
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 

 محیط زیست، توسعه پایدارواقتصاد مقاومتی



 جوادی الریجانی عطیه2سعیدتهرانی،1

 کارشناس ارشدعلوم محیط زیست 2عملیات انتقال گاز   9کارشناس ارشد مکانیك)تبدیل انرژی( منطقه 1

SAEEDTEHRANI2004@YAHOO.COM 

 چکیده

ی تاریخ چند هزار ست ولا sustainable developmentدراین مقاله، ابتدابه مفهوم توسعه پایداراشاره شده است. هرچند این اصطالح ترجمه واژه فرنگی

 تناسب با شانیگاه مساله کشور نشان می دهد که ایران با اصول و محورهای توسعه پایدار بیگانه نیست. سپس جهت دستیابی محیط زیست کشور به جا

ارائه شده ویکرد اصالحیی و رررسبرای تبیین جایگاه حفظ محیط زیست در توسعه پایدار کشور، وضع موجود ب خود در فرایند توسعه به الزاماتی اشاره شده و

هانی، اردراقتصاد جه پایداست. پس ازآن جهت بررسی توسعه پایداردرانرژی، به مفهوم مدیریت جامع انرژی اشاره شده است. درپایان به ظهورمفهوم توسع

 اقتصادسبز و اقتصاد مقاومتی به عنوان نسخه همه جانبه اشاره شده است.

 

 

 مقدمه



 

وزه طالیه می آورد.امر افراهمست محیطی درمراحل تصمیم گیری، اجرایی وبهره برداری فعالیت های اقتصادی، زمینه ایجاد توسعه پایدار رادغام مالحظات زی

ن همی بیعی است وبهنابع طداران چنین توسعه ای می دانند که حیات اقتصادی واجتماعی هرجامعه انسانی در گرو ارزیابی فعالیت هاو استفاده درست ازم

 دگان و توسعهلیدکنندلیل حفاظت، بهبود وبهسازی منابع آب، خاک، هوا، انرژی وموجودات زنده رکن اصلی وظایف سیاست گزاران، برنامه ریزان، تو

 دهندگان در سطوح مختلف محلی، منطقه ای، ملی وبین المللی است. 

 مفهوم توسعه پایدار

نگی رجمه واژه فرتصطالح عه پایدار، الزم است به مفهوم توسعه پایدار اشاره نمایم. هرچند این اقبل از پرداختن به جایگاه حفظ محیط زیست در توس

sustainable development شکل گیری  گانه نیست.است ولی تاریخ چند هزار ساله کشور نشان می دهد که ایران با اصول و محورهای توسعه پایدار بی

این  توسعه در اریز پایداشیه کویر و ایجاد سازوکارهای همزیستی با کویر و شرایط سخت کوهستانی کشور نشان و شکوفایی شهرهای باشکوه و پویا در حا

و زیست  تماعی، فرهنگیاج –ی مرز و بوم دارد. هرچند محور توسعه، انسان و نیازهای مادی و معنوی وی می باشد، اما نباید فراموش کرد که عوامل اقتصاد

دون بند. در واقع کزی می سعه را تشکیل می دهند. محیط زیست به عنوان رکنی از ارکان توسعه پایدار نقش پشتیبانی کننده را بامحیطی سایر ارکان تو

ه تمام ضمین نماید کتود را اعتالء و ارتقاء اجزاء یک سیستم نمی توان انتظار داشت که کل آن سیستم درست کار کند. توسعه زمانی می تواند پایداری خ

 ان آن در یک هماهنگی آرمانی و متناسب قرار گیرند و توسعه یک بعدی شاید بیشتر به سرطان شبیه باشد.ارک

 



 

 الزامات حفظ محیط زیست

ژه م و بویدهمه احاد مر ی کنم.دستیابی محیط زیست کشور به جایگاه متناسب با شان خود در فرایند توسعه دارای الزاماتی است که مختصرا به آنها اشاره م

 تصمیم گیران در زمینه حفظ محیط زیست با سه دسته الزامات روبرو هستند :

ها برای ترین راهکار کی الزامات و توصیه های دینی و شرعی که شاید به جرات بتوان گفت که دین اسالم، سبز ترین دین و تعالیم اولیاء خدا، مترقیی -

ویژگی های  سته بهبدیث و روایات در این زمینه داریم که در طول تاریخ باشکوه کشورمان حفظ محیط زیست می باشند. ما به حد کافی آیات ، احا

 توسط مردم سختکوش به اجرا درآمده است.  جغرافیایی هر منطقه 

محیط زیست و  الزام دوم قوانین و مقررات جاری است که سرآمد و فصل الخطاب آنها اصل پنجاهم قانون اساسی است که همه مردم را ملزم به حفظ -

هم توسط  جلوگیری از آلوده ساختن آن می کند و تخریب کنندگان آن را ناقض قانون می داند. متاسفانه در حال حاضر موارد متعددی از نقض قانون، آن



 

از پایه های اساسی دستگاههای دولتی و به اسم طرح های توسعه صورت می گیرد که محیط زیست کشور را به خطر انداخته است. توسعه ای که یکی 

 پشتیبانی کننده خود را متزلزل نماید قطعا توسعه پایدار نخواهد بود.

شاید برخی  گردد. هرچند االخره سومین الزام تعهدات بین المللی است که از طریق کنوانسیونهای مختلفی که ایران عضویت آنها را قبول نموده اعمال میب -

ک شورها برای یبین ک لزام آور نباشند ولی روند تحوالت جهانی به سمتی پیش می رود که هماهنگی های بیشتریاز این کنوانسیون ها در حال حاضر ا

جایگاه  ،ر خود هدف مشترک یعنی حفظ محیط زیست کره زمین در حال شکل گیری است و مهم است که کشورمان با توجه به پیشینه تاریخی اثر گذا

 ی کند.محوری خود را در این زمینه بازیاب

 

 جایگاه محیط زیست در توسعه پایدار کشور

النه شور ایران ساانی، کبرای تبیین جایگاه حفظ محیط زیست در توسعه پایدار کشور، ابتدا باید وضع موجود را بررسی کرد. بر اساس گزارش بانک جه 

ر این میان بیشترین خسارات زیست محیطی از دست می دهد که دهزار میلیارد ریال را در اثر  ۸۰درآمد ناخالص ملی خود یعنی معادل  %۹نزدیک به 

 ورزی ، جنگلها و مراتع ،میلیارد ریال در بخش سرزمین وجنگل که شامل اراضی کشا  ۲۲۶۰۰میلیارد ریال در بخش آب و پس از آن با   ۲55۰۰خسارات با 

 تاالبها و فرسایش می گردد، بوده است.



ای بلند مدت، سیاسته ی کوتاهماهیت محیط زیست و سازوکارهای اکولوژیکی آن بگونه ای است که باید عالوه بر برنامه هاباید به این نکته توجه نمود که 

ن آنه در زمان  ک دولتیمدت نیز ترسیم نمود. بسیاری از تغییر و تحوالت در محیط زیست بسیار بطئی و زمانبر است و شاید اثرات سیاستهای اشتباه 

 ولتهای بعدی مشخص شود.دولت، بلکه در د

زامات لالویتها و ا ی خود،نکته دوم الویت ابدی حفظ محیط زیست است که ریشه در نظام خلقت و سعادت بشر دارد و ما حق نداریم بسته به سالیق مدیریت

 آن را زیر سئوال ببریم.

روشی برای  یط زیستقانون است که متاسفانه خرج کردن از محمعضل مهم دیگر سوء مدیریت های ناشی از عدم اعمال قانون و یا اجرای ناقص و غلط 

 سرپوش گذاشتن به این سوء مدیریتها بوده است.

کان یابی هم از نظر م یره کهغدر حال حاضر بسیاری از پروژه های توسعه ای نظیر صنایع نفت و پتروشیمی، سدسازی ها، راه و بندر و فرودگاه، گردشگری و 

شتغال و طراق ایجاد ای پر طمسرزمین نبوده و هم از نظر خسارات زیست محیطی دارای مشکالت فراوان هستند، با استفاده از واژه هامبتنی بر اصول آمایش 

 د.عکاس می یابنها ان افزایش تولید، تیشه به ریشه محیط زیست کشور می زنند. مثالهای این ادعا بسیار زیاد هستند که تعدادی از آنها در رسانه

مل به و باالخره ع ات جاریرویکرد اصالحی تاکید به الزامات سه گانه فوق یعنی الزامات و توصیه های دینی و شرعی، اجرای کامل قوانین و مقررو اما 

 تعهدات بین المللی کشور و تقویت آنها می باشد.

 

 

 توسعه پایداردرانرژی

ژی واحد نمی تواند، کارگشای نیازهای انرژی، هم درکشورهای توسعه یافته و هم درحال مفهوم مدیریت جامع انرژی به این نکته توجه داردکه یک منبع انر

نرژی باید هم توسعه جهان باشد، بلکه بسته به موقعیت ازهرناحیه به دیگری می باید، طیفی ازگزینه هارا به خدمت گرفت. به عالوه فن آوریها و منابع ا



 

تجدیدشونده رادرنظر داشته باشند. هدف مدیریت جامع، دستیابی به نوعی از انرژی پایدار جهانی است که در سوختهای فسیلی و هم منابع انرژی جایگزین و

 سطح محلی قابل عمل باشد.توسعه پایداری انرژی ازخصوصیات زیر بهره مند است:

 .منابع انرژی مطمئن راتأمین می کند 

 د نمی آورد.به محیط زیست محلی، ناحیه ای وجهانی آسیب وخرابی جدی وار 

 .وجود یک محیط زیست باکیفیت وسهم عادالنه ای ازمنابع زمین رابرای آیندگان تضمین می کند 

 

ه انرژی سنجید شرط اعمال مدیریت جامع انرژی آن است که مناطق مختلف جهان برمبنای موقعیت محلی وناحیه ای خاص خود، به ایجادطرحهای

ارند. ک بایکدیگر در نزدیبسیا وجه دارد که حفاظت ازمنابع یک کارسودآور است واقتصاد ومحیط زیست، پیوندبپردازند. چنین طرحهایی به این نکته ت

ین معنی که ، به ادراین جایک نکته بسیارمهم نهفته است وآن اینکه تباهی محیط زیست وموقعیت اقتصادی ضعیف دست دردست هم به پیش می رود

 ی شود.یک طرحممنجر  دن آن دسته ازثروتها می انجامد که درنهایت به پایین آمدن سطح زندگی وکیفیت آنتباهی منابع آب، هوا وزمین به تهی ش

 باید: رح خوبانرژی خوب ممکن است بخشی ازیک برنامه فعال زیست محیطی باشدکه هدفش تأمین کیفیت محیط زیست نسلهای آینده است. یک ط

 .درفکرتوسعه پایدار انرژی باشد 

 االنه کارایی وحفاظت انرژی بپردازد.به تأمین فع 



 گیرد. درتأمین منابع متنوع انرژی بکوشدو درتعیین منابع انرژی، سوخت و فن آوریهای آینده رویکرد رقابت آمیزی درپیش  

 ظهورمفهوم توسعه پایداردراقتصاد جهانی

به  نهای نوظهور،ها و بحرادهه گذشته موجب شد تا بشر در حل چالشتحوالت سریع فناوری و رشد فزاینده جمعیت و استفاده از منابع طبیعی در طی چند 

ظهور در اوایل  ادایم رشد بااستا قابل تبیین است. پاریا توسعه پایدار در این ر های رشد، توسعه و رویکردها و ابزارهای مختلف روی آورد. پیدایش پارادایم

یالدی م 5۰وایل دهه اتر شدن شکاف طبقاتی، مفهوم توسعه از ان بوده است. پس از مدتی با عمیققرن گذشته به دنبال حداکثر کردن تولیدات و درآمد انس

 ها و تحوالت کشورها قرار گرفت.به عنوان رویکرد جدید در اولویت تدوین برنامه

ای که دید، بگونهنها گرفیت تجدیدپذیری آتوامان جمعیت و اقتصاد جهانی موجب استفاده حداکثری از منابع، فراتر از ظر با گذشت زمانی اندک ، رشد

واژه توسعه قرار گرفته و  در کنار 7۰در درازمدت موجب شد تا مفهوم پایداری در اوایل دهه  نگرانی از تخریب منابع و تداوم توسعه تک بعدی اقتصادی

 پارادایم توسعه پایدار ظهور پیدا کند.

 



 

ر دبز گردید، و زیست و اخیرا اقتصاد سمنابع طبیعی و محیط های اقتصادر اقتصاد موجب ایجاد شاخهمفهوم پایداری ورویکرد های مرتبط، به سرعت د

 ای قرار گرفت.های کالن و منطقهریزیبسیاری از کشورها ، راهنمای تدوین راهبردهای توسعه و برنامه

یشتر منابع چنین امری ب ی تحققعادن ( را از دل زمین استخراج نموده و برانظام اقتصاد فعلی ، طی چند دهه، بیشتر منابع تجدید ناپذیر ) مانند نفت و م

محدوده توان  راج منابع از، استختنها مدت چند دهه تجدید پذیر ) مانند جنگل ها ، مراتع ، رودخانه ها و..( را تخریب و آلوده نموده است. اینک پس از طی

لیه و نهاده ابی منابع اوسطه کمیاز آستانه های تحملی زمین فراتر رفته و در نتیجه توسعه اقتصادی به واخود ترمیمی طبیعت گذر نموده و تخلیه آلودگی ها 

 فته است.اهش یاهای تولید با بن بست تدریجی مواجه شده است و در عین حال با رکود مالی حاکم بر بازار های اقتصادی ، رفاه جامعه نیز ک

  اقتصاد سبز

  Rio+20 مطرح شده است. اهمیت این ایده تا آنجاست که اجالس "اقتصاد سبز "جدیدی را با عنوان که تفکر  از همین روست

( در برزیل برگزار شد ، ۲۰1۲ژوئن  ۲۰) کنفرانس سازمان ملل متحد درباره توسعه پایدار ( که با حضور سران کشور های جهان در سال گذشته میالدی ) 

 ن محور اصلی مذاکرات بین المللی قرارداد.اقتصاد سبز و فقر زدایی را به عنوا

ی بهبود کارای زایش واقتصادی است که در آن رشد درآمد و اشتغال از طریق سرمایه گذاری های عمومی و خصوصی برای کاهش آلودگی ، اف اقتصاد سبز

 انرژی و منابع و پیشگیری از اتالف تنوع زیستی و خدمات زیست بومی حاصل شود.



 

اعی حاصلخیز زمین های زر وانوری تفکر ، منابع طبیعی و زیست بوم ها از جمله جنگل ها ، مراتع ، رودخانه ها ، دریاها ، گونه های گیاهی و ج بر اساس این

ریت مدی ستفاده وبنای ا، به عنوان سرمایه طبیعی محسوب می شوند که می باید ارزش اقتصادی واقعی آنها در محاسبات اقتصاد ملی وارد گردد و بر م

ز و از جمله ر بخش های سبشتری داصولی آنها ، موجب افزایش رشد اقتصادی ، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی گردد. بنابراین باید به تدریج سرمایه گذاری بی

ری های ز سرمایه گذاتمرک یرد وصنایع بازیافت ، ساختمان سبز و ... صورت پذ بخش های انرژی های نو ، گردشگری طبیعی ، کشاورزی پایدار و ارگانیک ،

ر به تولید ند منجاقتصادی به تدریج از بخش های صنعتی هزینه آور و مخرب به سمت بخش های سبز سازگار با محیط زیست که در عین حال می توان

رمایه طبیعی سری از رای سهم بیشتبیشتر اقتصادی شوند ، تغییر جهت یابد. بدیهی است که پیاده سازی چنین مدل توسعه اقتصادی، در نواحی که دا

 می تواند آسان تر و با ریسک کمتری مواجه باشد. هستند،

 

 

 

 

 



 

 جانبهاقتصاد مقاومتی؛ نسخه همه

جانبه و تخریب فزاینده های همهاز سوی دیگر ، طی سالیان اخیر در کشور ما، همزمان با رکود اقتصاد جهانی و کاهش رشد اقتصاد داخلی، افزایش تحریم

جانبه به عنوان یک نسخه همه اقتصاد مقاومتی اهای اقتصادی گردید، موجب شد تز عرصههای تولیدی در بسیاری اابع محیطی که موجب کاهش ظرفیتمن

اد از اقتصواکاوی در تعاریف ارائه شده  .های نظارتی و اجرایی کشور ابالغ شودهای مدون به دستگاهسیاست های آن در قالبمعرفی گردیده و چارچوب

بل تبیین و نسلی، در کنار افزایش رفاه قادل بینراستای حصول به آن، کامالً در چارچوب مفهوم پایداری و نیل به تعا های ابالغ شده درمقاومتی و سیاست

 تفسیر است.

عالیت های فاشی از ناثرات زیست محیطی اقتصاد مقاومتی در کنار مفهوم اقتصاد سبز به دنبال موازنه و تعادل بین فعالیتهای اقتصادی توسعه و 

 باشد.ابع میوری و استفاده بهینه از منو در ارتباط با مفهوم اقتصاد رفاه، به دنبال افزایش رفاه عمومی از طریق افزایش بهره بوده مذکور

 

نجی طبیعی سرزمین برای اختصاص اراضی به اجرای درست این سیاست نیازمند شناخت از ارزش اقتصادی واقعی دارایی های طبیعی کشور ، توان س 

فایده ، اصالح الگوهای مصرف ) مواد و انرژی( و مدیریت بهینه  –کاربری های مناسب در چارچوب اصول صحیح آمایش و کاربست روش های تحلیل هزینه 



خاذ تصمیم های سرنوشت ساز توسعه ای برای کشور به منظور ایجاد هماهنگی بین بخش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در هنگام ات منابع آب،

 است.

 نتیجه گیری

ردید، و زیست و اخیرا اقتصاد سبز گحیطمنابع طبیعی و م های اقتصادمفهوم پایداری درتوسعه ورویکرد های مرتبط، به سرعت در اقتصاد موجب ایجاد شاخه

ای قرار گرفته است.اقتصاد مقاومتی در کنار مفهوم اقتصاد سبز به های کالن و منطقهریزیمهدر بسیاری از کشورها ، راهنمای تدوین راهبردهای توسعه و برنا

ه، به دنبال م اقتصاد رفاا مفهوو در ارتباط ب بوده دنبال موازنه و تعادل بین فعالیتهای اقتصادی توسعه و اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت های مذکور

های ابالغ شده متی و سیاستواکاوی در تعاریف ارائه شده از اقتصاد مقاو  باشد.وری و استفاده بهینه از منابع میایش بهرهافزایش رفاه عمومی از طریق افز

 ست.انسلی، در کنار افزایش رفاه قابل تبیین و تفسیر راستای حصول به آن، کامالً در چارچوب مفهوم پایداری و نیل به تعادل بین در
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