
Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
  هاي مديريت توسعه پايدار كشور چالش

  
   2 ، سحر طبيبيان1مجيد عباس پور

   net.jamejam@abbaspour-mاستاد دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شريف  -1
  org.ceers@tabibian-s كارشناس ارشد مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي -2

  
  

مـورد  واژه توسعه پايدار كه از دهه هفتاد ميالدي در جهان مطرح گرديد، در كشورهاي توسـعه يافتـه طـي دو دهـه                        
ر توسـعه   بنحوي كه بحث پايداري به عنوان ركني از ابعاد توسعه و در واقع بـست              ريزان توسعه قرار گرفت       توجه برنامه 

هـا مـورد      بناي علم مـديريت سـال     ماين در حالي است كه در اين كشورها سازماندهي امور بر            . جاي خود را باز نمود    
در ايران بواسطه نوع حكومت استبدادي تـا قبـل از پيـروزي انقـالب اسـالمي و جـوان بـودن                      .  قرار گرفته بود   تجربه

هاي مهمي نظير جنگ تحميلي بـر عليـه جمهـوري اسـالمي             سازمان مديريتي كشور پس از پيروزي انقالب و رخداد        
 اقتصادي و همچنين فرهنگي موجب گرديد تا مديريت توسعه پايـدار تـا دهـه نـود                  ،هاي سياسي   ايران، اعمال تحريم  

ريـزي توسـعه اقتـصادي كـشور در طـي             برنامـه . مايدننميالدي جايگاهي سازمان يافته در نظام مديريتي كشور پيدا          
ته سه دوره پنجساله را پشت سر گذاشته و در حـال حاضـر چهـارمين دوره پنجـساله خـود را تجربـه          هاي گذش   سال
چشم انداز بيست ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور نيز از آغاز برنامـه چهـارم تـدوين و در                     . نمايد  مي

  . مسير اجرايي قرار گرفت
هـاي مختلـف بـشرح زيـر از آن يـاد          سر گذاشته است كه بـا واژه       مديريت اجرايي كشور نيز عمالً چهار دوره را پشت        

 و ايـن    گردد؛ دورة آغازين پس از پيروزي انقالب اسالمي، دوره جنگ تحميلي، دورة سـازندگي و دورة اصـالحات                   مي
هاي   سال اكنون با آغاز برنامه چهارم توسعه و در          .هاي مختلف عنوان شده بود      ها از طريق مديران اجرايي در دوره        واژه

آغازين برنامه توسعه بيست ساله كشور سازماندهي مديريت اجرايـي و بخـصوص مـديريت توسـعه پايـدار كـشور بـا                       
 ،اجرايـي  مـديريت     مـرتبط بـا    در اين مقاله تالش شده است ضمن مـرور بـر موضـوعات            . باشد  هايي مواجه مي    چالش
 و  ههاي مختلـف ارزيـابي گرديـد        ت كشور در دوره   ها و تهديدهاي پيش روي مديري       ها، فرصت   ها، سياستگزاري   ديدگاه
هاي پيش روي مديريت اجرايي كشور بخصوص در چارچوب مبحث توسعه پايدار مورد تجزيـه و تحليـل قـرار                      چالش
  .گيرد

  
  هاي مديريت توسعه پايدار، مديريت، چشم انداز توسعه، چالش: كلمات كليدي
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  مقدمه
 و از زماني كه اتحاديه بين المللـي بـراي حفاظـت از محـيط                1980هاي دهه     مفهوم توسعه پايدار، در طي سال     

، راهبرد جهاني حفاظت از منابع طبيعي با هدف كلي دستيابي به توسعه پايـدار از          1(IUCN)زيست و منابع طبيعي     
ز از آن هنگـام بـه بعـد بـسياري ا          . را ارائه كرد، مورد توجه جـدي قـرار گرفـت          ) زنده(طريق حفاظت از منابع حياتي      

طرفـداران توسـعه    . هاي دولتي و غيردولتي، توسعه پايدار را به عنوان الگوي جديد توسعه مد توجه قرار دارند                 سازمان
پايدار براين باورند كه رشد اقتصادي و حفظ محيط زيست الزم و ملزوم يكديگر نبوده و نبايد رشد و محيط زيست و                      

ن توسعه پايدار، اگر چه كيفيت باالي محيط زيست به رشد اقتصادي از ديد طرفدارا. يا يكي از آنها فداي ديگري شود   
امـروزه ، واژه توسـعه    . كمك مي كند ولي متقابالً بهبود كيفيت محيط زيست هم نيز به رشد و توسعه وابـسته اسـت                  

صوص المللـي و بخـ      ها، موسسات تحقيقاتي و نهادهاي بين       پايدار بطور گسترده به عنوان موضوع مورد بحث كنفرانس        
رسـد كـه توسـعه پايـدار حمايـت وسـيع و               ريزان رشد و توسعه اقتصادي كشورها درآمده است چنين بنظر مي            برنامه

اي را كه مفاهيم اوليه توسعه نظير توسعه منابع زيست محيطي دارا نبودند، به دست آورده است و به عنـوان                       گسترده
  . ظاهر گشته است1990الگويي براي توسعه در دهه 

 را بتوان از گـزارش كميـسيون جهـاني محـيط زيـست و            ]توسعه پايدار [هترين تعريف از مفهوم پايداري      شايد ب 
اي از پيـشنهادها و اصـول قـانوني جهـت             اين گزارش برانتلنـد، شـامل مجموعـه       .  به دست آورد   2(WCED)توسعه  

هـاي در حـال توسـعه         لـت براسـاس ايـن گـزارش، دو      . دستيابي به توسعه پايدار براي كشورهاي در حال توسعه است         
وارد كردن  . آوري نمايند   هاي الزم براي اين منظور را جمع        بايست به ارزيابي مسائل زيست محيطي بپردازند و داده          مي

گذاري بخش خصوصي و دولتي از شرايط اوليه هرگونـه            ارزش كاالها و منابع محيطي در تصميمات مربوط به سرمايه         
هـاي    اي كـه فعاليـت      براساس اين گزارش، مفهوم توسعه پايدار بر حـسب انـدازه          . حركت به سمت توسعه پايدار است     

هاي   تواند نيازهاي بشري را برآورده سازد و همچنين برحسب حفاظت و حمايت زيست كره و يا سيستم                  اقتصادي مي 
  .شود  ميتعبير و تفسيرويژه طبيعي 

ود و پيـشرفت اسـت، فرآينـدي كـه اسـاس بهبـود       به عبارت ديگر توسعه پايدار به عنوان يك فرآيند، الزمه بهب 
 فرهنگي جوامع پيشرفته است و بايد موتور محركه پيشرفت متعادل،           –هاي اجتماعي     وضعيت و از ميان برنده كاستي     

بـه تعريـف    . ويژه كشورهاي در حال رشـد باشـد       و ب متناسب و هماهنگ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تمامي جوامع          
ها و سازكارهايي است كه بتواند به اهداف مهمي نظير تلفيق حفاظـت             دصدد فراهم آوري راهبر   ديگر توسعه پايدار در   

زيست محيطي و توسعه، تامين نيازهاي اوليه زيـستي بـشر، دسـتيابي بـه عـدالت اجتمـاعي و از بـين بـردن فقـر و                       
شود كه در تمـامي       ميمالحظه  . محروميت عمومي، خودمختاري و تنوع فرهنگي و حفظ يگاني اكولوژيكي دست يابد           

هـاي توليـدي     ها، همواره بر رشد اقتصادي بيشتر، برآوردن نيازهاي بشري، توزيع عادالنه در آمـد و شـيوه                  اين تعريف 
  .حافظ منابع زيستي تاكيد شده است

 1992بحث بر روي توسعه پايدار در كنفرانس سازمان ملل متحد در زمينه محيط زيست و توسعه كه در سـال             
در . اي مورد توجـه قـرار گرفـت    يودوژانيرو برزيل برگزار گرديد و به اجالس زمين معروف شد، بطور گسترده  در شهر ر  

 در اجالس زمـين     .رسد نمايد كمي خالصه به نظر مي       از اهداف اساسي توسعه پايدار مي      WCEDحاليكه تعريفي كه    
براسـاس نتـايج ايـن    . سي صـورت گرفـت  هاي عملياتي توسعه پايدار بحث و برر        با جزئيات بيشتري در خصوص هدف     

  :توان از طريق مفهوم توسعه پايدار دنبال نمود عبارتند از اجالس، اهداف مهمي را كه مي
  تجديد حيات رشد اقتصادي  -1
 تغيير كيفيت رشد اقتصادي  -2
 برآورده ساختن نيازهاي ضروري نظير شغل ، غذا ، انرژي ، آب و اقدامات بهداشتي  -3
  سطح پايداري از جمعيتاطمينان يافتن از يك -4

                                                 
1 - The International Union for the conservation of Nature and Natural Resources 
2 - The World Commission of Environment and Development 
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 محافظت از منابع طبيعي و ارتقاء منابع -5
 جهت گيري مجدد دانش فني و اداره مديريت خطر پذير -6
 محيط زيست و تصميم گيري اقتصادي -7
 جهت گيري مجدد روابط اقتصادي بين المللي -8
 اقدام در جهت هرچه مشاركتي ساختن توسعه -9
  

ده، توسعه پايدار عبارت است از ايجاد يـك نظـم واالي اقتـصادي،              در تعريف ديگري كه از توسعه پايدار ارائه ش        
اجتماعي، سياسي كه تضمين كننده كيفيت مطلوب زيست محيطي باشد و بتواند اهداف خـود و مـسائل مـرتبط بـا                      

كلي، پيام اساسي اجالس جهاني محيط زيست و گزارش          بطور. كيفيت زندگي را بصورت پايدار و ماندگار حفظ نمايد        
 هاي نسل حاضـر بـدون از   شود به نوعي از توسعه جهاني دست يافته كه فرصت تلند تاكيد براين نكته است كه مي      بران

  .هاي آينده باقي بماند حد مطلوبي نگهداري شود و ميراثي براي نسل هاي بعدي در بين بردن امكانات براي نسل
ريـزي يـك برنامـه هماهنـگ زيـست           جز طرح رسد كه براي دستيابي به توسعه پايدار ، راهي           چنين به نظر مي   

بـه  . رود ريزي زيست محيطي تنها گزينه براي استفاده مطلوب از منابع طبيعي به شمار مي               طرح. محيطي وجود ندارد  
بـراي ايـن امـر بـا        ) و ملي (عبارت ديگر نخستين گام در جهت دستيابي به توسعه پايدار، تهيه و تدوين راهبرد كالن                

 نظير راهبرد ملي حفاظت زيست محيطي، احياء و بهبود محيط زيست، راهبرد كالن و ملي توليـد،       استفاده از عواملي  
ريزي بر مبناي توسعه پايدار در كشور         ، تاريخچه برنامه  )1(جدول  . راهبرد ملي توسعه پايدار اجتماعي و فرهنگي است       

  .دهد ايران را نشان مي
  

عه در كشو تاريخچه برنامه): (جدول  رريزي تو   س1
  ش.  هـ 1316  ريزي توسعه راهنماي برنامه

  ش.  هـ 1347  اولين تالش براي تشكيل شوراي اقتصاد كه موفق نبود
  ش.  هـ 1323  تدوين آئين نامه شوراي عالي اقتصاد

  ش.  هـ 1325  تصويب شورا در هيئت وزيران
 و هدف دريافت وام از بانـك  (Northern Morison)المللي مهندسين  اولين برنامه عمراني كشور توسط شركت بين

    المللي  بين

  ش.  هـ 1326  توسعه و ترميم براي دو برنامه عمراني هفت ساله
  ش.  هـ 1356  دي ساله كه برنامه ششم عمالً اجرا نگرد5چهار برنامه عمراني 

  ش.  هـ 1362  برنامه اول بعد از پيروزي انقالب اسالمي كه عمالً اجرا نگرديد
  1374-1368   توسعهبرنامه اول

  1378-1374  برنامه دوم توسعه
  1383-1379  برنامه سوم توسعه

  
  عوامل بيروني و توسعه پايدار •
   اقليم، تغييرات و آب و هوا و خشكسالي-

 سـال   150هاي چشمگيري در مورد تجزيه و تحليل اثرات احتمالي تغيير آب و هوا و گرمايش جهـاني از                     تالش
 تاكنون گرمايشي در    19دهد كه از قرن       ها نشان مي    هاي داده   يكي از دقيقترين سري   . ه است پيش در زمين انجام شد    

  . درجه سانتيگراد در دماي سطح زمين رخ داده است6/0 تا 3/0حدود 
اين افزايش در ارتباط بـا افـزايش        .  سانتيمتر افزايش يافته است    25 تا   10 سال گذشته    100سطح دريا در طي     

انبـساط  . يخـي شـده اسـت     هـاي     هـا و كالهـك       سبب انبساط حرارتي اقيانوس و ذوب يخچال       دماي سطحي بوده كه   
  . سانتيمتر از افزايش سطح دريا را سبب شده است7 تا 2حرارتي در مجموع 
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0) 9  210و پيش بيني آن تا سال 1856-199(ميانگين دماي جهاني ): 1(شكل 

  
  

[Climate Res, 1996] 

  
زايش سطح دريا در اثر گرمايش جهانيIPCCسناريوهاي ): (شكل  ف2   براي ا

[Climate change, 1996]   
  

تبعات متفاوتي بر دسترسـي     ) شامل تغيير در درجه حرارت، بارش و تغيير در سطح دريا          (اثرات تغيير آب و هوا      
ر آن را تحـت     براي مثال تغيير زهكشي رودخانه، توليـدات رودخانـه و ذخـاي           . آورد  آب شيرين در سراسر دنيا وارد مي      

هاي زيرزميني با توجه به نرخ تبخيـر نيـز عرضـه آب را تحـت تـاثير قـرار                  برداري از آب    تاثير قرار داده همچنين بهره    
افزايش سطح دريا منجر به تـراوش آب        . شوند  هاي كشاورزي مي    اين عوامل همگي سبب شور شدن زمين      . خواهد داد 

 2025يير آب و هوا به تدريج به وقـوع بپيونـدد اثـرات آن تـا سـال      چنانچه تغ. شود هاي ساحلي مي   خوان  شور در آب  
اندك خواهد بود كه بسياري از كشورها از اين اثرات منفي متضرر شده  و تعداد اندكي از اين افزايش سـود خواهنـد                        

  .[GEO, 2000]برد 
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بي2

  فشار وارده بر منابع آب شيرين در اثر پديده گرمايش جهاني): (شكل 
[GEO, 2000] 

  ها و گرمايش جهاني  شيوع بيماري-
  .ها در اثر گرمايش جهاني در برخي از نقاط جهان ارايه شده است شيوع بيماري) 2(در جدول 

  
ماري): (جدول    ها در اثر گرمايش جهاني شيوع 

  جمعيت در خطر  عامل بيماري  بيماري
  1)ميليون نفر(

تعداد افراد تازه مبتال شده يا در خطر 
  مناطق پراكنش فعلي  لدر يك سا

  نواحي حاره و نيمه حاره   ميليون نفر500 تا 300  24002  پشه  ماالريا
  نواحي حاره و نيمه حاره   ميليون نفر200  600  كرم آب  شيستوزومياسيس

  نواحي حاره و نيمه حاره   ميليون نفر117  10943  پشه  لمفاتيك فيالريازيس
تريپانوزومياسيس 

  )بيماري خواب(آفريقايي
  گس م

  نواحي حاره اي آفريقا   مورد در هر سال300000 تا 250000  554  تسه تسه

  مورد500000ميليون نفرمبتال،phlebotomine 350  12مگس   ليشمانيازيس
  6جديد در هر سال

آسيا، اروپاي جنوبي، 
  آفريقا، آمريكا

   نفر در هر سال100000  1005  )كوپه پود(كروستاسيان   راكان كوليازيسد
ا، شبه جزيره جنوب آسي

مركزي و  عربستان،آفريقاي
  غربي

كوري (اونچو سرسيازيس 
  آفريقا، آمريكاي التين   ميليون نفر5/17  123  مگس سياه  )رودخانه

  وجنوبي آمريكاي مركزي   ميليون نفرTritomine bug 1007  18  تريبانوزوميازيس آمريكايي
  اي ورهاي حارهتمام كش   ميليون نفر در سال30 تا 10  1800 پشه  تب دنگو

اي آمريكاي  نواحي حاره   مورد در سال 5000بيش از   450  پشه  تب زرد
  جنوبي، آفريقا

  :تذكر
134
56

  

   WHO, 1994 - Michael & Bundey, 1995 - WHO, 1994 -2 1989براساس برآوردهاي سال  -
- Ranque  وقوع ساليانه ليشمانيازيس     - ، ارتباطات شخصي(Visceral)    ليشمانيازيس  ، وقوع ساليانه(Cutaneous)    1 حـدود 
 WHO, 1995 -7 . است(PAHO, 1994)د در سال ر ميليون مو5/1تا 
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ايش گرمايش جهاني): (جدول  افز3  سهم ايران در انتشار كربن و 

  پايان برنامه اول  وضعيت  شرايط
)1372(  

  پايان برنامه دوم
)1377(  

  پايان برنامه سوم
)1383(  

  پايان برنامه چهارم
)1388(  

  157  158  137  130 (grC/kWh)شاخص كربن 
  1معمولي  CO2 (grC/kWh) 580  581  502  477شاخص 

  62  67  73  87  )ريال/CO2) kWhشاخص هزينه 
  129  125  -  - (grC/kWh)شاخص كربن 

  2اتمي  CO2 (grC/kWh) -  -  476  458شاخص 
  59  63  -  -  )ريال/CO2) kWhشاخص هزينه 

1
2

4(8
  

   نيروگاهي موجودبا در نظر گرفتن تركيب -
   مگاوات نيروگاه بخاري به اتمي1000با تبديل  -
  

% 5/1 در ايـن كـشور حـدود          CO2 جمعيت جهان بوده و در عين حال انتشار سرانه           01/0جمعيت ايران حدود    
  .بيشتر از متوسط انتشار جهان است

  
   اثرات تغيير آب و هواي جهاني بر منابع آب كشور-

هـاي   هـاي ايـستگاه     اسـتفاده از داده   .  برابـر شـده اسـت      50سيل در كشور حدوداً      سال تعداد وقوع     70در مدت   
 مقدار و شـدت نـوع       ،كه در برخي مناطق ميزان تبخير     دهد    هواشناسي كشور نشان مي    ساله   30تبخيرسنجي  و آمار     

مـا در   ت د اتغييـر . بارش، زمان ذوب برف و ميزان رواناب و مقادير حدي آن دستخوش دگرگوني محسوس شده است               
 5/0 تـا    -2/0دهد تغييـرات و افـت دمـا از             نشان مي  1981 الي   1961هاي سينوپتيك هواشناسي براي دوره        ايستگاه

 ميليارد مترمكعب بوده و 6/4 به ميزان 1278 تا 1347حجم بارندگي كل كشور از . درجه سانتيگراد متغير بوده است
دهد، كشور در آستانه دوره متوسط   ساله نشان مي5نگين متحرك در روند كلي نمايانگر سير نزولي بارش بوده اما ميا

  .خشكسالي است
  
هاي مربوط به پروژه  گزارش) (1368-137( سال 10هاي كشور طي  تعداد وقوع خشكسالي و آثار ناشي از آن در مجموع استان: (جدول 

)ها اقليم و گردشگري، تفكيك استان
  آثار ناشي از خشكسالي

  نام استان
  دادتع

  وقوع
  تعدادشهرهاي

  ديده آسيب
  تعدادروستاهاي
  آسيب ديده

  تعدادتلفات
  جاني به نفر

  تعدادتلفات
  راس به دامي

  آسيب اراضي ميزان
  ديده به هكتار

  697681  312535  -  كليه روستاها  -  3  اردبيل
  200000  -  -  3100  13  3  آذربايجان غربي
  900741  8500  -  22  22  3  آذربايجان شرقي

  686213  180000  -  150  10  4  بوشهر
  35000  18000  -  روستاهاي ايران  سطح استان  2  ايالم

  155860  868600  -  سطح استان  سطح استان  6  اصفهان
  120000  10000  -  200  سطح استان  2  تهران

  421873  40627  -  -  -  2  خوزستان
  105000  387000  -  -  سطح استان  3  خراسان

  357727  2045  -  سراسر استان  نسراسر استا  4  چهارمحال و بختياري
  669705  34500  -  -  -  3  زنجان
  91400  25500  -  -  سطح استان  5  سمنان

  93000  800000  -  3500  7  3  سيستان و بلوچستان
  680000  5/2  -  3500  30  4  فارس

  15090  10722  -  سراسر استان  -  4  قم
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سالي و آثار ناشي از آن در مج: (جدول ادامه  هاي مربوط به  زارش) (1368-1378( سال 10هاي كشور طي  موع استانتعداد وقوع خش
)ها پروژه اقليم و گردشگري، تفكيك استان

گك)4
  

  آثار ناشي از خشكسالي
  نام استان

  تعداد
  وقوع

  تعدادشهرهاي
  ديده آسيب

  تعدادروستاهاي
  آسيب ديده

  تعدادتلفات
  جاني به نفر

  تعدادتلفات
  راس به دامي

  آسيب اراضي ميزان
  به هكتارديده 

  1236530  -  -  1280  محل استان  7  قزوين 
  132000  4000  -  3100  13  اخير سنوات  كردستان

اكثريت شهرهاي   2  كرمان
  استان

 1500بيش از 
  250000  567857  -  روستا

  -  -  -  -  -  4  كهگيلويه و بويراحمد
  342350  1100  -  -  -  -  كرمانشاه

  7000  5000  -  -  16  4  گيالن
  37648  4370  -  55  8  4  گلستان
  4500  5000  -  60  5  4  مركزي

  47480  33643  -  1048  36  1  مازندران
  400000  22000  -  1261  9  2  لرستان

  42290  40000  -  640  16  6  هرمزگان
  555000  200  -  1000  20  2  همدان

  3800000  800000  -  1144  18  5  يزد
  

ك5

هاي قزوين، اصفهان و هرمزگان بوده   ر استان براساس بررسي انجام شده بيشترين اثر خشكسالي طي اين دوره د          
بيـشترين خـسارات در     . هاي اردبيل، خورستان، زنجان و كرمانشاه بوده اسـت          است و كمترين آسيب مربوط به استان      
  .هاي اردبيل، آذربايجان شرقي، زنجان، استان فارس و قزوين بوده است رابطه با اراضي آسيب مربوط به استان

  
ساليه چالش): (جدول    اي مديريتي در خصوص تغييرات اقليم، گرمايش جهاني و خش

  فهرست مسائل و مشكالت
  وضع موجود  براساس اولويت

 سهم بيش از حد كشور ايران -1
اي و تبع  در انتشار گازهاي گلخانه

  آن افزايش گرمايش جهاني

   انرژي كشورها و ادوات كاهش نشر آالينده در بخش عدم توجه كافي به استفاده از روش -1
  هاي انرژي در سبد انرژي كشور  ساختار نامناسب حامل-2
   فقدان راهبرد مناسب جامع و هدف دار در مديريت انرژي-3
   فقدان قوانين در تعامل بخش انرژي و محيط زيست-4
  آوري غيرپيشرفته و با مصرف انرژي باال به كشور  ورود تجهيزات يا فن-5

 ضعف در تحقق مديريت -2
ارچه منابع آب در سطح يكپ

  هاي آبريز حوضه

  ها هاي مرتبط با منابع آب در سطح حوضه  وجود تداخل و ضعف هماهنگي بين بخش-1
  هاي مختلف براساس واحد حوضه آبريز ريزي بخش  عدم وجود برنامه-2
  ها با منابع آبي  عدم تبيين ارتباط بين اجزاء مختلف حوضه-3
  و تقاضا در سطح فرابخشي ضعف در مديريت توامان عرضه -4
  هاي آبريز در ارتباط با منابع آب ريزي اجزاء مختلف حوضه  فقدان نگرش سيستمي در برنامه-5

 توسعه روزافزون تقاضاي آب -3
براي مصارف مختلف و محدوديت 

  منابع آب

   افزايش جمعيت-1
   افزايش نياز آب بخشهاي مختلف به ميزان-2

   ميليارد مترمكعب105جمعاً تا قريب به ، در بخش صنعت% 6/259، بخش شربدر % 89، در بخش كشاورزي% 24
 آب موجود در كشور -3

   ميليارد مترمكعب130كل منابع تجديدشونده  -
 و نزديـك شـدن بـه مـرز آبـي      1376 در سـال  2100 به   1340 در سال    5500كاهش سرانه آب در دسترس از        -

  ...)1400د آب در افق  و مواجهه جدي با كمبو1385در سال )  مترمكعب1750(
 )راندمان مصرف(هاي مختلف  باال بودن مصرف بر حسب واحد در بخش -

 برداران جهت تعيين سهم آب براي هر بخش تشديد رقابت بين بهره -4
هـاي جديـد آب بـه         در وضع موجـود اولويـت تخـصيص       (هاي طبيعي از سهم منابع آب         مشخص نبودن نيازهاي محيط    -5

 ).باشد  صنعت و خدمات، باغداري و زراعت ميترتيب مصارف شرب و بهداشت،
  پايين بودن راندمان آبياري در بخش كشاورزي -6
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سالي چالش): (جدول ادامه  ش ك5  هاي مديريتي در خصوص تغييرات اقليم، گرمايش جهاني و  خ
  فهرست مسائل و مشكالت

  وضع موجود  براساس اولويت

هاي   عدم شفافيت سياست-4
  اقتصاد آب

  مالحظات اقتصادي اجتماعي و زيست محيطي در تعيين ارزش اقتصادي آب ملحوظ نشدن -1
   عدم انعكاس ارزش افزوده مصرف آب در بخشهاي مختلف جهت تخصيص آب-2
  هاي آب  وجود يارانه-3
  گذاري بخش آب هاي توليد و سرمايه  باال بودن هزينه-4
   ضعف قوانين و حقوق آب براي ارزشگذاري واقعي منابع آبي-5
  هاي آب و خاك هاي اقتصادي اجتماعي و زيست محيطي جهت امكان سنجي طرح عدم ملحوظ شدن تحليل -6

   افت كيفيت منابع آب-5

   كاهش حجم موجود منابع آب-1
  در بخش صنعتي% 1/251در بخش شرب، % 89در بخش كشاورزي، % 2/1 به ترتيب 1400 افزايش حجم پساب تا سال -2
  )به ويژه آبهاي زيرزميني(كيفيت منابع آب  ضعف در سيستمهاي پايش -3
   ضعف در مكانيزمهاي پيشگيرانه، كنترلي و نظارتي جهت كاهش آلودگي منابع آب-4
  رويه از آبهاي زيرزميني و گسترش آبهاي شور به سمت منابع آب شيرين برداري بي  بهره-5
و عدم يكپارچگي در اقدامات حفاظت كيفيت منـابع          ضعف قوانين، مقررات و ساختارهاي مرتبط با حفظ كيفيت منابع آب             -6

  آب
   عدم وجود برنامه جامع مديريت كيفي منابع آب-7
هـاي ناسـازگار، موجبـات از بـين رفـتن شـرايط        هـاي مختلـف و كـاربري        هـاي بخـش     هاي ناشي از فعاليت      افزايش آلودگي  -8

  .هاي طبيعي منابع آب كشور را فراهم آورده است پتانسيل
  برداري بهينه از منابع آب هاي مردمي در حفاظت و بهره هاي جلب مشاركت نيزم ضعف مكا-9

  هاي زيست محيطي و شرايط طبيعي هاي آبريز با توجه به جنبه  مشخص نبودن ارزش ذاتي آب در هر يك از حوضه-10
   عدم وجود پهنه بندني پتانسيل طبيعي كيفيت منابع آب-11

هاي   عدم سازگاري برنامه-6
   با ظرفيت طبيعي منابع آبتوسعه

  ريزي فرابخشي هاي برنامه  ضعف مكانيسم-1
  هاي كم آب بر در بخشهاي مختلف مصرف  ملحوظ نشدن استفاده از تكنولوژي-2

 آسيب پذيري زياد منابع آب -7
  نسبت به بالياي طبيعي

   موقعيت جغرافيايي و شرايط اقليمي كشور-1
  ها زهاي آبي در سطح حوضه عدم توزيع متناسب كاربريها و نيا-2
  هاي مديريت ريسك  فقدان برنامه-3

 
  جمعيت، فقر و توسعه پايدار •

رشد جمعيت، فقر . اي اثرات مستقيم بر كيفيت محيط زيست دارد   افزايش جمعيت و تمركز آن در سطح منطقه       
طـل كيفيـت زنـدگي      ايـن دور با   . و فرسايش محيط زيست در كشورهاي رو به رشد دوري باطل را ايجاد كرده اسـت               

نتيجـه   هاي كشورهاي جهان سوم را براي دستيابي به توسعه پايدار بـي       مردم را به شدت تحت تاثير قرار داده و تالش         
  .گذارده است

  
  )1380-94(هاي  تحول جمعيت كشور به تفكيك شهر و روستا در فاصله سال): 6(جدول 

  )جمعيت به هزار نفر(
  )درصد(متوسط نرخ رشد ساالنه   صافزايش خال  1394  1380  حوزه زيست

  37/1  13590  78174  64584  شهر و روستا
  14/2  14407  56129  41722  شهر

  -26/0  -817  22045  22862  روستا
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المللي در كشورهاي منتخب خط فقر ملي و بين): (جدول  7  
  خط فقر ملي

  المللي خط فقر بين  درصد جمعيت زير خط فقر

  نام كشور
  سال  ملي  شهري  تاييروس  سال بررسي

  بررسي

  درصد
  جمعيت
  بادرآمد

  كمتر روزانه
  دالر ازيك

  

   شكاف
  فقر
  به نسبت
  دالر يك

  درصد
  جمعيت،

  درآمدروزانه
  كمتراز
  دودالر

  شكاف
  فقر
  به نسبت
  دودالر

  0  0  0  0  0  4/17  6/28  0   1995  آرژانتين
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  استراليا
  3/36  8/82  1/8  0/36  2000  4/34  7/13  5/38  1995- 96  بنگالدش
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  بلژيك
  1/10  7/23  2/3  9/9  1998  4/17  1/13  6/32  1990  برزيل
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  كانادا
  3/18  3/47  7/3  1/16  2000  0/6    9/7  1996  چين
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  كوبا

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  دانمارك
  3/11  9/43 > 5/0  1/3  2000  9/22  5/22  3/23  1995- 96  مصر

  7/1  3/7 > 5/0  2 >  1998  5/14  0  0  1993  مجارستان
  3/35  9/79  2/8  7/34  1999-2000  0/36  4/32  3/37  1993-1994  هند

  4/16  4/55  0/1  2/7  2000  7/15  0  0  1996  اندونزي
  5/1  3/7 > 5/0  2 >  1998  9/19  9/12  0/26  1996  )1(ايران 

 > 5/0 2> > 5/0  2 >  1998  0  0  0  0  كره جنوبي
  0/2  3/9 > 5/0  2 >  1997  5/15  0  0  1989  مالزي

  0/22  6/65  4/2 4/13  1998  6/28  2/17  4/33  1993  پاكستان
  >5/0  2>  >5/0  2 >  1998  8/23  0  0  1993  لهستان
  >5/0  >5/0  >5/0  2 >  1994  0  0  0  0  پرتقال
  2/5  5/20  6/0 1/2  2000  5/21  4/20  9/27  1994  روماني
  0/8  8/23  2/1 1/6  2000  9/30  0  0  1994  روسيه فدراسيون
  7/0  4/2  >5/0  2 >  1996  0  0  0  0  اسلواكي جمهوري

  8/2  5/14  >5/0  2 >  1995  0  0  0  0  آفريقاي جنوبي
  0/9  5/32  >5/0  2 >  2000  0/18  0  0  1990  تايلند
  5/2  3/10  >5/0  2 >  2000  0  0  0  0  تركيه

  4/15  0/44  6/2 1/12  1998  0  0  0  0  تركمنستان
  3/16  7/45  6/0 9/2  1999  7/31  0  0  1995  ينكراوا

  9/19  2/44  1/8 1/19  1998  0  0  0  0  ازبكستان
  2/15  0/32  9/6 0/15  1998  3/31  0  0  1989  ونزوئال
  9/22  9/63  3/3 7/17  1998  9/50  9/25  2/57  1993  ويتنام

1
  

 :

مركز آمار ايران، درصـد جمعيـت زيـر خـط فقـط             ) 1996-97 (1375 براساس شاخصهاي فقر و نابرابري توزيع درآمد در ايران در سال             -
.باشد  مي9/19 و ملي 0/26، روستايي 9/12شهري 
  2002 –شاخصهاي توسعه جهاني ماخذ
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عيت و فقر): (جدول  الشهاي مديريتي در خصوص  جم8   چ
  فهرست مسائل و مشكالت 

  وضع موجود  براساس اولويت بندي

  جمعيت

 هاي جامع جمعيت و تدوين سياستعدم تصويب قانون در راستاي كنترل  -1
 هاي بين بخشي عدم كافي آموزش همگاني و همكاري -2
 عدم كنترل جمعيت، پوشش و دسترسي به خدمات تنظيم خانواده -3
 هاي تنظيم خانواده مشاركت كم مردان در برنامه -4
 پايين بودن ميزان سواد در زنان روستايي -5
 رشد سريع شهرنشيني -6
 مدرن پيشگيري از بارداري در برخي نقاط كشورهاي  عقايد نادرست در مورد روش -7
  باال بودن رشد جمعيت در مناطق روستايي -8

  فقر

 هاي مبارزه با فقر فقدان نگرش يكپارچه در استراتژي -1
نفع و توزيـع يارانـه كاالهـاي اساسـي در بـين همـه                 هاي ذي   نبود اطالعات الزم درباره گروه     -2

 ها اعم از دارا و ندار گروه
ي، به ويژه نان كه تاثيرات بيروني آن بر بخـش كـشاورزي و محـيط زيـست                  اتالف مواد غذاي   -3

 نمايد فشار زيادي وارد مي
هاي دولت و موسسات خيريه و محلـي و مـشخص نبـودن               فقدان رابطه منسجم بين فعاليت     -4

 هاي هر يك ها و حدود مسئوليت نقش
 هاي توسعه هاي فقرزدايي با برنامه عدم يكپارچگي برنامه -5
 دسازي فقرا براي خروج طبيعي آنها از گردونه فقر از طريق ايجاد اشتغالعدم توانمن -6
فقدان سياستگذاري براي افزايش درآمد خانوارهاي فقير و كم درآمد از طريق توسعه اشتغال  -7

 ها ساده و هدفمند كردن يارانه
 هاي توسعه اولويت ندادن به فقراي روستايي از طريق تامين زيربناها و زمينه -8
 هاي مستقيم از نيازمندان فاقد توان كار و اشتغال ال حمايتعدم اعم -9

  عدم استقرار نظام شناسايي خانوارهاي هدف -10
  

  ابزار مديريتي جهت دستيابي به توسعه پايدار •
  : قوانين

نمـود، نخـستين      بايست فرآيند سازندگي را تجربـه مـي          در سالهاي پس از خاتمه جنگ، هنگامي كه كشور مي          –الف  
دوين برنامه كالن توسعه در قالب برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران بـه بـار                  تالش براي ت  

. ريزي كشو ر بودكه با جديت تدوين، تصويب و اجـرا شـد              اين برنامه به واقع اولين تجربه نظام برنامه       . نشست
ريزان از توجه بـه مـسائل         مه خاصي برخوردار است مهمترين هدف برنا        قانون برنامه اول، از ويژگي     13تبصره  

زيست محيطي وادار كردن صاحبان صنايع آالينده به انجام فعاليت در زمينه كاهش آلودگي محـيط زيـست                  
  .در حوزه آب، خاك و هوا بوده است

 تبصره، خطـوط اصـلي توسـط        101قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مشتمل بر              -ب
تـر بـه روايتـي        اي حجيم    ساله آنان با تكيه بر تجارب برنامه نخست، مجموعه         5ا در مقطع    همه جانبه كشور ر   

هايي بودند كه هدف اصلي آنها         قانون مذكور ناظر بر فعاليت     83 و   82هاي    تبصره. كاراتر را تدوين كرده بودند    
ت بـه اصـول توسـعه       برداري از امكانات طبيعي موجود در كشور بـا عنايـ            حفاظت از محيط زيست و نيز بهره      

  .پايدار بود
سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـالمي ايـران در            جايگاه محيط زيست در قانون برنامه         -ج

هـاي    سياسـت « به صورت مشخص و اختصاصي در فـصل دوازدهـم تحـت عنـوان                1379 فروردين   17مورخ  
 قانون مذكور، حفاظت از محيط      104 ماده   در.  قانون تدوين شده است    105 و   104در مواد   » زيست محيطي 

  .يابد گيري پايدار از منابع طبيعي كشور اهميت مي زيست از اولويت اساسي برخوردار بوده و در كنار بهره
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هاي عمرانـي،     هاي ارزيابي زيست محيطي طرح       قانون برنامه سوم توسعه، مجدداً بر اجراي طرح        105در ماده     
هـاي    اين تاكيد از آن جهت اهميـت داشـت كـه از يـك سـو فعاليـت                 . شده بود توليدي و خدماتي نيز تاكيد      

زيربنايي كشور ادامه يافته واز يك سوي ديگر اين اقدامات براساس معيارها و استانداردهاي زيـست محيطـي                  
  .صورت پذيرد

بخـش دوم   .  خاصي در زمينه نگاه به مسائل زيست محيطـي برخـوردار اسـت              برنامه چهارم توسعه، از ويژگي      -د
سند برنامه چهارم مشتمل بر فصول پنجم و ششم، به ترتيب به مقـوالتي از جملـه حفـظ محـيط زيـست و                        

 اين قانون به حوزه محيط زيست طبيعـي و تنـوع   58ماده . اي اختصاص دارد  آمايش سرزمين و توازن منطقه    
 اقتصادي محيط زيست و مـاده       هاي  ريزي كشور به مقوله ارزش       قانون مذكور در حوزه برنامه     59زيستي، ماده   

  .گذاري در بخش محيط زيست توجه شده است هايي براي حمايت از سرمايه  آن به تدوين برنامه60
هـاي خوداظهـاري بـراي پـايش منـابع آالينـده،               برنامه مذكور طي سه بند به اجراي طرح        61از طرفي در ماده     

رنامه جامع مديريت پسماندهاي كشور پرداختـه شـده         هايي براي كاهش مصرف كودها و سموم شيميايي و به ب            روش
 بر اقـدامات    63 قانون مذكور به تالش دولت در كاهش آلودگي هوا، ماده            62الزم به ذكر است در بند الف ماده         . است

 بـه   65 بـه امـر آمـوزش و آگـاه سـازي زيـست محيطـي، مـاده                   64دولت در زمينـه مـديريت سـواحل خـزر، مـاده             
به عنوان الگوي مهم در » دولت سبز« به رهيافت 66ه سازي با رعايت اصول توسعه پايدار، ماده هاي بهين   دستورالعمل

  . به مديريت مناطق حساس اشاره شده است67مصرف مواد و انرژي، ماده 
صـندوق ملـي محـيط    «نـاظر بـر تـشكيل    » ب« قانون برنامه چهارم، بنـد  68در بين بندهاي مطروحه در ماده   

 اين قانون دولت را به تدوين و اجري برنامه حفظ، احياء، اصـالح،              69ماده  . شتري برخوردار است  از اهميت بي  » زيست
گر بند الـف تبـصره         اين قانون در واقع تداعي     70ماده  . برداري از منابع تجديدشونده مكلف ساخته است        توسعه و بهره  

فاظت از محيط زيست و حفظ ذخـاير ژنتيكـي    قانون برنامه دوم بوده و ناظر بر مشاركت دامداران و عشاير در ح       104
  .باشد  ميدامي

  
  ها گيري  آموزش، فرهنگ سازي و تقويت نقش شوراهاي مردمي در تصميم سازي و تصميم-

هـاي مختلـف    امروزه عدم آموزش بسياري مفاهيم و قوانين داخلي و تحوالت جهاني به مديران و پرسنل بخـش    
ريزي كـشور     ه شهري كشور، يكي از مهمترين ضعفهاي نظام مديريت و برنامه          سازمانها و نهادهاي دخيل در امر توسع      

  .باشد مي
از طرف ديگر هر چند دانش مديران شهري، وجود قوانين كارآمد و مواردي از اين قبيل در ايجاد محيط زيست                    

دهند، در صورت  شكيل ميباشند، اما از آنجايي كه بطن جامعه را شهروندان ت پذير و پايدار نقش بسيار موثري دارا مي
  .توان انتظار تحقق محيط پاك و زيست پذير را داشت عدم توجه آنان به مسايل زيست محيطي، نمي

فرهنگ شـهروندي از جملـه عوامـل مهـم در راه ايجـاد           لذا آموزش عمومي شهروندان يا به عبارت ديگر تقويت          
  . باشد محيط زيست مي

  :گردد د به ترتيب ذيل پيشنهاد مياز مجموع آنچه تشريح گرديد، سه راهبر
ها و ساير موارد مرتبط با توسعه پايدار و لزوم توجه به محيط زيست بـه مـديران                     آموزش مفاهيم، قوانين، روش    -الف

  هاي توسعه شهري هاي مختلف دخيل در برنامه دستگاه
ديـدات و خطـرات زيـست       تقويت فرهنگ شهرونديت مردم و آموزش داليل لزوم توجه بـه توسـعه پايـدار و ته                  -ب

  محيطي به آنان از طريق وسايل ارتباط جمعي باالخص صدا و سيما
هـا و كنتـرل نحـوه اجـراي امـور             گيـري   ها، تصميم   سازي  ها در تصميم  (NGO)تقويت حضور شوراهاي مردمي       -ج

  ها شهرداري
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الشهاي مديريتي در خصوص قوانين، آموزش و پرورش): (جدول    چ9
  وضع موجود  تفهرست مسائل و مشكال

  آموزش و پرورش

مجموع اعتبارات جاري و عمراني آموزش و پرورش در چهار سال رقمي بـه ظـاهر صـعودي                   -1
تناسب بودن اعتبارات بـا ايـن    داشته است، اما به علت تورم و كاهش قدرت خريد مردم و بي 

 .اند عوامل، اين اعتبارات عمالً به قيمت ثابت كاهش يافته
اري و عمراني وزارت آموزش و پرورش نسبت به توليد ناخالص داخلي            نسبت كل اعتبارات ج    -2

 . درصد رسيده است87/3 درصد به 53/4از 
 ترين مشكل كمبود فضاهاي آموزشي به عنوان عمده -3
هاي موجود در آموزش و پرورش ناشي از تحوالت فزاينده جمعيتي، علمي، فرهنگي و          چالش -4

 سياسي
 هاي برابر آموزشي و پرورش عدم محروميت زدايي و تامين فرصت -5
 هاي آموزشي فقدان بازنگري و اصالح برنامه -6
اي در راسـتاي      ها و امكانات آمـوزش فنـي و حرفـه           عدم تعادل در ساختار آموزشي با فرصت       -7

  جمعيت فعال كشورشغلياصالح هرم 
  هاي قديمي در آموزش و پرورش استفاده از روش -8

  قوانين

 قـوانين     روشن در خصوص محيط زيست و نارسايي       فقدان قوانين مشخص، مدون و صريح و       -1
  موجود

 ها هاي سازمان فقدان يا نارسايي قوانين در تعيين وظايف و دامنه فعاليت -2
و نهادهـاي   هـا     نبود ضمانت اجرايي براي قوانين و مقررات زيست محيطي كه براي سـازمان             -3

 .كشور در نظر گرفته شده است
 در قوانين ) منطقي و نگارش حقوقيعدم رعايت (دارا بودن ايرادهاي شكلي  -4
 )ضرورت بازنگري در محتوا(دارا بودن ايرادهاي ماهوي  -5
هاي زيست محيطي مورد توجه قرار نگرفته و يـا بطـور نـاقص               بسياري از مقتضيات و نگراني     -6

  .لحاظ گرديده است
  

  ساختارهاي ضروري جهت دستيابي به توسعه پايدار •
  :تشكيالت دولتي

ها گذاشته شده  اي بر عهده دولت ه شرايط پايداري و به ويژه در دوران گذار، وظايف گستردهدر مسير دستيابي ب   
  .است

از . ها رعايت نماينـد     گذاري  ها و سياست    هاي توسعه پايدار را در تمامي سطوح برنامه         آنها موظف هستند تا مولفه    
هـاي محيطـي،     قوانين و ضـوابط، ارزش تواند برخي خدمات و كاالها را نظير آموزش،       آنجايي كه بخش خصوصي نمي    

لـذا دولـت    . را ارائـه كنـد    ... ها، برخي خدمات رفاهي، بهداشت، حمل و نقل عمـومي و              ها و بيمارستان    دفاع ملي، راه  
  .خدمات مذكور را كه نقش مهمي در توسعه جامعه دارند برعهده گرفته است

  :هاي تشكيالت دولتي ها و فعاليت نقش
نـي انحـصار خـصوصي و       عريـزي جهـت دو روش توسـعه ي          با توجه به اهميت دولت، برنامه     : توسعهريزي     برنامه –الف  

  .توان مطرح شود تمركز دولتي تنها توسط دولت است كه مي
جايي كه هر فعاليت كوچك نيازمند سازوكار و تشكيالت مـنظم اسـت دولـت مـسئول طراحـي                   : سازماندهي  -ب

 اقتصادي با تاكيد    -4 اجتماعي و    -3 توليدي با تاكيد بر محيط       -2 وري   فني با حداكثر بهره    -1چهار سيستم   
  .بر دانش كافي به منظور دستيابي بر توسعه پايدار است

ها و ساختارهاي ممنوع كننده عدالت اسـت، ازايـن رو اهـداف               مديريت دولتي در صدد تغيير سياست     : كنترل  -ج
كند كه عامل مافوق بر كل سيستم جامعه،           مي هاي مختلف فراسيستم اجتماعي توسعه ايجاب       متناقض بخش 

  . كنترل و مراقبت دايم داشته باشد–نظارت 

 12 www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

هاي مختلف و تجربه تلخ توسعه و برخي بخشها در گذشته كه              هاي متفاوت بخش    اهداف و فعاليت  : هماهنگي  -د
از سـوي رهبـري     هـا را      اي را گريبانگير بشر كرده است، لزوم هماهنگي در اهـداف و فعاليـت               مشكالت عديده 

  .كند كه به سبب ماهيت كار فقط از فرماندهي به نام دولت ساخته است قوي، مقتدر و دانا طلب مي
فرآيندي به وسعت پيچيدگي توسعه با اهداف متضاد بخـشهاي درونـي، نيازمنـد هـدايت و برقـراري                   : هدايت  -ـه

  .آيند ا از عهده آن برميسيستم ارتباطي و اطالعاتي قوي و رهبري قدرتمند است كه فقط دولته
  

  غيردولتيتشكيالت 
اند كه به صورت نيروهاي آگاه، ناظر، امدادگر، يا پـشتيبان قـانون و                هاي غيردولتي، نهادهايي خودجوش     سازمان

در . بخشند كنند، و روابط بين آنها را قوام و دوام مي شوند، نقش ارتباطي بين مردم و دولت را ايفا مي     عدالت ظاهر مي  
، ارتقـاي آگـاهي عمـومي،       21هاي غيردولتي در راستاي اهداف مندرج در دستور كار            ري اسالمي ايران سازمان   جمهو

اند و اهداف خود را با توجـه بـه شـرايط              توانمندسازي و سازماندهي در جهت دستيابي به توسعه پايدار را دنبال كرده           
  :دان ها به شرح زير مشخص ساخته اجتماعي و نيز شرايط خود تشكل

هاي مردمي در همكاري با نهادهاي دولتي در جهـت             ايجاد ارتباط، آگاهي رساني، و معرفي نقش و سهم تشكل          -الف
  حل مشكالت و رفع تنگناها

هـاي    فراهم سازي موجبات تغيير و تحول در نگرش نهادهاي دولتي براي جلـب مـشاركت و همكـاري سـازمان                     -ب
  ريزي گيري و برنامه غيردولتي در فرآيند تصميم

هـا و برگـزاري    المللي از طريق شركت در نشست      هاي غيردولتي بين    ايجاد ارتباط و تبادل تجارب فني با سازمان         -ج
  هاي آموزشي ها، سمينارها، و برنامه كارگاه

هـاي مردمـي در رونـد     هاي تشكل گيري از پتانسيل ترويج فرهنگ مشاركت و ضرورت جلب مشاركت و نيز بهره       -د
   و حفاظت از محيط زيستتوسعه پايدار

  هاي فعاليت هاي مردمي در عرصه رفع موانع قانوني و حقوقي حضور تشكل  -ه
هاي مردمي را فـراهم كـرده       هاي رشد كمي و كيفي هر چه بيشتر تشكل          شرايط نوين سياستي در كشور، زمينه     

  .متصور استها به اهدافشان مقدور و  دهد كه دستيابي اين سازمان ها نشان مي است و ارزيابي
  :باشد هاي غيردولتي در سال به شرح زير مي آمار شمار تشكل

   تشكل330      هاي غيردولتي زيست محيطي   تشكل-1
  270        هاي غيردولتي زنان  تشكل-2
  600        هاي غيردولتي جوانان  تشكل-3
  500        هاي غيردولتي بهداشت  تشكل-4
  50        هاي غيردولتي كودكان  تشكل-5
  5  اي غيردولتي علوم و تكنولوژي محيط زيسته تشكل -6

  1755            جمع
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  هاي مديريتي در خصوص تشكيالت دولتي و غيردولتي چالش): 10(جدول 
  وضع موجود  فهرست مسائل و مشكالت

  تشكيالت دولتي

 ها و نهادهايي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم با محيط زيست ارتباط دارند پاسخگو نبودن سازمان -1
 ها يا نهادها با يكديگر و ناهماهنگي بين بخشي تباط نداشتن سازمانار -2
 كمبود اعتبارات و بودجه -3
 هاي الزم در برخي مسئوالن نسبت به معضالت زيست محيطي نداشتن آگاهي -4
 ها و تحقيقات دانشگاهي فقدان آمار و اطالعات دقيق و كمبود پژوهش -5
 هاي ذيربط زمانكمبود نيروي انساني در بخش آموزش محيط زيست سا -6
 هاي توسعه توجهي به اهميت موضوع محيط زيست در سياست بي -7
  هاي ذيربط هاي كهنه در سازمان استفاده از روش -8

  تشكيالت غيردولتي

 .هستند اين نهادها هنوز نزد نهادهاي دولتي و جامعه، ناشناخته -1
 و كاريوجود قوانين دست و پاگير و مقررات محدودكننده ثبت، فعاليت و حدود قلمر -2
 هاي غيردولتي و عدم به كارگيري خالقيت و نوآوري ضعف مديريت و تخصص در سازمان -3
 گيري كنترل بيش از حد دولت در مراكز چندگانه تصميم -4
 ها كمبود يا نبود توانايي مالي و فني تشكل -5
 .نقش اين نهادها در ياري رساني به دولت به خوبي معرفي نشده است -6
 .كنند نها را نهادهايي رقيب در مقابل دولت تلقي ميدولتمردان گاهي اين سازما -7
ها با هـدف دسـتيابي بـه نتـايج مـشترك در درون                عدم تقويت ارتباطات، ايجاد شبكه و هماهنگي بين تشكل         -8

  جامعه مدني
  

  هاي كالن كشور با توجه به اهداف توسعه پايدار جايگاه منابع و بخش •
  منابع آب

از يك سو براي متناسب نمودن توزيع زمـاني و مكـاني منـابع    . رديده استتامين مصارف آب به آساني ميسر نگ    
برداري و نگهـداري از تاسيـسات         آب با نيازها، حجم عظيمي از منابع مالي و نيروي انساني ملل دنيا براي ايجاد، بهره               

رده اسـت كـه در راس       آب مصرف شده و از ديگر سو اين افزايش رفاه آثار و تبعات منفي بسياري را نيز به ارمغان آو                   
آن تخريب، ضايع شدن و آلودگي منابع آب و محيط زيست است كه برخاسته از اقدام نسنجيده بـشر بـراي ارتقـاي                       

اين دو فرآيند متضاد شرايطي را فـراهم آورده اسـت كـه منـابع آب شـيرين از يـك منبـع              . باشد  سطح رفاه خود مي   
 كـه رونـد     1توان در نمودار      تجلي اين ديدگاه را مي    .  تبديل شود  تجديدشونده به يك منبع نيمه تجديدشونده و ميرا       

بـا  ( را در مقايـسه بـا منـابع قابـل دسترسـي      2050بيني تـا سـال    مصارف آب از ابتداي قرن بيستم تا كنون و پيش  
  .دهد، مشاهده نمود نشان مي) احتساب خروج مقداري از آب تجديدشونده به دليل آلودگي

 دريافت كه در مقياس جهاني زمان نقطه تالقي مصرف و مقدار آب قابل دسترس، حـدود                 توان  از اين نمودار مي   
اي و ملـي در       شود، با توجه به توضيحات ارائه شده اين تالقي در مقيـاس منطقـه               بيني مي    ميالدي پيش  2040سال  

  .هاي پيش اتفاق افتاده و در مورد بسياري ديگر در حال وقوع است مورد برخي ملل، از سال
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  1 روند مصرف آب از ابتداي قرن بيستم تاكنون):(نمودار 

  

  
 ميزان مصرف و ميـزان آب قابـل      بينبنابراين اگر به عنوان يك شاخص براي بيان وقوع بحران آب، نقطه تالقي              

تر  توان اين گونه در نظر گرفت كه هر اندازه به اين مرز نزديك شويم ابعاد آن وسيع                  دسترسي در نظر گرفته شود، مي     
اي را از جهـات       هـاي عمـده     شود ضروري است بشر براي ايجاد تاخير در رسيدن به اين نقطـه تـالش                تر مي   و گسترده 

  .علمي، فني و تحقياتي سازمان دهد
  

   بحران آب در ايران-
هاي جوي و نامناسب بودن پراكنش زمـاني و مكـاني آن، در زمـره كـشورهاي      كشور ما به دليل ناز بودن ريزش     

يمه خشك جهان قرار دارد و در ايـن شـرايط بـه دليـل رشـد جمعيـت، گـسترش شهرنـشيني، و توسـعه                          خشك و ن  
  . يابد تقاضا براي آب روز به روز افزايش مي) كشاورزي و صنعت(هاي اقتصادي  بخش

  ميليارد متر مكعب آن370باشد كه   ميليارد متر مكعب در سال مي400ميزان بارش در ايران به طور متوسط حدود     
هـاي سـطحي      ب  پـذير از طريـق آّ       هاي تجديد    ميليارد متر مكعب آن در سال به عنوان آب         130تبخير و تعرق شده و      

جـدول  (برداري قرار گيـرد       تواند مورد بهره    مي) د متر مكعب  ر ميليا 28(زميني    هاي زير   و آب )  ميليارد متر مكعب   92(
برداري نخواهد  طحي تمام اين ميزان قابل استحصال و بهرههاي س ارقام فوق متوسط در سال بوده و در مورد آب). 11
  .بود
  

)ارقام به ميليارد متر مكعب(خالصه وضعيت منابع آبي تجديدپذير كشور ): 11(جدول 
  400  بارش

  270  تبخير و تعرق
  130  شونده منابع آب تجديد
  28  )هاي سطحي از بارندگي و جريان(زميني  هاي زير تغذيه منابع آب

  92  اي سطحي در دسترسه آب
  

شـونده حـدود     سـرانه آب تجديـد  1400بيني يكصد ميليون نفر جمعيت كشور در سال  بر اساس ارقام فوق و با پيش     
امروزه . هاي جهاني مرز بحران شناخته شده است    متر مكعب براي هر نفر خواهد بود كه از نظر معيار           1200 تا   1000

 متر مكعب در سال نيـز       800تر از     ها با ارقام سرانه كم      چرخاني آن بسياري از كشور    با استفاده بهينه از منابع آب و باز       
  .برند هاي توسعه ملي خود را به پيش مي برنامه
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   وضعيت مصرف آب در كشور و برنامه تامين نيازهاي آبي كشور):12 (جدول

)ارقام به ميليارد متر مكعب) (1400سناريوي مطلوب طرح جامع آب كشور،  سال (  
  1400سال   1380سال   1375سال   مصارف
  8/7  6  5/4  شرب

  4/2  1/1  9/0  صنعت و معدن
  103  86  4/81  كشاورزي
  2/113  1/93  8/86  جمع

  5  -  -  محيط زيست
  36000  6500  6000  )گيگاوات ساعت(انرژي برقابي 

  
 با توجـه    1400آب در سال    براساس محاسبه ساده ادامه روند كنوني مصارف آب و به فرض ثابت بودن مصرف سرانه                

ميليـارد متـر مكعـب در     برابر صدو سـي  مقدار آب مورد نياز،  ،1400ر سال  ميليون نفر جمعيت د4/90بيني   به پيش 
پذير نخواهد بود و هـر گونـه          پذير آبي كشور امكان     سال خواهد بود، بديهي است تامين اين ميزان آب از منابع تجديد           

 توسعه كشاورزي به منظور خودكفايي كامل يا صادرات محصوالت كشاورزي يا بهبـود               از جمله   افزايش سرانه مصرف،  
هـا    كـارايي (و ارتقاي كيفيت بهداشت از طريق افزايش مصرف سرانه شهري و روستايي با حفظ الگوي مصرف فعلـي                   

از دسـترس   ) ها  خانههاي زيرزميني و برخي رود      نظير آب (يا خارج شدن برخي از منابع تجديدپذير آبي         ) وري ها   وبهره
  .نمايد تر مي  بغرنج1400هاي غير متعارف، وضعيت موازنه نياز و مصرف آب را در سال  مصرف به دليل آلودگي

  
  ساز بحران از ديدگاه مصارف آب عوامل زمينه

  .جمعيت كشور نسبت به يك صد سال گذشته حدود شش برابرشده است -
 ميليـون نفـر بـه       3/9 ميليون نفر به جمعيت شـهري و         30، حدود   1375 لغايت   1340هاي    در فاصله سال   -

  .جمعيت روستايي اضافه شده است
 تنها يك شهر با جمعيت بيش از يك ميليون نفر در كشور وجـود داشـت در حـالي كـه در                       1325در سال    -

  . شهر رسيده است5 تعداد مراكز جمعيتي با بيش از يك ميليون نفر جمعيت به 1375سال 
 كـاهش   7جـدول   .  برابر شده اسـت    2/2 بيش از    1375 تا   1340ارف مختلف از سال     برداشت آب براي مص    -

  .دهد   نشان مي1400 تا 1325هاي  شونده را در سال سرانه آب تجديد
  

  شونده كشور  تغييرات سرانه منابع آب تجديد): 13(جدول 
  سرانه آب به متر مكعب براي هر نفر   سال 
1325  7000  
1375  2160  
1400  1200  

  
به طـوري كـه گفتـه    . زميني متكي است هاي زير  درصد از مصرف آب كشور به آب    55در حالي كه بيش از       -

 ميليـارد متـر     1/6ها بـيش از       خوان  رويه و خارج از توانايي تغذيه طبيعي آب         شد در حال حاضر برداشت بي     
ميني به بيش از دو     ها افت متوسط ساالنه سطح آب زيرز        در برخي از دشت   . مكعب در سال برآورد مي شود     

  .متر نيز رسيده است
 بـه   1400 و   1375،  1340هـاي     هاي مختلف مصرف در سه مقطع زماني سال         تركيب و ساختار مصرف آب در زمينه      

  . برآورد شده است8شرح جدول 
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 (  )ارقام به درصد (1400-1340تحوالت ساختار مصرف آب در دوره ): 14جدول
  1400سال   1375سال   1340سال   نوع مصرف
  1/88  3/93  6/98  كشاورزي

  9/6  2/5  4/1  شرب شهري و روستايي
  1/2  1  1/0  صنعت و معدن
  9/2  5/0  -  آبزيان گرمايي

  100  100  100  جمع
  

  ب
  هاي مديريتي منابع آب چالش) : 15(جدول 
وضع موجود   ندي  فهرست مسائل و مشكالت به ترتيب اولويت

هـاي اصـلي يعنـي كـشاورزي،       ه دليل رشد تقاضاي آب در بخش       ب -الف  ها ميان متقاضيان  تشديد رقابت
شرب وصنعت و افـزوده شـدن تقاضـاي جديـد نظيـر آبـزي پـروري و              

ها و كاهش امكانات عرضه، رقابت بـين مـصرف            محيط زيست رودخانه  
  .كنندگان آب بروز كرده و تشديد خواهد شد

   عدم نظام نمودن فرآيند تخصيص آب و اعمال مديريت تخصيصي -ب
هــاي مختلــف اقتــصادي،  بــا توجــه بــه گــسترش نيازهــاي مــالي بخــش  مشكالت تامين و تجهيز منابع مالي و مديريت اقتصادي بخش 

اي   اجتماعي، و فرهنگي كشور، امكان گسترش چشمگير و قابـل مالحظـه           
هـاي ملـي وجـود        براي افزايش سـهم مـديريت آب در مجموعـه فعاليـت           

  .نخواهد داشت
هـا را      حجم آبهاي برگشتي از مصارف گونـاگون حـداقل         1400در سال     بع آب افزايش آلودگي منا

ايــن رقــم در خــصوص . برابــر نــسبت بــه وضــع موجــود خواهــد شــد 
به عبارت ديگر   .  برابر خواهد بود   7/2هاي شهري و صنعتي حدود        پساب

هايي كه بـه داليـل مختلـف آلـوده شـده و بـه             مجموع آب  1400در سال   
شـونده     درصد منابع آبي تجديـد     30ردند به حدود    گ  هاي آبي برمي    پيكره

  .بالغ خواهد شد
 وقوع خطرات طبيعي نظيـر سـيل و خشكـسالي همـراه بـا افـزايش            -الف  ها  ها و خشكسالي بحران ناشي از سيالب

ــز آن در دوره ــت و تمركــ ــك جمعيــ ــاي كوچــ ــسترش  هــ ــر و گــ تــ
تـري    به خسارات گسترده ها، هاي فيزيكي در سيالب دشت    گذاري  سرمايه

  .انجامد مي
  هاي الزم براي پيشگيري و مقابله با چنين س  عدم وجود نهاد-ب

هاي جمعيتي موجـب گرديـده كـه           فشار عوامل مختلف و دگرگوني     -الف  عدم سياستگذاري مناسب 
هاي تخصيص آب خارج از چهارچوب توسعه پايدار و مـوزون             سياست

رزمين و دهــي آمــايش ســر عمــل نمايــد و جايگــاه بخــش آب در شــكل 
  .اي مفقود بماند هاي منطقه برنامه

 فقدان قوانين جامع و همه سونگر كه متناسب با تحوالت مديريت آب           -ب
بـرداري از منـابع آب بـه صـورت رسـمي و قـانوني                 كشور و نظام بهره   

  .باشد هاي مفقوده مديريت آب كشور مي  نيز از حلقه-باشد
آب كه بـا تكيـه بـه مـوازين صـحيح و قـانوني                 حلي    فقدان مديريت م    -ج  عدم سياستگذاري مناسب 

  فراهم شده باشد 
 در  باشـد،   بخش عمده مديريت آب كشور بـه عهـده وزارت نيـرو مـي            -د

منـد هـستند كـه      يا سازمان ديگر عمـالً وظيفـه   همين حال چند وزارتخانه  
 كـافي و مـؤثر بـين         ها، هماهنگي   ريزي اجراي برنامه    متاسفانه در برنامه  

 يكپارچگي مديريت آب را      واين امر،   وامل دخيل موجود نيست،   مجموعه ع 
  .نمايد  مخدوش مي كامالً
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 هاي كالن كشور بخش •
سـرانه مـصرف انـرژي      . اسـت )  ميليارد تن نفت در سال     10معادل   (G.toe/yr 10مصرف انرژي جهان بالغ بر      
سـهم كـشورهاي پيـشرفته در انتـشار         به همين ترتيب    . باشد   برابر جهان سوم مي    20كشورهاي پيشرفته تقريباً    

شود كه سهم كشورهاي در حال توسـعه          بيني مي   ، اما پيش  است 1 به   30كربن نسبت به كشورهاي جهان سوم       
 درصد فراتـر رود و      50 ميالدي از مرز     2045 الي   2035هاي     ناشي از بخش انرژي در بين سال       CO2در انتشار   

  ]1376 كهربائيان، [  درصد فزوني يابد60هاي قرن بيست و يكم از هاي مناسب در انت در صورت عدم اعمال سياست
 ميليارد آن مربـوط بـه كـشورهاي         800 ميليارد بشكه است كه      1000در حال حاضر ذخاير نفتي جهان بالغ بر         

   و،]1381اقتـصاد انـرژي،   [ ميليارد بشكه ذخيره نفتي دارد 80كه كشور روسيه حدود      از آنجايي . باشد  عضو اوپك مي  
 ميليـارد بـشكه تخمـين زده      200 ميليـارد بـشكه وحـداكثر        35مجموع ذخـاير منطقـه دريـايي خـزر حـداقل            

هاي انتشار كربن، كشورهاي توسعه يافته كه بيشترين سـهم   از اينرو در بحث، [Abbaspour, 2002]شود مي
شورهاي توليـد كننـده     هاي مربوط به كاهش انتشار كـربن بايـد از كـ             باشند كه هزينه    مصرف را دارند مدعي مي    

د كه انتشار كربن در جو كره زمين به بهـاي پيـشرفت   ندار متقابالً كشورهاي توليد كننده اظهار مي  . تامين گردد 
كشورهاي توسعه يافته و شكوفايي اقتصاد آنها صورت پذيرفته و لـذا ضروريـست كـشورهاي مـذكور در جهـت                     

  .ش نمايندكاهش انتشار كربن و جبران خسارات بوجود آمده تال
 بايد در جهـت كـاهش انتـشار          به هر حال موارد فوق بيانگر آن است كه كشورهاي توليد كننده ومصرف كننده،             

مـصرف انـرژي،    . هـاي جـايگزين تـالش نماينـد         سازي مـصرف انـرژي و بكـارگيري انـرژي           كربن از طريق بهينه   
مصرف انرژي . گيرد  تجاري را در برمي صنعت، خانگي و هاي مختلف توليد وتوزيع، حمل و نقل، كشاورزي،  بخش

  .گردد در بخش حمل و نقل هوايي موجب آلودگي جو باال مي
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

روند توليد و مصرف انرژي در جهان): 4(شكل 
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تغييرات انتشار كربن در فضاي جو در طي دو قرن اخير): (شكل  5  
  

ي مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و زيست محيطي قابل بررسـي          ها  هر چند توسعه پايدار از جنبه     
.  ]1376 بيدختي،  [دانند    است، لكن برخي از محققين محوريت اصلي در توسعه پايدار را در بخش محيط زيست مي               

  . ناپذير است در اين ميان توجه به بخش انرژي و نقش آن در توسعه و پيشرفت جوامع امري انكار
ها هـستند     ايي كه يكي از اجزاي ضروري براي ارزيابي كلي ميزان پيشرفت به سوي توسعه پايدار، شاخص               از آنج 

 - صـنعت -خـانگي و تجـاري  (هاي مصرف كننـده انـرژي      هاي توسعه پايدار در بخش      در ادامه به بررسي شاخص    
  .هاي كالن كشور پرداخته خواهد شد بعنوان بخش) حمل و نقل و كشاورزي

هايي هـستند كـه بـه     ، شاخص(Sustainable Development Index)هاي توسعه پايدار  خص در واقع شا
هاي ناشي از آنها را در بخش محيط زيست مورد ارزيابي قرار داده            هاي انساني و پيامد     توان فعاليت   كمك آنها مي  

هـاي    سـازمان . يـابي قـرار داد    و نهايتاً با كنترل آنها چگونگي اجراي برنامه را در راستاي توسعه پايـدار مـورد ارز                
هـاي توسـعه      كه بحث كنـوني بـه شـاخص         از آنجائي . اند  ها ارائه نموده    جهاني تعاريف گوناگوني براي اين شاخص     

گردد، لذا در اين تحقيق با عنايت به شـرايط اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي                  پايدار در بخش انرژي محدود مي     
  .هاي آتي تعريف گردند هت ارزيابيهايي مناسب ج كشور سعي شده است تا شاخص
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تـوان آنهـا را در        باشد كه مـي     هاي مهم پيشنهادي در توليد و توزيع انرژي مي          بيانگر شاخص ) 16(جدول شماره   
هـاي توسـعه پايـدار انـرژي در           نيـز بيـانگر شـاخص     ) 20(الـي   )  17(سطح محلي و ملي محاسبه نمود جداول        

  .باشند ري و كشاورزي ميهاي حمل و نقل، صنعت، خانگي و تجا بخش
  

ژي شاخص): 16( جدول   رهاي مهم توسعه پايدار توليد و مصرف بخش ان
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ج  هاي مهم توسعه پايدار توليد و مصرف بخش انرژي شاخص): 16(دول ادامه 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

هاي توسعه پايدار انرژي در بخش حمل ونقل شاخص): 17(جدول 

 در بخش صنعت هاي توسعه پايدار انرژي شاخص(  ): جدول 

 شاخص شدت انرژي در بخش حمل ونقل  •
 ن اتال ف انرژي در بخش حمل و نقل به كل مصرف انرژي در اين بخشميزا •
 سهم گاز در تامين انرژي بخش حمل و نقل •
 جايي مسافر  كيلومتر جابه-نسبت انرژي به مساف •
  كيلومتر حمل و نقل بار-نسبت انرژي به تناژ •
 بندي نوع موتور  كيلومتر به طبقه100نسبت مصرف سوخت در هر  •
 هاي شهري   كيلومتر به سرعت متوسط خودروها در محيط100 ازاي نسبت مصرف سوخت به •
 هاي بين شهري   كيلومتر به سرعت متوسط خودروها در محيط100نسبت مصرف سوخت به ازاي  •
 ها  ها در بخش حمل و نقل به كل انتشار آالينده ميزان انتشار آالينده •
  كيلومتر-خودروي سواري به مسافر) سوخت(مصرف انرژي  •
  كيلومتر-اتوبوس به مسافر) سوخت( انرژي مصرف •
  كيلومتر-قطار به مسافر) سوخت(مصرف انرژي  •
  كيلومتر-هواپيما به مسافر) سوخت(مصرف انرژي  •
 ) كيلومتر-مسافر(جايي  اي به كل جابه حمل و نقل جاده)  كيلومتر-مسافر(جايي  نسبت جابه •
 ) كيلومتر-مسافر(جايي  ه كل جابهحمل و نقل هوايي ب)  كيلومتر-مسافر(جايي  نسبت جابه •
 ) كيلومتر-مسافر( جايي  حمل و نقل ريلي به كل جابه)  كيلومتر-مسافر(جايي  نسبت جابه •
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 هاي توسعه پايدار انرژي در بخش صنعتشاخص):18(جدول  

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
ه

  
  
  
  
  

 شدت انرژي در بخش صنايع  •
 پذير به كل مصرف انرژي در بخش صنايع  هاي تجديد سهم انرژي •
 سهم گاز به كل مصرف انرژي در بخش صنعت  •
 ت به كل مصرف انرژي در اين بخش ميزان اتالف انرژي در صنع •
 مصرف انرژي در صنايع مختلف به ارزش افزوده كل صنايع  •
 نسبت انرژي مصرفي در كل صنايع به كل ارزش صادراتي كشور •
 نسبت انرژي مصرفي در كل صنايع به ارزش توليدات داخلي كشور •

هاي توسعه پايدار انرژي در بخش خانگي و تجاري  شاخص): 19(جدول 

  
  
  
  
  
  

 بخش خانگي و تجاريشدت انرژي در  •
 پذير در بخش خانگي به كل مصرف انرژي در اين بخش هاي تجديد سهم انرژي •
 پذير هاي تجديد پذير در اين بخش به كل مصرف انرژي هاي تجديد سهم انرژي •
 ميزان اتالف انرژي در بخش خانگي و تجاري به كل مصرف انرژي در اين بخش  •
 سهم گاز به كل مصرف انرژي در اين بخش  •
 ميزان انرژي مصرفي جهت گرمايش هوا به واحد سطح  •
 ميزان انرژي مصرفي براي گرمايش آب به واحد سطح  •

  اي توسعه پايدار انرژي در بخش كشاورزي  شاخص): 20(جدول 

 شدت انرژي در بخش كشاورزي  •
 پذير به كل مصرف انرژي در بخش كشاورزي  هاي تجديد سهم انرژي •
 سهم گاز به مصرف انرژي در بخش كشاورزي  •
 نسبت سطح اراضي آبي به كل اراضي كشاورزي  •
 نسبت انرژي مصرفي در بخش كشاورزي به واحد توليدات كشاورزي  •
 نسبت ميزان اتالف انرژي در بخش كشاورزي به كل مصرف انرژي در اين بخش  •
 ميزان مصرف انرژي در بخش كشاورزي به ارزش افزوده اين بخش   •
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   با توجه به اهداف توسعه پايدار هاي كالن كشور  هاي مديريتي در بخش چالش):   21(جدول 
  وضع موجود  شور به ترتيب اولويت هاي كالن ك بخش  

 هاي انرژي  حامل پائين بودن قيمت •  خانگي و تجاري 

 جويي نبود فرهنگ صرفه •

پـذير در     هـاي تجديـد     عدم گسترش بكارگيري از انـرژي      •
 مناطق روستايي 

هاي تـشويقي و تنبيهـي بـه منظـور كـاهش              فقدان روش  •
 شدت انرژي 

اطق هـاي سـاخت و سـاز در منـ           عدم رعايت اسـتاندارد    •
 شهري و روستايي 

هـاي سـاخت و سـاز در      العمل  نارسايي قوانين و دستور    •
 اين زمينه

سازي   سازي فراگير در زمينه كاهش و بهينه        كمبود آگاه  •
 مصرف انرژي از طريق برنامه تبليغاتي 

فقدان مباحثي چون مديريت انرژي و حفظ محيط زيست    •
  هاي درسي  در كتاب

هاي نو و دانش فني به روز  وژيفقدان دستيابي به تكنول •  صنعت 
سـازي مـديران در زمينـه مـديريت           عدم آموزش و آگاه    •

 انرژي 

هــاي زيــست محيطــي و  نارســايي قــوانين و اســتاندارد •
 انرژي 

 آالت قــديمي و بــسيار  اســتفاده از تجهيــزات و ماشــين •
 انرژي بر 

 هاي انرژي پائين بودن قيمت حامل •

 تلف عدم گسترش تحقيقات در زمينه صنايع مخ •

عــدم بــازنگري در قــوانين و ضــوابط بــا هــدف ترغيــب  •
صنايع به اعمال مديريت مصرف انرژي و حفـظ محـيط           

 زيست 

هــاي تــشويقي جهــت گــسترش     فقــدان اعمــال روش  •
ســازي مــصرف  هــاي زيــست محيطــي و بهينــه سيــستم

انرژي در صنايع انرژي بر يـا توليـد كننـده محـصوالت        
 بر  انرژي

 و تجهيـزات بـدون لحـاظ    هـا  هـا ور وش    انتخاب دستگاه  •
 مصرف انرژي

  عدم رقابتي بودن بسياري از صنايع بزرگ و انرژي بر •
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   با توجه به اهداف توسعه پايدار كشورهاي كالن  هاي مديريتي در بخش چالش):  21(ادامه جدول 
  وضع موجود  هاي كالن كشور به ترتيب اولويت  بخش

 هاي طبيعي   محدوديت-1  كشاورزي 

 رويه توسط انسان و دام  هاي بي ليتتوسعه فعا •

 هاي شهري و صنعتي   تخريب و تبديل اراضي زراعي به فعاليت •

 هاي زراعي و باغي و روند فرسايش آبي و بادي تخريب فيزيكي خاك •

هـاي كـشاورزي شـامل شـور و قليـايي شـدن               تخريب شيميايي خـاك    •
هـاي كـشاورزي شـامل كـود شـيميايي،            ه  وهمچنين كاربرد غلـط نهـاد     

 آالت كشاورزي سموم و ماشين

ــال روش   • ــا اعم ــشاورزي ب ــب اراضــي ك ــاري و   تخري ــط آبي ــاي غل ه
 زميني برداري بيش از حد از منابع آب زير بهره

روند رشد جمعيت و افزايش نياز بـه مـواد غـذايي ودر نتيجـه افـزايش            •
 فشار بر منابع پايه 

   محدوديت اقتصادي و اجتماعي-2
 اه روستايي  و رفعمرانعدم توجه كافي به  •

 هاي مذكور عدم مشاركت مردم در طرح •

 هاي شغلي در مناطق روستايي  عدم ايجاد فرصت •

 برداري از منابع  فقدان اصالح ساختار نظام بهره •

فقدان آموزش و بازآموزي نيروهاي شاغل در بخش به منظور آشنايي    •
  هاي نوين توليد منطبق بر توسعه پايدار بخش  با شيوه

م آگاه سازي و آموزش فراگير در استفاده از وسـايل حمـل و نقـل                عد •  حمل و نقل 
 عمومي 

  مديريت ترافيك  نظامنارسايي •

 السير در حمل ونقل  عدم استفاده كافي از قطارهاي سريع •

 هاي جديد  آوري فقدان كاربرد فن •

 رقابتي نبودن صنعت خودروسازي •

هـاي     راه ريزي و اجرا و نگهداري شبكه        مديريت در طرح    نظام نارسايي •
 كشور

هاي مرتبط با توسـعه مـصرف         نارسايي قوانين و ضوابط و استاندارد      •
 انرژي 

هاي مختلف حمـل و       فقدان حمل و نقل تركيبي و عدم تناسب بين شاخه          •
  نقل 

 هاي انرژي  عدم تناسب قيمت بين حامل •  توليد و توزيع 

 نرژيپذير جهت تامين ا هاي تجديد عدم توجه كافي به استفاده از انرژي •

جويي انرژي در زمينه توليـد        هاي صرفه   هاي مالي از طرح     فقدان حمايت  •
 و توزيع انرژي

نارسايي تحقيقات در زمينه انرژي با هدف كاهش هزينـه تمـام شـده و          •
 كاهش ارزبري

 ناپذير منابع هيدروكربور ماهيت تجديد •

هاي رايج به دليـل نـو بـودن           هاي نو نسبت به انرژي      گران بودن انرژي   •
 لوژي و يارانه سوخت فسيليتكنو

 باال بودن تلفات در توليد، تبديل و عرضه انرژي  •

 آوري غير پيشرفته وبا مصرف انرژي باال  ورود تجهيزات با فن •

استفاده نادرست از منابع مختلـف انـرژي كـشور بـا توجـه بـه مزيـت                   •
 نسبي، مالحظات زيست محيطي و اقتصادي 

  قات در بخش انرژيبه هنگام نبودن دانش فني و صنعت تحقي •
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