است. کسب منافع فوری با اضرار به خود یا به دیگران گرچه ممکن است دس 

اساس  بازارها و جامعه م  شود که نیازمند اعتماد رضایت را در فروشنده و یا مصرف کننده به دست دهد اما موجب شکستن ساختار 

و انعطاف است. تضعیف اخالق تجاری به نوبه خود بازارهای جهان  واقع  و مال  را تحت تاثیر قرار م  دهد و موجب تضعیف پایداری 

امل هزینه ها و منافع (. بنابراین از آنجای  که ارزیاب  ک1939زیست محیط  و اجتماع  رشد در سطح جهان  م  شود)دهشیری، 

زیست محیط  نیازمند برخورداری از افق بلند مدت است، تصمیمات اقتصادی کوتاه مدت گرا در غیاب تنظیمات زیست محیط  به 

 ضرر پایداری زیست محیط  منجر م  شود. 

 

 ارتباط توسعه پایدار با حفظ محیط زیست در ایران  -64

یست وجود ندارد، در صورت  که برنامه ریزی های توسعه را در دراز مدت مدون کنیم تضادی بین توسعه پایدار ودفاظت محیط ز

و با توجه به ظرفیت اکوسیستم و محیط زیست به دنبال توسعه باشیم و مکان یاب  ها با مطالعات صحیح و در نظر گرفتن مالدظات 

سعه را نیز پیش ببریم و این روندی است که در زیست محیط  انجام شود، آنگاه م  توانیم همگام با دفاظت محیط زیست، تو

کشورهای  مثل استرالیا و نیوزلند به آن دست یافته اند و در عین دستیاب  به توسعه، محیط زیست خود را نیز دفظ کرده اند. البته 

دی نادیده گرفته م  الزمه این امر شناخت دقیق محیط زیست و درک ظرفیت محیط زیست است. ول  در کشور ما این موارد تا ددو

شمال یک فاجعه زیست محیط  است و بدون توجه به دیدگاه دفظ محیط زیست، بدنبال کشیدن  -شود. مثال طرح آزاد راه تهرا ن

جاده و ادتماال فروش اراض  اطراف جاده هستند. در صورتک  که اگر منافع دراز مدت را در نظر بگیریم و با دید علم  به قضیه نگاه 

یدن چنین جاده ای فقط تخریب اکوسیستم را به دنبال دارد. مثال های فراوان  وجود دارد که نشان م  دهد این گونه کنیم کش

توسعه یافتن، در دراز مدت شکست م  خورد و ادتماال هیمن جاده به دلیل این که دیدگاه اکوسیستم در آن رعایت نشده است با 

م  شود. در صورت  که اگر از محیط زیست شناخت کاف  وجود داشته باشد، توسعه مشکالت  نظیر روان آب و سیالب هم روبرو 

متناسب با آن را نیز دقیق تر م  توان طراد  کرد. یک نکته دیگر در دفظ محیط زیست، نقش عموم مردم است که به آن اهمیت 

تا مردم نسبت به دفظ محیط زیست دساس  داده نم  شود. یعن  عامه مردم نسبت به دفظ محیط زیست شان آگاه  کاف  ندارند و

 (. 1990نباشند، محیط زیست دفظ نخواهد شد )آذری، 

بنابراین از دید دفظ محیط زیست، هر پروژه ای باید ارزیاب  اثرات شود که این ارزیاب  باید توسط متخصص صورت بگیرد چرا 

ا به گونه ای قیمت گذاری کند که در دراز مدت به نفع که این متخصص است که دارای آگاه  است و م  تواند سرمایه طبیع  ر

باشد و از سوی دیگر باید به درف برنامه ریز عمل کنند چون تضعیف محیط زیست برای رسیدن به توسعه تا ددی ا جتناب ناپذیر 

ل کرد که یک هتکتار از جنگاست. سرمایه طبیع  را با هیچ توجیه  و زیر هیچ عنوان و نام  نم  توان از بین برد. نم  شود توجیه 

را م  بریم و بقیه آن را دفظ م  کنیم زیرا تخریب آن یک هکتار جنگل بر روی بقیه آن اثر نامطلوب  م  گذارد. این یعن  ما فراموش 

 (. 1990کرده ایم که اکوسیستم به هم پیوسته است )ناظری و زعفران ، 

ن است که از دالیل اصل  آن هم افزایش تعداد خودروهاست. ول  از سوی یک  دیگر از مشکالت محیط زیست، آلودگ  هوای تهرا

دیگر کاهش فضای سبز، تخریب درختان و انسداد دره ها باعث افزایش این مشکل شده است. تکنولوژی فقط ماشین و اتوبان نیست. 
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مان  فکر میکنیم اگر اتوبان بسازیم تکنیکبلکه اصل قضیه، برنامه ریزی و فکر کردن است که ما این موضوع را نادیده م  گیریم و 

 (. 1990باال است. این در دال  است که هند با جاده های خاک  غذای بیش از یک میلیارد نفر را تامین م  کند)یاوری، 

موضوع دیگری که باید به آن توجه شود، اصل اساس  اقتصاد محیط زیست است. یعن  هر توسعه ای در هر منطقه ای از یک 

ساده اکولوژیک  پیروی م  کند و آن این است که شما وقت  م  خواهید فعالیت  انجام بدهید، مجبور هستید که از یک منبع  اصل

 397استفاده کنید و باید مشخص کنید که چه چیزی در نهایت از این منبع باق  م  ماند. به عنوان مثال در شهر تهران ساالنه 

درصد  30و بر اساس قانون اول ترمودینامیک که اساس برنامه ریزی محیط زیست است، میلیون متر مکعب آب مصرف م  شود 

میلیون متر مکعب فاضالب تولید م  شود. باید بررس  شود که  007تا  277مصرف آب، به پساب تبدیل م  شود. پس در نتیجه بین 

عدم ظرفیت جذب این پساب، پساب در کوچه و خیابان  آیا محیط م  تواند این مقدار پساب را در خود جای دهد یا این که به دلیل

جاری م  شود. پس در برنامه ریزی باید در نظر بگیریم که استفاده از منبع، پسماند تولید م  کند و اساس اقتصاد محیط زیست بر 

ط خیر؟ پس اصل اقتصاد محی این مبنا است که آیا با این میزان مصرف و تولید پسماند، انجام دادن فعالیت مقرون به صرفه است یا

زیست بر این روال است که مصرف منبع و دفع پسماند مقرون ب هصرفه باشد و باید این دو معادله با هم بخواند اگر این معادله برقرار 

ماند گ  و پسباشد، توسعه موفق خواهد بود، یعن  هزینه های دفع پسماند و آودگ  باید در برنامه ریزی دیده شود. ما دق نداریم آلود

را در محیط رها کنیم، زیرا تخریب و آلودگ  محیط زیست در نهایت موجب از بین رفتن منابع م  شود و ادیا مجدد منابع اگر ممکن 

 (. 1990هم باشد، هزینه بر است)مخدوم، 

 

 نتیجه گیری -65

ی در دال توسعه مورد نظر و توجه است. توسعه امروزه مسئله توسعه پایدار و همه جانبه، هم در جهان توسعه یافته و هم در دنیا

به مفهوم واقع  کلمه با بار معنای  پیشرفت یا تعال  باید همه جانبه، فراگیر و پایدار باشد تا تحرک همگون و همسوی نیروهای نهفته 

در نظر گرفته م  شود که  در درون جامعه را باعث گردد. هنگام  که سخن از همه جانبه بودن توسعه پیش م  آید، جامعه یک نظام

کلیه اجزا آن نیازمند تغییر در جهت افزایش کم  و کیف  م  باشند. زمان  این تغییر م  تواند مفید باشد که در مسیر پایای  باشد. 

 بع وبه عبارت دیگر توسعه ی همه جانبه بدون توسعه ی پایدار، معنای انسان  خود را از دست م  دهد. در توسعه پایدار دفظ منا

محیط زیست و سهم آیندگان از آن مطرح است. توسعه نباید به قیمت از بین رفتن امکانات نسل های آینده باشد. در توسعه همه 

جانبه و پایدار باید کل امکانات جامعه به صورت یک مجموعه، ضمن در دسترس بودن همگان، برای نسل های آینده دفظ شود. منابع 

 ونده و کاهش یابنده نبوده و بلکه تجدید شونده و فزاینده باشند. و امکانات باید از بین ر

نباید فراموش کرد که توسعه پایدار بدون محیط زیست و دفاظت از آن نه معنا دارد و نه امکان پذیر است. توسعه پایدار، محیط 

چنان که اگر صلح و امنیت نباشد  زیست پایدار الزم دارد. از سوی دیگر محیط زیست مناسب خود بستر صلح و امنیت است. هم

محیط زیست جدا در معرض خطر قرار م  گیرد. همیشه یک  از مخرب ترین آثار جنگ لطمات و آسیب های وارده به محیط زیست 

بوده است. لذا یک  از مهمترین ابعاد امنیت در جهان، امنیت زیست محیط و منابع و سیستم های دافظ دیات زمین است که طول 

 رفاه کل بشریت به آنها وابسته است.  عمر و

در دال داضر متاسفانه ایران از نظر شاخص های پایداری و دفاظت از محیط زیست در جایگاه مناسب  در جهان قرار ندارد. 

زل  آمارها نشان م  دهد که بسیاری از منابع و پوشش های گیاه  در شرف نابودی است و آگاه  های الزم در این مورد در سطح نا

قرار دارد. رسیدن به توسعه پایدار بدون آموزش همگان  امکان پذیر نیست. از طرف ، آموزش توسعه ی همه جانبه و پایدار مستلزم 

هزینه های  است که موسسات مختلف و به ویژه موسسات دولت  و بین الملل  باید آنها را متقبل شوند. تا زمان  که مردم عادی 

زمینه ی توسعه ی همه جانبه و پایدار نبینند، رسیدن به اهداف توسعه ی واقع  با مشکل روبرو خواهد شد. آموزش های الزم را در 

 آموزش مردم در واقع بستر مشارکت های مردم  را در امر توسعه ی همه جانبه و پایدار آماده م  سازد. 
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