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پیشگفتار

کنونی، بدون پرداختن به پژوهش های مســتمر و دقیق،  در شــرایط تکنولوژیک و فناورانه دنیای 
پیشرفت و توسعه پایدار هرگز محقق نخواهد شد. با توجه به همین اصل پذیرفته شده، کشورهای 
کــه خواهان حرکت  گــون بــرای حفــظ جایــگاه خــود در میان قدرت هــای برتر جهان و یــا مللی  گونا
کــرده و یا  گســترده تعیین  در مســیر توســعه هســتند، جهت گیری هــای آینــده خود را بــا تحقیقات 
کشورمان نیز در سالیان اخیر برای حرکت  سیاســت های فعلی را ارزیابی می کنند. سیاســت گذاران 
کار خود قرار داده اند تا با  به ســمت آتیه ای روشــن، توجه به امر پژوهش را بیش ازپیش در دســتور 
کشــور، برای مســائل پرشــمار موجود در این مســیر پاســخ هایی  یاری گرفتن از محققان و نخبگان 

مناسب ارائه شود.

گــون در سراســر جهــان،  گونا در ســال های اخیــر، بــا توجــه بــه بــروز بحران هــای زیســت محیطی 
اهمیت مســائل این حوزه برای سیاســت گذاران بســیار پررنگ تر شده اســت. در حقیقت، تخریب 
کــه عــالوه بــر تخریــب  محیط زیســت درنتیجــه ی فعالیت هــای انســانی، بــه حــدی رســیده اســت 
کیفیت زندگی بشــر را نیز مورد تهدیدات جدی قرار داده  گونه های جانوری،  زیســتگاه ها و انقراض 
که همچون هدیه الهی در اختیار بشــر  اســت. ازاین رو، باهدف بهره گیری منطقی از منابع طبیعی 
کنــار مطالعات اقتصــادی و اجتماعی،  که پیــش از هر اقــدام عملی، در  قــرار داده شــده، نیاز اســت 
گیــرد. به طورکلــی، لحــاظ  مطالعــات زیســت محیطی نیــز به عنــوان یکــی از ضروریــات مدنظــر قــرار 



نمــودن ظرفیت ها و محدودیت های هر ناحیه جغرافیایی از منظر شــاخص های زیســت محیطی، 
کیفیــت زندگی افراد و همچنین بهبود  در قالــب رویکردهــای آینده نگرانه، می تواند منجر به بهبود 

گردد. شاخص های سالمت جامعه 

ح پژوهشــی انجام شــده توســط دکتــر بیژن نظری با عنــوان »اندازه گیری  در این مجلد، حاصل طر
گردآوری شده است. این پژوهش در سال 1398  وضعیت پایداری زیســت محیطی اســتان قزوین« 
از محــل اعتبــارات پژوهشــی مــاده )56( قانون الحــاق )2( و با نظــارت اجرایی ســازمان مدیریت و 
گاهی بخشی به تصمیم گیران  برنامه ریزی استان قزوین به انجام رسید. هدف از انتشار این کتاب، آ
گزارشی از وضعیت  حوزه های مختلف در رابطه بااهمیت مســائل زیســت محیطی و همچنین ارائه 
فعلی استان قزوین از منظر پایداری زیست محیطی است. امید است به یاری خداوند متعال، این 
کتاب بتواند جهت ترویج فرهنگ پژوهش در میان سازمان ها و تصمیم گیری دقیق و تخصصی در 

هر حوزه، مفید واقع شود.

ابوالفضل یاری
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین



حامی پژوهش
کل محیط زیســت اســتان قزویــن« و »ســازمان  کارشناســان محتــرم »اداره  کلیــه مســئولین و  از 
مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان قزویــن« بــه دلیــل حمایــت و همــکاری در ایــن تحقیــق تشــکر و 

قدردانی می شود. 

قدردانی
کل محیط زیســت و ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان قزوین،  کمیته های پژوهشــی اداره  از 
ح و از جناب آقای مهندس رستمی، مسئول دفتر آموزش و پژوهش اداره  بابت نظارت و راهبری طر
کل محیط زیست و جناب آقای دکتر دقیقی مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری 
کار داشتند، سپاس گزاری می شود. که در هماهنگی انجام  استان قزوین، بابت مساعدت زیادی 

ح و ارائــه نظــرات  کــه در تکمیــل پرسشــنامه های مربــوط بــه طــر کارشناســان خبــره  همچنیــن، از 
همکاری داشته اند، صمیمانه قدردانی می شود.

دکتر حمزه علی جمالی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین  



کل حفاظت از محیط زیست استان قزوین   مهندس سیاوش رضازاده، اداره 
دکتر طاهره پرهیزکاری، فعال سمن های محیط زیستی در استان قزوین  
کارشناس مدیریت سازمان پسماند شهرداری قزوین   دکتر متین حاجی زاده، 
مهندس عین اله رمضانی، معاونت حفاظت شرکت آب و فاضالب استان قزوین  
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین   مهندس وحید پایروند، اداره 
کارشناس شرکت آب و فاضالب استان قزوین   دکتر رویا حبیبی، 
کارشناس دفتر مطالعات منابع آب شرکت آب منطقه ای استان    مهندس محمدامین مرادی، 

قزوین
دکتر مهدی صداقت، اقلیم شناس، دانشگاه پیام نور استان قزوین  
گیالن   ک شناس، دانشگاه  دکتر محمود فاضلی سنگانی، خا
کارشناس تحقیقات شرکت آب و فاضالب استان قزوین   مهندس فاطمه قاسمی، 

گزارش: ساختار 
چکیده مدیریتی  
فهرست مطالب  
کلیات  
پیشینه تحقیق  
مواد و روش ها  
چارچوب تجزیه وتحلیل  
نتایج  
جمع بندی و پیشنهادها  
منابع  
پیوست ها  



کلی محیط زیســت  گام هــا در تحقــق سیاســت های  ارزیابــی پایــداری زیســت محیطی از مهم تریــن 
اســت. فرصت هایــی ویــژه اســتان قزویــن در حــوزه محیط زیســت ازیک طــرف و چالش هایی نظیر 
خشــک شدن تاالب ها و مســئله پســماندها، از طرف دیگر، ضرورت ارزیابی شاخص های پایداری 
کارکردی و فرآیندی می تواند برای محیط زیست  ح ازنظر  ح می سازد. این طر زیست محیطی را مطر
کلیدی محیط زیست ازجمله  کنشگران  استان قزوین مفید بوده و به عنوان راهنمای خوبی برای 

گیرد. کل محیط زیست و  استانداری و نهادهای مردمی مورداستفاده قرار  اداره 

شــاخص عملکرد محیط زیستی EPI، جامع ترین شاخص ارزیابی پایداری محیط زیست در سطح 
بین المللــی اســت. بر اســاس یافته هــای این پژوهش، شــاخص EPI اســتان قزوین برابــر با 58/7 
کشــور )62/8( اســت. همچنین مقدار  کــه قابل مقایســه با مقــدار آن در  )از 100 نمــره( تعییــن شــد 
شــاخص عملکرد محیط زیســتی برای پهنه های آمایشــی اســتان تعیین شــد. بر اســاس یافته ها، 
کســتان«، »المــوت«،  »قزوین«،  کتســابی، پهنه های آمایشــی »بوئین زهرا«، »تا بــه ترتیــب امتیاز ا
»آبیــک«، »کوهیــن- طارم« و »آوج«، حایز نمــرات 56/2، 55/9، 54/3، 52/3، 49/1، 48/7 و 
که زمینه های  46/8 شدند. در این راستا برای محاسبه شاخص EPI، 21 شاخص محیط زیستی 
کشــاورزی، آلودگی هوا، جنگل، شــیالت،  کیفیــت هــوا، بهداشــت آب، فلزات ســنگین، منابع آب، 
تنوع زیســتی و زیســتگاه ها و اقلیم و انرژی را پوشــش می دهد، در ســطح پهنه های مطالعاتی و در 

یتی چکیده مدیر

چکیده مدیریتی



گزارش آمده اســت. همچنین  که جزییات آن در  گرفت  ســطح اســتان موردمحاســبه و تحلیل قرار 
گرفت. با توجه  ح، 36 شاخص دیده بانی توسعه پایدار موردمحاسبه و به روزرسانی قرار  در این طر
کارشناســان مطلع در اســتان نیز  به اهمیت موضوع پایداری محیط زیســت و تعدد شــاخص ها، از 
برای تعیین ضرایب اهمیت وزنی شــاخص ها و ســطح تحلیل مناسب آن ها نظرسنجی انجام شد. 
کتسابی شــاخص های زیرمجموعه EPI و شاخص های دیده بانی توسعه پایدار  با مقایســه نمرات ا

در پهنه های آمایشی استان، نقاط ضعف موجود و فرصت های بهبود قابل شناسایی است.

در این پژوهش همچنین شاخص های بومی ارزیابی پایداری محیط زیست از تجمیع شاخص های 
بین المللــی و اضافــه نمــودن شــاخص های معرف مســایل مهم اســتان، تعیین شــدند. بر اســاس 
نتایج شاخص های بومی، پهنه های بویین زهرا، آبیک و قزوین )به ترتیب با امتیاز 46/6، 45/4 
و 43/3 از 100( از میانگیــن اســتانی )47/4( امتیازکمتری دارند. افــت آب های زیرزمینی و آلودگی 
کستان نیز ازنظر افت آب های زیرزمینی امتیاز  هوا از عوامل موثر در این زمینه بوده است. پهنه تا
کاهش  کرد. افت آب زیرزمینی، چالش های محیط زیســتی دیگر نظیر فرونشســت و  کمــی دریافــت 
گیاهی را نیز به دنبال خواهد داشت و لذا بحران آب عالوه بر تبعات اجتماعی و اقتصادی،  پوشش 
کوسیســتم های منطقــه وارد خواهد ســاخت. بر اســاس شــاخص های  تبعــات زیان بــار شــدید بــر ا
بومی، پهنه های الموت، طارم و آوج امتیاز بهتری نسبت به میانگین استانی دارند )به ترتیب، با 
امتیاز 63/8، 61/6 و 57 از 100( و مهم ترین دلیل آن، باال بودن ظرفیت زیستی در این پهنه ها و 
بحرانی نبودن مسئله افت آب زیرزمینی در این مناطق بوده است. این نتایج می تواند در تعیین 
نقشــه راه توســعه صنایع و آینده نگاری اســتان برای دســتیابی به آینده مطلوب مورداستفاده قرار 

گیرد.

گرفته با توجه بــه اینکه در برنامه ها و اســناد  کــه علی رغم تالش های صــورت  بررســی ها نشــان داد 
باالدســتی توســعه صنعتی اســتان پیش بینی شــده اســت، آلودگی های محیطی اســتان در آینده 
افزایش خواهد یافت. لذا برای دستیابی به پایداری محیط زیستی عالوه بر لزوم کاهش آلودگی های 
فعلی باید برای مواجهه با شرایط حاد آینده نیز آماده بود. با تحلیل شاخص های ارزیابی وضعیت 
که  پایــداری محیــط زیســتی اســتانی، ملــی و جهانــی، آلودگــی هــوا از مهم ترین بخش هایی اســت 
کشور و نسبت به میانگین جهانی در وضعیت نگران کننده ای قرار دارد. متوسط  استان نسبت به 
گوگرد  کســید  کشــور در مواردی مانند دی ا گازهــای آالینده و بیماری زا در اســتان نســبت به  تولیــد 
کســید نیتروژن 1/46 و ذرات معلــق 1/56 برابــر ســرانه  کســید 1/5، دی ا کربن دی ا بیــش از 1/89، 

کوره در استان(.  گاز و نفت  ملی است )به علت مصرف باالی نفت 



گذر اتوبان های با تردد باال در اســتان، وجود شــهرک های  به طورکلی منشــأ آلودگی هوا در اســتان، 
صنعتــی و نیروگاه در اســتان اســت. بــرای حل مواجهه با این مســئله پیشــنهادهای ویژه ای نظیر 
دریافت ســهم قابل توجهی از عوارض اتوبان های مستقر در استان برای جبران هزینه های محیط 
زیســتی و تقویت مالی اقدامات حفاظتی و پایش محیط زیســت، نظارت بر مقدار و نوع و راندمان 
مصــرف ســوخت در نیروگاه شــهید رجایی و اســتفاده از ســامانه های هوشــمند درصــد آلودگی هوا 

قابل بررسی است.

کاربردی به روزرســانی برخط شــاخص های  کد نویســی شــده و راهنمــای  در ایــن مطالعــه، برنامــه 
کــه اطالعــات ماهــواره ای آن در دســترس اســت، نیز تهیــه و ارائه شــد. نتایــج ارزیابی  آلودگــی هــوا 
گرفت. ارزیابی دوره ای  کشــور، مورد تحلیل قرار  شــاخص ها در اســتان در مقایســه با شاخص ها در 
شــاخص های پایــداری محیط زیســت بــه شناســایی محرک هــا، تهدیدهــا، فرصت هــا و قوت ها در 
ح و شــاخص های  کرد. همچنین نتایج طر کمک خواهد  زمینه حفاظت از محیط زیســت اســتان 
کالن اســتانی استفاده شــده و بسترهای  ح های  استخراج شــده می تواند برای ارزیابی پروژه ها و طر

الزم برای نیل به توسعه پایدار را فراهم سازد.
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1-1- مقدمه
کلیات مربوط به شاخص های محیط زیستی و تاریخچه آن ها  فصل اول به ارائه مطالب بنیادی و 
می پردازد و مراحل و شــیوه تحقیق را توضیح می دهد، به صورت اجمالی نیز شــاخص های محیط 
زیســتی در ایــن فصــل بررسی شــده اند. در ادامــه به بررســی سیاســت ها و آیین نامه هــای مرتبط با 

ح می کند. کاربرد و نحوه استفاده از نتایج را نیز مطر محیط زیست پرداخته می شود و 

1-2- مبانی نظری
شناســایی معیارهــا و شــاخص  های پایداری زیســت محیطی و راهبردهای مدیریتــی مرتبط، برای 
کلی محیط زیست در کشور الزامی است. این ارزیابی،  حرکت به سمت تحقق اهداف سیاست  های 
به عنوان بستری ضروری، امکان رسیدن به مدیریت پایدار در عرصه محیط زیست و منابع طبیعی 
که در سال 1987 تحت عنوان »آینده مشترک ما« منتشر  گزارش برانتلند  را فراهم می سازد. پس از 
شــد )WCED, 1987(، نگرانــی عمیقــی در مــورد تخریب محیط زیســت، منابع طبیعــی و جنگل ها 
ایجاد شد. به دنبال نگرانی های فراوان برای آینده زمین، در سال 1992 بزرگ ترین تجمع از سران 
کنفرانس ملل متحد برای محیط زیست و  که  کشورها تا آن تاریخ در برزیل در ریودوژانیرو برگزار شد 
کار 21 خطوط اساسی اداره زمین  کنفرانس ریو با تدوین میثاق زمین و دستور  توسعه نام داشت. 

را در قرن 21 مشخص نمود.

1

کلیات

کلیات فصل 1؛ 



سنجش وضعیت پایداری زیست محیطی استان قزوین 2

معیارهــا و شــاخص    ها ابــزاری برای ارزیابــی، پایش و اجرای مدیریت پایدار محیط زیســت هســتند 
کشــورمان  )جلیلوا1 و همکاران، 2012(. با توجه به اختالف شــرایط مناطق حفاظت شــده مختلف 
گردد. الزم به ذکر اســت  الزم اســت معیارهــا و شــاخص    های مناســب بــرای مناطــق مختلف تهیــه 
پایــدار مرتبــط  توســعه  اهــداف  و   )EPI( و تحلیــل شــاخص های عملکــرد محیط زیســت  بررســی 
کــه مختص اســتان هســتند، در ســطح اســتان  کنــار شــاخص های دیده بانــی  )SDG 6,13,15( در 
کشــور صورت نگرفته و تنها به بررســی جزئی از این شــاخص ها بســنده شــده اســت. الزم اســت  در 
راهبردهــای مدیریــت پایــدار بــر اســاس رویکــرد یکپارچــه و بــا اســتفاده از معیارها و شــاخص  های 
که  گردد. ارزیابی شــاخص  های پایداری زیســت محیطی در اســتان قزوین  شــفاف و جامــع تعییــن 
ظرفیت های ارزشمندی مانند مناطق جنگلی و حفاظت شده استان )باشگل، طارم و...(، منابع 
که در  گیاهی و جانــوری متنوع  گونه هــای  آبــی دارای اهمیــت )حوزه هــای آبریــز مانند شــاهرود( و 
ادامه به آن ها اشاره می شود، در عرصه  های مختلف محیط زیستی دارد، اهمیت دوچندان دارد.

کشــور و هر منطقه، وضعیت فعلی هر شاخص اختالف  در ارزیابی پایداری زیســت محیطی برای هر 
و فاصلــه بیــن آنچــه بــدان دســت یافته بــا آنچــه در اهداف برای دســتیابی بــه آن پیش بینی شــده 
 ESI بــوده محاســبه می گــردد. در ســال 2000 شــاخصی بــه نــام شــاخص پایــداری محیط زیســت
گرفته شــد. برای تکمیل  کار  )Environmental Sustainable Index( در دانشــگاه ییــل تعریــف و بــه 
 )Environmental Performance Index(  EPIنواقص شاخص  های پیشین در سال 2006، شاخص
گردیــد )روزبهانــی و همــکاران، 1391(. شــاخص پایداری  توســط محققیــن همان دانشــگاه ابــداع 
محیط زیســت )ESI( توســط مرکــز قوانیــن و سیاســت  های زیســت محیطی دانشــگاه بیــل، مرکــز 
کلمبیــا و مجمع جهانــی اقتصاد به صورت ســاالنه و از  بین المللــی اطالعــات علــوم زمین دانشــگاه 
کشــور ها در جهت مدیریت محیط زیست  ســال 2000 منتشرشــده است. این شاخص میزان تالش 
کار 21  و ظرفیــت جوامــع جهــت ارتقــاء عملکــرد زیســت محیطی بــه ســمت شــاخص های دســتور 
توســعه پایــدار را نمایــان می نماید. رتبه بنــدی و امتیازدهی ESI با مقایســه موضوع هــا در قالب 5 
کاهش آســیب پذیری  کاهش فشــارهای زیســت محیطی،  گروه شــامل نظام  های زیســت محیطی، 
انســانی، ظرفیت هــای اجتماعی- نهــادی و نظارت جهانی در قالب 21 شــاخص و 76 متغیر )گروه 

داده آماری( صورت می گیرد. در شکل 1-1، محدوده شاخص ESI ارائه شده است.

1-  Jalilova



3 لص ف  1 یصف

کشورهای مختلف در سال 2005   شکل 1-1- شاخص پایداری زیست محیطی در 

گرفت  گزارش های شــاخص پایداری محیط زیســت ESI، این شــاخص موردبازنگری قرار  با تحلیل 
و در ســال 2006 با عنوان شــاخص عملکرد محیط زیســت )EPI( بر اســاس متغیرها و شاخص های 
جدید منتشــر شــد. تفاوت این شــاخص با شــاخص پایداری توســعه در محدودتر بودن متغیرها و 
کید بیشتر بر عملکرد در زمینه  های محیط زیست است. این شاخص بر دو هدف اصلی حفاظت  تا
کاهش فشــارهای زیســت محیطی بر سالمت انســان ها و ارتقای وضعیت  از محیط زیســت ازجمله 

کید دارد )روزبهانی و همکاران، 1391(. زیست بوم ها و مدیریت صحیح منابع طبیعی تا

 شــاخص عملکرد محیطی EPI درواقع به عنوان شــاخصی از عملکرد اســت و تفاوت بین وضع به 
وجود آمده را با آنچه بر مبنای اهداف باید به آن می رسیده و اختالف و فاصله بین آن ها را بررسی 

کار می رود: می کند. فرمول عمومی زیر جهت محاسبه این شاخص به 

)1-1(×100
فاصله عدد وضع موجود شاخص با بدترین حالت ممکن

 EPI=
دامنه بین المللی )اختالف بهترین و بدترین حالت ممکن(

توضیحات بیشــتر در مورد شــاخص، ذیل توضیحات رابطه )5-1( ارائه شــده است بر اساس مقدار 
شاخص استانی و بازه ی موجود نمره به دست می آید. در سال 2018، برای هر شاخصی درصدی 
تعیین شــده تــا میــزان تاثیرگذاری آن مشــخص شــود و درنهایت بر اســاس درصد هــای EPI نهایی 
گزارش  حاصل شود )مقادیر ضرایب تاثیر در بخش روش شناسی با جزییات آمده است(. بر اساس 
شــاخص عملکــردی محیط زیســت EPI  در ســال 2006 ایــران بــا رتبــه 35 ازنظر شــاخص عملکرد، 
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دارای باالترین رتبه در ســال های بعد از انقالب اســت. در ســال 2012، نمره ایران با 61 پله ســقوط 
به رده 114 افزایش یافت و در ســال 2014 مجددا به رتبه 83 می رســد و از بهبود شــاخص عملکرد 
زیســت محیطی برخوردار شــد. در ســال 2016 با ســقوط 22 پله ای نســبت به ســال 2014، با نمره 
کرد. مجددا در سال 2016 یک سقوط  کسب  کشــور موردبررســی  66/23، رتبه 105 را در میان 180 

کسب شد. خ داد و در سال 2018 رتبه 80  22 پله ای ر

کــه برای  در جــدول )1-2(، شــاخص  های اســتاندارد EPI ارائه شــده اســت. نکتــه مهــم این اســت 
ارزیابی پایداری زیســت محیطی اســتان قزوین، شــاخص  های متعددی باید پایش شــود. در پهنه 
گام مهم در این تحقیق  هر اســتان انتخاب شــاخص  های مهم، الزامات ویژه ای می طلبد. لذا یک 
کاربردی و مناســب برای اســتان اســت. اطالعات موردنیاز شاخص ها از  شناســایی شــاخص هایی 
مطالعات و مستندات دستگاه  های ذی ربط اخذ شد. مطالعات به تفکیک پهنه  های تعیین شده 

در استان انجام شد.

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق
موضوع پایداری زیســت محیطی طی ســه دهه پایانی قرن بیستم توجه بسیاری از افراد بخصوص 
که در شهرهای  محققین و دولت ها را جلب نموده است. با توجه به تغییرات همه جانبه و سریعی 
ایران از چند دهه گذشته شروع و در حال انجام است، ارزیابی پایداری زیست محیطی شهرها برای 
دســتیابی به یک برنامه ریزی شــهری مناســب و درعین حال همگام با متغیرهای محیط طبیعی 
که  کیفیت زندگی مردم دستخوش نابرابری های منطقه ای عظیمی است  ضروری به نظر می رسد. 
در بســیاری موارد، به ســرعت در حال افزایش است. مشــکالت زیست محیطی یکی از اساسی ترین 
مســائل شــهرهای امــروزی و حاصل تعــارض و تقابل آن ها بــا محیط طبیعی اســت. نتیجه ی این 
کوسیســتم خواهد  رونــد عــدم تعادل و ناســازگاری میان انســان و طبیعت و به هم خوردن روابط ا
کلی محیط زیست  گام ها در تحقق سیاست های  بود. ارزیابی پایداری زیست محیطی از مهم ترین 
مصــوب 1394/8/26 اســت. فرصت هایی ویژه اســتان قزویــن در حوزه محیط زیســت نظیر تنوع 
کز علمی ازیک طــرف و چالش هایی  کوسیســتمی، وجود تشــکل  های مردمــی و مرا زیســتی، تنــوع ا
نظیــر خشــک شــدن تاالب هــا و مســئله پســماندها، از طرف دیگــر، ضرورت ایــن مطالعه را نشــان 
کارکــردی و فرآینــدی می تواند برای محیط زیســت اســتان قزوین مفید  ح ازنظر  می دهــد. ایــن طــر
کل  کلیدی محیط زیســت ازجمله اداره  کنشــگران  باشــد، همچنین می توان راهنمای خوبی برای 

محیط زیست و استانداری و نهادهای مردمی باشد.
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1-4- دامنه تحقیق

مسئله تحقیق

گســترده ای    اســتان قزویــن به رغــم ظرفیت هــای ویــژه محیطــی بــا معضــالت محیــط زیســتی 
نیــز روبروســت. مســئله تحقیــق ارزیابــی و بررســی وضعیــت محیــط زیســتی اســتان بــر اســاس 
معتبرترین شــاخص های محیط زیستی جهان اســت تا تصویر روشنی از شاخص های پایداری 
زیست محیطی استان ایجاد شود. ارزیابی شاخص  های پایداری زیست محیطی می تواند برای 
گاهی در رابطه با مســائل محیط زیســتی منجر  کمک نماید. عدم آ برنامه ریزی بهبود وضعیت 

به مشکالت متعددی شده و امکان پیشگیری و مقابله با آن را از بین می برد.

سواالت پژوهشی

گون    گونا کنونــی شــاخص  های پایــداری زیســت محیطی اســتان قزویــن ازلحــاظ ابعــاد  شــرایط 
کنونی به شرایط مطلوب  گذار از شرایط  محیط زیســت انســانی و طبیعی چگونه است؟ و مسیر 

کدام است؟
گروه  هــای اجتماعــی در پایــداری    میــزان و نقــش مداخــالت دولتــی، مشــارکت  های مردمــی و 

زیست محیطی چیست؟
الزامــات پیاده ســازی مدیریــت همکارانــه بــرای ارتقــای شــاخص  های پایداری زیســت محیطی   

کدام اند؟
کدم اند؟ و چه نقش های را    گذار از شــرایط فعلی به شــرایط مطلوب  عامل یا عامل های تغییر و 

کنند؟ باید ایفاء 

اهداف تحقیق

محاسبه شاخص پایداری زیست محیطی در استان قزوین  
شناسایی وضعیت شاخص  های پایداری زیست محیطی در استان قزوین  
شناسایی و تعیین حد مطلوب شاخص  های پایداری زیست محیطی در استان قزوین  
کنونــی به    گــذار بــرای بهبــود شــاخص  های پایــداری زیســت محیطی از وضعیــت  تعییــن مســیر 

وضعیت مطلوب
تعیین عامل های تغییر و نقش  هرکدام از آن ها برای مسیر گذار از وضعیت فعلی به وضعیت پایداری  
تعیین الزامات ارتقای شاخص  های پایداری زیست محیطی در استان و ارائه راهکارهای بهبود   

وضعیت
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زمینه  های به کارگیری نتایج تحقیق

آینده نگاری و برنامه ریزی برای تحقق محیط زیست مطلوب در استان  
بروز رسانی و ارتقا برنامه  های آمایش استانی  
استفاده از شاخص  های پایداری محیط زیست در برنامه  های عملیاتی و توسعه ای استان  
کالن استانی   ح  های  استفاده از شاخص  های پایداری محیط زیست برای ارزیابی پروژه ها و طر
گزارش دهی پویا برای پایش و جلب مشارکت دولتی و مردمی برای بهبود وضعیت    ایجاد امکان 

پایداری محیط زیست

بهره برداران بلقوه از نتایج تحقیق

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  
کل محیط زیست   اداره 
کل منابع طبیعی   اداره 
گیران و مدیران   تصمیم 
کنشگران محیط زیستی   پژوهشگران و 

جامعه آماری

منطقه موردمطالعه استان قزوین است. شاخص های اصلی مورد ارزیابی شاخص های ارزیابی   
عملکرد محیط زیســتی و شــاخص های دیده بانی توسعه پایدار بوده است. البته عالوه بر موارد 
فــوق چند شــاخص تکمیلی با مســایل اســتان قزوین )فرونشســت، آلودگی هــوا و درجه تحقق 

اهداف توسعه پایدار( نیز بررسی و نتایج ارائه شده است.

ح( 1-5- روش تحقیق )روش اجرای طر
بــرای انجــام این پژوهش، به منظور اینکه معیارها و شــاخص  های انتخاب شــده مناســب شــرایط 
کــه شــامل مــوارد زیر اســت. در  اســتان قزویــن باشــد، ایــن تحقیــق در 5 فــاز مختلــف انجــام شــد 
کلیاتــی از روش به اختصــار ارائه شــده اســت و در فصــل مــواد و روش های جزییات بیشــتر از  اینجــا 

ح ارائه شده است. روش شناسی طر

مرحله اول: جمع  آوری اطالعات اولیه موردنیاز برای تعیین شاخص ها )اطالعات زیست 
 محیطــی، اجتماعــی- اقتصــادی، بیوفیزیکی و ...( و برقراری ارتباط بــا ذی  نفعان مختلف.
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مرحله دوم: توسعه معیارها و شاخص  ها

در ایــن مطالعــه از تلفیــق رویکــرد بــاال بــه پاییــن و رویکــرد پاییــن بــه بــاال بــرای توســعه معیارها و 
شــاخص  ها اســتفاده شــد. بدیــن منظــور ابتــدا طبــق پیشــنهاد )Hickey and Innes, 2008( یــک 
گســترده  ای برای شناســایی طیــف وســیعی از معیارها و شــاخص  های اولیــه پایداری  مــرور منابــع 
انجام شــد. درنهایت وزن اهمیت معیار ها و شــاخص  های شناسایی شــده بر اســاس نظرسنجی از 

کارشناسان آشنا به محیط زیست استان تعیین شد.

مرحله سوم: محاسبه معیارها و شاخص  های انتخاب شده

که به عنوان مهم ترین شاخص  ها انتخاب می  شوند، محاسبه  در این مرحله بایستی شاخص  هایی 
می شــوند. در شــاخص ســطح عرصه هــای طبیعــی و ســطح آالینده هــا از اطالعــات و عکس  هــای 
ماهواره ای، استفاده شد. به عالوه حساسیت شاخص در ارزیابی پایداری زیست محیطی مشخص 
گردید. در فصل مواد و روش ها، جزییات شــاخص  های اســتاندارد EPI و شــاخص های دیده بانی 

ارائه شده است.

مرحله چهارم: ارزیابی پایداری در ابعاد مختلف منطقه محیط زیست استان

در ایــن مرحلــه بــا اســتفاده از یافته هــای از مرحلــه قبل )که با اســتفاده از روش   پایش مناســب و با 
اســتفاده از عکس  هــای هوایــی و داده  های موجود برداشت شــده اســت( و مقایســه قســمت  های 
گرفــت. در ایــن مرحلــه همچنین لیســت  مختلــف، پایــداری مناطــق مختلــف مــورد ارزیابــی قــرار 
کارشناسان خبره در سطح استان،  گرفت و با نظرسنجی از  شاخص  های ارائه شده موردبررسی قرار 

شاخص های مناسب برای استان مشخص شد.

از روش هــای تحلیــل وضعیــت محیط زیســت، مــدل1DPSIR بــه معنــای »نیــروی محرکــه، فشــار، 
وضعیت، اثر و پاســخ« اســت. در مطالعه حاضر از این روش اســتفاده شــد. این رهیافت سیستمی 
ارتباط بین انســان و محیط زیســت را مشخص می ســازد. از روش مذکور به منزله برداشتی فلسفی 
بــرای ســاختاردهی و برقــراری ارتبــاط بیــن ســطوح سیاســت گذاری و مدیریــت محیط زیســت یاد 

می شود.

1-  Drivers, Pressures, State, Impact And Response Model
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مرحله پنجم: ارائه دستورالعمل پایش شاخص  های پایداری زیست محیطی

پایش پایداری کارکردهای یک منطقه به دو صورت قابل اجرا است:
حالــت اول: تحلیــل زمانــی؛ مقایســه یک عرصه با خــودش در طول زمان. به طــور مثال پایش   

شاخص پایداری زیست محیطی استان در یک دوره 20 ساله
حالت دوم: تحلیل مکانی؛ مقایســه بین دو عرصه مشــابه در یک زمان مشخص. به طور مثال   

پایش و مقایسه شاخص  های پایداری تاالب  های استان قزوین در سال 1397.

ح می  شوند عبارت اند از: که در پایش مطر سواالتی 

چه اطالعاتی موردنیاز اســت و چرا؟ چه پارامترهایی باید اندازه گیری شــود؟، صحت اطالعات   
برای هر پارامتر چقدر است؟، روش های عملی برای ارزیابی هر پارامتر و ثبت آن ها )تکنیک ها و 
روش ها(، پارامترهای کنترلی، چگونه پایش اطالعات تجزیه وتحلیل می  شود و سپس به جریان 

برنامه  ریزی پایداری زیست محیطی بازمی گردد؟
در ایــن مرحلــه، دســتورالعملی بــرای پایش شــاخص ها ارائه شــد. بدین منظور مشــخص شــد 
کرد. ایــن دســتورالعمل ها به صورت  کــه برای به روزرســانی شــاخص ها چــه مراحلــی را باید طی 
کد پایش آلودگی هوا با  کســل و  فایل های قابل ویرایش برای محاســبه شــاخص ها در محیط ا

اطالعات ماهواره ای در محیط Google Earths Engine ارائه شد.

1-6- قوانین و مقررات محیط زیستی مرتبط
یکــی از عمده ترین شــیوه های حفاظت محیط زیســت توســط هــر دولت یا حکومــت، تبیین نحوه 
کشــور ما ســابقه قانون گذاری  برخورد جزایی با متخلفین و متجاوزین به محیط زیســت اســت. در 
کید بر جنبه  زیست محیطی به معنای خاص آن از در حدود 100 سال است. البته قوانین اولیه با تا
خاصی از محیط زیست بوده است. در 50 سال اخیر، قوانین و مقررات و مصوبات جامعی در زمینه 
ح برخی از اهم  که در ادامه به تفکیک، شر گذاشته شده است  محیط زیست تصویب و به مورداجرا 

قوانین و ضوابط زیست محیطی ارائه می گردد.

کلی محیط زیست سیاست های 

ایجاد نظام یکپارچه ی ملی محیط زیست، مدیریت هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی، جرم انگاری 
گسترش  کشور، تقویت دیپلماسی محیط زیست،  تخریب محیط زیست، تهیه ی اطلس زیست بوم 
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اقتصــاد ســبز و نهادینه ســازی فرهنگ و اخالق زیســت محیطی ازجمله محورهــای ابالغیه ی رهبر 
معظم انقالب اسالمی است.

کــه پــس از مشــورت بــا مجمع تشــخیص مصلحــت نظام  کلــی محیط زیســت  متــن سیاســت های 
ح است: تعیین شده، به این شر

ک و تنوع زیســتی( - 1 مدیریــت جامــع، هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی )از قبیل هوا، آب، خا
مبتنــی بــر توان و پایداری زیســت بوم به ویژه با افزایش ظرفیت هــا و توانمندی های حقوقی و 

ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی.
ایجاد نظام یکپارچه ی ملی محیط زیست.- 2
اصــالح شــرایط زیســتی به منظــور برخــوردار ســاختن جامعــه از محیط زیســت ســالم و رعایت - 3

عدالت و حقوق بین نسلی.
پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی های غیرمجاز و جرم انگاری تخریب محیط زیست - 4

و مجــازات موثــر و بازدارنــده ی آلوده کننــدگان و تخریب کنندگان محیط زیســت و الــزام آنان به 
جبران خسارت.

ک، آلودگی های صوتی، امواج - 5 کنترل منابــع و عوامل آالینده ی هوا، آب، خــا پایــش مســتمر و 
و اشــعه های مخرب و تغییرات نامســاعد اقلیم و الزام به رعایت اســتانداردها و شــاخص های 

زیست محیطی در قوانین و مقررات، برنامه های توسعه و آمایش سرزمین.
کشور و حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه ی منابع طبیعی تجدید - 6 تهیه ی اطلس زیست بوم 

ک،  پذیر )مانند دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن ســدها، تاالب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خا
مرتــع و تنــوع زیســتی به ویــژه حیات وحــش( و اعمــال محدودیــت قانونمنــد در بهره بــرداری 
کولوژیــک )ظرفیــت قابل تحمــل و تــوان بازســازی( آن هــا بر  از ایــن منابــع متناســب بــا تــوان ا
کوسیســتم های حســاس و ارزشــمند )از  اســاس معیارهــا و شــاخص های پایــداری، مدیریت ا
قبیــل پارک هــای ملــی و آثــار طبیعی ملی( و حفاظــت از منابــع ژنتیک و ارتقاء آن ها تا ســطح 

استانداردهای بین المللی.
گردوغبار - 7 مدیریــت تغییــرات اقلیــم و مقابلــه بــا تهدیدات زیســت محیطی نظیــر بیابان زایــی، 

کتیو و توســعه ی  به ویــژه ریزگردهــا، خشکســالی و عوامل ســرایت دهنده ی میکروبــی و رادیوا
آینده نگری و شناخت پدیده های نوظهور زیست محیطی و مدیریت آن.

کید بر:- 8 گسترش اقتصاد سبز با تا
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کشــاورزی ســالم و ارگانیــک  ک، محصــوالت  کم کربــن، اســتفاده از انرژی هــای پــا 8-1- صنعــِت 
و مدیریــت پســماندها و پســاب ها بــا بهره گیــری از ظرفیت هــا و توانمندی هــای اقتصــادی، 

اجتماعی، طبیعی و زیست محیطی.
8-2- اصــالح الگــوی تولیــد در بخش هــای مختلــف اقتصــادی و اجتماعــی و بهینه ســازی الگوی 

مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژی به ویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست.
8-3- توسعه ی حمل ونقل عمومی سبز و غیر فسیلی ازجمله برقی و افزایش حمل ونقل همگانی 

کالن شهر ها. به ویژه در 

کیفــی آب هــای زیرزمینــی از طریــق اجــرای عملیــات آبخیــزداری، - 9 تعادل بخشــی و حفاظــت 
کنترل ورود  کاهش بهره برداری از آب های زیرزمینی و تبخیر و  آبخوان داری، مدیریت عوامل 

آالینده ها.
استقرار نظام حسابرسی زیست محیطی در کشور با لحاظ ارزش ها و هزینه های زیست محیطی - 10

)تخریب، آلودگی و احیاء( در حساب های ملی.
حمایــت و تشــویق ســرمایه گذاری ها و فناوری هــای ســازگار بــا محیط زیســت بــا اســتفاده از - 11

ابزارهای مناسب ازجمله عوارض و مالیات سبز.
تدوین منشور اخالق محیط زیست و ترویج و نهادینه سازی فرهنگ و اخالق زیست محیطی - 12

مبتنی بر ارزش ها و الگوهای سازنده ی ایرانی ـ اسالمی.
ارتقــاء مطالعــات و تحقیقات علمی و بهره مندی از فناوری های نوآورانه ی زیســت محیطی و - 13

تجارب سازنده ی بومی درزمینه ی حفظ تعادل زیست بوم ها و پیشگیری از آلودگی و تخریب 
محیط زیست.

گاهی، دانــش و بینش زیســت محیطی جامعــه و تقویت فرهنــگ و معارف - 14 گســترش ســطح آ
دینِی مشــارکت و مســئولیت پذیری اجتماعــی به ویژه امربه معروف و نهــی از منکر برای حفظ 

محیط زیست در تمام سطوح و اقشار جامعه.

تقویت دیپلماسی محیط زیست با:- 15
گردوغبار و آلودگی های آبی. 15-1- تالش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه ای برای مقابله با 
15-2- توســعه ی مناســبات و جلــب مشــارکت و همکاری هــای هدفمنــد و تاثیرگــذار دوجانبــه، 

چندجانبه، منطقه ای و بین المللی در زمینه ی محیط زیست.
کم کربن و  15-3- بهره گیری موثر از فرصت ها و مشــوق های بین المللی درحرکت به ســوی اقتصاد 

تسهیل انتقال و توسعه ی فناوری ها و نوآوری های مرتبط.
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اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

کی از بینش  کــه حا واالتریــن جایــگاه قانونی حفاظت از محیط زیســت در جمهوری اســالمی ایران 
کــم در نظام قانون گذاری آن اســت؛ در اصل پنجاهم قانون اساســی جمهوری  زیســت محیطی حا

اسالمی ایران منعکس است. به موجب اصل پنجاهم قانون اساسی:

که نســل امروز و نســل های بعد باید در آن حیات  »در جمهوری اســالمی، حفاظت محیط زیســت 
اجتماعــی رو بــه رشــدی داشــته باشــند، وظیفــه عمومــی تلقــی می گــردد. ازایــن رو فعالیت هــای 
کند؛ ممنوع  اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا 

است«.

گی های این قانون عبارت اند از: مهم ترین ویژ

که تمام آحاد جامعه را در بر دارد.   اتالق حفاظت محیط زیست به عنوان وظیفه عمومی 
توجه به حقوق نسل های آتی در مقابل حقوق نسل امروز )مفهوم توسعه پایدار(.  
اصالت دادن به حفظ محیط زیست در قبال فعالیت های اقتصادی و غیر آن.  
اعالم حکم ممنوعیت برای آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست.  

ایــن اصــل قانــون اساســی درواقــع تداعی کننــده مفهــوم توســعه پایدار بــوده و حتــی لــزوم ارزیابی 
ح هــای توســعه و پروژه هــای زیربنایی را به عنوان مناســب ترین راهــکار معرفی  زیســت محیطی طر

می نماید.

ح 1-6-1- آئین نامه های زیست محیطی مرتبط با طر
خ 1373(   آیین نامه جلوگیری از آلودگی منابع آب در ایران )مصوب مور
آئین نامه  بهداشت محیط )مصوب 1371(  
آئین نامه  اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مصوب 1354  
کانال های عمومی آب رســانی آبیاری و زهکشــی )مواد    آئین نامــه حریم مخازن تأسیســات آبی، 

1 تا 8(
کشور )1363(   کل  آئین نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه 
آئین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران  
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جدول 1- 1- آئین نامه، مصوبات هیئت وزیران، شورای عالی حفاظت محیط زیست  

موضوع و محور اصلیقوانین و مقررات

قانون حفاظت و بهسازی 
محیط زیست )مصوب 1353(

تشــکیل ســازمان حفاظت محیط زیســت و حدود اختیــارات آن مبنی 
بــر انجام تحقیقات الزم در زمینه حفاظت و بهســازی محیط زیســت و 
پیشــنهاد تهیــه ضوابط به منظــور مراقبت و جلوگیــری از آلودگی منابع 

طبیعی.

اصل پنجاهم قانون اساسی
ممنوع بودن فعالیت های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست 

کند. یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا 

قانون توزیع عادالنه آب )مصوب 
)1361

مســئولیت پیشــگیری، ممانعــت و جلوگیــری از آلودگــی منابــع آب بــه 
گردد. سازمان حفاظت محیط زیست محول 

تبصره 82 قانون برنامه دوم توسعه 
کشور  اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی 

)مصوب 1373(

ح هــا و پروژه های بزرگ تولیــدی و خدماتی با ارزیابی  ملــزم نمــودن طر
اثرات زیست محیطی قبل از اجرا و در مرحله مطالعات امکان سنجی و 

مکان یابی بر اساس الگوهای مصوب )مصوب شماره 156(

آئین نامه نهایی جلوگیری از آلودگی آب 
)مصوب 1373/3/16 هیئت وزیران(

ســازمان حفاظــت محیط زیســت بــا همــکاری وزارت خانه هــای نیــرو، 
کشــاورزی، جهاد سازندگی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر 
وزارت خانه ها و ســازمان های ذی ربط نســبت به بررســی و شناســایی 
کیفیت آ ب های ایران ازلحاظ آلودگی تهیه و رعایت استانداردها اقدام 

نماید.

پایش منابع آلودگی و خود اظهاری در پایشماده 61 قانون برنامه چهارم توسعه

آئین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی
ضــرورت انجــام ارزیابــی اثــرات زیســت محیطی بــرای انــواع پروژه های 

بزرگ به ویژه پروژه های مربوط به منابع آب و ارائه الگوی مربوطه

ماده 11 آئین نامه جلوگیری از آلودگی 
آب

رعایت استانداردها و مقررات جهت صدور پروانه بهره برداری، احداث 
کشاورزی و توسعه واحدها و مجتمع های صنعتی، معدنی و 

بند الف ماده 104 قانون برنامه سوم 
توسعه

ضرورت انجام مطالعات زیست محیطی در زمینه بهره برداری از منابع 
تجدیدشونده

اصالحیه قانون حفاظت و بهسازی 
محیط زیست )1371(

ضــرورت حفاظــت از محیط زیســت و جلوگیــری از آلودگــی آن، تعییــن 
ترکیــب اعضــای شــورای عالــی حفاظت از محیط زیســت، طــرق حفظ 
کولوژیــک طبیعــت و مقــررات جلوگیــری از آلودگــی یــا تخریــب  تعــادل ا

محیط زیست
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موضوع و محور اصلیقوانین و مقررات

ماده 17 قانون برنامه چهارم توسعه 
کشور

کشــور، نگرش مدیریت جامع و توامان  جایگاه محوری آب در توســعه 
کل چرخه آب با رویکرد توســعه پایدار شــامل: اصالح  عرضه و تقاضا در 
ســاختار مصرف آب و اســتقرار نظام بهره برداری مناسب، ایجاد تعادل 
بین تغذیه و برداشت سفره های آب زیرزمینی، مدیریت خشک سالی، 
کشــورهای  ح هــای انتقال آب بین حوضه ای، مبادله آب با  اجــرای طر

هم جوار و ...

ماده 43 قانون توزیع عادالنه آب 
)1379(

آئین نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها، آن هار، مسیل ها، 
مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آب رسانی، آبیاری و زهکشی

کنوانسیون تاالب های بین المللی 
1364

قانــون الحــاق دولــت جمهــوری اســالمی ایــران بــه پروتــکل اصالحــی 
کنوانسیون مربوط به تاالب های مهم بین المللی )کنوانسیون رامسر(

ک مصوب  قانون هوای پا
1396/04/25

تعریــف  اســت، ضمــن  تنظیم شــده  مــاده  کــه در 34  قانــون  ایــن  در 
اصطالحــات مهــم و آالینده های هــوا، وظایف دســتگاه های اجرایی و 

نظارتی و جرایم مرتبط با آلوده کنندگان هوا تعیین شده است.

ک مصوب  قانون حفاظت از خا
1398/3/4

ایــن قانون در 26 ماده تصویب شــده اســت و ضمن ارائــه تعاریف مهم 
کشــاورزی،  ک، وظایــف وزارتخانه های جهاد  مرتبــط بــا حفاظت از خا
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و صنعــت، معــدن و تجــارت و 
ک تعریف شــده اســت.  ســازمان محیط زیســت بــرای حفاظــت از خــا

ک نیز مشخص شده است. ممنوعیت ها و جرایم آلوده کنندگان خا





کشــور اســت و عــدم توجه به  توجــه بــه محیط  زیســت یکــی از مهم  تریــن بنیادهــای توســعه در هر 
محیط  زیســت می  تواند آثار مخربی را در زندگی طبیعی و انســانی بشــر داشــته باشــد )بابایی اقدم 
و همــکاران، 1393(. ازایــن رو ارزیابــی تاثیــرات محیط  زیســتی یکــی از روش  هــای قابل قبــول برای 
دســتیابی بــه اهداف توســعه پایــدار اســت و می  تواند به  عنــوان یک ابــزار برنامه  ریزی در دســترس 
که  گیرد. مدیران با استفاده از این ابزار می  توانند تاثیرات بالقوه  ای را  مدیران و تصمیم گیریان قرار 
کرده، سپس اقداماتی منطقی  درنتیجه اجرای پروژه عمرانی و توســعه پدیدار می  شود، شناسایی 
کبری  نــژاد پا  قلعه و همــکاران، 1392؛ علوی و عشــقی  کاهش آن ها ارائــه دهند )ا به  منظــور رفــع یــا 
ج، 1397(. ســازمان ها، نهاد  هــای بین  المللــی و مجامــع مختلــف تحقیقاتی و دانشــگاهی  چهار  بــر
به  منظــور ارزیابی  هــای جامــع، در رابطــه بــا پایــداری محیط زیســت و توســعه پایدار، شــاخص  ها و 
ح و ارائه نموده اند. در این بخش ســوابقی از مطالعات مرتبط با ارزیابی  گونــی مطر گونا روش  هــای 
پایداری محیط زیســت به تفکیک مطالعات داخلی و بین المللی ارائه شــده است و پس ازآن با مرور 
گرفتــه در زمینــه محیط زیســت در اســتان قزویــن، بــه اهم یافته هــای آن ها  پژوهش هــای صــورت 

اشاره شده است.

2

پیشینه تحقیق

فصل 2؛ پیشینه تحقیق
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سوابق داخلی

عملکــرد  شــاخص  های  بررســی  و  تحلیــل  باهــدف  کــه   )1389( همــکاران  و  یــزدی  پژوهــش  در 
کشور  های  کشــور  های ابر  قدرت نیز مانند  که  کشــورها انجام شــد، بیان شده اســت  محیط زیســتی 
درحال توسعه ازنظر شاخص  های عملکرد محیط زیستی جایگاه خوبی ندارند. در عوض کشور  های 

کوچک، بهترین جایگاه رادارند. توسعه  یافته و ثروتمند 

بهبــودی و ســجادی )1389( پژوهشــی را با عنوان محیط زیســت و رشــد اقتصادی پایــدار در ایران 
انجــام دادنــد. نتایــج تخمیــن تابــع تولیــد و تابــع آلودگــی محیط زیســتی )انتشــار  )CO2 به  صورت 
که  هم  زمان و با اســتفاده از روش حداقل مربعات دومرحله ای طی دوره 1350 تا 1386 نشــان داد 
باوجود تاثیر مثبت محیط زیســت بر رشــد تولید ناخالص داخلی، آلودگی محیط زیســتی در فرایند 
رشــد اقتصــادی افزایــش می  یابــد. همچنیــن نتایــج نشــان  دهنده بی  معنی بــودن تاثیــر اعتبارات 
کیفی محیط زیســت بوده اســت. ایــن نتیجه  صرف  شــده بــرای حفاظــت محیط زیســت برافزایش 
کم بودن اعتبارات، تخصیص نامناسب و یا فشار باالی فعالیت های بخش های  می تواند به دلیل 

مختلف بر محیط زیست باشد.

جعفــری صمیمــی و احمدپــور )1390( نیــز در پژوهــش خــود بــه بررســی رابطــه شــاخص عملکــرد 
کشــورهای توســعه  یافته پرداختند. در این پژوهش با استفاده  محیط زیســت و رشــد اقتصادی در 
از روش اقتصاد  ســنجی داده  های تابلویی، رابطه شــاخص عملکرد محیط زیســت و رشد اقتصادی 
گرفت. نتایج این  کشــور  های منتخب توســعه  یافته در سال  های 2006 و 2008 مورد ارزیابی قرار  در 
کشــورهای توسعه  یافته، رشد اقتصادی بر عملکرد محیط زیست  که در  کی از آن اســت  پژوهش حا
کشورها،  که در بازه زمانی موردبررســی، افزایش رشــد اقتصادی در این  تاثیر منفی دارد، به گونه ای 

کیفیت محیط زیست می  شود. کاهش  منجر به تخریب محیط زیست و یا 

جعفــری و همــکاران )1391( نیــز بــه بررســی و ارزیابــی شــاخص عملکــرد محیط زیســتی در اســتان 
که شهرســتان  چهارمحال و بختیاری پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش این محققان نشــان داد 

کوهرنگ پایین ترین عملکرد محیط زیستی را به خود اختصاص داده است. شهرکرد بیشترین و 

کشــورهای آسیایی  رجبی و ســبحانی )1395( در پژوهش خود به تحلیل شــاخص پایداری در بین 
گرفتند.  پرداختنــد. ایــن محققان در پژوهش حاضر برای تحلیل داده  ها از تکنیک تاپســیس بهره 
کــه در بیــن ســال  های 1385، 1387، 1389 و 1391  نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش نشــان داد 
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کشور  هایی  گرفتند و در همین سال  ها،  کامبوج و بوتان در رتبه  های نخست قرار  کشور  های نپال، 
مانند ترکمنستان، عراق، فلسطین اشغالی، اردن و سوریه، وضعیت ناپایدار داشته اند.

کشــور همسایه  ج )1397(، پژوهشــی را باهدف ارزیابی وضعیت ایران و 13  علوی و عشــقی چهار بر
ازنظر شاخص  های عملکرد محیط زیستی انجام دادند. در این پژوهش برای ارزیابی شاخص  های 
کلمبیا ارایه شده،  که توســط دانشــگاه  های ییل و  عملکرد محیط زیســتی از داده  های ســال 2016 
گرفته  استفاده شده است. در پژوهش مذکور برای وزن  دهی به داده  ها از مدل تحلیل شبکه بهره 
کویت و امارات متحده عربی به ترتیب  کشور  های  که  شده است. نتایج پژوهش نشان داده است 
با ضریب فی1  مثبت )0/270( و )0/210(، بهترین عملکرد را به لحاظ شــاخص  های محیط زیســتی 
کشــور  های عمان و افغانســتان بــه ترتیب با فی  کشــور  های موردمطالعــه دارنــد. در مقابل  در بیــن 
منفــی )0/217-( و )0/535-( بدتریــن عملکــرد محیط زیســتی را داشــته  اند. ضریــب فــی در ایران 
کشــور موردمطالعه، در رتبه هشــتم قرار داشــته  کشــور در میــان 11  برابــر بــا )0/036( بــوده اســت و 
کشــور  های همسایه، پیشنهادشده است  اســت. با توجه به نامناســب بودن جایگاه ایران در بین 
کمترین رتبه برنامه ریزی بیشتری  کاهش این اخـتالف در شاخص  های دارای  که متولیان امر برای 

کار ببرند. به 

گردشــگری  حاتمی  نژاد و همکاران )1399(، پژوهشــی را باهدف ســنجش پایداری زیســت  محیطی 
که »آیا ظرفیت زیستی منطقه  شهری رشت با توجه به ظرفیت زیستی منطقه و پاسخ به این سوال 
گردشــگران اســت یا خیر؟« انجام دادند. این پژوهش بر  متناســب با میزان مصرف منابع توســط 
کولوژیک انجام شده است. جامعه آماری  پایه روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از روش رد پای ا
گرفته شده است. ازاین رو، 384 پرسشنامه بر اساس  گردشگران شهر رشت در نظر  پژوهش تعداد 
گردشــگران جهت دســتیابی به  کوکــران از طریــق دو روش نمونه  گیــری منظــم و اتفاقی بین  مــدل 
گردشگری شهر  کولوژیک  داده  های اولیه توزیع شــده اســت. با توجه به نتایج محاســبات رد پای ا
رشت معادل 907177 هکتار و ظرفیت زیستی منطقه معادل 662871 هکتار است؛ بنابراین نبود 
تناسب میان منابع موجود و میزان مصرف و به تبع آن ناپایداری زیست  محیطی منطقه، موجب 
ایجاد فشــار بر فضای بوم شــناختی شــده اســت. درنتیجه برنامه  ریزی جهت دستیابی به پایداری 

گزارش شده است. امری ضروری 

1-  Phi
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سوابق بین المللی

که با رتبه  بندی جدید از شــاخص عملکرد محیط زیســتی با  در پژوهــش الزیــم1 و همــکاران )2013( 
که تایلند  استفاده ضریب همبستگی در مجموعه فازی انجام شده است، نتایج نشان داده است 

شاخص  EPI باالتری نسبت به مالزی داشته است.

ســونهیا2 و همکاران )2019( پژوهشــی را باهدف ارزیابی پایداری زیســت محیطی در زنجیره تامین 
انجام دادند. در این پژوهش از روش بهترین- بدترین )BWM(3 به  عنوان چارچوبی برای ارزیابی 
معیارهــای زیســت محیطی بــرای پایــداری در صنایــع منتخب در بنگالدش استفاده شــده اســت. 
معیارهای مختلف صنعتی موثر بر محیط زیست به روش های مختلف با استفاده از BWM ارزیابی 
کارایــی و دقــت این چارچــوب، از نظــرات 34 متخصص  و وزن  دهــی شــده اند و بــرای اطمینــان از 
کردن مناســب ترین شاخص ها استفاده شده اســت. یافته های این مطالعه نشان  برای مشــخص 
کــه »مدیریت پســماند« مهم ترین شــاخص بــرای ایجاد پایداری زیســت محیطی در صنایع در  داد 
که با یک تحلیل حساسیت اثبات شده است. نتایج این تحقیق به مدیران صنعت  بنگالدش بود 
کار  کرد تا در راســتای پایداری زیســت محیطی در سراســر زنجیره تامین  کمک خواهد  کارآفرینان  و 

کنند.

کارخانه های   مارگالــو4 و همــکاران )2014( مطالعه  ای را باهدف ارزیابی پایداری زیســت محیطی در 
تبدیــل زبالــه بــه انرژی در اســپانیا انجــام دادند. در ایــن مطالعه یــک روش فنی بر اســاس رویکرد 
چرخــه حیات برای اجرای ارزیابی پایداری زیســت محیطی پیشنهادشــده اســت. ایــن روش از دو 
متغیر اصلی پایداری منابع طبیعی و پایداری بار زیســت محیطی اســتفاده می کند. پایداری منابع 
طبیعی شامل مصرف انرژی، مواد و آب است، درحالی که پایداری بار زیست محیطی، پنج بار برای 
کاهش پیچیدگی، تمام متغیرها با  هوا، پنج بار برای آب و دو بار برای زمین در نظر می گیرد. برای 
گلوتان اروپایی، نرمال و  اســتفاده از مقادیر آســتانه پیشنهادشده در مقررات انتشــار و ثبت انتقال 
که اثرات هوا و زمین بیش ترین ســهم را در بار آلودگی  وزن  دهی شــده اند. نتایج نشــان داده اســت 
کاهش  جهانی داشــته اند. این پژوهش ســودمندی روش ارزیابی پایداری زیســت محیطی را برای 
گزینــه از  کمــک بــه فرآینــد تصمیم گیــری در انتخــاب بهتریــن  پیچیدگــی تحلیــل چرخــه حیــات و 

1-  Lazim
2-  Suhia
3-  Best Worst Method
4-  Margallo
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نقطه نظر محیطی نشان داد.

 ریبــرگ1 و همــکاران )2020( مطالعــه  ای را باهــدف ارزیابی پایداری محیطی مطلق را از یک شــرکت 
که یک  خدمــات دانمارکــی انجــام دادنــد. ارزیابــی پایداری محیطــی مطلق می  تواند نشــان دهــد 
کاهش تاثیرات منفی، به عنوان بخشــی از استراتژی های  شــرکت برای دســتیابی به اهداف خاص 

زیست  محیطی تا چه حد توانسته است موفق باشد.

 بیجــورن2 و همــکاران )2019( چارچوبــی را برای ارزیابــی پایداری مطلق محیطــی ارائه دادند. این 
چارچوب متشــکل از توالی چهار مرحله  ارزیابی بوده و شــامل شــش انتخاب روش  شــناختی است 
گزینه  ای  کاربر انجام شود. از چارچوب برای تجزیه وتحلیل و مقایسه روش  های پنج  که باید توسط 

که بر انتشار فسفر و نیتروژن به محیط  زیست تمرکز دارند، استفاده شده است.  AESA

کریستوبال3 و همکاران )2016( مطالعه ای را با عنوان ارزیابی پایداری زیست محیطی زنجیره های   
کار عبــارت بودنــد از: )1( ترســیم و تجزیه وتحلیــل  ارزش bioeconomy انجــام دادنــد. اهــداف ایــن 
شناســایی  به منظــور   bioeconomy ارزش  زنجیره هــای  بــا  ارتبــاط  در   LCA موجــود  داده هــای 
کامل تر از عملکرد زیست  محیطی سه زنجیره ارزش  شکاف های دانشی؛ 2( ارایه تصویری قوی تر و 
که صرف نظر  bioeconomy )یکی در هر ســتون bioeconomy(. این تجزیه وتحلیل نشــان می دهد 
از چنــد محصول )مانند ســوخت های زیســتی مایــع، برخــی از biopolymers و محصوالت غذایی( 
ارزیابی زیســت محیطی زنجیره های ارزش bioeconomy هنوز ابتدایی و محدود به چند شــاخص 
گرم شــدن جهانــی و بهره وری انــرژی(. در ایــن مطالعه، یک  اســت )به عنوان مثــال، بــازده جهانی 
که شــامل 14 خوشــه تاثیر اســت بــرای برآورد  روش هماهنــگ - یعنــی رد پــای محیطــی محصــول 
ح شده است و نیاز شدید به بهبود و انسجام روش شناسی در مطالعه  عملکرد زیست محیطی مطر

کید قرارگرفته است. زنجیره های ارزش bioeconomy مورد تا

بازنگری در توســعه معیارها و شــاخص  های پایــداری یک مرحله مهم و تعیین کننــده برای ارزیابی 
پایداری محیط زیســت اســت )ناس4، 1999؛ مائسا5 و همکاران، 2011 و رمپل6 و همکاران، 2044(. 

1-  Ryberg
2-  Bjørn
3-  Cristóbal
4-  Noss
5-  Maesa
6-  Rempel
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کــه بر اســاس منابع و ســازمان های  در مطالعــات ارزیابــی پایــداری زیســت محیطی بــرای مــواردی 
مربوطه هیچ داده ای وجود نداشــته باشــد، »فاقد اطالعات« ثبت می شــود. ارزیابی شاخص  ها بر 

اساس نکات و سواالت زیر انجام می  گیرد )سینگ1 و همکاران، 2019(:

شاخص چه جنبه  ای از پایداری را اندازه گیری می کند؟  
کیفی،    کمی/  تکنیک  ها و یا روش  های مورداســتفاده )به عنوان مثال تکنیک  ها و یا روش  های 

ذهنی/ عینی، یک معیاره/ چند معیاره و ...(
آیا شاخص پایداری را در طول زمان بررسی می کند )در مقاطع زمانی مختلف( یا در مکان های   

مختلف؟
در دسترس بودن داده برای شاخص  های مختلف در طول زمان و مکان  
انعطاف  پذیری شاخص برای تغییر  

که بر اســاس تحلیــل فرآیندها، سیاســت ها، راهبردهــا، برنامه ها و   2SDAGمــدل ارزیابــی پایداری
پروژه ها به ارزیابی پایداری محیط زیستی می پردازد. ابعاد اصلی، محیط زیست، اقتصاد، جامعه، 

اخالق و حکمرانی است )ویلونوو3 و همکاران، 2017(

  SDAG ح در الگوی ارزیابی پایداری شکل 2-1- ابعاد مطر

1-  Singh
2-  Sustainable Development Analytical Grid
3-  Villeneuve
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گویه ها و شرایط، بر اساس ماهیت مسایل محیط زیستی منطقه،  درروش SDAG، پس از ارزیابی 
کالس  های  کنش  های متناسب برای دستیابی به پایداری تعیین می گردد. اقدامات اصالحی در  وا
بــدون اولویــت )اقدامــات اصالحــی پیشــنهادی اثرمعنــاداری بر وضعیــت پایداری محیط زیســتی 
که پس از انجام اولویت ها می تواند  منطقــه نــدارد(، اقدامات الزم در بلندمدت )اقدامات اصالحی 
گیــرد(، اقدامات همیشــگی )برای تضمین پایــداری(، نیازمند اقــدام )اقدامات  کار قــرار  در دســتور 
که بایــد فورا انجام شــوند(  کنــش )اقداماتی  گیــرد( و نیازمنــد وا کــه بایــد در اولویــت قــرار  اصالحــی 

طبقه بندی می شوند.

گونه شناسی و روش های تحلیل ذینفعان   شکل 2- 2- رویکردها، 

بــرای مطالعــه در مورد روش های مذکور مرجع )رئید1 و همکاران، 2009(، می تواند مورداســتفاده و 
کاربرد روش های مذکور اشاره می شود. گیرد. در اینجا نقاط قوت و ضعف و  استناد قرار 

1-  Reed
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گی های روش های تحلیل ذینفعان   جدول 2- 1- ویژ

نقاط ضعفنقاط قوتمنابع موردنیازتوصیفروش

ی
نون

 کا
ی

ها
وه 

در گر اندیشــه  طوفــان  بــا 
گــروه کوچک از  بیــن یــک 
ذینفعــان، ســطح عالقه و 
اثرگذاری و سایر ویژگی ها 
ذینفعان بررسی می گردد.

روش هــای  تســهیلگر، 
تسهیلگری مانند نمودار 
مقاله هــا،  خالصه شــده 

اتاق، غذا و نوشیدنی

اثربخشــی  دارای  ســریع، 
امکان پذیــری  هزینــه، 
گروه هــای  بــرای  اجرایــی 
مختلف، سودمندی ویژه 
برای درک مسائل پیچیده

ســاختار ضعیــف در مقابــل 
کــه  روش جایگزیــن  بعضــی 
موثــر  تســهیلگری  نیازمنــد 
جهــت دســتیابی بــه نتایــج 

مناسب است.

ه 
یم

ه ن
حب

صا
م

تار
اخ

س

گزینشی  مصاحبه با افراد 
تاییــد  بررســی  بــرای 
اطالعــات  بازبینــی  و 

کانونی گروه های 

ابــزار  مصاحبــه،  زمــان 
جمع آوری صدا

تحلیــل  بــرای  مفیــد 
و  ذینفعــان  بیــن  روابــط 
اطالعــات  مثلث بنــدی 
از  جمــع آوری  شــده 

گروه های کانونی

بــودن،  زمان بــر  و  هزینه بــر 
دشــواری در اجمــاع نظــر و 
ایجــاد توافق بیــن ذینفعان 

مختلف

ی
ذار

ثرگ
ه-ا

الق
ش ع

رو

ذینفعــان بــر پایــه ســطح 
عالقه و سطح قدرت آنان 

طبقه بندی می گردد

این طبقه بندی می تواند 
مرحلــه  در  هم زمــان 
یــا  و  کانونــی  گروه هــای 
نیمه ســاختار  مصاحبــه 
گــردد، همچنیــن  تعییــن 
می تواند به وسیله محقق 

گردد. کارکنان انجام  و 

اولویت بنــدی  امــکان 
و  تعییــن  ذینفعــان، 
ســطح  شفاف ســازی 

قدرت ذینفعان

اولویت بنــدی ممکن اســت 
گــروه خاصــی را قدرتمندتــر 
دهــد،  جلــو  واقعیــت  از 
کــه  ایــن فــرض وجــود دارد 
بــه  ذینفعــان  طبقه بنــدی 
دو متغیــر عالقــه و اثرگذاری 

وابسته است

فع
ذین

ه 
ع ب

ینف
ی ذ

ند
ه ب

ذینفعــان خودشــان را در طبق
گروه مختلف طبقه بندی 

می کنند

مصاحبــه  ماننــد 
نیمه ساختار است

ذینفعــان  طبقه بنــدی 
خــود  درک  برپایــه 
همدیگــر  از  ذینعفعــان 

است

کــه ذینفعــان  ممکــن اســت 
گــروه قــرار  مختلــف در یــک 
ذینفعــان  اینکــه  یــا  گیرنــد، 
مختلف گروه بندی مختلفی 
نهایــت  در  و  دهنــد  ارایــه  را 
گروه بنــدی اشــتباه  موجــب 

گردد

Q 
ی

اس
شن

ش 
رو

ذینفعــان مفاهیم مربوط 
گــروه را طبقه بندی  به هر 
می کنند تا بررسی کنند که 
چگونــه آن را می پذیرنــد. 
همــه مباحــث مربــوط به 
شناســایی  بــرای  مســاله 
موردبحث واقع می گردد.

ابزار برای تحلیل مفاهیم 
و زمان برای مصاحبه

بحث هــای  محــدوده 
بــا  رابطــه  در  مختلــف 
مســاله می توانــد موجــب 
گردد  شناسایی ذینفعان 
و افراد می تواند با سهولت 

طبقه بندی شوند

تمــام  شناســایی  قابلیــت 
نــدارد،  را  مرتبــط  مباحــث 
وســیله  بــه  تنهــا  ذینفعــان 
مصاحبه مشخص می گردند

ان
گر

ش
 کن

ط
تبا

ش ار
جــدول رو در  ذینفعــان 

و  طبقه بنــدی  دوبعــدی 
روابــط بین آن ها تشــریح 

می گردد

این طبقه بندی می تواند 
مرحلــه  در  هم زمــان 
یــا  و  کانونــی  گروه هــای 
مصاحبــه نیمه ســاختار و 
به پژوهشــگر و یا پرســنل 

گردد. انجام 

ســهولت ارتبــاط، نیــاز به 
کم منابع 

زیــادی  تعــداد  کــه  زمانــی 
روابط وجود داشــته باشــد، 
گیج کننده  می تواند دشوار و 

باشد
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گام های  ح داده شــده در جــدول )2-1(، برای یکــی از  هرکــدام از روش هــای تحلیــل ذی نفعان شــر
تحلیل ذی نفعان مناسب هستند. در مطالعه حاضر در شناسایی، طبقه بندی و بررسی ذینفعان 
از روش های مصاحبه نیمه ســاختاریافته، روش عالقه- اثرگذاری و روش تحلیل شــبکه اجتماعی 

استفاده شد.

2-1- پژوهش های مرتبط با محیط زیست در استان قزوین
در ایــن بخــش، در قالــب جــدول )2-2(، مطالعــات مرتبــط بــا محیط زیســت در اســتان قزویــن 
که ســوابق مطالعاتی ارزشــمندی در اســتان قزوین وجود دارد  ارائه شــده اســت. مالحظه می گردد 
و دســته بندی و اســتفاده از آن ها می تواند چشــم انداز روشــنی از وضعیت محیط زیســت اســتان، 

مشکالت و راهکارهای بهبود وضعیت را ارائه دهد.

جدول 2-2- مشخصات پژوهش های مرتبط با محیط زیست در استان قزوین و اهم یافته ها  

مهم ترین یافته ها عنوان پژوهش نام پژوهشگر )ان(

در ایــن پژوهش ضمن بررســی جامع از ســوابق و تجربیات 
ملی و بین المللی در زمینه شــاخص های زیســت محیطی، 
آیین نامه پایش شــاخص های زیست محیطی برای استان 
ارائه شــده اســت. همچنین سیســتم مدیریت اطالعات و 
تصمیم گیری متناســب با ساختار نهادی استان ارائه شده 
اســت. با توجه به زمان تحقیق، جزییاتی از شــاخص های 
عملکرد محیط زیستی در پژوهش مذکور مطرح نشده است.

طراحی نظــام و مدل مراقبت 
از شاخص های محیط زیست 

استان قزوین

کارگری و 
همکاران، 1389

در ایــن پژوهــش 100 واحــد از 1230 واحــد صنعتــی و 861 
واحــد دامــداری انتخــاب و موردبررســی قرارگرفته اســت. 
که بیش از 62 درصد از واحدهای  نتایج نشان داده است 
صنعتی دارای پســاب بــا آالیندگی بیش ازحد مجاز بوده و 
بیش از 52 درصد پســاب های آلوده به آب های زیرزمینی 

تخلیه می شده است.

ارزیابــی وضعیــت واحدهــای 
ارائــه  و  آالینــده  انفــرادی 
و  آن هــا  کنتــرل  راهکارهــای 
شناسایی منابع تهدیدکننده 

سالمت آب استان

جمالی و 
همکاران، 1389

کشــت در ایــن بخش  کــه الگــوی فعلی  نتایــج نشــان داد 
غیــر  به صــورت  تولیــدی  نهاده هــای  و  نیســت  بهینــه 
کارآمد اســتفاده می شــوند؛ بنابرایــن، با اســتفاده از مدل 
الگــوی  انتخــاب  بــر  عــالوه  پیشــنهادی مذکــور می تــوان 
مناســب و اســتفاده بهینــه از منابــع منطقــه، در راســتای 
کاهش تخریب محیط زیســت  کشــاورزان و  افزایش درآمد 

گام های موثری برداشت.

کشــت  الگــوی  بهینه  ســازی 
پایــداری  و  حفــظ  جهــت  در 
منطقــه  در  محیط  زیســت 
از  )رهیافتــی  غربــی  المــوت 

برنامه  ریزی آرمانی اولویتی(

پرهیزگاری و 
همکاران، 1394
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مهم ترین یافته ها عنوان پژوهش نام پژوهشگر )ان(

نشــان  عمل آمــده  و  تجزیه وتحلیــل  از  حاصــل  نتایــج 
کستان با مقدار )0.540( بهترین  که شهرستان تا می دهد 
وضعیت از لحاظ شــاخص های زیســت محیطی شهری را 
دارا اســت و شهرســتان اوج بــا مقــدار )0.093( پایین تــر از 

دیگر شهرستان ها در توسعه زیست محیطی است.

ارزیابــی  و  توان ســنجی 
بــر  شــهری  توســعه  تاثیــر 
محیط زیســت پایدار )مطالعه 

موردی: استان قزوین(

عمالدین و 
همکاران، 1394

در این تحقیق از هوای منطقه نمونه برداری شد و نتیجه 
گردید  کمــک برنامه Arc/View مدل ســازی  آنالیــز آن به 
که در مــورد آالینده های  و نقشــه های حاصــل نشــان داد 
منطقــه  نزدیکــی  در  غلظــت  کثــر  حدا  SO2و  NO، NO2

کارخانه فوالد تفتان  که درواقع در نزدیکی  ناصرآباد است 
اســت؛ اما در مورد غلظت NO2 بیشترین مقدار مربوط به 

مناطق هم جوار سیمان آبیک است.

بررســی منابــع آالینــده هوا در 
شهرستان آبیک

مظفری و 
همکاران، 1384

نتایج بیان گر پایین بودن ســطح رفتار شــهروندی محیط 
زیســتی شــهروندان بوده اســت. مهم ترین عوامل موثر در 
ایــن موضــوع، پاییــن بودن ســطح دانش محیط زیســتی 
کافی  کارآمدی عوامل زیرساختی و قانونی  شهروندان و نا

جهت بروز این رفتارها است.

و  محیط  زیســتی  شــهروندی 
در  شــهروندی  رفتــار  تحلیــل 

شهر قزوین

برک پور و جهان 
سیر، 1395

حــوزه تحــت نفــوذ شــهر صنعتــی البــرز بــه لحــاظ اثــرات 
زیســت محیطی و اقتصــادی و اجتماعی، مورد ارزشــیابی 
گرفت و درنهایت با جمع بندی اثرات  محیط زیســتی قرار 
مثبــت و منفــی به روش چک لیســت، اثــرات مثبت پروژه 
بیشــتر نمایــان شــد. در جمع بنــدی نهایی اجــرای پروژه 

گرفته است. کسب 11+ نمره، امتیاز  شهر صنعتی با 

ارزیابی اثرات زیســت محیطی 
شهر صنعتی البرز، قزوین

برقعی و همکاران، 
1381

مکان یابــی شــهرک ها بــر اســاس تجمــع صنایــع مرتبط و 
ح احــداث  مــوارد زیســت محیطی بــوده اســت. بــرای طــر
از  صنعتــی  بهره بــرداری  قزویــن،  البــرز  صنعتــی  شــهرک 
شــهرک باصرفــه اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی 
گردیــده اســت. از مهم تریــن پــی آمدهــای مثبــت  تلقــی 
کاهش  کاهش مهاجرت،  ح به اشــتغال و رفاه نســبی،  طر
اهمیــت  جامعــه،  روانــی  ســالمت  و  اجتماعــی  مفاســد 
ح های توســعه  کمک بــه افزایش طر منطقــه ای و ملــی، و 
آتــی در منطقــه به ویــژه در بخــش صنعــت و تبدیــل مواد 
اولیــه بــه محصــوالت قابل مصــرف در تولیــدات صنعتــی 

اشاره شده است.

زیســت محیطی  مکان یابــی 
شهرک های صنعتی: پژوهش 
البــرز  صنعتــی  شــهر  مــوردی 

قزوین

ایزد نیا و 
همکاران، 1393



25 لص 2  نیشیپ  2 لیف

مهم ترین یافته ها عنوان پژوهش نام پژوهشگر )ان(

کــه هیــچ الگویــی در  نتایــج پژوهــش نشــان داده اســت 
ازجملــه  بلنــد  ســاختمان های  مکان یابــی  بــرای  ایــران 
و  بی برنامگــی  نــدارد.  وجــود  قزویــن  ســاختمان های 
بی توجهــی بــه عوامل شهرســازی و مقوله هــای تاثیرگذار، 
کرده  اســت. بر اساس یافته های  محیط زیســت را تخریب 
زیســت محیطی،  اقتصــادی،  عامــل  تاپســیس،  مــدل 
کاربری اراضی به ترتیب بــا امتیازهای 0/695،  کالبــدی و 
0/457 و 0/405 در جایگاه هــای اول تا ســوم عوامل موثر 

قرارگرفته اند.

مکان یابــی  در  موثــر  عوامــل 
ســاختمان های بلندمرتبــه با 
کید بر پایداری محیط زیست  تا
)مطالعه موردی: شهر قزوین(

شیعه و همکاران، 
1397

پیش بینی و ارزیابی اثرات حاصل از احداث و بهره برداری 
شــهرک های صنعتــی بــر محیط زیســت اطــراف آن هــا تــا 
گرفته اســت. در  حــد مرزهای شهرســتان نظرآبــاد صورت 
گزینــه عــدم اجرا اثرات زیســت محیطی حاصــل از فعالیت 
پروژه هــای توســعه بــا فــرض اجــرا نشــدن پــروژه شــهرک 
گزینــه اجــرا، اثرات زیســت محیطی  صنعتــی نظرآبــاد و در 
تجمعــی حاصــل از فعالیــت شــهرک های صنعتی ســپهر و 
گزینه اجرای  نظرآباد موردبررســی قرارگرفته اســت. نهایتــا 
گزینه نهایی انتخاب شده است اما اجرای  پروژه به عنوان 
پــروژه مشــروط بــه رعایــت جدی تمهیــدات پیشــنهادی 
گــوار  نا پیامدهــای  و  تجمعــی  اثــرات  کاهــش  بــرای 
زیســت محیطی حاصــل از فعالیــت شــهرک های صنعتــی 
در منطقــه و اجرای برنامه های مدیریت، پایش و آموزش 

زیست محیطی است.

ارزیابی اثرات زیســت محیطی 
تجمعی شــهرک های صنعتی 

شهرستان نظرآباد

دبیری و 
همکاران، 1392

نتایــج ایــن پژوهــش تاثیــرات منفــی آالینده هــای هــوا بــر 
گیاهــان و همچنیــن مکانیســم های  ســاختار برگ هــای 
مقاومتی متفاوت در آن ها را مشــخص نمود. متابولیســم 
نهایتــا ســالمتی  و  آلودگــی متأثــر شــده  از  گیــاه می توانــد 

مصرف کنندگان آن ها را در معرض خطر قرار دهد.

ناشــی  هــوای  آلودگــی  تاثیــر 
ویژگی هــای  بــر  خودروهــا  از 
از  انواعــی  بــرگ  آناتومیکــی 
درختان مثمر )مطالعه موردی: 

باغ های سنتی قزوین(

قنادیا و همکاران، 
1398

که مدیریت پسماندهای صنعتی  نتایج نشان داده است 
پیــروی  مشــخص  الگــوی  از  قزویــن  اســتان  صنایــع  در 
نمی نمایــد و حجــم انبــوه تولید پســماند به ویژه پســماند 
صنعتی در استان پتانسیل جدی آالیندگی محیط زیست 
مرکــز  ایجــاد  ضــرورت  اســت.  دارا  را  ســالمت  تهدیــد  و 
پاســخگوی مدیریــت پســماندهای صنعتــی و طراحــی و 
اســتقرار سیســتم دفع متمرکز پســماند صنعتی در صنایع 

ح شده است. استان مطر

و  کیفیــت  کمیــت،  بررســی 
الگوی مدیریت پســماندهای 

صنعتی در استان قزوین
کار یاب، 1399
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کی از اهمیت زیاد این باغســتان ها  نتایج این پژوهش حا
از جنبه هــای مختلــف و لــزوم حفــظ و حراســت از آن هــا 

هست.

زیســت  اقتصــادی-  ارزیابــی 
 محیطــی باغات ســنتی شــهر 

قزوین

متولی الموتی و 
همکاران، 1396

عوامــل محیط زیســتی و زیربنایــی از مهم تریــن عوامل در 
ح شده اند و در میان  مکان یابی شــهرک های صنعتی مطر
آب  در   BOD3 بــه  توجــه  محیط زیســتی،  شــاخص های 
کــرده اســت. عمده آلودگی آب اســتان  کســب  رتبــه اول را 
ناشــی از فاضالب هــای خروجــی شــهرک های صنعتــی و 
پســماندهای صنعتی اســت و این فاضالب ها جدی ترین 
کیفیــت آب هــای اســتان  منابــع آالینــده و تهدیدکننــده 

به خصوص آب های زیرزمینی است.

ســازگاری  میــزان  بررســی 
شــهرک های  مکان یابــی 
شــاخص های  بــا  صنعتــی 
در  پایــدار  محیط زیســت 

استان قزوین

رحیمی و 
حمیدی، 1393

گیــاه درمنه دشــتی به ترتیــب برای  کــه  نتایــج نشــان داد 
ک های  فلزات سرب و نیکل، برای پاالیش فلز سرب از خا

آلوده مناسب است.

درمنــه  گیــاه  تــوان  ارزیابــی 
گیاه پاالیی سرب و  دشــتی در 
نیکل در منطقه دفن پسماند 

محمدآباد قزوین

خرمی و همکاران، 
1398

که مدیــران صنایع  بــا توجــه به نتایج توصیه شــده اســت 
تولیــدی محصــوالت بهداشــتی اســتان قزویــن به منظــور 
و  دقــت  بــا  محصــوالت،  زیســت محیطی  اثــرات  کاهــش 
مطالعه بیشــتر در انتخاب مــواد اولیه و نیز بازیافت و دفع 
مواد زائد و همچنین نوع مواد و شکل بسته بندی از ورود 
محصــوالت بهداشــتی ناســازگار بــا محیط زیســت بــه بازار 

جلوگیری نمایند.

عوامــل  تعییــن  و  شناســایی 
اصلــی در میزان اثرات زیســت 
بــا  ســبز  محصــول   محیطــی 
استفاده از رویکرد مدل سازی 
تفســیری )مطالعه  ساختاری 
لــوازم  صنعــت  مــوردی: 

بهداشتی استان قزوین(

فضلی و 
پرهیزکاری، 1396

میانگیــن  به طــور  آلودگــی،  کتــور  فا مقادیــر  محاســبه  بــا 
قزویــن  ج-   کــر جــاده  در  آلودگــی  میــزان  بیشــترین 
مشاهده شــده اســت. مقادیر محاسبه شــده شــاخص بار 
آلودگــی )PLI( در هــر یــک از ایســتگاه های نمونه بــرداری 
کــه در مناطــق پرترافیــک و صنعتــی  نشــان داده اســت 

میزان بار آلودگی فلزات سنگین باالتر است.

ارزیابــی میزان آلودگــی فلزات 
برخــی  غبــار  در  ســنگین 

ج کر جاده های 

دست گشاده و 
همکاران، 1393
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در  تولیــدی  جامــد  پســماندهای  ســرانه  کل  میانگیــن 
گــرم بــر نفــر بــوده  روســتاهای موردمطالعــه روزانــه 555 
کل چگالــی پســماندهای تولیــدی در  اســت و میانگیــن 
کل مواد  روســتاهای مزبــور kg/m3 77/309 و میانگیــن 
فلــزات،  چــوب،  پالســتیک،  مقــوا،  و  کاغــذ  فســادپذیر، 
اجــزاء  ســایر  و  منســوجات  چــرم،  و  الســتیک  شیشــه، 
و   %27/4 و   %09/8 و   %77/5 و   %02/64 ترتیــب:  بــه 
23/3% و 19/3% و 71/2% و 40/3% و 29/5% به دست 
آمد. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از پســماندهای 
را  بازیافــت  و  کــود ســازی  قابلیــت  تولیــدی در روســتاها 
کود آلی و بازیافــت اجزای باارزش و  دارنــد، بنابرایــن تهیه 
تفکیک پســماند روستایی از مبدأ، هم از نظر اقتصادی و 

هم از نظر زیست محیطی توصیه شده است.

کیفیــت  و  کمیــت  بررســی 
پسماندهای جامد روستایی 

شهرستان قزوین

بابایی و 
همکاران، 1394

ک تولیدشــده به طور  بــر اســاس نتایــج مــواد زائــد خطرنــا
عمده شامل میزان 29618 تن در سال لجن تصفیه خانه 
انســانی و صنعتــی، 5004 تــن در ســال لجــن تصفیــه دوم 
کیلو در  ک رنگ بــر، 8784  روغــن، 2084 تن در ســال خــا
کــوره، 2800  ســال لجــن رنــگ، 183 تــن در ســال ســرباره 
لیتــر در ســال روغن ترانس، 18726 تن در ســال ســاچمه 
و ســاب، 14424 تن در ســال ماهیچــه ریخته گری، 2034 
کیلو در سال  گذشــته و 53597  کیلو داروی تاریخ مصرف 

لجن اسیدی سولفوناسیون بوده است.

کیفــی  و  کمــی  بررســی 
پسماندهای ویژه تولیدی در 

استان قزوین
خلفی، 1391

کــه درمجمــوع شــش عامل بــا نام های  نتایــج نشــان داد 
مشــکل مدیریت دفع نهایی پسماندهای خانگی )17.01 
درصد(، مشــکل فرهنگی- آموزشی پســماندهای خانگی 
)14.11 درصــد(، مشــکل بهداشــتی پســماندهای خانگی 
)12.11 درصد(، مشــکل دانشــی و بهداشتی پسماندهای 
کشــاورزی )8.97 درصــد(، مشــکل دانشــی پســماندهای 
خانگــی )6.99 درصــد( و مشــکل آموزشــی پســماندهای 
از  درصــد   64.68 درمجمــوع  درصــد(   5.47( کشــاورزی 
کل مربوط به مشــکالت مدیریت پســماندهای  واریانــس 

روستایی را در منطقه موردمطالعه تبیین نموده اند.

مســائل  تبییــن  و  تحلیــل 
مدیریــت  مشــکالت  و 
روســتایی  پســماندهای 

شهرستان  قزوین

صفری الموتی و 
شمس، 1395
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دانــش  کلــی  به صــورت  کــه  اســت  داده  نشــان  نتایــج 
رفتارهــای دفــع پســماندهای  بــر  خانوارهــای روســتایی 
کــه  اســت  پیشنهادشــده  اســت.  تاثیرگــذار  کشــاورزی 
صحیــح  مدیریــت  ترویجــی  و  آموزشــی  برنامه هــای 
کشــاورزی بــرای خانوارهای روســتایی این  پســماندهای 

گردد. شهرستان تدوین و اجرا 

دانــش  تاثیــر  بررســی 
دفــع  رفتــار  بــر  روســتاییان 
پســماندهای  نهایــی 
)موردمطالعــه:  کشــاورزی 

شهرستان قزوین(

صفری الموتی و 
شمس، 1396

در دریاچه اوان، چنگر معمولی با 30 فرد و اردک سرسبز با 
کایی سرسیاه با 385 فرد و تنجه  کا 2 فرد. در سد منجیل 
و دلیجــه بــا 1 فــرد، در حوضچــه تصفیه فاضــالب چکاوک 
کســتری بــا 1 فــرد، در خر  کلــی بــا 10 فــرد و حواصیــل خا کا
رود شــور چــکاوک آســمانی با 1000 فــرد و آبچلیک تک زی 
گرت بزرگ با  و ســارگپه معمولی با 1 فرد و در شــاهرود نیز ا
کمترین و  18 فــرد و آبچلیــک تــک زی با 2 فــرد به ترتیــب 

بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند.

بررســی فــون پرنــدگان آبزی و 
کنــار آبــزی تاالب های اســتان 

قزوین

داود پور و 
همکاران، 1391

دوره،  دو  در  تــاالب  آبــی  پیکــره  حــدود  مقایســه  نتایــج 
نشــان دهنده افزایــش درخــور توجــه ســطح آب در فصــل 
که ارتبــاط معنــادار با میــزان بارش  ســرد در تــاالب اســت 

باران در منطقه دارد.

بررســی رونــد تغییرات ســطح 
بــا  یعقوب آبــاد  تــاالب  آب 
استفاده از تصاویر چند زمانه

مافی و همکاران، 
1400

آلودگــی محیط زیســت ناشــی از بهره بــرداری ایــن معــدن 
منجــر به آزادســازی عناصر ســمی و مضــر از طریق فراوری 
ماده معدنی و به ویژه انباشــت های مواد باطله به داخل 
زیرزمینــی(  و  ســطحی  )آب هــای  هیدرولیکــی  سیســتم 

گردیده است.

تاثیــر زیســت محیطی حاصل 
از بهره برداری از ذخایر ســرب 
کیفیــت منابــع  و روی لــک بــر 
آبــی جنــوب دشــت قزویــن با 

استفاده از GIS و دورسنجی

ملکی، 1395

روش پژوهشــی اتخاذشــده می توانــد بــرای اولویت بندی 
ح هــای تولیــدی بر اســاس عملکرد محیطی اســتفاده  طر

شود.

زیســت   اثــرات  ارزیابــی  نحــوه 
محیطی توسعه محصول سبز 
)مطالعه موردی: صنعت لوازم 

بهداشتی استان قزوین(

پرهیزکاری، 1394

کارخانه ســیمان بر  کــه مهم ترین اثــرات  نتایــج نشــان داد 
شــهر آبیک در دســته عوامل اقتصادی و اجتماعی شــامل 
عوامل زیست محیطی شامل تخریب اراضی زراعی و آلودگی 
کشــاورزی بوده اســت و  کاهــش بهــره وری  ک و  منابــع خــا
آلودگی صوتی در رده های بعدی قرارگرفته است. همچنین 
افزایش اشــتغال، پیشــرفت اقتصادی، افزایــش امکانات و 
خدمــات، به وجود آمدن شــغل های جانبــی، راضی بودن 

گزارش شده است. کیفیت راه از آثار مثبت  مردم و افزایش 

تحلیل و بررسی آلودگی کارخانه 
محیط زیســت  بــر  ســیمان 
کوچــک  شــهرهای  شــهری، 
 مقیاس )مورد مطالعه کارخانه 

سیمان آبیک(

خاتمی، 1398
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مهم ترین یافته ها عنوان پژوهش نام پژوهشگر )ان(

نتایج نشان داده است که میانگین غلظت فلزات سنگین 
کمتــر از حدود  کادمیــوم در نواحی شــهری  ســرب، روی و 
کمتر  مجــاز و میانگین غلظت فلــز روی در نواحی صنعتی 
از حد مجاز تعیین شــده توسط سازمان بهداشت جهانی 
اســت. در ایــن مطالعه شــاخص خطر غیر ســرطان زایی و 
کمتر از حد  کودکان و بزرگ ساالن  خطر سرطان زایی برای 
مجــاز تعیین شــده اســت؛ بنابراین خطری روی ســالمتی 
گزارش نشــده داشــت؛ امــا با توجه به حضــور فلزات  افراد 
گردوغبــار شــهری و صنعتــی الزم  ســنگین در نمونه هــای 
کز تولید  اســت نظارت بیشتری بر واحدهای صنعتی و مرا

گیرد. آالینده ها صورت 

بررســی آلودگــی عناصر ســمی 
و  روی  کادمیــوم،  )ســرب، 
گردوغبــار خیابانــی  مــس( در 
مناطق شهری و صنعتی شهر 

قزوین

بیگدلی، 1397

تحقیق با اســتفاده از یکی از رایج تریــن مدل های ارزیابی 
تخریــب  )مــدل  کشــور  در  محیط زیســت  بــر  توســعه  آثــار 
مخدوم(، برای دستیابی به توسعه پایدار و تحقق اهداف 
حفاظتی انجام شده اســت. روش مورداستفاده می تواند 

مورد استناد و استفاده سایر پژوهشگران باشد.

محیــط  اثرهــای  ارزیابــی 
مناطــق  در  توســعه  زیســتی 
کاربرد مدل  حفاظت شــده بــا 
ســرزمین  ســیمای  تخریــب 
منطقــه  مــوردی:  )مطالعــه 
حفاظت شده باشگل، استان 

قزوین(

رضازاده، 1394

نتایج نشان داد که ارزش کل خسارت های ناشی از تخلیه 
 269998 موردمطالعــه  منطقــه  در  زیرزمینــی  آب هــای 
کل 75111514361  ریــال بــه ازای هر خانــوار در ســال و در 
بوده اســت. برای بهبود شــرایط زیســت محیطی منطقه، 
اطالع رســانی به افــراد در خصوص چشــم انداز و طبیعت، 
تنــوع زیســتی، زیســتگاه حیات وحــش و منابــع طبیعــی، 
برنامــه  در  زیســت محیطی  آموزش هــای  گنجانــدن 
گاهــی مــردم نســبت  آموزشــی، همچنیــن بهبــود ســطح آ
بــه حفظ آب هــای زیرزمینــی جهت بهبود محیط زیســت 

پیشنهادشده است.

ارزیابی خسارت های اقتصادی 
از  ناشــی  زیســت محیطی   -
تخلیــه آب هــای زیرزمینــی در 

دشت قزوین

زاغی بیجارپس، 
1396
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2-2- جمع بندی مروری بر پیشینه تحقیق
گران  کنش  گســتردگی موضوعات و عالقه مندی پژوهشــگران و  با توجه به اهمیت محیط زیســت، 
جامعــه به ایــن موضوعات، پژوهش های متنوعی در زمینه ارزیابی پایداری محیط زیســت و پیش 
ران های اثرگذار بر تخریب یا حفاظت از محیط زیســت انجام شــده اســت. در این فصل، خالصه ای 
از مطالعات داخلی و بین المللی و به ویژه یافته هایی از مطالعات مرتبط با محیط زیست در استان 
کنون بــا شــاخص ارزیابی عملکــرد محیط  قزویــن ارائــه شــد. بر اســاس بررســی های انجام شــده تا
کــه از معتبرتریــن شــاخص های ارزیابــی پایداری محیط زیســت اســت، مطالعه ای در   EPI زیســتی
استان صورت نگرفته است. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش بر روی این شاخص متمرکز 

است و جزییات بیشتر از تاریخچه و مبانی آن در فصل روش شناسی ارائه شده است.



ح پرداخته شــده اســت. عــالوه بــر ارائــه اطالعاتــی از ســیمای  در ایــن فصــل بــه روش شناســی طــر
محیط زیســت اســتان قزوین به عنوان منطقه موردمطالعه، شرایط فعلی استان قزوین در رابطه با 
گیاهی، جانوری، شرایط آلودگی  گونه های  موارد محیط زیســتی مانند شــرایط مربوط به پوشش و 

آب و پسماند پرداخته شده است.

3-1- منطقه موردمطالعه
کشــور نزدیک بــه 5 درصــد در اقتصاد و  کل  اســتان قزویــن بــا دارا بــودن تنهــا 1 درصد از مســاحت 
کیلومترمربع  کشــور، 1395(. مســاحت این استان حدود 15820  تولیدات ایران نقش دارد )وزارت 
کســتان و آوج و 19 بخش  اســت و از 6 شهرســتان تحت عناوین قزوین، آبیک، البرز، بوئین زهرا، تا

تشکیل شده است )شکل )1-3((.

3

مواد و روش ها

فصل 3؛ مواد و روش ها



سنجش وضعیت پایداری زیست محیطی استان قزوین 32

شکل 3- 1- نقشه استان قزوین  

3-1-1- وضعیت بارش
 طبق بررســی به عمل آمده و نقشــه هم باران ترسیم شــده )شــکل )3-2 الف( برای 75 ایســتگاه در 
ســطح اســتان و برای دوره آماری 20 ســاله )1375-1395( و قســمت های شــمال شــرقی و جنوب 

غربی استان شاهد بیشترین بارندگی است.

3-1-2- وضعیت توپوگرافی
نقشــه توپوگرافــی اســتان در شــکل )3-2 ب( ارائه شــده اســت. بــر اســاس انطبــاق به عمل آمــده 
گفت به طورکلی قســمت های مرکزی اســتان  اطالعات بارش با خطوط توپوگرافی اســتان می توان 
که پیش  می رویم بر میزان  کم و به ترتیب به ســمت ارتفاعات  کم ارتفاع هســتند دارای بارندگی  که 

بارندگی ها افزوده می شود.
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شکل 3- 2-)الف( نقشه هم بارش استان قزوین )میلی متر(  

شکل 3-2-)ب( نقشه توپوگرافی استان )مرجع: مهندسین مشاور الر، 1389، ترسیم شده در این مطالعه(  
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3-1-3- وضعیت دما
که دارای دوره آماری مشــترک 15 ســاله بودند ترســیم   نقشــه هم دمای اســتان برای 14 ایســتگاه 
گردد. نقشــه هم دما با خطوط توپوگرافی استان مطابقت داده  گردید. شــکل 3-3 )الف( مالحظه 
که بیــن دمــا و ارتفاع همبســتگی خوبــی وجــود دارد )R2= 0/8(. نقشــه  گرفتــه شــد  شــد و نتیجــه 
هم دما ناشــی از میانگین 15 ســاله داده های در دســترس از ســال 1382 تا 1397 است. همچنین 
کمتری نســبت به ســایر نقاط  مشــاهده می شــود قســمت های جنوب غربی اســتان دارای دمای 
اســت. قســمت های شمال غربی و شمال شرقی دارای بیشــترین دما و قسمت های مرکزی دارای 

دمای متوسط است.

3-1-4- بادهای غالب
 بادهــای عمــده ی اســتان قزویــن عبارت انــد از: »بــاد مــه« و »باد راز«. شــکل گیری باد مــه، نتیجه 
گیالن از یک ســو )پرفشــار( و دشــت قزوین )کم  کوه های شــمال غرب اســتان و  اختالف فشــار بین 
کاهش  فشــار( از ســوی دیگر اســت. باد مه بیشتر در فصل بهار و تابستان وارد استان شده و سبب 
درجــه حــرارت و افزایش رطوبت هوا می گردد. شــکل گیری مه به صورت متنــاوب در بخش هایی از 
دره شــاهرود ازنظر اقلیمی با وزش این باد توجیه می شــود. باد راز )شــره( از سمت جنوب و جنوب 
گرم و خشــک بودن آن در فصول بهار و تابســتان ســبب  شــرقی وارد اســتان می شــود. با توجه به 
گهانی درجه حرارت خواهد شد. هم زمان با وزش این باد معموال بیشینه درجه حرارت  افزایش نا
در ایســتگاه های هواشناســی )خصوصــا دشــت قزویــن( به ثبت می رســد. وزش این بــاد از مناطق 
گردوغبار و افزایش آلودگی هــوا را به دنبال دارد. وزش باد  کشــور جابه جایی ذرات  بیابانــی داخلــی 
گرمی و صعود هوا شده، شرایط را برای بارش فراهم می کند. شکل  راز در فصل سرد سال منجر به 

گلباد را در فصول مختلف نشان می دهد. 3-3 )ب( نمودار 
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شکل 3- 3-الف( نقشه هم دمای ساالنه استان قزوین )میانگین 15 ساله منتهی به 1397(  

گلباد فصول مختلف در قزوین   شکل 3- 3 )ب(- نمودار 
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گی های زیست محیطی 3-1-5-ویژ
کشــور، به ســبب برخــورداری از اختــالف ارتفاعی و  کل  اســتان قزوین با 0/96% ســهم از مســاحت 
کوتــون حدفاصل منطقه معتدل خزری در شــمال و منطقــه نیمه بیابانی  گرفتــن در منطقه ا قــرار 
در جنوب استان واجد تنوع اقلیمی قابل مالحظه و زیست بوم های متنوعی است. قزوین از تنوع 
زیســتگاهی قابل مالحظه ای شــامل جنگل ها، دشــت ها، مراتع، صخره ها، رودخانه ها، تاالب ها و 
که بسته به وســعت، قابلیت منابع و  زیســتگاه  های انسان ســاخت برخوردار اســت. زیستگاه هایی 

گونه  های موجودات زنده هستند. امنیت، محل زندگی موقت یا دایمی جمعیت  های خاصی از 

3-1-6- سیمای محیط انسانی
حــوزه محیط زیســت انســانی ناظــر بــر فعالیت هــای انسان ســاخت شــامل مجموعه  هــای تولیدی 
و اقتصــادی باهــدف جلوگیــری از تخریــب محیط زیســت و پیشــگیری از ورود آالینده هــا بــه منابع 
گزارشات تفصیلی و  ک و هوا اســت. برنامه ریزی، راهبری عملیات بررســی ها و تهیه  حیاتی آب وخا
تحلیلی از وضعیت محیط زیست، نظارت بر روند اجرای برنامه  های توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی در حوزه اســتحفاظی، پیش بینی تمهیدات پیش گیرانه، هدایت گرانه وکنترلی در راستای 
گزارش  های ارزیابی اثرات محیط زیست، برنامه  های آمایش  تحقق توسعه پایدار، مطالعه و بررسی 
ســرزمین، شناســایی عوامــل تهدیدکننــده و تخریب کننــده محیط زیســت انســانی، بــرآورد میــزان 
کنتــرل و حفاظت از  تخریب هــا و تــالش جهــت رفع آن هــا، تهیه ضابطــه، دســتورالعمل و ســازوکار 
محیط زیســت انســانی، تهیه پیشنهادها، روش  های پژوهشی و انجام مطالعات علمی و نظارت بر 

عملکرد واحدهای شهرستانی از مهم ترین وظایف این حوزه است.

کشاورزی و خدماتی مشغول به  کنون بیش از 3000 واحد تولیدی اعم از صنعتی -  در این استان تا
کشور یعنی )شهر صنعتی البرز( نیز در شهرستان البرز قرار  فعالیت بوده و قدیمی ترین شهر صنعتی 
کاشــی، شــوینده و بهداشــتی، رنگ و رنگدانه، انواع شیشه، انواع مقاطع  کارخانه  های تولید  داد. 
فوالدی و میلگرد و نیروگاه ســیکل ترکیبی از مهم ترین شــاخص های فعالیت های جامعه انســانی 

در استان قزوین است.

طبــق آمــار ارایــه شــده 15 شــهرک صنعتی موجود و در دســت آماده ســازی در اســتان وجــود دارد. 
کاســپین - لیــا - حیدریه - خرمدشــت - حکیمیه- آراســنج و نواحی  شــهرک  های صنعتــی آبیــک - 
که همواره جاذب سرمایه  صنعتی شــال و اســفرورین - آوج - دانســفهان از دیگر فرصت هایی است 

گذاران داخلی و خارجی است.
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غ  کشاورزی و دامداری استان نیز فعالیت چشمگیری دارد. واحدهای پروش مر همچنین بخش 
ح های طوبی  کشــوری - طر کشــت و صنعت  گوشــتی و مــادر - واحدهای نمونه  اعــم از تخم گــذار و 
که به همین  کشت چغندر در منطقه جهان آباد  )زیتون کاری(- باغ های پسته دشت بویین زهرا - 
کلزا در شهرستان  کشــت  کارخانه قند در مجاورت این منطقه احداث شــده - زمین های زیر  دلیل 

الوند و... در این خصوص قابل ذکر هستند.

کم،  حــوزه فعالیــت و نظارت  کــه علیرغم وســعت  بــا توجــه بــه مطالــب عنــوان شــده بدیهی اســت 
گســترده باشد و در بخش محیط انســانی با وجود انواع و  گیر و  مجموعه محیط زیســت اســتان فرا
کنترل و مراقبت دارند، ازجمله  که نیازبه  اقســام صنایع با طیف متنوعی ازمســایل محیط زیستی 

هوا و پسماند مواجه هستیم.

3-1-7- پسماند
سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین، مدیریت پایدار مواد زاید جامد و بازیافت هر چه بیشتر 
کاهش آثار مخرب زیست محیطی را هدف خود  کمتر انرژی و  مواد باارزش از زباله از طریق مصرف 
کاهش  قــرارداده و در این راســتا با برنامه ریزی، ســاماندهی، مراقبت و عملیــات اجرایی مربوط به 
تولیــد، جمــع آوری و ذخیره ســازی، حمل ونقــل، بازیافــت، پــردازش و دفع پســماندهای عادی را 
کار خود  کنترل و اتالف حیوانات ناقل و هدایت و ســاماندهی آب های ســطحی در دســتور  عالوه بر 
قرارداده اســت. به اســاس اطالعات جمع آوری شــده، سایت ســاماندهی، پردازش پسماند و دفع 
زبالــه محمدآباد قــرار بــود تا 20 ســال با ورود روزانه 250 تــن زباله به فعالیت بپردازد، اما در 2 ســال 
که به طور میانگین 800 تا 850 تن در روز برای  گذشــته پســماند 190 روســتا و 22 شهر استان قزوین 
که این موضوع ظرفیت سایت محمدآباد را در  ساماندهی و بازیافت به این سایت منتقل می شود 
معرض اتمام قرار داده است. با توجه به افزایش شهرنشینی و ازدیاد پسماند های شهری، صورت 

دادن اقدامی متناسب با چنین شرایطی الزامی است.

کشاورزی زراعی و باغی 3-1-8- وضعیت 
 دشــت قزویــن بــه علــت نزدیکــی بــه بــازار مصــرف بــزرگ تهــران و حاصلخیــزی و دانــش اندوختــه 
کشــاورزی اســت. این دشــت دارای  کشــور در بخش  کشــاورزی، از مهم تریــن قطب  هــای تولیــدی 
کشــت  گشــته اســت  که همین امر موجب  زمســتان های ســرد و طوالنی همراه با یخبندان اســت 

گردد. برخی محصوالت محدود 
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میزان بهره برداران کشاورزی برحسب درصد در استان قزوین به ترتیب در بخش زراعت، باغداری، 
کرم ابریشــم و زنبورعســل  گلخانه ای و در بخش پرورش ماهی و  کشــت  پرورش دام، پرورش طیور، 
کشاورزی زراعی و باغی، 85  برابر با 28، 41، 20، 10، 0/06 و 0/1 درصد بوده است. هم چنین توزیع 
به 15 درصد اســت. ســهم شهرســتان های اســتان در توزیع اراضی زراعی در قزوین 25، بوئین زهرا 
کســتان 18، آبیک 12 و البرز 6 درصد اســت. ســهم این شهرستان ها در توزیع اراضی  20، آوج 19، تا

باغی به ترتیب برابر با 41، 15، 6، 31، 5 و 2 است.

گیاهی استان قزوین 3-1-9- وضعیت پوشش 
کل اراضی استان 891/755 هکتار  استان قزوین ازلحاظ رویشی جزء ناحیه ایران- تورانی است از 
معادل 56/37 درصد از آن را مراتع و جنگل ها تشکیل داده اند. بر اساس آخرین مطالعات صورت 
گیاهان شناسایی شــده  کشــاورزی و منابع طبیعی اســتان قزوین، 1385(،  گرفتــه )مرکز تحقیقات 
گونه آن  گونه آن بوتــه ای، 31  گونــه اســت. از ایــن تعــداد 32  شــامل 97 تیــره، 586 جنــس و 1192 
گیاهان علفی یک ســاله، دوســاله و چندســاله  گونه آن درختچه ای هســتند و مابقی  درختی و 51 

هستند.

گیاهی مختلف اســت.  گونه از 19 تیره  مراتع اســتان با مســاحت 853458 هکتار، پوشــیده از 117 
کل ســطح مراتع اســتان، ســطحی معــادل 261 هــزار هکتار جزو  طبــق بررســی های انجام شــده، از 
مراتع خوب، 421 هزار هکتار مراتع متوســط و 170 هزار هکتار جزو مراتع فقیر محســوب می شــوند. 
کســتان و به طــور عمده در بخش  هــای رودبار  جنگل هــای طبیعــی در شهرســتان های قزویــن و تا
کنده اند و به صورت جامعه غالب ارس- بلوط و با تنوع  الموت، رودبار شهرستان و طارم سفلی پرا
گونه  های ارس، بنه یا پســته وحشــی، زالزالک، ازگیل، ســیب درختی، آلوچه  گونه ای زیاد هســتند. 
خ ولیک، ســیاه ولیک، انجیر وحشی، ســیاه تلو، آل، سقز  گردو، ســر وحشــی، انار وحشــی، فندق، 
گونه  هــای موجــود در بوم ســازگان های جنگلــی این اســتان هســتند. همچنین  و زرشــک در زمــره 
تعــدادی از جنگل های اســتان قزوین به عنوان ذخیره گاه  های جنگلی معرفی شــده اند. ذخیره گاه 
کســتان و در  مجــاورت روســتای  جنگلــی قازان داغــی بــا 91/5 هکتــار مســاحت در شهرســتان تا
گونه اصلی آن را بنه یا پســته وحشی  قازان داغی واقع در منطقه حفاظت شــده باشــگل قرارگرفته و 
که  تشــکیل می دهــد. ذخیــره گاه جنگلــی صمغ آبــاد از دیگــر ذخیره گاه  های جنگلی اســتان اســت 
گونه غالب ارس در شهرســتان آبیک و در مجاورت روســتای صمغ  دارای 50 هکتــار مســاحت و بــا 
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آباد واقع شده است. در استان قزوین دو ذخیره گاه جنگلی دیگر نیز وجود دارد. ذخیره گاه جنگلی 
گیاهی بلوط، شیردار  که در منطقه طارم سفلی و با مساحت 75 هکتار قرار دارد، از جامعه  کمر رود 
گردو را  گونه غالب  کیکم تشــکیل یافته و ذخیره گاه جنگلی یاالن اســعدی با 25 هکتار مســاحت  و 
در خود جا داده اســت. این ذخیره گاه در شهرســتان قزوین  و در مجاور روســتای دهک واقع شــده 

است.

کشــور و  گیاهی  گونه  های  گیاهی اندمیک یعنــی %6/28  گونــه  طبــق بررســی  های انجام شــده 110 
گونه  های در معرض تهدید، آســیب پذیر و در شــرف خطر  خ  گیاهی مشــمول فهرســت ســر گونه   80
انقراض اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت وابســته به ســازمان ملل متحد )UCNRed list( یعنی 
کشور، در استان قزوین زندگی می کنند. همچنین  گونه  های مشمول این فهرست در  کل  3/3% از 
گونه از آن ها یافت  که در استان قزوین 250  گونه اســت  کشــور مشــتمل بر 1100  گیاهان دارویی  کل 
کل  گیاهان در مناطق طارم ســفلی و الموت زیســت می کنند )اداره  گونه از این  شــده، بیش از 40 

محیط زیست استان قزوین(.

گیاهــی در منطقــه حفاظت شــده باشــگل  به عــالوه، تعــداد 11 خانــواده ازاین گونه هــای ارزشــمند 
که تعداد زیــادی از آن ها در زمره  به عنــوان منطقــه تحــت مدیریت محیط زیســتی یافت می شــوند 
خ هســتند. بــر اســاس طبقه بندی  گونه  هــای درمعــرض خطر و آســیب پذیر مشــمول فهرســت ســر
Euphorbiaceae- گونه  هــای گیاهی شــامل  اتحادیــه جهانــی حفاظت طبیعت، این خانواده  های 
 umboliferae- Cruciferae-cyperaceae- Compositae-chenopodiaceae-Caryophyllaceae

هستند.

جنگل های اســتان با مســاحتی بالغ  بر 28 هزار و 157 هکتار حدود 1/8 درصد از ســطح اســتان را 
کــه عمدًت در شــمال اســتان در منطقه الموت و طارم ســفلی قرارگرفتــه اند و به   تشــکیل داده انــد 
کــه به عنوان  گونه هایی  کســتان نیــز پخش شــده اند. از  طــور محــدود در شهرســتآن های آبیک و تا
که یکی از ذخیره گاه های این گونه  ذخیره ژنتیکی می توان از آن نام برد، بنه یا پســته وحشــی است 
کســتان در داخل محدوده منطقه حفاظت شــده باشگل قرار  در منطقه قازان داغی شهرســتان تا
گونه هایــی از قبیل ارس،  گونه های جنگلی با  گاه ژنتیکــی  کلی در اســتان 10 ذخیره  دارد. بــه طــور 
گیاهی و در جدول ذیل آن اســامی  کنــش  کوهــی و... وجود دارد. در شــکل )3-4( پرا بنــه، بــادام 

گیاهان استان قزوین آمده است. گونه  های  تعدادی از جنس  های بزرگ به همراه تعداد 
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کاربری استان قزوین )مربوط به سال 1398(   گیاهی و  شکل 3-4- نقشه پوشش 

گیاهان استان قزوین   گونه های  جدول 3-1- اسامی تعدادی از جنس های بزرگ به همراه تعداد 

گونه تعداد  نام جنس ردیف گونه تعداد  نام جنس ردیف

8 Nepeta 10 63 Astragalus 1

8 Medicago 11 19 Centaurea 2

8 Trifolium 12 17 Salvia 3

8 Agropyron 13 12 Euphorbia 4

7 Artemisia 14 11 Bromus 5

7 Cirsium 15 11 Silene 6

7 Cousinia 16 10 Vicia 7

7 Lathyrus 17 9 Salsola 8

9 Valerianella 9

  https://qazvin.doe.ir/portal/home/?839932/ -منبع: سازمان محیط زیست استان قزوین
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گیاهان دارویی استان قزوین  -10-1-3
گونه از آن ها شناسایی  که در استان قزوین 220  گونه اســت  کشــور شــامل 1100  گیاهان دارویی  کل 
گیاهان دارویی در بخش  های الموت شرقی و غربی و طارم سفلی  کنش  شــده اســت. بیشترین پرا
گیاهان دارویی  و متعلق به تیره Asteraceae و Lamiaceae است. در جدول زیر اسامی تعدادی از 

شاخص استان قزوین آمده است.

گیاهان دارویی شاخص استان قزوین   جدول 3- 2- اسامی تعدادی از 

نام علمی ردیف نام علمی ردیف

Nepeta pogonosperma 7 Agrimonia eupatoria 1

Papaver bracteatum 8 Bunium persicum 2

Rhus coriaria 9 Dracocephalum kotschyi 3

Thymus kotschyanus 10 Echium amoenum 4

Ziziphus vulgaris 11 Heracleum persicum 5

Melissa officinalis 6

   https://qazvin.doe.ir/portal/home/?839932/-منبع: سازمان محیط زیست استان قزوین

گیاهی کننده پوشش  3-1-11- عوامل تهدید 
کنترل  ج از  که خــار کاهــش بارندگی ها در پی خشکســالی  های مداوم  عــالوه بــر تغییرات اقلیمــی و 
گیاهــان دارویی،  کنی و قطع اشــجار، برداشــت بی رویه  کاربری اراضــی، بوته  انســان اســت، تغییــر 
کاهش  آتش ســوزی مراتــع و جنگل هــا و چــرای بی رویه دام در مراتع اســتان از دیگر عوامــل موثر بر 
گیاهی اســتان محســوب می شــوند. در ایــن میــان چــرای دام از مهم ترین  کــم پوشــش  تنــوع و ترا
گیاهان آســیب وارد  که به لحاظ عدم رعایت مقررات زمانی چرا و تعداد دام مجاز بر  عوامل اســت 
می کنند. سطح و ظرفیت مراتع استان، جوابگوی 627 هزار واحد دامی مجاز برای استفاده مرتع 
به طور متوسط در 156 روز از سال است، درحالی که بیش از یک میلیون دام در سطح مراتع استان 

با مدت چرای بیشتر به تعلیف علوفه می پردازند.
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شکل 3-5- نقشه جنگل ها و مراتع استان قزوین )مربوط به سال 1398(  

3-1-12- تنوع جانوری استان قزوین
اســتان قزوین به دلیل شــرایط متفاوت توپوگرافی از تنوع زیستگاهی وبه تبع آن از تنوع جانوری و 
گونه  های ذکرشده تنها بیانگر تعداد  گیاهی ایده آلی برخوردار است. تنوع فون مهره داران قزوین- 
گزارش و برمبنای اطالعات ارایه شــده در منابع علمی اســت.  گونه شناسایی شــده تا زمان تدوین 
کادر 3-1 زیســتگاه های تحت مدیریت ســازمان حفاظت محیط زیســت در استان قزوین و جدول 
گونه  های پستانداران شناسایی شده استان قزوین و مقایسه با طبقه بندی لیست  ذیل آن تعداد 
کل محیط زیست استان قزوین(. خ اتحادیه جهانی حفاظت را نشان می دهد )اطالعات اداره  سر
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کادر 3-1- زیستگاه های تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در استان قزوین   
کل محیط زیست استان قزوین( )اداره 

اســتان قزوین دارای ســه منطقه حفاظت شده باشــگل، الموت و طارم سفلی با مساحت 128818 هکتار )حدود 
8.1 درصد مســاحت اســتان( و چهار  منطقه شــکار و تیراندازی ممنوع )الموت شرقی، الموت غربی، آوج- آبگرم و 

اله آباد( مجموعا به مساحت 338485 هکتار می باشد.

منطقه حفاظت شده باشگل:
کــوه البــرز مرکــزی واقع اســت. مســاحت  کســتان و در دامنــه هــای جنــوب رشــته  کیلومتــری شــمال غــرب تا در 3 
گهی رسمی شده است. منطقه حفاظت شده  آن24399 هکتار و  از سال 1375 به عنوان منطقه حفاظت شده آ

باشگل از مهمترین زیستگاه های قوچ و میش ارمنی وآهوی استان محسوب می شود. 

منطقه حفاظت شده الموت:
کوه البرز مرکزی بین  منطقه حفاظت شــده الموت در شــمال شــرق اســتان قزوین و در دامنه های جنوب رشــته 
گیالن، مازندران، و بخش مرکزی قزوین واقع اســت. مســاحت آن56172 هکتار و وضعیت توپوگرافی  اســتان های 
گیاهی و  کوهســتانی و صخــره ای  اســت. ایــن منطقــه در ســال 1397 به دلیل حساســیت زیســتگاهی و تنــوع  آن 

گهی رسمی شد.  جانوری، از منطقه شکارممنوع الموت  منفک و تحت عنوان منطقه حفاظت شده آ

منطقه حفاظت شده طارم سفلی:
منطقــه حفاظــت شــده طارم ســفلی بــا مســاحت آن 48247 هکتار درشــمال غرب اســتان واقع و با اســتان های 
گیالن هم مرز اســت. متوســط بارندگی ســاالنه در منطقه 250 میلی متر و دمای متوســط ساالنه 15 تا 20  زنجان و 
کریدور آب و هوای خزری و منطقه نیمه  درجه ســانتی گراد اســت. منطقه طارم سفلی به دلیل قرارگرفتن در مسیر 
خشــک از شــرایط ویژه زیســتگاهی برخوردار اســت و در ســال 1397 از منطقه شــکارممنوع طارم سفلی به منطقه 

گهی رسمی شد. حفاظت شده ارتقاء و آ

منطقه تیراندازی و شکار ممنوع الموت شرقی : 
کوهســتانی بین اســتان های البرز و بخش مرکزی قزوین و منطقه حفاظت شــده الموت واقع اســت و  در منطقه 

کوهستانی است. حدود 72125هکتار وسعت دارد. وضعیت توپوگرافی آن 

منطقه تیراندازی و شکار ممنوع الموت غربی: 
مســاحت منطقه تیراندازی و شــکار ممنوع الموت غربی 76801هکتار اســت و در امتداد منطقه تیراندازی و شکار 

کوهستانی است.  ممنوع الموت قرار دارد. وضعیت توپوگرافی آن 

منطقه تیراندازی و شکار ممنوع آوج - آبگرم: 
این منطقه با وســعت 158636 هکتار واقع در جنوب غربی اســتان، از نظر مورفولوژیکی و ســیمای طبیعی دارای 
کوه  کثــر ارتفــاع آن 2780 متــر )قله  تنــوع خاصــی اســت. حداقــل ارتفــاع منطقــه 1596 متر )بخش دشــتی ( و حدا

اسماعیل آباد( می باشد.

منطقه تیراندازی و شکار ممنوع اله آباد: 
مساحت آن حدود 30171 هزار هکتار است. از شمال به اراضی شهرستان آبیک، از شرق به استان البرزو از غرب به 

اراضی شرق جاده قزوین - بوئین زهرا و از جنوب به جاده بویین زهرا - اشتهارد محدود است. 
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گونه  های پستانداران شناسایی شده استان قزوین   جدول 3- 3- تعداد 

ده
م ر

تعداد نا
خانواده

تعداد 
گونه

راســته  های جانــوری و تعــداد 
گونه ها

بحرانی
)CR(

در معرض 
خطر انقراض 

)EN(
)VU( آسیب پذیر

ان
دار

تان
س

پ

1948

حشــره خواران   )3( خارپشــتان 
)1( خفاش ها )7( جوندگان )17( 
گوشــت خواران  خرگوش هــا )2( 

)14( زوج سمان )4(

کل وبز، پلنگ ایرانی- زرده پر، آهو، 
قوچ و میش ارمنی

ان
دگ

پرن

50217

پلیــکان   )3( ســانان  کشــیم 
ســانان )1( لک لک سانان )13( 
غازســانان )15( شــاهین سانان 
درنــا   )5( ســانان  کیــان  ما  )30(
سانان )7( آبچیلک سانان )17( 
کوکو سانان )1(  کبوتر سانان )7 ( 
جغد ســانان )6( شبگرد سانان 
)1( پرســتو ســانان )2( ســبز قبــا 
ســانان )4( دارکوب ســانان )4( 

گنجشک سانان )95(

تی
دش

ی 
کول

س 
رو

خ

کرکس 
کوچک

)مصری(
باالبان

اردک مرمری
عقاب شاهی

هوبره

ان
دگ

سوســمارها 948خزن  )2( پشــت ها  ک  ال
--)16( مارها )30(

افعی زنجانی
کپشت مهمیزدار ال

گامای سر وزغی ایرانی آ

ها
ی 

اه
م

Luciobarbus capito--کپور ماهیان )14(411
سس ماهی

ان
ست

وزی
د

غ ها )4(34 ---قورباغه ها و وز

   https://qazvin.doe.ir/portal/home/?839289/-منبع: سازمان محیط زیست استان قزوین
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3-1-13- منابع آب
این استان در دو حوضه آبریز رودخانه سفیدرود و رودخانه شور قرار دارد. افزایش بی  رویه جمعیت 
در ســال  های اخیــر، محدودیــت منابــع آب  هــای ســطحی و بهره  بــرداری بیش ازانــدازه از ســفره  ی 
آب  های زیر  زمینی خســارات جبران  ناپذیری به منابع طبیعی اســتان در ســال  های گذشــته شــده 
اســت. دشــت قزویــن بــه علــت وجــود واحدهــای صنعتــی و فعالیت  هــای کشــاورزی، شــهر  ها و 
که به اضافه برداشــت آب منجر شــده اســت، ازنظر منابع جزو مناطق  شــهرک  های صنعتی متعدد 
بحرانی و آسیب  پذیر به شمار می  آید. از مجموع 2204 میلیون مترمکعب آب برداشتی در استان، 
کشــاورزی، 57 میلیون مترمکعب در صنعــت و 114 میلیون  بیــش از 2028 میلیــون مترمکعــب در 
مترمکعب آب در بخش شــرب مصرف می شــود. بیش از 80 درصد آب برداشتی در استان قزوین از 

کم آبی استان قزوین، 1399(. منابع آب زیرزمینی است )سند سازگاری با 

شکل 3-6-نقشه رودخانه های استان قزوین  

 شکل )3-8(، نتیجه اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی را نشان می دهد. افت ساالنه بیش از 
130 ســانتی متری تــراز آبخــوان )در دوره 20 ســاله 1378 تــا 1398( یــک فاجعــه محیــط زیســتی در 
ح تعادل بخشــی و بســتن چاه های  اســتان قزویــن اســت. هرچند در ســال های اخیــر با اجرای طر
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گرفته است، اما با توجه به اینکه همچنان  کمتری به خود  کاهشی تراز آبخوان شیب  غیرمجاز روند 
برداشــت از منابع آب زیرزمینی در دشــت قزوین حدود دو برابر برداشــت آب ایمن است، فاصله تا 
کــه نیازمند تالش  دســتیابی بــه پایداری منابع آب در اســتان، راهی بســیار دشــوار و پیچده اســت 

فرابخشی است.

 شکل 3-7- افت شدید منابع آب زیرزمینی در آبخوان قزوین  

ج از  کی از بهره  بــرداری خار گرفته، بیــالن منفی در آبخــوان حا بــر اســاس آخریــن مطالعات صــورت 
توان طبیعی آبخوان بوده و ساالنه بالغ بر 315 میلیون متر  مکعب اضافه برداشت از آبخوان صورت 
کار آراســته، 2018(. بهره  برداری و برداشــت بی  رویه از آبخوان آب شــیرین باعث  می پذیــرد )دانــش 
که با هجوم جبهه شــور و اختالط آب شــور و شــیرین در بخش جنوب شــرقی دشــت  شــده اســت 

کاهش یابد. کیفیت آب نیز  قزوین، 

بــا افــت آبخوان ها، عالوه بر تضییع حقوق نســل های آینده و از دســت رفتن فرصــت بهره برداری از 
گســترده ای را به وجــود خواهــد آورد. یک مورد  منابــع آب، تهدیدهــا و مخاطــرات محیط زیســتی 
آن فرونشســت اراضی اســت. در شکل )3- 9( نقشه فرونشــت دشت قزوین ارائه شده است. طبق 
کشور و بر اساس مطالعات راداری، با پوشش وسیع و قدرت تفکیک  گزارش سازمان نقشه برداری 
که این مسئله  مکانی باال، مناطق مختلف استان بین 10 تا 170 سانتی متر فرونشست داشته است 
کشور، 1398(.  گســترده و ماندگاری داشــته باشــد )ســازمان نقشــه برداری  می تواند عوارض منفی 
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کوسیســتم اســتان را از بیــن می بــرد. نقشــه  ک و ا فرونشســت ماننــد یــک انفجــار خامــوش، خــا
که بیشــترین افــت را در اســتان دارد  کلــی اســتان و منطقــه روســتاهای عصمــت آبــاد  فرونشســت 
ارائه شــده اســت. نقشــه مربوط به فرونشســت روســتاهای اطراف عصمت آباد به ترتیب در شــکل 

3-9 ارائه شده است.

کشور، 1398(   شکل 3-8-فرونشست در استان قزوین )سازمان نقشه برداری 



سنجش وضعیت پایداری زیست محیطی استان قزوین 48

شکل 3-9- فرونشست در روستاهای اطراف عصمت آباد  

بحران آب در استان قزوین فقط معطوف به افت آبخوان نیست، در زمینه خشک شدن چشمه ها، 
که برای جلوگیری از طوالنی شــدن  قنــوات و رودخانه هــا نیــز وضعیــت نگران کننده ای وجــود دارد 
کاهــش دبی رودخانه خررود اســت اشــاره می گردد.  که  مطالــب در ایــن بخــش فقط به یک مــورد 
گردد. دبی خررود از سال 1377 تا سال 1397 یعنی در یک بازه بیست ساله  شکل 3-10 مالحظه 
کم  کاهش یافته اســت )ســند ســازگاری با از 130 میلیون مترمکعب به حدود 10 میلیون مترمکعب 
کاهش به دلیل اضافه برداشــت آب با پمپاژ در باالدست رودخانه  آبی اســتان قزوین، 1399(. این 
کلیه  کشــاورزی و معیشــت روستاییان،  کاهش آب در رودخانه ها، عالوه بر مختل شــدن  اســت. با 

کوسیستم های پایین دست رودخانه دچار آسیب و زیان فراوان می شوند. ا
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کاهش آورد رودخانه خررود؛ نمونه ای از بحران آب در منابع آب سطحی استان   شکل 10-3- 

کشور 3-1-14- وضعیت زیست توده در استان قزوین نسبت به 
کوسیســتم می شــود، درنتیجــه حفــظ و  از بیــن رفتــن زیســت توده منجــر به بهــم خــوردن تعــادل ا
نگهداری آن از اهمیت باالیی برخوردار اســت. برای درک بهتر از وضعیت منابع زیســت توده ایران 
و اســتان قزوین، پتانســیل مجموع زیســت توده ایران به تفکیک اســتان در شــکل )3-12( و برای 

فضوالت دامی، زراعی و دامی به ترتیب در شکل )3-13(، )3-14( و )3-15( ارائه شده است.
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شکل 3-11. مجموع پتانسیل منابع زیست توده )برحسب تن( در قزوین به نسبت استان های دیگر ایران  
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شکل 3-12- منابع زیست توده فضوالت دامی )برحسب تن( در قزوین به نسبت استان های دیگر ایران  



سنجش وضعیت پایداری زیست محیطی استان قزوین 52

شکل 3-13-منابع زیست توده زراعی )برحسب تن( در قزوین به نسبت استان های دیگر ایران  
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شکل 3-14- منابع زیست توده جنگلی )برحسب تن( در قزوین به نسبت استان های دیگر ایران  
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کل مساحت استان(   شکل 3-15- مناطق جنگلی در ایران )درصد پوشش جنگلی نسبت به 

3-2- شاخص  های ارزیابی محیط زیست
 ،)EPI( در ایــن بخــش شــاخص های محیط زیســتی ازجمله شــاخص های عملکرد محیط زیســت
شــاخص های دیده بانــی توســعه پایدار مرتبط با محیط زیســت و شــاخص های تکمیلــی مرتبط با 

اهداف توسعه پایدار ارائه شده است.

3-2-1- شاخص های عملکرد محیط زیستی
کلی شــاخص های بهداشــت محیط زیســتی و  شــاخص های عملکــرد محیــط زیســتی از دودســته 

ح زیر است: که به شر سرزندگی محیطی تشکیل شده اند 



55 لص 3  و دا 3 ؛3  صص

  )EPI( جدول 3-4- شاخص های ارزیابی عملکرد محیط زیستی

محورها زمینه ها شاخص ها ردیف

بهداشت محیط زیستی

کیفیت هوا

سوخت جامد خانگی 1

PM2.5 میزان تجاوز مقدار 2

PM2.5 گرفتن با ذرات میانگین در معرض قرار  3

آب و بهداشت
آب شرب 4

بهداشت 5

فلزات سنگین گرفتن میانگین در معرض سرب قرار  6

سرزندگی محیطی
)احیا یا توان زیستی 

کوسیستم( ا

منابع آب تصفیه فاضالب 7

کشاورزی مدیریت پایدار نیتروژن 8

آلودگی هوا
کسید گوگرد دی ا انتشار  9

کساید انتشار ترکیبات نیتروس ا 10

جنگل از دست دادن پوشش درختی 11

شیالت
ذخایر ماهی 12

شاخص تغذیه دریایی منطقه 13

تنوع زیستی و 
زیستگاه ها

شاخص معرف منطقه حفاظت شده 14

گونه ها شاخص زیست بوم  15

مناطق حفاظت شده زمینی )وزن بیوم ملی( 16

بیــوم  )وزن  زمینــی  حفاظت شــده  مناطــق 
جهانی( 17

گونه های حفاظت شده 18

مناطق حفاظت شده دریایی 19

اقلیم و انرژی

کسید- مجموع کربن دی ا انتشار  20

کسید- توان کربن دی ا انتشار  21

کساید انتشار نیتروس ا 22

کربن سیاه انتشار  23

انتشار متان 24
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3-2-2- شاخص های دیده بانی
بــرای ارزیابــی پایداری زیســت محیطی در هر اســتان انتخاب شــاخص  های مهــم، الزامات ویژه ای 
کاربــردی و مناســب برای  گام مهــم در ایــن تحقیق شناســایی شــاخص هایی  می طلبــد. لــذا یــک 
استان است. در این مطالعه عالوه بر شاخص های استاندارد جهانی EPI شاخص های مورد تایید 
گرفــت. در جدول )3- اســتانداری قزویــن در زمینــه دیده بانــی محیط زیســت نیز موردبررســی قرار 
5( شــاخص های دیده بانی توسعه پایدار استان قزوین -)حوزه زیست محیطی(- ارائه شده است. 
اطالعــات موردنیــاز شــاخص ها از ایســتگاه  های ثبــت داده، مطالعــات و مســتندات دســتگاه  های 
که هیــچ منبع  ذی ربــط اخــذ شــد. در مطالعــات ارزیابــی پایــداری زیســت محیطی بــرای مــواردی 
اطالعاتــی وجود نداشــته باشــد، »فاقد اطالعــات« ثبت می شــود. در این پژوهش عــالوه بر تعیین 
کلیه شــاخص ها در ســطح اســتان، محاســبات و ارزیابی شــاخص ها به تفکیک پهنه  های آمایش 

هفت گانه در سند آمایش استان نیز انجام شد.

جدول 3- 5- شاخص های دیده بانی توسعه پایدار استان قزوین -)حوزه زیست محیطی(  

کدشاخصنشانگرهاحیطه

آب

SD1میزان دسترسی به آب سالم

SD2کیفیت آب )مطلوبیت نمونه های میکروبی( - درصد

کامل زراعی- میلی متر SD3مقدار بارش یک سال 

SD4میزان مصرف ساالنه منابع آب استان از سطح و زیرزمین - میلیون مترمکعب

کشاورزی - درصد SD5مصرف آب در بخش 

SD6مصرف آب در بخش شرب - درصد

SD7مصرف آب در بخش صنعت و خدمات- درصد

SD8اجرای روش های نوین آبیاری - هکتار

SD9سرانه مصرف آب لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز

هوا

SD10تعداد روز های با هوای ناسالم- روز در سال

SD11کیفیت هوای داخل خانه

گاز طبیعی- تن در سال گاز CO2 از  SD12میزان انتشار 
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کدشاخصنشانگرهاحیطه

ک خا

کود های شیمیایی- تن کود- میزان فروش  SD13میزان استفاده از 

SD14میزان استفاده از سموم کشاورزی- میزان فروش سموم شیمیایی - لیتر /کیلوگرم

SD15سرانه فضای سبز شهری - مترمربع به ازای هر نفر

کشت محصوالت زراعی - میلیون هکتار SD16سطح زیر 

کل محصوالت زراعی - تن SD17میزان تولید 

SD18میزان تولید غالت - تن

SD19میزان تولید حبوبات -تن

SD20میزان تولید محصوالت صنعتی-تن

SD21میزان تولید محصوالت جالیزی - تن

گلخانه ای- تن SD22میزان تولید محصوالت 

گوشت قرمز- هزار تن SD23میزان تولید 

غ- هزار تن گوشت مر SD24میزان تولید 

SD25میزان تولید شیر- هزار تن

SD26میزان تولید عسل- هزار تن

غ- هزار تن SD27میزان تولید تخم مر

غ و  غ، ماهی، شیر، تخم مر گوشــت مر تولید فراورده های پروتئینی )گوشــت قرمز، 
SD28عسل(- هزار تن

کاشت نهال - هکتار ح های خاص بیابان زدایی از طریق  SD29اجرای طر

ح های خاص بیابان زدایی از طریق مدیریت روان آب -  هکتار SD30اجرای طر

فاضالب 
- پسماند-

انرژی

SD31میزان دسترسی به دفع فاضالب بهداشتی- درصد

SD32دفن بهداشتی پسماند -  درصد

SD33از یافت مواد و انرژی -  درصد

SD34درصد تفکیک زباله ها از مبدا

گاز طبیعی -  میلیون مترمکعب SD35سرانه مصرف ساالنه انرژی - 

SD36سرانه مصرف ساالنه انرژی - برق -  مگا وات
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کارشناسان استانی 3-3- نظرسنجی از 
هرچند ضرایب اهمیت شــاخص های ارزیابی پایداری محیط زیســت در اســتاندارد جهانی مشخص 
اســت، بااین وجود با توجه به شــرایط منطقه ای ممکن اســت اهمیت شــاخص ها در اســتان قزوین 
متفاوت باشد. لذا در این پژوهش، ضرایب اهمیت وزنی شاخص ها بر اساس نظر کارشناسان استانی 
کرونــا و محدودیت های پیش آمــده، برای رعایت  نیز تعیین شــد. با توجه به شــرایط شــیوع بیماری 
کارشناســان مطلع  پروتکل های بهداشــتی، پرسشــنامه های تهیه شــده به صورت الکترونیک، بین 
استانی توزیع و نتایج گردآوری شد. تعداد کارشناسانی که همکاری کامل داشته اند، 13 نفر و تخصص 
آن ها شامل آب و فاضالب-محیط زیست، کارشناس منابع آب، کشاورزی، اقلیم شناسی، آبخیزداری، 
کارشــناس ارزیابی محیط زیســت، بهداشــت محیط، محیط زیســت  محیط زیســت-تنوع زیســتی، 
کشناسی  )دانشجوی دکتری ارزیابی و آمایش سرزمین(، مدیریت آب، بهداشت محیط )2 نفر( و خا
کارشــناس 5  بــوده اســت. در تحلیــل نظر خبــرگان در مطالعات پرسشــنامه ای، حداقل تعداد مجاز 
کارشناســان از 10 نفر در مطالعات  کارشــناس اســت. معموال افزایش تعداد  کثر مرســوم 40  نفر و حدا
تحلیــل نظــر خبرگان غیرضروری اســت و تاثیر چندانــی در نتایج ندارد )وکیلی و جهانگیــری، 2018(.

کلی پرسشنامه آمده است و نتایج آن در فصل نتایج ارائه شده است. در این بخش ساختار 

کارشناســان  از  انجام شــده  نظرســنجی  و  شــاخص ها  پایــش  از  به دســت آمده  نتایــج  اســاس  بــر 
محیط زیســت در اســتان، درجــه اهمیت شــاخص ها و ســطح مناســب پایــش آن ها )شهرســتانی، 

مناطق آمایش، استانی( تعیین شد.

شکل 3-16 - تصویر پرسشنامه الکترونیک طراحی شده  
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سواالت پرسشنامه:

ح شده در رابطه با استان قزوین چه مقدار است؟ کاربرد شاخص های مطر 1- از نظر شما اهمیت و 

کلیه شاخص های استاندارد EPI و شاخص های دیده بانی توسعه پایدار گویه ها: 

کم )1( تا خیلی زیاد )5(( امتیازدهی اهمیت: طیف لیکرت )اهمیت از خیلی 

ح شــده، در رابطه با استان  2- از نظر شــما مقیاس مکانی مناســب برای پایش شــاخص های مطر
قزوین چگونه است؟

کلیه شاخص های استاندارد EPI و شاخص های دیده بانی توسعه پایدار گویه ها: 

مناطق آمایش استان، قابلیت پایش ندارد گزینه ها: استان، شهرستان، 

کولوژیکی(-اقتصادی-اجتماعی(  که از نظر شــما شــاخص هایی )فیزیکی-زیســتی )ا 3- درصورتی 
به جز شاخص های دیده بانی و عملکرد محیط زیست، برای ارزیابی محیط زیست استان اهمیت 

ح شده( امتیاز دهید. ح و به آن )براساس 2 سوال مطر دارد، لطفا شاخص را مطر





در ایــن فصــل، مــدل تحلیــل وضعیــت محیط زیســت، جزییــات و دامنــه شــاخص های پایــداری 
کــه در تحقیــق حاضــر استفاده شــده،  محیط زیســت و روش پایــش ماهــواره ای آالینده هــای هــوا 
ارائه شــده اســت. بــا توجه بــه اینکه تمرکــز اصلی تحقیــق حاضر ارزیابــی پایداری محیط زیســتی با 
شاخص های جهانی و استاندارد EPI بوده است، در بخشی مجزا، به تحلیل تطبیقی مقادیر این 

کشورهای هم جوار پرداخته شده است. کشور ایران و  شاخص ها در 

4-1- مدل های تحلیل وضعیت محیط زیست
در رابطــه بــا مدل هــای مربــوط بــه مســائل محیــط زیســتی، مدل هایــی ماننــد VIKOR ،AHP و 

DPSIR وجود دارد.

مدل AHP: این تکنیک بر اســاس تحلیل مغز انســان برای مســائل پیچیده و فازی پیشــنهاد   
گردیده است. این روش توسط محققی به نام »توماس الساعتی« در سال های 1970 پیشنهاد 
ح می گــردد. یکی مفهــوم فازی در  گردیــد. دو نــوع مفهــوم فــازی )مبهمی( توســط ســاعتی مطر
درک و دیگــری مفهــوم فــازی در معنــی. فــازی در درک بــه علــت پیچیدگــی پدیده ها بــه وجود 
کــه بالفاصلــه قابــل درک نیســتند و فــازی در معنی به علت نســبیت معانی اســت یعنی  می آیــد 

4

یه و تحلیل چارچوب تجز

فصل 4؛ چارچوب تجزیه و تحلیل



سنجش وضعیت پایداری زیست محیطی استان قزوین 62

معنی پدیده ها بســتگی به عملکرد آن ها دررســیدن به مقاصد مختلف دارد .در صورت تجزیه 
کوچک تر، آن ها هنوز فازی خواهند بود زیرا نســبت به مبانی تجزیه دارای  پدیده هــا بــه عناصــر 

معانی مختلف هستند.

مدل VIKOR: روش ویکور توســطOpricovic Serafim ، در ســال 1980، برای حل مشــکالت   
تصمیم گیــری بــا معیارهــای متناقــض و نامتناســب )دارای واحدهــای مختلف( توســعه یافته.  
کاربرد روش ویکور  که به بحث نظری در مورد  Huang و همکاران از اولین محققینی می باشــند 
کاربــرد، این روش با ســایر  بــه همــراه تئــوری تاســف )Theory Regret( پرداخته انــد. در مرحلــه 
شــیوه های متــداول تصمیم گیری چندمعیاره ازجملــه روشAHP و تئوری مجموعه های فازی 
کارآمد  کیفیت خدمات، انتخاب زنجیره تامین  ترکیب شــده و در حل مســائلی همچون ارزیابی 

در و مختلف صنایع توسعه فناوری و استراتژی بهبود خدمات مورداستفاده بوده است.
ح شده در ادامه  کاربرد دارند اما با توجه به مزیت های مطر مدل های ذکرشده نیز در این رابطه 

بحث از مدل دپسیر برای این پژوهش استفاده شده است.

مــدل DPSIR:  مدل DPSIR ســاختار ســازمان یافته ای بــرای تحلیــل دالیل، نتایج و پاســخ به   
که با  کوسیســتم فراهــم می کند. چارچــوب DPSIR زنجیــره ارتباطات علیت اســت  تغییــرات در ا
کوسیستم های سالمت  نیروهای محرکه آغاز می شود و از طریق فشارها بر وضعیت و تاثیرات بر ا
انسان و عملکردها، درنهایت منجر به پاسخ های سیاسی می شود. مدل DPSIR مجموعه ای از 
شاخص ها را تولید می کند و چارچوبی برای استفاده گسترده در زمینه حفاظت از محیط زیست و 
توسعه پایدار در جهان بین المللی فراهم می کند. در این مطالعه با توجه به جامعیت و مقبولیت 
بیشتر مدل DPSIR در مطالعات ارزیابی محیط زیست، از این روش برای تحلیل وضعیت آلودگی 

هوا در استان قزوین شده است. در شکل 4-1، عناصر روش DPSIR ارائه شده است.
تعریف شاخص  های مدل DPSIR عناصر چارچوب DPSIR در بخش زیر مشخص شده است.

1( نیروی محرکه

 نیــروی محرکــه، یــک نیاز اســت. مثال هایــی از نیروهــای محرکه برای افــراد، نیاز به پناهــگاه، غذا 
و آب اســت درحالی کــه مثال هایــی از نیروی محرکه ثانویــه نیاز برای جابه جایــی، تفریح و فرهنگ 
کتورهای طبیعی )بیوفیزیکی( یا  وجــود دارد. در زمینه محیط زیســت، نیروهای محرکه، هر نــوع فا
کوسیســتم یا  که به طور مســتقیم یا غیرمســتقیم منجر به تغییر در ا انســانی اقتصادی - اجتماعی 

کوسیستم می شوند. گذار بر ا فرآیندهای اقتصادی- اجتماعی تاثیر 
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2( فشار

نیــروی محرکــه منجر به فعالیت های انســانی ازجمله حمل ونقل یا تولید غذا برای رفع نیاز اســت. 
این فعالیت های انسانی فشار ناشی از فرآیندهای تولید یا مصرف را بر محیط زیست وارد می کنند؛ 
بنابراین فشــارها نتایج بعدی نیروهای محرکه بر محیط زیســت یا هر نوع توســعه های اقتصادی- 
اجتماعــی مربــوط به آن اســت. فشــارها چگونگی آشکارســازی نیروهای محرکه بر محیط زیســت و 

کولوژیک آن ها است. اختالل در وضعیت ا

3( وضعیت

کوسیســتم،  وضعیت محیط زیســت، درنتیجه فشــارها تحت تاثیر قرار می گیرد. تغییر وضعیت در ا
کوسیستم و یا اساس منابع طبیعی  کولوژیک ا که نقش ا می تواند بر اساس فرآیندهای بیوفیزیکی 
کیفیــت عناصر متنوع  کمیت و  را تعییــن می کنــد، توصیف شــود. این تغییرات شــامل تغییرات در 
گیاهان، حیوانات و غیره( و توانایی بعدی آن ها برای  ک، آب،  کوسیســتم )خا محیط زیســتی در ا

حمایت از تقاضای شکل گرفته بر آن ها است.

4( تاثیر 

کوسیســتم ها و رفاه انســان ها را  کیفیت ا تغییرات در وضعیت فیزیکی و شــیمیایی محیط زیســت، 
تعیین می کند؛ به عبارت دیگر، تغییرات در وضعیت احتماال تاثیرات محیط زیســتی و اقتصادی بر 
کوسیســتم ها در حمایت از زندگی و درنهایت بر ســالمت انسان و  کوسیســتم ها، توانایی ا عملکرد ا

کارایی اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد.

5( پاسخ 

یک پاســخ توســط جامعه یا سیاســت گذاران، نتیجه تاثیرات ناخواسته اســت و می تواند بر هر یک 
گذارد. پاســخ ها در محیط زیســت می توانند در  از بخش  های زنجیره میان نیروی محرکه و تاثیر، اثر 

سطوح متفاوتی تشکیل شوند.

خانوار: معموال توجه به مدیریت روزبه روز  
جامعه: به طور خاص شامل نهادهای محلی و سیاست محلی و هم چنین، اقدامات هماهنگ   

کوسیستم ها مانند تاالب و حوزه آبخیز در ا
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سازمان های مردم نهاد: معموال مرتبط با ابتکار عمل جامعه و شامل چشم اندازهای وسیع تر  
دولــت: شــامل سیاســت ها، به کارگیــری سیاســت و آیین نامه هــای اقدامــات مهندســی مهــم و   

تحقیقات رسمی.

که نقش مهم در تصمیم گیری ها دارد، موارد زیر  ســه هدف عمده شــاخص ها در تعریف مشــکالت 
است:

کاربران در راســتای وزن دهی به معایب - 1 به کارگیــری اطالعــات بر مشــکالت برای قادر ســاختن 
و مزایا.

که باعث فشار بر محیط - 2 کلیدی  کتورهای  حمایت از توســعه اســتراتژی از طریق شناســایی فا
بیرونی می شود.

پایش تاثیرات پاسخ ها.- 3

  DPSIR ح شده در عناصر چارچوب شکل 4-1. مثال هایی از مسائل مطر

روابط عناصر DPSIR چارچوب DPSIR برای توصیف روابط میان منشأ و عواقب مشکالت محیط 
 DPSIR زیستی سودمند است، اما برای درک دینامیک آن ها الزم است تا بر ارتباطات میان عناصر

کرد. تمرکز 
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که یک ارزیــاب در ابتدا به آن اشــاره - 1 چــه چیــزی؟ )چــه اتفاقــی افتاده اســت( آن چیزی اســت 
گر  کــه در مــدل DPSIR با شــاخص  های S )وضعیــت( و I )تاثیــر( بازنمایی می شــود. ا می کنــد 
S )وضعیــت( نتیجــه مســتقیم P)فشــار( و D )نیــروی محرکه( باشــد، I به عنوان نتیجــه و تاثیر 

غیرمستقیم متصور می شود.
که پس از »چه اتفاقی افتاده است«، تحلیل اینکه )چرا اتفاق افتاده است( - 2 چرا؟ واضح است 

بــرای راهنمایــی ارزیــاب ضــروری اســت. شــناخت دلیل اتفــاق بــرای درک چگونگــی هدایت 
 DPSIR سیســتم ضروری اســت و مستلزم جمع آوری اطالعات درباره سیستم است. در مدل
)چه اتفاقی افتاده است(، از طریق P )فشار( و D )نیروی محرکه( نشان داده می شود. تاثیرات 
P )فشــار( بــر در وضعیــت واضــح اســت درحالی که تاثیــرات D )نیــروی محرکه( بــر S )وضعیت( 

نامعلوم است.
چگونه؟ بعد از دانســتن »چرا اتفاق افتاده اســت« باید تحلیل بیشتری برای چگونگی مقابله - 3

انجام دهیم. به طورکلی هدف مقابله با مشکالت سیستم، بهبود وضعیت سیستم به سمت 
کاهش اثرات منفی اســت. راه های متفاوتی برای رســیدن به این هدف، چه به طور مســتقیم 
 DPSIR وجود دارد. روابط میــان عناصر مدل D یــا P یــا از طریــق عمل بر روی I یــا S از طریــق
که تحت تاثیر فعالیت های انسانی قرارگرفته است در  برای یک نمونه سیستم محیط زیستی 
شــکل )4-2( نشــان داده شده است. با توجه به شکل زیر، ارتباط میان نیروی محرکه و فشار 
کارایی اقتصادی فناوری و ســامانه  های مرتبط در  از طریــق فعالیت  هــای اقتصادی، به نقش 
کمتری از  کارایی اقتصادی فناوری بهبود یابد، فشــار  گر  حال اســتفاده اســت؛ به عبارت دیگر ا
نیروی محرکه حاصل می شــود. ارتباط میان تاثیرات بر انســان ها یا ســامانه  های اقتصادی و 
وضعیت به ظرفیت برد و آستانه  های سیستم بستگی دارد. پاسخ جامعه به تاثیرات بستگی 
کارایی پاســخ  به چگونگی درک و ارزشــیابی تاثیرات دارد و نتایج پاســخ ها بر نیروی محرکه به 

بستگی دارد.
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  )EEA( DPSIR شکل 4-2- روابط میان عناصر مدل

گســترده از آن را در حــوزه محیط زیســت،  کــه اســتفاده  گی  هــای متعــددی دارد  مــدل DPSIR ویژ
کرده است: تسهیل 

کامال روشن است.   که هم برای محققان و هم برای ذینفعان  فرانمایی و سادگی با پنج مفهوم 
ارتباطات میان محققان و ذینفعان را از طریق ساده سازی ارتباطات پیچیده میان انسان ها و   

محیط زیست، افزایش داده است.
گرچــه ارتباطــات و روابــط متقابــل میان عناصر مدل رد یک سیســتم منحصر شــده اســت، اما    ا

ارتباط مفهومی با سامانه  های بزرگ تر باقی می ماند.
گیران تمایل دارد.   گرچه این مدل به صورت ذاتی انسان محور است، اما به عموم و تصمیم  ا
مدل DPSIR برای فعاالن سیاست خوشایند است، زیرا می تواند اهداف سیاسی را به مشکالت   

کند. برای آشنایی بیشتر از  کتورها اشاره  محیط زیســتی مرتبط ســازد و به روابط علیت میان فا
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کاربرد مدل DPSIR در زمینه محیط زیســت، نمونه ای از عناصر و روابط میان آن ها در زمینه از 
کاهش تنوع در ایران است در شکل )4-3( نشان  که یکی از دالیل اصلی  دست دهی زیستگاه 
داده شــده اســت. برای تحلیل این شکل از بخش نیروهای محرکه شروع و با رسیدن به بخش 
کامل می شود. پس ازآن مجددا، چرخه به طور پویا و مداوم تکرار می یابد. پاسخ ها یک چرخه 

شکل 4-3. مثالی از روابط میان عناصر مدل DPSIR درباره از دست دهی زیستگاه  

کاربرد آن در حوزه های مختلف مطالعات  کاربرد مدل DPSIR نمونه هایی از  برای آشنایی بیشتر با 
محیط زیستی در جدول )4-1( اشاره شده است.
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کاربرد DPSIR در حوزه های مختلف مطالعات محیط زیستی   جدول 4-1- نمونه هایی از 

گویهردیف

طبقه بندی اطالعات منابع مختلف1

گونه های مهاجم2 کندگی  زنجیره علیت میان شرایط طبیعی، فعالیت های انسانی و پرا

سازمان دهی اطالعات پیچیده محیط زیستی برای ارائه به سیاست گذاران3

برنامه ریزی و تصمیم گیری4

ارزیابی تاثیرات محیط زیستی و اقتصادی-اجتماعی5

کــردن و پیگیری 6 کمــی  تدویــن شــاخص های پایــداری بــرای برنامه هــای پایــش یــا نقشه ســازی جهت 
کلیدی سطوح حال و آینده کتور های  فا

ابزار ارتباطی مناسب میان محققان از بخش های متفاوت، سیاست گذاران و ذینفعان7

مدیریت در حوزه محیط زیست8

9)DPSIR کوسیستم و مدل کوسیستم مبنا )ارتباط خدمات ا مدیریت ا

مدیریت جریان مواد غذایی در محیط دریایی10

تدوین سیاست در حوزه محیط زیست11

شناسایی راه حل های سیاست12

تحلیل مسائل اقتصادی-اجتماعی و محیط زیستی با توجه به پاسخ های سیاست13

در بیشتر مطالعات، نیروی محرکه و پاسخ ها در سطوح جهانی با حداقل آن در سطوح ملی بررسی 
گرفته می شود.  گروه مشخص اجتماعی نادیده  می شوند و درواقع پاسخ های محلی یا پاسخ  های 
در ایــن مطالعــه با توجه به اینکه ســطح اســتانی اســت، این نقــص وجود نخواهد داشــت. در این 
پژوهش پس از شناســایی شاخص ها، مشــوق ها پیش زمینه و عوامل مدل DPSIR ارزیابی شده و 

با استفاده از نتایج تحلیل صورت می گیرد.

4-2- نحوه محاسبه شاخص های عملکرد محیط زیستی
ح شــد، شــاخص EPI، درواقع برآیند امتیاز محیط زیســتی یــک منطقه در چند  که مطر همچنــان 
 ،EPI که برای بررسی هر یک از شاخص های شــاخص مهم محیط زیســتی است. شایان ذکر اســت 
پارامتــری بــه نــام نمره )SCORE( محاســبه می شــود. این پارامتر بر اســاس رابطه )4-1( محاســبه 

می گردد.
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 )1-4(

در ایــن رابطــه، نمایانگر بدترین مقدار ممکن در بازه ی هر شــاخص و  نمایانگر بهترین مقدار 
ممکــن اســت. منظــور از بهترین مقــدار ممکن، شــرایط معادل حداقــل آالیندگــی و بدترین مقدار 
کثر آالیندگی است. بهترین و بدترین مقدار هر شاخص عملکرد محیط  ممکن، شرایط معادل حدا

زیستی متفاوت از دیگری است و با جزییات در بخش معرفی شاخص ها بیان شده است.

محــدوده پارامتــر نمــره، بیــن 0 )بدتریــن وضعیــت( تــا 100 )بهتریــن عملکــرد(  اســت. نهایتــا پس از 
محاســبه نمــره هــر یــک از شــاخص های زیرمجموعــه EPI و بــا احتســاب ضرایب اهمیــت وزنی هر 

شاخص، شاخص نهایی EPI در منطقه محاسبه می شود.

ح جــدول )4-2(، اســت.  بــه شــر ضرایــب اهمیــت شــاخص های EPI طبــق اســتاندارد جهانــی 
بااین وجــود بــا توجه به اینکه در اســتان قزوین، برخی از شــاخص ها با توجه به شــرایط منطقه ای 
ممکن است، اهمیت باالتری برای متولیان استانی داشته باشد، در این پژوهش، ضرایب اهمیت 
که در بخش نتایج ارائه  کارشناسان اســتانی نیز تعیین شده اســت  وزنی شــاخص ها بر اســاس نظر 
می گــردد. شــاخص EPI نهایــی نیز، هــم طبق ضرایب اهمیت وزنی اســتاندارد جهانــی و هم طبق 

کارشناسان استانی، ارائه و تحلیل شده است. ضرایب اهمیت وزنی تعیین شده توسط 
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جدول 4- 2- ضرایب اهمیت )تاثیر( شاخص ها در شاخص نهایی EPI )ضرایب استاندارد جهانی(  
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PM2.5 میزان تجاوز مقدارPME30%7.8%

میانگین در معرض قرار 
PM2.5 گرفتن با ذراتPMW30%7.8%

30%آب و بهداشت
UWD50%6.0%آب شرب
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تنوع زیستی و 
25%زیستگاه ها

مناطق حفاظت شده 
MPA20%3.0%دریایی

کشور  درصد زیست توده هر 
در مناطق حفاظت شده ی 

زمینی
TBN20%3.0%

مناطق حفاظت شده 
TBG20%3.0%زمینی )وزن بیوم ملی(

منطقه حفاظت شده در 
گونه ها SPI20%3.0%رابطه با تنوع 

منطقه حفاظت شده 
PAR10%1.5%محیط زیستی

گونه ها SHI10%1.5%شاخص زیست بوم 

از دست دادن پوشش 10%جنگل
TCL100%6.0%درختی

10%شیالت

FSS50%3.0%ذخایر ماهی

شاخص تغذیه دریایی 
MTR50%3.0%منطقه
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کسید-  کربن دی ا انتشار 
DCT50%9.0%مجموع

کسید-  کربن دی ا انتشار 
DPT20%3.6%توان

DMT20%3.6%انتشار متان

کساید DNT5%0.9%انتشار نیتروس ا

کربن سیاه DBT5%0.9%انتشار 

10%آلودگی هوا

کسید گوگرد دی ا DST50%3.0%انتشار 

انتشار ترکیبات نیتروس 
کساید DXT50%3.0%ا

WWT100%6.0%تصفیه فاضالب10%منابع آب

SNM100%3.0%مدیریت پایدار نیتروژن5%کشاورزی

گر شاخصی در یک منطقه موضوعیت نداشته باشد، وزن آن به هم گروه خودش اختصاص می یابد. توضیح 1: ا

توضیح 2: وزن اهمیت )تاثیر( نهایی هر شاخص در شاخص نهایی EPI در ستون 7 آمده است و به صورت حاصلضرب 
ســتون های 1، 3 و 6 محاســبه می شــود. مثال: وزن تاثیر شاخص سوخت جامد خانگی )HAD(، به صورت ضرب )0.40 

و 0.65 و0.40( و برابر با 10/4 درصد است.

4-3- جزییات، دامنه و تفسیر شاخص های عملکرد محیط زیستی
:)HAD( سوخت های جامد خانگی

اندازه گیری خروجی واقعی مربوط به در معرض آلودگِی ناشی از مصرف خانگی سوخت جامد قرار گرفتن.
بازه مقادیر پس از اعمال تغییر شکل:

بهترین مقدار:1.23؛
بدترین مقدار:8.65

که 100000 نفر در معرض این آلودگی قرار می گیرند. واحد: سال، مدت زمانی 
Ln )x( :تابع تبدیل
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:)PME( کوچک تر از 2.5 میکرون گرفتن در معرض ذرات  قرار 

که شهروندان   )PM2.5( کوچک تر از 2.5 میکرومتر اندازه گیری غلظت ساالنه متوسط ذرات معلق 
در معرض آن قرار می گیرند.

بازه مقادیر پس از اعمال تغییر شکل:
بهترین مقدار:2.30

بدترین مقدار:3.79
واحد: میکروگرم بر مترمکعب

Ln )x( :تابع تبدیل
محاسبات:

  PME جدول 4-3. پارامترهای مربوط به

واحدتعریفپارامتر

PMCمحدود PM2.5 میکروگرم بر مترمکعبغلظت

PDSکندگی جمعیت نفرپرا

کیلومترمربع اندازه گیری می شــود و درنهایت این شاخص بر  غلظت PM2.5 برای محدوده 10*10، 
اساس رابطه زیر حاصل می شود.

 )2-4(

:)PMW( کوچک تر از 2.5 میکرون بیش ازحد مقدار ذرات 

که در معــرض غلظت ســاالنه PM2.5 )که از حد آســتانه  کشــور  اندازه گیــری درصــد وزنــی جمعیــت 
ســازمان بهداشــت جهانی تجاوز می کند( قرار می گیرند. پارامترهای این شاخص در جدول )4-4( 

ارائه شده است.
بازه مقادیر پس از اعمال تغییر شکل:

بهترین مقدار:0
بدترین مقدار:86.96
واحد: درصد جمعیت
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  PMW جدول 4-4. پارامترهای مربوط به

واحدتعریفپارامتر

PMCمحدود PM2.5 میکروگرم بر مترمکعبغلظت

PDSکندگی جمعیت نفرپرا

PM110 < PM2.5 جمعیت در معرض%

PM215 < PM2.5 جمعیت در معرض%

PM325 < PM2.5 جمعیت در معرض%

PM435 < PM2.5 جمعیت در معرض%

 )3-4(

:)UWD( آب شرب

کمبود دسترسی یا استفاده از منابع تصفیه شده آب شرب. اندازه گیری خروجی واقعی مربوط به 

بازه مقادیر پس از اعمال تغییر شکل:

بهترین مقدار:1.23

بدترین مقدار:8.47

خ روزانه( که 100000 نفر در معرض این مشکل بوده اند )نر واحد: سال، مدت زمانی 

Ln )x( :تابع تبدیل

:)USD( بهداشت
کمبود دسترســی یــا اســتفاده از امکانات بهداشــتی بهبود  اندازه گیــری خروجــی واقعــی مربوط به 

یافته.

بازه مقادیر پس از اعمال تغییر شکل:

بهترین مقدار:0.42

بدترین مقدار:8.33

خ روزانه( که 100000 نفر در معرض این مشکل بوده اند )نر واحد: سال، مدت زمانی 

Ln )x( :تابع تبدیل
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:)PBD( گرفتن در معرض سرب قرار 

گرفتن. اندازه گیری خروجی واقعی ناشی از در معرض سرب قرار 
بازه مقادیر پس از اعمال تغییر شکل:

بهترین مقدار:3.05
بدترین مقدار:6.74

خ روزانه( که 100000 نفر در معرض این مشکل بوده اند )نر واحد: سال، مدت زمانی 
Ln )x( :تابع تبدیل

:)MPA( منطقه حفاظت شده دریایی

که به عنوان منطقه حفاظت شــده  کشــور  اندازه گیری درصدی از منطقه ویژه اقتصادی )EEZ( هر 
دریایی )AMP( از آن استفاده می شود.

بازه مقادیر پس از اعمال تغییر شکل:
بهترین مقدار:2.30

بدترین مقدار:11.31-
واحد: درصد منطقه ویژه اقتصادی

Ln)x+α(, α= 1.22e )-5( :تابع تبدیل

  MPA جدول 4-5. پارامترهای مربوط به

واحدتعریفپارامتر

AMPMPA کیلومترمربعمساحت هر

EEZEEZ کیلومترمربعمساحت هر

iکشور -نماینده تمام MPA در هر 

jکشور -نماینده تمام EEZ در هر 

 )4-4(
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:)TBN( )حفاظت از بیوم ها )ملی

کشور در مناطق حفاظت شده ی زمینی )TPA(. بر اساس درجه  اندازه گیری درصد زیست توده هر 
کشور به آن ها وزن داده شده است. شیوع هر زیست توده در 

بازه مقادیر خام:
بهترین مقدار:17

بدترین مقدار:0
واحد: درصد منطقه ویژه اقتصادی

  TBN جدول 4-6. پارامترهای مربوط به

واحدتعریفپارامتر

TEWکیلومترمربعمساحت هر زیست توده

TPATPA کیلومترمربعمساحت هر

PCTTPA درصد خام زیست توده در هر%

ICTTPA درصد نسبت داده شده ی زیست توده در هر%

wدر ساختار شاخص ICT وزن مربوط به-

iکشور -نماینده تمام TPA در هر 

bنماینده زیست توده-

Cکشور -نماینده 

 )5-4(
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:)TBG( )حفاظت از بیوم ها )جهانی

کشور در مناطق حفاظت شده ی زمینی )TPA(. بر اساس درجه  اندازه گیری درصد زیست توده هر 
شیوع هر زیست توده در جهان به آن ها وزن داده شده است.

بازه مقادیر خام:
بهترین مقدار:17

بدترین مقدار:0
واحد: درصد منطقه ویژه اقتصادی

  TBG جدول 4-7. پارامترهای مربوط به

واحدتعریفپارامتر

TEWکیلومترمربعمساحت هر زیست توده

TPATPA کیلومترمربعمساحت هر

PCTTPA درصد خام زیست توده در هر%

ICTTPA درصد نسبت داده شده ی زیست توده در هر%

wدر ساختار شاخص ICT وزن مربوط به-

iکشور -نماینده تمام TPA در هر 

bنماینده زیست توده-

Cکشور -نماینده 

)6-4(
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:)SPI( گونه ها شاخص حفاظت از 

کثر 0.17(. گونه ها )حدا اندازه گیری منطقه حفاظت شده در رابطه با تنوع 
بازه مقادیر خام:
بهترین مقدار:17

بدترین مقدار:0
واحد: درصد زیست بوم.

Map of life :وبگاه

:)PAR( شاخص معرف منطقه حفاظت شده

کشور از نظر محیط زیستی. اندازه گیری مناطق حفاظت شده یک 
بازه مقادیر خام:

بهترین مقدار:0.22
بدترین مقدار:0.03

واحد:-
csiro data access portal :وبگاه

:)SHI( گونه ها شاخص زیست بوم 

کاهش جمعیت  گونه ها، برای تخمین درست پتانسیل  اندازه گیری تغییر زیست بوم مناسب برای 
گانه ارزیابی می شود. و افزایش خطر انقراض. هرگونه به صورت جدا

محدوده بازه مقادیر خام:
بهترین مقدار:100

بدترین مقدار:93.4
واحد: درصد زیست بوم

Map of life:وبگاه

:)TCL( کاهش پوشش درخت

اندازه گیری متوسط درصد از بین رفتن جنگل ها در 5 سال.
.)CC( جنگل: محدوده دارای بیش از 30 درصد سایه انداز



سنجش وضعیت پایداری زیست محیطی استان قزوین 78

بازه مقادیر پس از اعمال تغییر شکل:

بهترین مقدار:5.47-
بدترین مقدار:0.16

واحد: درصد منطقه جنگلی.
Ln)x+α(, α= 1.94456970161889e)-4( :تابع تبدیل

  TCL جدول 4-8. پارامترهای مربوط به

واحدتعریفپارامتر

FORهکتارمساحت محدوده جنگلی

ATLکه ساالنه از بین می رود هکتارمساحت منطقه جنگلی 

tنماینده سال-

)7-4(

:)FSS( شرایط ذخیره ماهی
گرفتــه از یک گونه موجــود در رده بندی انقــراض یا صید  اندازه گیــری درصــد مجمــوع صیــد صورت 

بیش ازحد.
بازه مقادیر خام:

بهترین مقدار:0
بدترین مقدار:90.82

واحد: درصد صید.

  FSS جدول 4-9. پارامترهای مربوط به

واحدتعریفپارامتر

FSCدرصدرده ی صید ماهی

CTHتنمقدار صید

eکشور -نماینده EEZ در هر 

kنماینده هر رده
-1: انقراض، 2: بهره برداری بیش ازحد، 3: بهره برداری، 4: در حال پرورش، 5: بازپروری

Rبرداری از شبیه سازی منطقه-
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 )8-4(

که هیچ  کشــور هایی  که داده های این مســئله وجود ندارد، بر اســاس داده های  کشــور هایی  برای 
کم ندارند و با استفاده از روش نسبت دهی زیر عمل می شود: داده ای 

که ایران را شامل نمی شود. کشور دچار نقص داده بودند  در سال 2018، 26 

:)MTR(  شاخص تغذیه دریایی منطقه

کشور یا سطح تغذیه میانگین مربوط به صید در هر  اندازه گیری سطح تغذیه دریایی منطقه ای در 
کشور. منطقه ویژه اقتصادی 

بازه مقادیر خام:
بهترین مقدار:0.012

بدترین مقدار:0.009-
واحد:-

  MTR جدول 4-10. پارامترهای مربوط به

واحدتعریفپارامتر

RMTسطح تغذیه دریایی منطقه ای-

AEZکیلومترمربعمساحت منطقه ویژه اقتصادی

r)R نماینده مناطق در منطقه ویژه اقتصادی )1 تا-

Eکشور -نماینده منطقه ویژه اقتصادی در 

tنماینده سال-

 )9-4(

خ متوسط تغییر ساالنه در 5 و 10 سال مربوط می شود. مقادیر 1/5 و 1/10 در این رابطه به نر
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 )10-4(

 )11-4(

کشــور باشــد، منطقه ویژه اقتصادی آن،  کل صید  کمتر از 1.5 درصد  گرفته  گر صید صورت  نکته: ا
از محاسبات حذف می شود.

که ســطح  بررســی شــاخص های مربــوط بــه بخــش اقلیــم و انــرژی و آلودگی هوا پیچیده اســت چرا
کشــور ها و درنتیجه عملکرد آن ها در رابطه با این شاخص ها متفاوت خواهد  توســعه اقتصادی در 
گذشته آن ها باید یک دست شود تا بتواند نمایانگر تفاوت آن باشد. بود و از طرفی عملکرد فعلی و 

ابتدا مفاهیمی اولیه در رابطه با این شاخص ها بررسی می شود.

جدول 4-11. پارامترهای مربوط به آالینده های هوا  

واحدتعریفپارامتر

GDPدالر آمریکا در سال 2011تولید ناخالص داخلی

POPنفرجمعیت

GPCدالر به نفرسرانه تولید ناخالص داخلی

Eانتشار خام-

Xغلظت انتشار واردشده-

Yنمره غلظت انتشار در سال جاری-

Zنمره غلظت انتشار در 10 سال-

0.95بهترین مقدار برای غلظت انتشار در سال جاری

0.05بدترین مقدار برای غلظت انتشار در سال جاری

0.95بهترین مقدار برای غلظت انتشار در سال جاری

0.05بدترین مقدار برای غلظت انتشار در سال جاری

0.95بهترین مقدار برای غلظت انتشار در سال جاری

0.05بدترین مقدار برای غلظت انتشار در سال جاری

Bنمره یکدست شده برای غلظت انتشار-

pوزن نمره در سال جاری-

kp عنصر موردنظر برای محاسبه-

bp عنصر موردنظر برای محاسبه-

cکشورها -نماینده 
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)12-4(

)13-4(

)14-4(

)15-4(

)16-4(

)17-4(

)18-4(

)19-4(

)20-4(

)22-4(

)23-4(

:)DCT( کسید- مجموع کربن دی ا انتشار 

که غلظت ســال  کل، به ایــن صورت  کســید ناشــی اقتصــاد  کربــن دی ا اندازه گیــری غلظــت انتشــار 
جاری و 10 سال یکدست شده باشد.
بازه مقادیر پس از اعمال تغییر شکل:

بهترین مقدار:23.355-
بدترین مقدار:21.180-

Ln)x( :واحد:-، تابع تبدیل
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  DCT جدول 4-12. پارامترهای مربوط به

واحدتعریفپارامتر

ECDTکسید کربن دی ا مگا تنانتشار 

XCDIکسید کربن دی ا -غلظت 

TCIکسید کربن دی ا -روند غلظت 

DCIکسید کربن دی ا -انحراف غلظت 

BDCTکسید کربن دی ا -نمره یک دست شده ی غلظت 

  DCT جدول 4-13. اهداف مربوط به

تعریفپارامتر

0.95 بهترین

0.05بدترین

0.95بهترین

0.05بدترین

:)DPT( کسید- توان کربن دی ا انتشار 

گرمــا، به این  کیلووات در ســاعت بــرای برق و  کســید در هر  کربــن دی ا اندازه گیــری غلظــت انتشــار 
که غلظت سال جاری و 10 سال یکدست شده باشد. صورت 

بازه مقادیر پس از اعمال تغییر شکل:
بهترین مقدار:6.682

بدترین مقدار:850.420
Ln)E( :واحد:-، تابع تبدیل

  DPT جدول 4-14. پارامترهای مربوط به

واحدتعریفپارامتر

ECEHکیلووات ساعت کسید در هر  کربن دی ا کیلووات ساعتانتشار  کسید بر  کربن دی ا گرم 

TPIکیلووات ساعت کسید در هر  کربن دی ا -روند غلظت 

BDPT کسید در کربن دی ا نمره یک دست شده ی غلظت 
کیلووات ساعت -هر 
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  DPT جدول 4-15. اهداف مربوط به

تعریفپارامتر

0.95 بهترین

0.05بدترین

0.95بهترین

0.05بدترین

:)DMT( انتشار متان

که غلظت سال جاری و 10 سال  کل، به این صورت  اندازه گیری غلظت انتشار متان ناشی اقتصاد 
یکدست شده باشد.

بازه مقادیر پس از اعمال تغییر شکل:
بهترین مقدار:24.802-
بدترین مقدار:20.717-

واحد:-

  DMT جدول 4-16.پارامترهای مربوط به

واحدتعریفپارامتر

ECH4مگا تنانتشار متان

XCHIغلظت متان-

TMIروند غلظت متان-

BDMTنمره یک دست شده ی غلظت متان-

  DMT جدول 4-17. اهداف مربوط به

تعریفپارامتر

0.95 بهترین

0.05بدترین

0.95بهترین

0.05بدترین
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:)DNT( کساید انتشار نیتروس ا

که غلظت  کل، به این صــورت  کســاید )N2O( ناشــی اقتصاد  اندازه گیــری غلظت انتشــار نیتروس ا
سال جاری و 10 سال یکدست شده باشد.

بازه مقادیر پس از اعمال تغییر شکل:
بهترین مقدار:26.229-
بدترین مقدار:21.493-

  DNT جدول 4-18. پارامترهای مربوط به

واحدتعریفپارامتر

ENOTکساید مگا تنانتشار نیتروس ا

XNOIکساید -غلظت نیتروس ا

TNIکساید -روند غلظت نیتروس ا
 DNIکساید -انحراف غلظت نیتروس ا

BDNTکساید -نمره یک دست شده ی غلظت نیتروس ا

  DNT جدول 4-19. اهداف مربوط به

تعریفپارامتر

0.95 بهترین

0.05بدترین

0.95بهترین

0.05بدترین

:)DBT( کربن سیاه انتشار 
که غلظت سال جاری و 10  کل، به این صورت  کربن سیاه ناشی اقتصاد  اندازه گیری غلظت انتشار 

سال یکدست شده باشد.
واحد: مگا تن

بازه مقادیر پس از اعمال تغییر شکل:
بهترین مقدار:25.861-

بدترین مقدار:21.103-
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  DBT جدول 4-20. پارامترهای مربوط به

واحدتعریفپارامتر

EBLCکربن سیاه مگا تنانتشار 

XBCIکربن سیاه -غلظت 

TBIکربن سیاه -روند غلظت 
 DBIکربن سیاه -انحراف غلظت 

BDBTکربن سیاه -نمره یک دست شده ی غلظت 

  DBT جدول 4-21. اهداف مربوط به

تعریفپارامتر

0.95 بهترین

0.05بدترین

0.95بهترین

0.05بدترین

:)DST( کسید گوگرد دی ا انتشار 
که غلظت  کل، به ایــن صورت  کســید )SO2( ناشــی اقتصاد  گوگرد دی ا اندازه گیــری غلظت انتشــار 

سال جاری و 10 سال یکدست شده باشد.
بازه مقادیر پس از اعمال تغییر شکل:

بهترین مقدار:22.835-
بدترین مقدار:19.255-

  DST جدول 4-22. پارامترهای مربوط به

واحدتعریفپارامتر

ESO2کسید گوگرد دی ا مگا تنانتشار 

XSDIکسید گوگرد دی ا -غلظت 

TSIکسید گوگرد دی ا -روند غلظت 
 DSIکسید گوگرد دی ا -انحراف غلظت 

BDSTکسید گوگرد دی ا -نمره یک دست شده ی غلظت 
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  DST جدول 4-23. اهداف مربوط به

تعریفپارامتر

0.95 بهترین

0.05بدترین

0.95بهترین

0.05بدترین

:)DXT( )NOx( کساید انتشار اشکال متفاوتی از نیتروژن ا
کل، به این  کســاید )NOx( ناشــی اقتصــاد  اندازه گیــری غلظت انتشــار اشــکال مختلف از نیتروژن ا

که غلظت سال جاری و 10 سال یکدست شده باشد. صورت 
بازه مقادیر پس از اعمال تغییر شکل:

بهترین مقدار:21.667-
بدترین مقدار:19.469-

واحد:-

  DXT جدول 4-24-پارامترهای مربوط به

واحدتعریفپارامتر

ENOXکساید مگا تنانتشار اشکال مختلف از نیتروژن ا

XNXIکساید -غلظت اشکال مختلف از نیتروژن ا

TXIکساید -روند غلظت اشکال مختلف از نیتروژن ا

 TXIکساید -انحراف غلظت اشکال مختلف از نیتروژن ا

BDXTکساید -نمره یک دست شده ی غلظت اشکال مختلف از نیتروژن ا

  DXT جدول 4-25-اهداف مربوط به

تعریفپارامتر

0.95 بهترین

0.05بدترین

0.95بهترین

0.05بدترین
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:)WWT( تصفیه پساب

خ ارتباط جمعیت با سیستم تصفیه پساب وزن  اندازه گیری درصد پساب تصفیه شده، بر اساس نر
دهی می شود.

بازه مقادیر پس از اعمال تغییر شکل:
بهترین مقدار:4.61

بدترین مقدار:4.61-
واحد: درصد وزنی.

 Ln)x+α( , α=0.01 :تابع تبدیل

  WWT جدول 4-26-پارامترهای مربوط به

واحدتعریفپارامتر

WSTپساب تصفیه شده%

CXNخ ارتباط %نر

Rبرداری از شبیه سازی منطقه-

WWT=WST× CXN  )24-4(

که هیچ  کشــور هایی  که داده های این مســئله وجود ندارد، بر اســاس داده های  کشــور هایی  برای 
کم ندارند و با استفاده از روش نسبت دهی زیر عمل می شود: داده ای 

WWT=α+ δR+ ε  

 

که ایران را شامل نمی شود. کشور دچار نقص داده بودند  در سال 2018، 18 

:)SNM( مدیریت پایدار نیتروژن

اندازه گیــری فاصلــه اقلیدســی نقطه ایده آل بین شــرایط بهینه بهــره وری در اســتفاده از نیتروژن و 
عملکرد محصول.

بازه مقادیر پس از اعمال تغییر شکل:
بهترین مقدار:0

بدترین مقدار:1.16
واحد:-
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  SNM جدول 4-27. پارامترهای مربوط به

واحدتعریفپارامتر

NUEکیلوگرم نیتروژنبهره وری استفاده از نیتروژن کیلوگرم نیتروژن بر 

NSRکیلومترمربعنیتروژن اضافی کیلوگرم نیتروژن بر 

LNDکشاورزی درصد مساحت زمینزمین 

PRMدرصد مساحت زمینزمین زراعی دائم

NRYکیلوگرم نیتروژن بر هکتارعملکرد نیتروژن خام

NNYکیلوگرم نیتروژن بر هکتارعملکرد نیتروژن نرمال شده

 )25-4(

 )26-4(

 )27-4(

که هیچ  کشــور هایی  که داده های این مســئله وجود ندارد، بر اســاس داده های  کشــور هایی  برای 
کم ندارند و با استفاده از روش نسبت دهی زیر عمل می شود: داده ای 

که ایران را شامل نمی شود. کشور دچار نقص داده بودند  در سال 2018، 46 
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4-4- پایش ماهواره ای آلودگی هوا
یکی از مهم ترین شــاخص های ارزیابی محیط زیســت، شــاخص های آلودگی هوا اســت. با توجه به 
کل محیط زیست، در  اهمیت موضوع، در این مطالعه عالوه بر تحلیل داده های اخذشده از اداره 
کدنویســی الزم، نقشــه های آالینده های استان تهیه و ارائه شده  محیط Google Eeath Engine با 
کد ارائه شــده اســت تا شــاخص ها را بتوان  اســت. همچنین، در پیوســت 5، راهنمای اســتفاده از 

کرد. به صورت هفتگی، ماهانه و یا ساالنه بسته به نیاز به روزرسانی و استفاده 

گســتره ی  که داده های آن ها در  در ایــن پژوهــش بــرای اســتخراج و تحلیل اطالعــات آالینده هایی 
اســتان در دســترس نبوده اســت، از ماهواره ســنتینل 5 استفاده شــده اســت. ماهواره های ســری 
کنون 6 ســری از ایــن ماهواره ها به  Sentinel توســط اتحادیــه اروپــا، ایجــاد و طراحــی شــده اند و تا
فضا پرتاب شــده اســت. یکی از این ســری ها، ســنجنده ســنتینل 5 اســت. اولین ماموریت برنامه 
کنترل آلودگی هوا ســاخت ســنجنده Sentinel-5 است. ماهواره Sentinel-5P یک  کوپرنیک برای 
که توســط دفتر فضایی هلند  کشــور هلند اســت  ح مشــترک بین ســازمان فضایی اروپا ESA و  طر
هدایت می شــود. این ماهواره دارای یک دســتگاه Tropospheric Monitoring Instrument اســت 
کــه طول موج هــای ماوراءبنفــش، محــدوده مرئی، محــدوده مادون قرمــز و مادون قرمــز طول موج 

کوتاه را پشتیبانی می کند.

گازهای ازن،  کیلومتری قرار دارد و بــه نحو قابل قبولی در شناســایی  ایــن ماهــواره در ارتفــاع 824 
متــان، فرمالدئیــد، آئروســل، مونوکســیدکربن، NO2، SO2 می تواند مفید واقع شــود. مشــخصات 

باندهای Sentinel-5 را در جدول زیر مشاهده می شود.

  Sentinel-5 جدول 4-28- مشخصات باندهای

نام باند محدوده طیفی )نانومتر(

ماوراءبنفش 320-270

محدوده مرئی 500-310

مادون قرمز نزدیک 775-675

کوتاه مادون قرمز طول موج  2385-2305
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4-5- تحلیل تطبیقی شاخص عملکرد محیط زیستی
درگذشــته ارزیابی پایداری محیط زیســت با شــاخص های ESI  انجام می شــد. به دلیل ایرادهایی 
گزارش پایداری محیط زیســت )ESI( از ســوی صاحب نظران و محققان سراسر جهان به ویژه  که به 
گرفتند  ح شد، شاخص ها و متغیرها موردبازنگری قرار  کشورهای درحال توسعه در سال 2005 مطر
گــزارش شــاخص عملکرد محیط زیســت )EPI( بر اســاس  گــزارش مزبــور در ســال 2006 بــا عنــوان  و 
متغیرها و شاخص های جدید منتشر شد. EPI شامل مجموعه ای از شاخص های زیست محیطی 
کشورها موردتوجه  که احتماال توســط سیاست گذاران در اغلب  کلیدی اســت  در حوزه موضوعات 
کنند )سلیمانی  کشورها را به سمت سیاست های مناسب هدایت  قرار دارند و همچنین می توانند 

و چراغی، 1396(.

با انتخاب روش نزدیکیـ  بهـ  هدف، شاخص عملکرد محیط زیست )EPI( به دنبال تامین نیازهای 
دولت ها برای بررســی و ارزیابی دســتاوردهای زیســت محیطی انجام شــده است. شاخص عملکرد 
محیط زیســت )EPI(، روشــی را بــرای ارزیابــی اثربخشــی سیاســت های زیســت محیطی در مقابــل 
کردن شــاخص ها، هرکدام از آن ها  اهداف عملکردی مرتبط ارائه می دهد. به منظور قابل مقایســه 

از مقدار صفر تا صد اندازه گیری می شوند.

)EPI( بر اساس اندازه گیری های مرتبط با دو هدف اصلی بناشده است:

کاهش تنش های زیست محیطی بر سالمت انسان )هدف سالمت زیست محیطی(- 1
کوسیستم(- 2 کوسیستم ها و مدیریت منابع طبیعی )هدف حیات ا حفاظت از ا

کوسیستمی تعیین شده  برای هر شاخص، یک هدف مرتبط بلندمدت سالمت عمومی یا پایداری ا
که درجه ای از موفقیت سیاست بلندمدت زیست محیطی را ارائه می دهند. است 

گزارش شاخص عملکرد زیست محیطی )EPI( در سال های 2006، 2008، 2010،  کنون 8 نسخه از  تا
2012، 2014، 2016، 2018 منتشرشده است که تقریبا در هر گزارش تغییراتی در ساختار، شاخص ها، 
کشورها با توجه به دسترسی اطالعات مشاهده می شود.  وزن شاخص ها، نحوه محاسبه و تعداد 

گزارش های متوالی امکان پذیر نیست. ازاین رو امکان مقایسه مقدار و رتبه شاخص ها در 

گزارش های )EPI( تا سال 2010 برای هر کشور و هر شاخص، صرفا براساس فاصله وضع موجود کشور 
گرفته شــده، محاســبه می شــد و روند پیشرفت شــاخص ها محاسبه نمی شد؛ اما در  باهدف در نظر 
گزارش سال 2012 به صورت آزمایشی عالوه بر اندازه گیری نزدیکیـ  بهـ  هدف شاخص ها در وضع موجود،
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 »نــرخ پیشــروی« و رونــد تغییــرات را باهــدف پاســخگویی بهتــر بــه اهــداف و نیازهای خط مشــی نیز 
اندازه گیری کرد. در این نسخه رتبه بندی مجدد برای بازه زمانی 2000-2010 انجام شد و امکان مقایسه 

عملکرد محیط زیست کشورها در 10 سال متوالی برحسب متدولوژی سال EPI( 2012( میسر شد.

اصــالح نســخه ها و تغییــرات در آن هــا لزومــا بــه دلیــل وجــود اشــتباهات در )EPI( نیســت، بلکــه 
گرفتــه بین نســخه ها به منظور ایجــاد مجموعــه داده های موجــود جدید، درک  تعدیــالت صــورت 
علمــی و قضاوت هــای تخصصــی بــرای اصالح و بهبود )EPI( انجام شــده اســت. این شــاخص ها از 
بین مطالعه مقاالت سیاست های زیست محیطی، اهداف توسعه هزاره و قضاوت های حرف های 

انتخاب شده اند.

کشــور با توجه  که وضعیت هر  به طورکلی روند عملکرد محیط زیســت طی یک دهه نشــان می دهد 
به سیاســت های محیط زیســتی اتخاذشــده و اجرای آن ها در دو حوزه »سالمت محیط زیستی« و 
کوسیســتمی« در حــال »بدتر شــدن« یا »بهتر شــدن« و همچنین »رو به بهبــود« یا »رو به  »بقــای ا
قهقرا« اســت. رتبه روند عملکرد محیط زیســت با رتبه عملکرد در سال 2012 متفاوت بود، چنانکه 
رتبه روند ایران در سال 2012، 4 رتبه بدتر از رتبه عملکرد محیط زیست در آن سال بود )رتبه روند 

811 و رتبه عملکرد 114(.

کنــون دارای رتبه خوبی باشــد، اما روند نامناســبی را  کشــور هم ا در ایــن تحلیل ممکن اســت یک 
کارآمد محیط  کند و یا بالعکس از رتبه بدی برخوردار باشــد، اما به دلیل اتخاذ سیاســت های  طی 
کشــور آذربایجان در سال 2012، برابر  زیســتی، از روند رو به بهبود برخوردار باشــد. برای مثال، رتبه 
کی از وضعیت بســیار مناســب و رو به بهبــود به لحاظ اجرای  که حا بــا 111، امــا رتبــه روند آن 2 بود 

کارآمد است. سیاست های محیط زیستی 

کشــور را در  بــا بهره گیــری از داده هــای بهتــر توانســت 178   )EPI( ،2014   پنجمیــن نســخه ســال
رتبه بندی عملکرد محیط زیستی لحاظ نماید. این پیشرفت بزرگی نسبت به نسخه های پیشین 

بود و دارای درس های مهمی برای مدیریت محیط زیستی جهان است.

درنهایــت، )EPI( ســال   2014 در تکمیــل رونــد آزمایشــی )EPI( ســال 2012 یــک دیــدگاه جدیــد در 
عملکرد محیط زیســتی تاریخی و تاثیر سیاســت های زیســت محیطی در ســطح ملی فراهم نموده 
اســت. با اســتفاده از داده های ســری های زمانی تاریخی و اســتفاده از چارچوب )EPI( سال   2014 
گذشــته، بــرای نمــرات و رتبه هــا )EPI( در همه  گــردآوری داده هــای زیســت محیطی  و روش هــای 

موضوعات و شاخص ها شیوه برگشت به عقب را ارائه داده است.



سنجش وضعیت پایداری زیست محیطی استان قزوین 92

کیفیــت هــوا و جنــگل شــامل شــاخص های جدیــد بــرای آلودگی هــوا و تغییر در پوشــش  موضــوع 
که نتایج با اســتفاده از داده های ماهواره ای پیشــرفته تهیه شــده و بازتاب بهتری از  جنگل اســت 
کشــورها ارائه می دهد. هنوز برای برخی از شــاخص های مهم و قابلیت های  محیط زیســت واقعی 

اندازه گیری ضعف هایی باقی است.

که تغییر در  کشــورها اجازه نمی داد  گزارش های پیشــین )EPI( به  که ذکر شــد متدلوژی  همان طور 
کنند. برای اولین بار، )EPI( سال  کاهش تلقی  رتبه بندی خود را به عنوان نشان های از بهبود و یا 

کرد.   2014 ابزاری برای مقایسه عملکرد فعلی با عملکرد تاریخی را فراهم 

کاهش  کشورها در دستیابی به  شاخص های آب وهوا در )EPI( سال   2014 بر اساس روند پیشرفت 
کاهش انتشــار، بسته به سطح توســعه اقتصادی و توسعه  انتشــار اســت. بااین حال، اهداف برای 
کشورهای موردنظر، متفاوت اســت. در )EPI( سال   2014 شاخص های آب وهوا و  پیش بینی شــده 
کشورها در خصوص چگونگی  انرژی نسبت به این تفاوت ها موردتوجه قرارگرفته اند و دراین باره به 
کاهــش نــگاه جدیدی ارائه شــده اســت. ایــن تغییــر در مجموعــه موضــوع آب وهوا  انجــام اهــداف 
و انرژی در )EPI( ســال   2014 این نســخه نســبت به نســخه های پیشــین بیشــتر با سیاســت گذاری 

مرتبط است.

)EPI( ســال   2014 بــا توجه به اســتقرار اهداف توســعه پایدار ســازمان ملل متحــد )SDGs(، به طور 
خــاص از اهــداف توســعه پایــدار ســازمان ملل متحد پشــتیبانی می نمایــد، به همیــن منظور برای 
کلیــدی از SDG برای آب  که یک جــزء  اولیــن بــار شــاخص جدیــد عملکــرد ملی تصفیه فاضــالب را 

کرد. است، اندازه گیری 

)EPI( در سال   2014 ایران دارای نمره عملکرد 51.80 و رتبه 83 و نمره روند 9.30 است.

4-5-1- وضعیت ایران ازنظر شاخص عملکرد زیست محیطی
رتبــه ایــران ازنظر شــاخص عملکرد زیســت محیطی در ســال های 2006 تا 2018 در جــدول )29-4( 
کــه مــا بــرای جلوگیــری از تخریب  آمــده اســت. شــاخص عملکــرد زیســت محیطی نشــان می دهــد 
محیط زیســت چــه اقدامــی بایــد انجــام دهیم و عملکرد مــا در این زمینــه چه بوده اســت؟ در این 

گرفته می شود. شاخص همه موارد در نظر 
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جدول 4- 29- جایگاه ایران در شاخص عملکرد محیط زیست )سال های 2006 تا 2018(  

رتبه سال

35 2006

76 2008

60 2010

114 2012

83 2014  

105 2016

80 2018

در ســال 2006 ایــران بــا رتبــه 35 ازنظــر شــاخص عملکــرد، دارای باالترین رتبــه در ســاله ای بعد از 
انقــالب اســت. در ســال 2012، نمــره ایــران با 61 پله ســقوط بــه رده 114 افزایش می یابد و در ســال 
  2014 مجددا به رتبه 83 می رسد و از بهبود شاخص عملکرد زیست محیطی برخوردار می شود. در 
کشور  سال 2016 با سقوط 22 پله ای نسبت به سال   2014، با نمره 66.23، رتبه 105 را در میان 81 

کسب می کند. موردبررسی 

کشور ایران در سال 2016   جدول 4- 30- مؤلفه ها و شاخص های اصلی عملکرد زیست محیطی 

درصد تغییرات 
10 ساله رتبه نمره شاخص ها ردیف

109 63.21 گرفتن با مخاطرات محیطی در معرض قرار  1

- - - NO2 گرفتن با آلودگی هوا- میانگین در معرض قرار  2

-8 148 66.24 PM2.5 گرفتن با ذرات آلودگی هوا- میانگین در معرض قرار  3

1.05 69 92.53 کیفیت هوای درون خانه 4

13.77 123 77.72 PM2.5 آلودگی هوا- احتمال ریزش ذرات 5

1.21 96 76.72 ک شاخص فاضالب خطرنا 6

23.6 92 77.05 شاخص آب آشامیدنی ناسالم 7

0 92 55.91 تصفیه فاضالب 8
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درصد تغییرات 
10 ساله رتبه نمره شاخص ها ردیف

28.2 92 89.85 راندمان استفاده از نیتروژن 9

0 1 100 تعادل نیتروژن 10

- - - از دست دادن پوشش درختی 11

-19.29 110 33.17 ذخایر ماهی 12

-6.68 131 64.48 مناطق حفاظت شده زمینی )وزن بیوم ملی( 13

-4.27 138 62.72 مناطق حفاظت شده زمینی )وزن بیوم جهانی( 14

-2.15 138 58.26 گونه های حفاظت شده )ملی( 15

-3.1 138 60.34 گونه های حفاظت شده )جهانی( 16

0.25 76 75.01 مناطق حفاظت شده دریایی 17

68.4 1 100 دستیابی به الکتریسیته 18

- 154 63.15 CO2 کاهش انتشار تمایل به  19

- 96 50.79 کربن کاهش  تمایل به  20

کشور ایران در سال 2018   جدول 4- 31- مؤلفه ها و شاخص های اصلی عملکرد زیست محیطی 

درصد تغییرات نسبت 
به مقدار پایه رتبه نمره شاخص ها ردیف

23.61 37 84.14 سوخت جامد خانگی 1

-0.419 112 85.46 PM2.5 میزان تجاوز مقدار 2

-1.713 104 86.08 PM2.5 گرفتن با ذرات میانگین در معرض قرار  3

6.834 79 55.03 آب شرب 4

9.026 63 62.45 بهداشت 5

100.9 170 21.21 گرفتن میانگین در معرض سرب قرار  6

0 98 64.32 تصفیه فاضالب 7

0 73 32.91 مدیریت پایدار نیتروژن 8
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درصد تغییرات نسبت 
به مقدار پایه رتبه نمره شاخص ها ردیف

-38.46 146 31.66 کسید گوگرد دی ا انتشار  9

1.677 173 8.49 کساید انتشار ترکیبات نیتروس ا 10

26.1 5 91.8 از دست دادن پوشش درختی 11

42.41 39 77.63 ذخایر ماهی 12

-86.16 128 13.82 شاخص تغذیه دریایی منطقه 13

42.44 155 12.15 شاخص معرف منطقه حفاظت شده 14

-2.465 24 95.76 گونه ها شاخص زیست بوم  15

0.024 137 41.05 مناطق حفاظت شده زمینی )وزن بیوم ملی( 16

0.027 140 36.91 مناطق حفاظت شده زمینی )وزن بیوم جهانی( 17

0.022 131 45.59 گونه های حفاظت شده 18

0 72 81.95 مناطق حفاظت شده دریایی 19

1.655 149 27.64 کسید- مجموع کربن دی ا انتشار  20

0 103 30.89 کسید- توان کربن دی ا انتشار  21

183.2 31 78.8 کساید انتشار نیتروس ا 22

-21.24 134 28.7 کربن سیاه انتشار  23

160.8 109 52.78 انتشار متان 24

در خصــوص شــاخص جهانــی عملکــرد زیســت محیطی ســال 2012، 22 شــاخص زیســت محیطی 
گاز  کــه ایــران در بخــش اســتفاده از آب، حفــظ منابــع آبــی، انتشــار  مورداندازه گیــری قرارگرفته انــد 
کمتــر از 2.5 میکرون، ضعیف تریــن عملکرد را در  گلخانــه ا ی و انتشــار ذرات معلــق  گازهــای  CO2 و 

میان ســایر شــاخص ها به خود اختصاص داده اســت. به طورکلی شاخص عملکرد زیست محیطی 
کشــور اســت. وقتی ســطح جنگل  درواقع منعکس کننده وضعیت محیط و ســالمت انســان در هر 
کاهــش می یابــد، این بی معنــای افزایــش ریزگردها، تشــدید آلودگی هــوا و افزایش  براثــر تخریب هــا 
کاهش منابع آبی و بهداشت  بیماری های ریوی اســت. وقتی تاالب ها خشک می شوند به معنای 

کمتر است.
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گندم بــود. اصرار بــر خودکفایــی همراه با  کاهــش رتبــه ایــران، اصــرار بر خودکفایــی  از دالیــل دیگــر 
کافی، به حفر تعداد زیادی از حلقات چاه عمیق و نیمه عمیق  کشاورزی فاقد زیرساخت الزم و آب 
کاهش ســطح آب های زیرزمینی و نشســت زمیــن را در پی داشــت. ارتفاع  کــه درنتیجــه  انجامیــد 
کاهــش یافــت. در جنــوب تهــران، زمیــن بیش از  آب زیرزمینــی در 70 دشــت ایــران بیــش از 2 متــر 
کرد، درحالی که بر اســاس اســتاندارد جهانی، نشســت 4 میلی متری زمین  63 ســانتی متر نشســت 
کولوژیکــی ایران و  کاهش پایــداری ا به عنــوان بحــران تلقــی می شــود. نتیجــه همه ایــن اقدامــات، 
که همچنان  کشــور و رکــورد جهانی آلودگی تهــران بود. مشــکالتی  افزایــش ریزگردهــا در 22 اســتان 
کاهش رتبه  کشــور همراه اســت. همچنین سدســازی را می توان به عنوان یکی از مهم ترین علل  با 
کثــر تاالب های پایین دســت فدای ســدها  گرفــت. در ایــن ســال ها حقابــه طبیعــی ا ایــران در نظــر 
می شــوند و خشــکی بی ســابقه تاالب هــا و دریاچه های داخلــی ازجمله ارومیه، مهارلــو، بختگان و 

گاوخونی اتفاق افتاده است )سلیمانی و چراغی، 1396(.

کشور  گذشته و نتایج روند عملکرد زیست محیطی  تحلیل های آماری این شاخص با توجه به دهه 
که ایران در ارتباط با شیالت و  برای رســیدن به اســتانداردها و اهداف تعیین شــده نشان می دهد 
کنترل بیماری های  ماهیگیــری بــا روند مثبت 20.7 و آلودگی هوای محیط های مســقف با 20.6 و 
که مشــاهده می شــود عملکرد  کودکان با 71.2 مواجه بوده اســت. همان گونه  محیطی و مرگ ومیر 
کشــور در شــاخص های شــیالت و ماهیگیری و آلودگی هوای محیط های مســقف  زیســت محیطی 
کــودکان و نیز مناطق حفاظت شــده دریایی دارای  کنتــرل بیماری هــای محیطی و مرگ ومیر  و نیــز 
گرفتن با ذرات معلق  روندی مثبت بوده است، اما در خصوص آلودگی هوا خصوصا در معرض قرار 
گونه های حفاظت شده ملی و جهانی  کوچک تر از 2.5 میکرون و مناطق حفاظت شده زمینی و نیز 
که هرکدام از این شاخص ها در تعیین عملکرد زیست محیطی سالیانه  روندی منفی داشــته اســت 
کشــور روندی  که عملکرد زیســت محیطی  گفت  کشــور تاثیرگــذار بوده انــد، امــا به طورکلی می تــوان 
کوسیســتم با  مثبت داشــته اســت و شــاخص های بهداشــت محیط با روند مثبت 7/8 و پویایی ا

کرده اند. روند 8/7- نقش اساسی در امتیاز ایران ایفا 

در ســال 2014   تغییر اساســی و جهش باالی علمی در عملکرد زیســت محیطی ایران ازنظر شاخص 
گرفــت، امــا متاســفانه در ســال 2016 دوباره ســقوط جایــگاه ایران را ازنظر شــاخص  )EPI( صــورت 

کشورها شاهد بودیم. عملکرد زیست محیطی نسبت به سایر 
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کشور  کشور مربوط به تنوع زیستی و زیستگاه با رتبه 133 از 180  در سال 2016 ضعیف ترین عملکرد 
کیفیت هوا با رتبه 109،  اســت. پس ازآن به ترتیب شــیالت با رتبه 110، اثرات بر ســالمت با رتبه 109، 
کشاورزی با رتبه 68 قرار  آب و بهداشت با رتبه 101، اقلیم و انرژی با رتبه 79، منابع آب با رتبه 92 و 

می گیرد. شاخص جنگل فاقد آمار است.

کــه ضــرورت آسیب شناســی سیاســت گذاری های منجــر بــه این عملکــرد ضعیف  نکتــه قابل تأمــل 
را نشــان می دهــد، انتشــار بارســنجی عملکــرد زیســت محیطی ایــران در ســال 2006، بــر اســاس 
گزارش ســال 2016 اســت. مقایســه رتبه ایران در این دو سال نشــان می دهد؛ به جز  شــاخص های 
بهبود نســبی شــاخص منابع آب و زیرشــاخه فاضــالب و ثابت ماندن رتبه اقلیــم و انرژی، افت بارز 
کیفیت  که حادترین آن در شاخص  رتبه عملکرد زیســت محیطی در تمامی شــاخص ها وجود دارد 

هوا با افت رتبه از 52 به 109 است.

گزارش »شبکه ردپای جهانی« تایید می کند.  نگرانی های ناشــی از وضعیت محیط زیســت ایران را 
این شبکه ابتدا پهنه های قابل بهره برداری یک سرزمین را بر حداقل فضای موردنیاز برای تامین 
معاش یک فرد تقســیم می کند. عدد به دســت آمده ســرانه ظرفیت زیســتی یک منطقه و سرزمین 
اســت. ســپس میانگیــن مصــرف هــر فــرد را از منابــع در تعــداد افــراد ســرزمین ضرب می کنــد. عدد 
گاهی برای محاســبه دقیق تــر آن می توان به  کــه  کولوژیک ســرزمین، اســت  به دســت آمده ردپای ا

کربن پرداخت. محاسبه ردپای 

کولوژیک یک سرزمین آئین های در برابر برنامه های توسعه قرار  مقایســه ظرفیت زیســتی و ردپای ا
داده و وضعیت و پایداری توســعه در آینده را پیشــگویی می کند. مقایســه روند دو نمودار ظرفیت 
که به موازات  کولوژیک ایران را در فاصله ســال های 1961 تا 2012 نشــان می دهد  زیســتی و ردپای ا
کشــور در اثر افزایش جمعیت و نیز تخریب محیط زیســت ناشــی از  ســقوط ســرانه ظرفیت زیســتی 
کشــور صعودی بوده است. به گونه ای  کولوژیک  برنامه های ناپایدار توســعه، نمودار ســرانه ردپای ا
کولوژیــک 2.8 هکتار  کــه در ســال 2012 ســرانه ظرفیت زیســتی ایــران 0.9 هکتــار جهانی و ردپــای ا
کولوژیک قرار دارد و میزان مصرف  جهانی است. به این ترتیب ایران در لیست قرمز آسیب دیدگان ا

کشور است. منابع زیستی و تاثیر آن بر محیط زیست، حدود 1.3 برابر ظرفیت زیستی 

کشــاورزی، شــرب و صنعــت  گزارش هــای بانــک جهانــی )2015(، مصــرف آب در بخــش  بــر اســاس 
به ترتیــب 70، 11.36 و 2.23 درصــد اســت. ایــن ســه بخــش مهم تریــن بخش هــای مصرف کننــده 
گرچه میزان مصرف آب  کشــاورزی اســت. ا آب هســتند و بیشــترین مصرف آب در ایران در بخش 
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گرمایش،  که شــامل مصــارف بهداشــتی، ســرمایش و  در ســایر بخش هــا ازجملــه بخــش خدمــات 
پخت وپــز و شستشــوی ظــروف و... اســت نیــز قابل توجــه اســت. این نســبت ارتباط معنــاداری با 
کشورهای پیشــرفته تر با صرفه جویی در بخش  که  کشــورها دارد. به گونه ای  ســطح توســعه یافتگی 
که به ارزش افزوده بیشتر منجر  کشاورزی، سهم بیشتری از آب را در بخش صنعت مصرف می کنند 

می شود.

شــاخص بهــره وری آب نمایانگر میزان تولیــد ناخالص داخلی به ازای هر مترمکعب آب اســت. این 
کمیاب تولید است؛  که آب )و نه زمین( نهاده  کشورهای خشک و نیمه خشک  شاخص به ویژه در 
بســیار حائــز اهمیــت اســت. در فاصلــه ســال های 2014 تــا 2019   وضعیت ایــران در این شــاخص با 
که در مقایســه با  افت وخیزهایی از 2.46 دالر به 2.57 دالر به ازای هر مترمکعب آب رســیده اســت 

میانگین جهانی 14 دالر بسیار نازل بوده و نشان از اتالف منابع محدود آبی دارد.

که اوال سابقه سیاست های تنظیمی  این وضعیت ایران در حوزه محیط زیســت در شــرایطی است 
کشــور به نیم قرن می رسد و ثانیًا تا افق 1404 و هدف دستیابی به رتبه اول  در حوزه محیط زیســت 

منطقه فقط دو برنامه توسعه باقی است.

کشورها 4-5-2- مقایسه عملکرد زیست محیطی ایران با سایر 
در جــداول 4-32 و 4-33 مقایســه ای بیــن زمینه هــای اصلــی و درصــد تغییرات 10 ســاله عملکرد 
زیســت محیطی ایــران بــا عربســتان ســعودی و ترکیــه در ســال 2016 و 2018 انجام گرفتــه اســت. در 
جــداول 4-34 و 4-35 نیــز مقایســه ای بیــن زمینه های اصلــی و درصد تغییرات نســبت به مقدار 
پایــه عملکــرد زیســت محیطی ایران با اســرائیل )فلســطین اشــغالی( و ژاپــن در ســال 2016 و 2018 

انجام گرفته است.

کــه شــاخص عملکرد  کشــور خاورمیانه هــای نشــان می دهد  به طورکلــی بررســی جایــگاه ایــن ســه 
محیط زیســت در آن هــا به طــور دائم در نوســان بوده و سیاســت های زیســت محیطی از عدم ثبات 
کشــورها رنج می برنــد. این امر می تواند در آینده نزدیــک به مثابه زنگ خطری برای  جــدی در این 
تشــدید بحران هــای زیســت محیطی در خاورمیانــه باشــد. بدیــن لحاظ به نظر می رســد بررســی و 
کشــورهای قدرتمند خاورمیانه می تواند  کنونی محیط زیســت در  کاوی عوامــل موثر در وضعیت  وا
راه حل هــای موثــری بــرای مدیریــت و برنامه ریزی هــای صحیــح زیســت محیطی در ایــن منطقــه 

استراتژیک ارائه دهد.
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جــدول 4- 32- مقایســه زمینه هــای اصلــی عملکرد زیســت محیطی ایران با عربســتان ســعودی و ترکیــه به عنوان   
کشورهای دارای رتبه برتر در خاورمیانه )در سال 2016(

ترکیه عربستان سعودی ایران زمینه ها

74.43 55.46 63.21 اثرات بر سالمت

79.30 73.64 76.68 کیفیت هوا

85.06 86.99 76.89 آب و بهداشت

78.99 85.80 55.91 منابع آب

87.04 38.21 92.39 کشاورزی

68.48 - - جنگل

57.82 33.90 33.17 شیالت

22.53 81.69 64.16 تنوع زیستی و زیستگاه ها

47.77 48.30 53.88 اقلیم و انرژی

جدول 4- 33- مقایسه زمینه های اصلی عملکرد زیست محیطی ایران با اسرائیل )فلسطین اشغالی( )2018(  

ژاپن اسرائیل )فلسطین اشغالی( ایران زمینه ها

90.78 95.67 85.12 کیفیت هوا

96.6 92.03 58.74 آب و بهداشت

100 86.92 21.21 فلزات سنگین

94.06 99.49 64.32 منابع آب

45.41 26.03 32.91 کشاورزی

72.34 75.82 20.07 آلودگی هوا

37.89 29.26 91.8 جنگل

36.79 85.34 45.73 شیالت

32.25 59.33 51.89 تنوع زیستی و زیستگاه ها

45.08 57.09 35.93 اقلیم و انرژی
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جدول 4- 34- مقایسه درصد تغییرات ده ساله عملکرد زیست محیطی ایران، عربستان سعودی و ترکیه به عنوان   
کشورهای دارای رتبه برتر در خاورمیانه )2016(

ترکیه عربستان سعودی ایران زمینه ها

0.64 3.57 3.2 اثرات بر سالمت

-48.68 -2.76 1.5 کیفیت هوا

8.36 1.72 3.73 آب و بهداشت

0 0 0 منابع آب

1.49 -90.76 20.52 کشاورزی

0 - - جنگل

19.01 -0.24 -19.29 شیالت

-25.21 -1.75 -3.1 تنوع زیستی و زیستگاه ها

0 0 0 اقلیم و انرژی

جدول 4- 35- درصد تغییرات نســبت به مقدار پایه عملکرد زیســت محیطی ایران، اســرائیل )فلســطین اشــغالی(   
و ژاپن )2018(

ژاپن اسرائیل )فلسطین اشغالی( ایران زمینه ها

-0.776 148,3 7.407 کیفیت هوا

-0.392 -0.39 7.978 آب و بهداشت

0 13.458 100.9 فلزات سنگین

0 0 0 منابع آب

0 0 0 کشاورزی

15.651 22.35 -32.88 آلودگی هوا

-10.235 31.093 26.1 جنگل

-31.566 23.61 -40.8 شیالت

-2.356 3.003 0.232 تنوع زیستی و زیستگاه ها

-9.714 12.782 32.88 اقلیم و انرژی
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4-5-3- برداشت های نادرست تصمیم گیرندگان از شاخص عملکرد محیط زیست 
)EPI(

جلب توجــه  کشــورها،  رتبه بنــدی  و  محیط زیســت  عملکــرد  شــاخص  اصلــی  اهــداف  از  یکــی 
کشورها است و از این  تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران در خصوص نحوه مدیریت محیط زیست 
که سیاســت های آن ها در جهت بهبود یا پســرفت عملکرد  طریق می توانند به آن ها نشــان دهند 
کید  کــه در مــورد نســخه های متوالــی )EPI( ذکر شــد، علیرغــم تأ محیط زیســت اســت. همان طــور 
گزارش هــا بــه اینکه تغییرات امتیازات و رتبه ها در ســال های مختلف قابل مقایســه نیســتند،  ایــن 
کشــور ما توسط برخی سیاست گذاران و  رتبه های عملکرد محیط زیســت در ســال های مختلف در 
که موجب برداشت های نادرست از شاخص ها و رتبه های آن ها  گرفت  رسانه ها مورد مقایسه قرار 

شده است )سلیمانی و چراغی، 1396(.

یکی دیگر از دالیل سوءبرداشت، نبود اطالعات برای اندازه گیری شاخص های برخی از موضوعات 
که اطالعات آن ها در دسترس  کشــاورزی پایدار است. ازاین رو موضوعات با شاخص هایی  ازجمله 
کشــاورزی پایدار با توجه به دو شاخص یارانه های  بود، اندازه گیری شــده اند. به طور مثال موضوع 
کشــاورزی و مقررات آفتکش ها امتیاز داده شــده اســت. عدم توجه به شــاخص ها و زیرشــاخه ها و 
صرفا توجه به نمره و رتبه شاخص می تواند به سوءبرداشت هایی از موضوع منجر شود. برای مثال 
کود و سم نیز بیش ازحد  کشــور ما در شــرایط پایداری قرار ندارد و استفاده از  کشــاورزی در  موضوع 
گزارش  کشاورزی برجای می گذارد، اما این موضوع در  که آثار نامطلوبی را بر محصوالت  مجاز است 
کشاورزی  کامال برعکس نشان داده شده و با رتبه 71 و امتیاز 92،  عملکرد محیط زیست سال 2014   
از وضعیــت بــه نســبت خوبی برخوردار اســت، درحالی که این امتیــاز و رتبه حاصــل اندازه گیری دو 

شاخص مذکور است.

که در صورت عدم تحلیل و توجیه، با سوءبرداشت مواجه  مسئله قابل ذکر دیگر، رتبه بندی است 
خواهد شد. برای مثال موضوع مدیریت پایدار جنگل، در سال 2012 دارای رتبه 1 و در سال 2014   
که علت این تغییر رتبه را می توان تغییرات در تعداد شــاخص های این موضوع  دارای رتبه 16 بود 
از 3 شــاخص )تغییــر در تعــداد درختان موجود و پوشــش جنگلی و از دســت رفتــن جنگل( به یک 
کشــور دانســت.  کشــورهای مورد ارزیابی از 132 به 187  شــاخص )پوشــش جنگلی( و تغییر تعداد 
نکتــه قابل ذکــر دیگــر اینکه موضوع جنگل با احتســاب امتیاز در رتبه دوم قــرار دارد، اما با توجه به 
کشور در رتبه 16  کشور در این موضوع در رتبه اول قرار دارند، بنابراین رتبه آن پس از 15  اینکه 15 
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که این موضوع حائز اهمیت و توجه اســت. با توجه به نکات فوق الذکر، جهت اســتفاده  قرارگرفته 
گیرد و صرفا  گزارش عملکرد محیط زیست، بایستی در همه جزئیات توجه ویژه ای صورت  از نتایج 

کافی نیست. توجه به امتیاز و رتبه 



بــا توجــه بــه ارائــه و معرفی شــاخص های محیــط زیســتی EPI، شــاخص های دیده بانــی و آلودگی 
هــوا بــه محاســبه ی آن هــا برای اســتان قزوین و در ســطح اســتانی و در ســطح پهنه های آمایشــی 
که نتایج در این بخش ارائه می شود. به عالوه، با توجه به اهمیت مبحث های  پرداخته شده است 
گرفته شــده است.  زیســت توده، فرونشســت و آلودگی هوا، بخش های مجزا برای این موارد در نظر 
گــزارش از آن ها در  ح شــده و در این  کشــوری مطر بــر اســاس اینکــه شــاخص های اولیــه در مقیاس 
که با توجه بــه نتایج حاصل ازنظر ســنجی  مقیــاس اســتانی اســتفاده می شــود،  برخی شــاخص ها 
گشته  کارشناســان استانی، برای اســتان مصداق نداشته، محاســبه نشده و حذف  انجام شــده از 

که در ادامه به آن ها اشاره شده است. است 

کارشناسان 5-1- نتایج نظرسنجی از 
هرچند ضرایب اهمیت شاخص های ارزیابی پایداری محیط زیست در استاندارد جهانی مشخص 
اســت، بااین حال در این پژوهش، ضرایب اهمیت وزنی شــاخص ها و ســطح مناســب برای پایش 

کارشناسان استانی نیز تعیین شد. آن ها بر اساس نظر 

نتایج تعیین وزن اهمیت شاخص ها در جدول 5-1 ارائه شده است. همچنان که مالحظه می شود، 
کارشناســان استانی به ترتیب شــاخص های »شاخص زیست بوم  پراهمیت ترین شــاخص ها ازنظر 

5

نتایج

فصل 5؛ نتایج
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گونه هــا«، »منطقه حفاظت شــده محیط زیســتی« و »متوســط درصــد از بین رفتــن جنگل ها در 5 
کم اهمیت ترین شاخص ها به ترتیب،  کسید« بوده اســت. همچنین،  کربن دی ا ســال« و »انتشــار 
»منطقه حفاظت شــده دریایی«، »مناطق حفاظت شــده زمینی_ بیوم جهانی« و »شاخص تغذیه 
کمترین  دریایی منطقه« بوده اســت. شــاخص های اخیر چون موضوعیتی در اســتان نداشته اند، 
کرده انــد و لــذا در اســتان الزم نیســت بــر روی آن ها محاســبات یــا تحلیل انجام  کســب  امتیازهــا را 
کمتر بوده اســت و در ادامه تحلیل ها در مناطق آمایشــی  شــود. امتیاز ســه شــاخص مذکور از 1/5 
کتسابی شاخص ها از منظر کارشناسان استانی  موردبررسی قرار نگرفتند. در شکل )5-1( که امتیاز ا

کم رنگ مشخص شده اند. که الزم نیست بررسی شوند، به رنگ  ارائه شده است، سه شاخصی 

کارشناسان   جدول 5-1-نتایج تعیین اهمیت شاخص های عملکرد محیط زیستی بر اساس نظر 

ص
اخ

 ش
کد

کم )1( خیلی زیاد )5(زیاد )4(متوسط )3(کم )2(خیلی 

یاز
امت

ل 
ن ک

گی
یان

م

ن
گی

یان
ر م

ه د
رتب

یار
مع

ف 
حرا

ان

ی
وان

فرا

د 
ص

در
ی

وان
فرا

ی
وان

فرا

د 
ص

در
ی

وان
فرا

ی
وان

فرا

د 
ص

در
ی

وان
فرا

ی
وان

فرا

د 
ص

در
ی

وان
فرا

ی
وان

فرا

د 
ص

در
ی

وان
فرا

HAD538.4617.69323.0800.00430.772.77121.74

PME17.69430.7700.00538.46323.083.3871.39

PMW17.69430.7717.69430.77323.083.3181.38

UWD215.38323.08215.3817.69538.463.3181.60

USD215.38323.08215.38323.08323.083.15101.46

PBD17.69323.08215.38215.38538.463.5451.45

MPA1292.3117.6900.0000.0000.001.08160.28

TBN17.6917.69430.77646.1517.693.3871.04

TBG1184.62215.3800.0000.0000.001.15150.38

SPI17.69215.38215.38538.46323.083.5451.27

PAR17.6917.69215.38538.46430.773.7721.24

SHI17.6900.00323.08323.08538.464.0811.32

TCL00.00215.38215.38753.85215.383.6930.95
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FSS969.2317.69215.3817.6900.001.62131.04

MTR969.23215.38215.3800.0000.001.46140.78

DCT00.00215.38430.77323.08430.773.6931.11

DPT00.0017.69753.8517.69430.773.6241.04

DMT17.69215.38323.08323.08430.773.5451.33

DNT17.69430.77215.38323.08323.083.2391.36

DBT00.00430.77430.77215.38323.083.3181.18

DST00.00323.08430.77323.08323.083.4661.13

DXT00.00430.77215.38430.77323.083.4661.20

WWT17.69430.77215.3800.00646.153.4661.56

SNM215.3817.69753.8500.00323.083.08111.32

کدشاخص ها طبق جدول5-5

کارشناسان   کتسابی شاخص های عملکرد محیط زیستی بر اساس نظر  شکل 5-2- نتایج امتیاز ا
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کارشناسان استانی  در مورد میزان اهمیت شــاخص های دیده بانی توسعه پایدار نیز نظرسنجی از 
که مالحظه می شود ازنظر  ح جدول )5-2( ارائه شــده اســت. همچنان  که نتایج به شــر انجام شــد 
کارشناســان پراهمیت تریــن شــاخص های دیده بانــی، به ترتیــب »میزان مصرف ســاالنه منابع آب 
استان«، »میزان استفاده از سموم کشاورزی«، »سرانه مصرف ساالنه انرژی )گاز طبیعی(«، »میزان 
کودهای شیمیایی« و »سرانه مصرف ساالنه انرژی )برق(« بوده است. از شاخص های  استفاده از 
کم اهمیت تعیین شــده اســت نیز می تــوان به »میزان تولید عســل«، »میــزان تولید  کــه  دیده بانــی 

محصوالت جالیزی« و »تولید فراورده های پروتئینی« اشاره داشت.

کارشناسان   جدول 5-3- نتایج تعیین اهمیت شاخص های دیده بانی توسعه پایدار بر اساس نظر 

ص
اخ

 ش
کد

کم )1( خیلی زیاد )5(زیاد )4(متوسط )3(کم )2(خیلی 

یاز
امت

ل 
ن ک

گی
یان

م

ن
گی

یان
ر م

ه د
رتب

یار
مع

ف 
حرا

ان

ی
وان

فرا

د 
ص

در
ی

وان
فرا

ی
وان

فرا

د 
ص

در
ی

وان
فرا

ی
وان

فرا

د 
ص

در
ی

وان
فرا

ی
وان

فرا

د 
ص

در
ی

وان
فرا

ی
وان

فرا

د 
ص

در
ی

وان
فرا

SD100.0000.00538.46430.77430.773.9250.86

SD200.0017.69538.46215.38538.463.8561.07

SD300.00215.38538.46323.08323.083.54101.05

7-SD400.0000.0017.69430.77861.544.5410.66

SD800.00215.3817.69538.46538.464.0041.08

SD900.0000.00323.08753.85323.084.0040.71

SD1000.00323.08430.77323.08323.083.46111.13

SD1117.69215.38430.77430.77215.383.31131.18

SD1217.6917.69753.8517.69323.083.31131.18

SD1300.0000.00538.46215.38646.154.0830.95

SD1400.0000.00323.08430.77646.154.2320.83

SD1500.0017.69323.08969.2300.003.6290.65

SD1600.0000.00323.08969.2317.693.8560.55

SD1700.00215.38323.08861.5400.003.46110.78
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ص
اخ

 ش
کد

کم )1( خیلی زیاد )5(زیاد )4(متوسط )3(کم )2(خیلی 

یاز
امت

ل 
ن ک

گی
یان

م

ن
گی

یان
ر م

ه د
رتب

یار
مع

ف 
حرا

ان

ی
وان

فرا

د 
ص

در
ی

وان
فرا

ی
وان

فرا

د 
ص

در
ی

وان
فرا

ی
وان

فرا

د 
ص

در
ی

وان
فرا

ی
وان

فرا

د 
ص

در
ی

وان
فرا

ی
وان

فرا

د 
ص

در
ی

وان
فرا

SD1800.00215.38430.77753.8500.003.38120.77

SD1900.00215.38646.15538.4600.003.23140.73

SD2000.00215.38215.38646.15323.083.7771.01

SD2100.00323.08646.15430.7700.003.08160.76

SD2200.00323.08538.46430.7717.693.23140.93

SD2300.00215.38538.46646.1500.003.31130.75

SD2400.00215.38430.77646.1517.693.46110.88

SD2500.00215.38538.46646.1500.003.31130.75

SD2600.00430.77538.46430.7700.003.00170.82

SD2700.00215.38430.77646.1517.693.46110.88

SD2800.00323.08538.46538.4600.003.15150.80

SD29215.38323.08215.38538.4617.693.00171.29

SD30215.38323.0817.69430.77323.083.23141.48

SD3117.69215.3817.69646.15323.083.6291.26

SD32215.3817.69215.38323.08538.463.6291.50

SD3317.69215.38215.38323.08538.463.6981.38

SD34215.3800.00323.08430.77430.773.6291.39

SD3500.0000.00215.38646.15538.464.2320.73

SD3600.0000.00430.77430.77538.464.0830.86

کدشاخص ها طبق جدول5-3
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در مورد ســطح پایش مناســب شــاخص های عملکرد محیط زیســتی و دیده بانی توســعه پایدار نیز 
ح جدول )5-3( ارائه شــده اســت.  که نتایج به شــر کارشناســان اســتانی انجام شــد  نظرســنجی از 
همچنان که مالحظه می شود در اغلب شاخص ها، سطح تحلیل استانی و مناطق آمایشی به عنوان 
سطوح مناسب ارزیابی شاخص های دیده بانی و ارزیابی عملکرد محیط زیستی تعیین شده است. 
لذا در این مطالعه نیز شاخص ها به تفکیک مناطق آمایشی و استان برآورد و تحلیل شد. البته در 
مورد شاخص هایی مانند »کیفیت هوای داخل خانه«، »منطقه حفاظت شده دریایی«، »مناطق 
کارشناسان  حفاظت شده زمینی- بیوم جهانی« و »شاخص تغذیه دریایی منطقه« هم نظر اغلب 
که این شــاخص ها قابلیت پایــش ندارند. البتــه در ارزیابی اهمیت شــاخص های  ایــن بوده اســت 
که در اســتان موضوعیــت و اهمیت ندارنــد و لذا در محاســبات و تحلیل  مذکــور نیز مشــخص شــد 

شاخص ها دخالت داده نشدند.

کاهش عمر در اثر  همچنین، در مورد شــاخص های »تعداد روز های دارای هوای ناســالم«، »ســن 
قرارگیری در معرض سرب به ازای هر صد هزار نفر«، »میزان دسترسی به دفع فاضالب بهداشتی« 
کارشناســان، ســطح شهرســتان ســطح بهتری  کثریت  و »دفع بهداشــتی پســماند« بر اســاس نظر ا
بــرای تحلیــل اســت. با توجه بــه اینکــه برنامه هــای مدیریت پســماند و دفع فاضــالب و همچنین 
ایســتگاه های ســنجش آلودگی هوا معموال در سطح شهرســتان قابل رصد و پیگیری هستند، نظر 

کارشناسان قابل قبول و قابل پیشنهاد است. جمعی 

جدول 5-4- نتایج تعیین سطح مناسب پایش شاخص های عملکرد محیط زیستی و دیده بانی  

ص
اخ

 ش
کد

نه
مو

د ن
دا

قابلیت پایش نداردمناطق آمایش استانشهرستاناستانتع

درصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانی

HAD13861.54323.0800.00215.38

PME131076.92215.3817.6900.00

PMW13861.54430.7717.6900.00

UWD13753.85323.08323.0800.00

USD13861.54323.08215.3800.00

PBD13430.77538.46323.0817.69



09ف لص 5  ن صصف

ص
اخ

 ش
کد

نه
مو

د ن
دا

قابلیت پایش نداردمناطق آمایش استانشهرستاناستانتع

درصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانی

MPA1317.6900.0000.001292.31

TBN131076.9200.00323.0800.00

TBG1300.0000.0000.0013100.00

SPI131184.6200.00215.3800.00

PAR131184.6200.00215.3800.00

SHI131184.6200.00215.3800.00

TCL13753.85215.38323.0817.69

FSS13323.0800.0017.69969.23

MTR13215.3817.6917.69969.23

DCT13861.54215.38323.0800.00

DPT13753.85323.08323.0800.00

DMT13646.15323.08323.0817.69

DNT13646.15215.38323.08215.38

DBT13646.15215.38323.08215.38

DST13753.85323.08323.0800.00

DXT13646.15323.08323.0817.69

WWT13538.46538.46323.0800.00

SNM13861.54430.7717.6900.00

SD113538.46430.77430.7700.00

SD213646.15430.77323.0800.00

SD3131076.9217.69215.3800.00

7-SD4131076.92215.3817.6900.00

SD813861.54323.08215.3800.00
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ص
اخ

 ش
کد

نه
مو

د ن
دا

قابلیت پایش نداردمناطق آمایش استانشهرستاناستانتع

درصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانی

SD913861.54430.7717.6900.00

SD1013430.77753.85215.3800.00

SD1113430.77215.38215.38538.46

SD1213753.8517.69430.7717.69

SD13131184.6217.6917.6900.00

SD14131076.92215.3817.6900.00

SD1513538.46430.77430.7700.00

SD1613969.23323.0817.6900.00

SD1713969.23323.0817.6900.00

SD1813969.23323.0817.6900.00

SD1913969.23323.0817.6900.00

SD20131076.92215.3817.6900.00

SD2113969.23323.0817.6900.00

SD2213969.23323.0817.6900.00

SD2313969.23323.0817.6900.00

SD2413969.23323.0817.6900.00

SD2513969.23323.0817.6900.00

SD26131076.92215.3817.6900.00

SD2713969.23323.0817.6900.00

SD28131076.92215.3817.6900.00

SD2913323.08430.77646.1500.00

SD3013323.08323.08753.8500.00

SD3113323.08646.15430.7700.00
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ص
اخ

 ش
کد

نه
مو

د ن
دا

قابلیت پایش نداردمناطق آمایش استانشهرستاناستانتع

درصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانی

SD3213430.77646.15323.0800.00

SD3313753.85538.4617.6900.00

SD3413646.15538.46215.3800.00

SD3513753.85323.08323.0800.00

SD3613753.85323.08323.0800.00

کدشاخص ها طبق جدول5-3

5-2- نتایج شاخص های عملکرد محیط زیستی
نمره شاخص های عملکرد محیط زیست )EPI( به دست آمده برای استان قزوین در جدول )5-5( 
گانه عملکرد محیط زیستی به جز سه شاخص »مناطق  ارائه شــده است. از بین شــاخص های 24 
حفاظت شــده دریایی«، »شــاخص تغذیه دریایی منطقه« و »مناطق حفاظت شده زمینی جهانی 
کــه در اســتان قزویــن موضوعیــت ندارنــد و طبــق نظرســنجی انجام شــده از  )وزن بیــوم جهــان(« 
کارشناسان استانی نیز لزومی به بررسی آن ها نبوده است، سایر شاخص ها ارائه شده است. نحوه 

کلیه شاخص ها، در بخش مربوطه در فصل قبل اشاره شده است. محاسبه 

جدول 5-5- نمره شاخص های EPI برای استان قزوین و ایران  

نمره استان قزوین )از 100( نمره ایران )از 100( شاخص ها ردیف

78.7 84.14 سوخت جامد خانگی 1

25.0 86.08 PM2.5 میانگین قرارگیری در معرض ذرات 2

79.3 85.46 PM2.5 میزان تجاوز مقدار 3

96.1 62.45 بهداشت 4

57.8 55.03 آب شرب 5

21.2 21.21 میانگین قرارگیری در معرض سرب 6
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نمره استان قزوین )از 100( نمره ایران )از 100( شاخص ها ردیف

40.5 41.05 مناطق حفاظت شده زمینی )وزن بیوم ملی( 7

40.3 45.59 گونه های حفاظت شده 8

12.2 12.15 شاخص معرف منطقه حفاظت شده 9

96.4 95.76 گونه ها شاخص زیست بوم  10

91.8 91.8 از دست دادن پوشش درختی 11

100 77.63 ذخایر ماهی 12

22.4 27.64 کسید- مجموع کربن دی ا انتشار  13

25.0 30.89 کسید- توان کربن دی ا انتشار  14

44.4 52.89 انتشار متان 15

68.8 78.8 کساید انتشار نیتروس ا 16

28.7 28.7 کربن سیاه انتشار  17

20.6 31.66 کسید گوگرد دی ا انتشار  18

1.6 8.49 کساید انتشار ترکیبات نیتروس ا 19

58.1 64.32 تصفیه فاضالب 20

51.0 32.9 مدیریت پایدار نیتروژن 21

58/7 62/8 کل EPI  طبق اوزان اهمیت استاندارد جهانی نمره 

48/9 - کارشناسان استانی کل EPI بر اساس اوزان اهمیت  نمره 

که در  کلــی بــا توجه به اعــداد و نمرات ارائه شــده در جدول )5-5(، مشــخص می شــود  به صــورت 
رابطه با شــاخص های مانند ســوخت جامد خانگی، آب شــرب، مناطق حفاظت شــده زمینی، از 
دســت دادن پوشــش درختی، ذخایر ماهــی، تصفیه فاضالب و مدیریت پایــدار نیتروژن وضعیت 
کشوری بهتر است؛ اما در رابطه با شاخص هایی مانند قرارگیری  استان قزوین به نسبت وضعیت 
کشــوری مساعد  کوچک تر از 2.5 میکرون و ســرب، عالوه بر اینکه وضعیت  در معرض ذرات معلق 
نیســت، شــرایط اســتان قزویــن بحرانی تــر اســت. تحلیل بیشــتر در بخــش جمع بندی ارائه شــده 

است.
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در جــدول 5-6 بــر اســاس تجــارب حاصــل از ایــن مطالعــه، نقــاط قــوت و ضعــف شــاخص های 
موردبررســی ارائه شــده اســت. به نظر می رســد با توجه به اینکه در مورد شــاخص های آلودگی هوا 
امکان اســتفاده از داده های ســنجش از راه دور به طور رایگان وجود دارد، اســتفاده از این ظرفیت 

می تواند دستاوردهای قابل توجهی داشته باشد.

جدول 5-6-آسیب شناسی شاخص های EPI در سطح استان قزوین  

نقطه ضعفنقطه قوتاهمیتشاخصردیف

وجود آرشیو اطالعاتلزوم بهبود شرایط استانسوخت جامد خانگی1

میانگین قرارگیری در معرض 2
PM2.5 ذرات

ج شدن از وضعیت  لزوم خار
امکان استفاده از سنجش  از دوربحرانی

3PM2.5 امکان استفاده از سنجش  از دورلزوم بهبود شرایط استانمیزان تجاوز مقدار

وجود آرشیو اطالعاتلزوم بهبود شرایط استانبهداشت4

لزوم بهبود وضعیت متوسط آب شرب5
وجود آرشیو اطالعاتاستان

میانگین قرارگیری در معرض 6
سرب

قرارگیــری در معــرض ســرب بــه 
مشکالتی مانند پوکی استخوان 

منجر می شود.
ج شــدن از وضعیت  / لزوم خار

بحرانی

فقدان 
اطالعات 

کافی

مناطق حفاظت شده 7
کاربردی ندارددریایی در استان 

مناطق حفاظت شده زمینی 8
)وزن بیوم ملی(

لزوم بهبود وضعیت متوسط 
امکان استفاده از سنجش از دوراستان

مناطق حفاظت شده 9
کاربردی نداردزمینی )وزن بیوم جهان( در استان 

لزوم بهبود وضعیت متوسط گونه های حفاظت شده10
وجود آرشیو اطالعاتاستان

شاخص معرف منطقه 11
حفاظت شده

ج شدن از وضعیت  لزوم خار
بحرانی

وجــود آرشــیو اطالعــات/ امــکان 
افزایــش  بــرای  حمایــت  جلــب 

سطح مناطق حفاظت شده
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نقطه ضعفنقطه قوتاهمیتشاخصردیف

گونه ها12 لزوم حفظ شرایط مساعد شاخص زیست بوم 
امکان استفاده از سنجش از دوراستان

از دست دادن پوشش 13
درختی

لزوم حفظ شرایط مساعد 
امکان استفاده از سنجش از دوراستان

کاربردی نداردذخایر ماهی14 ح شده در این شاخص، در استان  گونه های مطر باتوجه به 

شاخص تغذیه دریایی 15
کاربردی نداردمنطقه در استان 

کسید- 16 کربن دی ا انتشار 
مجموع

با توجه به استفاده از 
سوخت های نامناسب یکی از 
کالن شهرها  مشکالت اصلی 

محسوب می شود /
ج شدن از وضعیت  لزوم خار

بحرانی

امکان استفاده از سنجش ازدور
امکان ایجاد منابع برای 

حفاظت از محیط زیست با رصد 
منابع آالینده

کسید- 17 کربن دی ا انتشار 
توان

ج شدن از وضعیت  لزوم خار
بحرانی

انتشار متان18

کسید  کربن دی ا متان پس از 
گرمایش  اصلی ترین عامل 
زمین است / لزوم بهبود 
وضعیت متوسط استان

کساید19 انتشار نیتروس ا

کساید  انتشار نیتروس ا
منجر به اختالل تنفسی و 

هایپوکسی می شود. / لزوم 
بهبود شرایط مساعد استان

کربن سیاه20 انتشار 
کربن سیاه تاثیر قابل توجهی 

ج  بر فشارخون دارد/ لزوم خار
شدن از وضعیت بحرانی

کسید21 گوگرد دی ا انتشار 

کسید منجر  گوگرد دی ا انتشار 
به بیماری های تنفسی و قلبی 
ج شدن از  می شود/ لزوم خار

وضعیت بحرانی

انتشار ترکیبات نیتروس 22
کساید ا

ج شدن از وضعیت  لزوم خار
فوق بحرانی
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نقطه ضعفنقطه قوتاهمیتشاخصردیف

لزوم بهبود وضعیت متوسط تصفیه فاضالب23
وجود آرشیو اطالعاتاستان

مدیریت پایدار نیتروژن24

آلودگی آب های زیرزمینی و 
کودهای  ک به واسطه  خا

مصرفی دارای اثرات و تبعات 
قابل توجهی است/ لزوم 

بهبود وضعیت متوسط استان

وجود آرشیو اطالعات

کندگی  پرا
اطالعات در 

نهادهای 
مختلف

5-3- نتایج شاخص های عملکرد محیط زیستی در سطح پهنه های آمایشی
نمره شــاخص های عملکرد محیط زیســت )EPI( به دســت آمده برای پهنه های آمایشی در جدول 
که بین پهنه ها تفاوت  )5-7( ارائه شــده اســت. برای مقایسه بهتر شــرایط، در مورد شاخص هایی 

وجود داشته است، نتایج در نقشه های مجزا در شکل 5-2 تا شکل 5-5 ارائه شده است.

جدول 5-7- نمره شاخص های EPI پهنه های آمایشی استان قزوین  

استان قزوین الموت
کوهین 
و طارم

آبیک آوج کستان تا بوئین زهرا
مخفف 
شاخص

شاخص ها

78.70 74.60 92.69 92.69 68.09 92.69 90.37 92.69 HAD سوخت جامد خانگی

25.00 51.84 42.18 43.47 55.31 48.18 59.12 57.76 PME
میانگین قرارگیری در 
PM2.5 معرض ذرات

79.30 73.96 73.96 73.96 73.96 73.96 73.96 73.96 PMW
میزان تجاوز مقدار 

PM2.5

96.10 58.83 52.74 52.74 68.93 57.86 68.93 68.93 UWD بهداشت

57.80 51.77 46.08 46.08 70.48 50.88 84.51 78.19 USD آب شرب

21.20 21.70 97.45 98.59 4.38 69.29 32.02 42.09 PBD
میانگین قرارگیری در 

معرض سرب

40.50 40.95 70.95 58.95 40.95 40.95 50.95 40.95 TBN
مناطق حفاظت شده 
زمینی )وزن بیوم ملی(

40.30 41.47 65.17 41.47 64.47 93.47 51.47 41.47 SPI گونه های حفاظت شده

12.20 17.41 93.10 22.47 17.41 17.41 13.20 17.41 PAR
شاخص معرف منطقه 

حفاظت شده
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استان قزوین الموت
کوهین 
و طارم

آبیک آوج کستان تا بوئین زهرا
مخفف 
شاخص

شاخص ها

96.40 95.76 95.76 95.76 95.76 95.76 95.76 95.76 SHI
شاخص زیست بوم 

گونه ها

91.80 91.80 91.80 91.80 91.80 91.80 91.80 91.80 TCL
از دست دادن پوشش 

درختی

100.00 77.63 77.63 77.63 77.63 77.63 77.63 77.63 FSS ذخایر ماهی

22.40 35.57 22.71 23.75 19.50 18.09 33.74 39.40 DCT
کسید-  کربن دی ا انتشار 

مجموع

25.00 27.80 27.80 27.80 27.80 27.80 27.80 27.80 DPT
کسید-  کربن دی ا انتشار 

توان

44.40 63.58 34.00 36.39 37.59 25.75 64.51 74.63 DMT انتشار متان

68.80 89.65 49.98 53.18 53.64 30.44 87.75 89.14 DNT کساید انتشار نیتروس ا

28.70 36.31 59.15 57.69 33.16 53.78 43.96 49.26 DBT کربن سیاه انتشار 

20.60 46.29 25.31 27.00 13.83 13.39 43.93 43.02 DST کسید گوگرد دی ا انتشار 

1.60 1.56 1.90 1.87 1.93 2.04 1.59 1.52 DXT
انتشار ترکیبات نیتروس 

کساید ا

58.10 75.33 0.00 0.00 75.33 0.00 75.33 75.33 WWT تصفیه فاضالب

51.00 39.96 25.45 14.81 57.91 18.25 22.64 18.25 SNM مدیریت پایدار نیتروژن

58.7 51.4 48.2 46.1 49.9 46.0 56.3 56.5  EPI 
کل EPI طبق  نمره 

اوزان اهمیت استاندارد 
جهانی 

48.9 52.3 54.3 48.7 49.1 46.8 55.9 56.2  EPI 
کل EPI بر  نمره 

اساس اوزان اهمیت 
کارشناسان استانی
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شکل 5-2- نتایج شاخص های ارزیابی پایداری محیط زیستی در پهنه های آمایشی استان قزوین  

شکل 5-3- نتایج شاخص های ارزیابی پایداری محیط زیستی در پهنه های آمایشی استان قزوین  
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شکل 5-4- نتایج شاخص های ارزیابی پایداری محیط زیستی در پهنه های آمایشی استان قزوین  

شکل 5-5-نتایج شاخص های ارزیابی پایداری محیط زیستی در پهنه های آمایشی استان قزوین  
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5-4- شاخص های دیده بانی
در ایــن مطالعــه بــا توجه بــه نظر مرکز آمــوزش و پژوهش های توســعه و آینده نگری اســتان قزوین، 
شاخص های دیده بانی توسعه پایدار نیز محاسبه و بروز رسانی شد. نتایج نهایی محاسبه شاخص 

در جدول )5-8( ارائه شده است. در مورد نتایج به دست آمده نکات زیر شایان توجه است:

کــه بســیاری از    در تحلیــل برخــی از شــاخص های دیده بانــی توســعه پایــدار بایــد توجــه داشــت 
گــزاری یا تصمیم گیری باشــند.  ایــن شــاخص ها به تنهایــی نمی تواننــد معیاری برای سیاســت 
کســتان 3335 تن و در پهنه بوئین زهرا 120 تن اســت.  به عنوان مثال تولید حبوبات در پهنه تا
کــه در پهنــه بوئین زهــرا در زمینــه تولید  در یــک نــگاه اولیــه ممکــن اســت چنیــن به نظر برســد 
حبوبات نقطه ضعفی وجود دارد و باید تولید در حبوبات در آن تقویت شود. حال آنکه به دلیل 
کشت حبوبات در  کســتان به صورت دیم اســت و  کشــت حبوبات در تا تفاوت اقلیمی دو پهنه، 
کشــت حبوبات در بوئین زهرا  بوئین زهرا به صورت آبی )نیازمند آبیاری( اســت و افزایش ســطح 
به افزایش مصرف آب و تشدید آسیب به منابع آب خواهد شد. لذا در تحلیل هر شاخص، باید 

جوانب مرتبط با آن را موردتوجه داشت.

که بســیاری از شــاخص های دیده بانی چشــم انداز روشنی از وضعیت    نکته مهم دیگر آن اســت 
بهــره وری مناطــق را ارائــه نمی دهنــد. به عنوان مثــال، وقتی میــزان تولید محصــوالت زراعی در 
پهنــه بوئین زهــرا 5 برابــر میزان تولید محصوالت زراعی در پهنه آوج اســت، این لزوما به معنای 
عملکرد محیط زیســتی بهتر و یا مدیریت بهتر در دســتیابی به توسعه پایدار در پهنه بوئین زهرا 
که در این دو پهنه، به ازای چقدر ســرمایه گذاری و یا مصرف  نیســت و الزم اســت بررســی شــود 
آب، ایــن مقادیــر تولیــد به دســت آمده اســت و آیا این مقــدار ســرمایه گذاری و یا مصــرف آب در 

فرآیند های جایگزین دیگر می توانست بهره روی باالتری داشته باشد یا خیر؟

گــردآوری اطالعات از    گانــه توســعه پایــدار، نیاز بــه  بــرای محاســبه هــر یــک از شــاخص های 36 
کشــاورزی، اداره  گاز، آب و فاضالب، ســازمان جهاد  ســازمان ها و نهادهــای مختلــف از شــرکت 
که عمال فرآیند محاسبه و تحلیل  کل محیط زیســت، شــرکت ســهامی آب منطقه ای و ... اســت 
غ از مشکالت مرسوم در دستیابی به داده ها و  شاخص ها را بسیار دشوار و زمان بر می کند. فار
پردازش آن ها، در اغلب آمارنامه ها اطالعات به صورت اســتانی و یا در برخی موارد شهرســتانی 
اســت. حال آنکه پهنه های آمایشــی لزوما بر مرز شهرستان منطبق نیستند. در مورد پهنه های 
که محاسبات و محاسبه شاخص ها بسیار  کوهین این مسئله موجب می شود  قزوین، الموت و 
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که چنانچه مقرر است برنامه های توسعه استانی  پیچیده و زمان بر شود. لذا پیشنهاد می شود 
گزاری شــود در مورد لحاظ ایــن موضــوع در آمارنامه های  بــر پایــه پهنه های آمایشــی سیاســت 

ادارات مختلف تدبیر جدی اندیشیده شود.
گــزارش اصلــی، مقایســه شــاخص های دیده بانــی اســتان بــا    بــرای جلوگیــری از حجیــم شــدن 

کشوری در پیوست 3 ارائه شده است و در اینجا به ارائه اطالعات شاخص ها بر اساس  متوسط 
کارشناسان بهترین سطح برای تحلیل شاخص های دیده بانی  که طبق نظر  پهنه های آمایشی 

کتفا شده است. بوده است ا

جدول 5-8- شاخص های دیده بانی توسعه پایدار به تفکیک پهنه های آمایشی  

الموتقزوینآوجواحدشاخص دیده بانی
کوهین و 

طارم
کستانآبیک بوئین زهراتا

میزان دسترسی به آب 
سالم

92.5691.189.1589.1598.4399.4899.15درصد

کیفیت آب )مطلوبیت 
نمونه های میکروبی(

98.298.298.298.298.298.298.2درصد

کامل  مقدار بارش در سال 
زراعی

293.4210.4250.5264.7253.8176.5222.9میلی متر

میزان مصرف ساالنه 
منابع آب استان

میلیون 
مترمکعب

128.7285.1132.161.8223.6350.2439.9

مصرف آب در بخش 
کشاورزی

98.662.399.797.892.297.895.6درصد

1.130.50.581.83.93.71.1درصدمصرف آب در بخش شرب

مصرف آب در بخش 
صنعت و خدمات

0.217.20.020.3453.680.21درصد

اجرای روش های نوین 
آبیاری

100436315991994464832716860هکتار

سرانه مصرف آب در 
یک روز

لیتر به 
ازای نفر

197195188188221178197

تعداد روز های دارای 
هوای ناسالم

روز در 
سال

فاقد 
داده

4
فاقد 
داده

4فاقد داده
فاقد 
داده

فاقد داده
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الموتقزوینآوجواحدشاخص دیده بانی
کوهین و 

طارم
کستانآبیک بوئین زهراتا

0کیفیت هوای داخل خانه
فاقد 
داده

21.16
فاقد 
داده

49.8فاقد داده
فاقد 
داده

فاقد داده

گاز CO2 از  میزان انتشار 
گاز طبیعی

تن در 
سال

111103441212220148925847650387509094031594779

کود  میزان استفاده از 
)میزان فروش(

329310685875326911335900119484تن

میزان استفاده از سموم 
کشاورزی )میزان فروش(

کیلوگرم
فاقد 
داده

86493167686264822845189459199076

سرانه فضای سبز شهری
مترمربع 

بر نفر
12.45.423.4113.345.8814.31

سطح زیرکشت محصوالت 
زراعی

میلیون 
هکتار

0.050.040.010.020.040.050.061

کل  میزان تولید 
محصوالت زراعی

16448241385781414183183496307452308714700تن

547837638415026338098504752310121327تنمیزان تولید غالت

1416299358813251303335120تنمیزان تولید حبوبات

میزان تولید محصوالت 
صنعتی

15.6903117763997630324198163تن

میزان تولید محصوالت 
جالیزی

132909613112163003067550تن

میزان تولید محصوالت 
گلخآن های

104.52631103110492223تن

گوشت قرمز 0.8147.3151.143.139.22هزارتنمیزان تولید 

غ گوشت مر 3.32427.74.1321.216.46هزارتنمیزان تولید 

9.204231.9133.6842.71155هزارتنمیزان تولید شیر

0.1060.6270.0640.0710.036هزارتنمیزان تولید عسل

غ 7.2889.833.95346.9هزارتنمیزان تولید تخم مر

تولید فراورده های 
پروتئینی

20.73277.7173839178هزارتن
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الموتقزوینآوجواحدشاخص دیده بانی
کوهین و 

طارم
کستانآبیک بوئین زهراتا

ح های  اجرای طر
بیابان زدایی از طریق 

کاشت نهال
استانی 1270هکتار

ح های  اجرای طر
بیابان زدایی از طریق 

مدیریت رواناب
استانی 371هکتار

میزان دسترسی به دفع 
فاضالب بهداشتی

درصد
فاقد 
داده

72.16464694536

81818181818181درصددفع بهداشتی پسماند

7.27.27.27.27.27.27.2درصدبازیافت مواد و انرژی

درصد تفکیک زباله ها 
از مبدا

4.24.24.24.24.24.24.2درصد

سرانه مصرف ساالنه انرژی 
)گاز طبیعی(

میلیون 
مترمکعب

0.00280.0020.0010.0010.0290.0030.006

سرانه مصرف ساالنه انرژی 
)برق(

مگاوات 
ساعت

2.8273.322.322.326.875.318.63

5-5- نتایج بررسی شاخص های آلودگی هوا

کیفیت هوا بر اساس اطالعات ایستگاه ها 5-5-1- شاخص های 
کیفیت هوا بر اساس اطالعات ایستگاه سنجش آلودگی  در این بخش نتایج بررســی شــاخص های 
ارائه شــده اســت. در ایســتگاه قزویــن، شــرایط ناســالم خوشــبختانه وجــود نداشــته اســت امــا در 
گاهی آلودگی به ســطح ناســالم رســیده و نیازمند اتخــاذ تدابیر  ایســتگاه آبیــک در ســال های اخیــر 
مدیریتــی و عملیاتــی جــدی بــرای بهبــود وضعیت اســت. در شــکل شــماره 5-6 و 5-7 بر اســاس 
کل محیط زیســت اســتان اخذشــده  که اطالعات آن از اداره  داده هــای ایســتگاه ســنجش آلودگــی 

کیفیت هوا ارائه شده است: است، اطالعات مربوط به شاخص 
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کیفیت هوا در ایستگاه قزوین   شکل 5 -6 - وضعیت شاخص 

کیفیت هوا در ایســتگاه قزویــن، وضعیت نســبتا قابل قبولی  کــه ازنظر شــاخص  مالحظــه می شــود 
وجود دارد. البته این فقط تحلیل یک شــاخص اســت، تحلیل ســایر شــاخص های آلودگی هوا در 

استان در بخش مربوطه بیشتر موردبحث قرارگرفته است.

کیفیت هوا در ایستگاه آبیک   شکل 5-7- وضعیت شاخص 

کیفیت هوا در ایستگاه آبیک، وضعیت رضایت بخش نیست. که از نظر شاخص  مالحظه می شود 
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5-5-2- نتایج استخراج اطالعات ماهواره ای آلودگی هوا
یکی از مهم ترین شــاخص های ارزیابی محیط زیســت، شــاخص های آلودگی هوا اســت. با توجه به 
کل محیط زیست، در  اهمیت موضوع، در این مطالعه عالوه بر تحلیل داده های اخذشده از اداره 
کد نویســی الزم، نقشــه های آالینده های استان تهیه و نتایج آن  محیط Google Eeath Engine با 
کد ارائه شده است تا  در این بخش ارائه شده است. همچنین، در پیوست 5، راهنمای استفاده از 
کرد.  شاخص ها را بتوان به صورت هفتگی، ماهانه و یا ساالنه بسته به نیاز به روزرسانی و استفاده 
که وجود  کی از این اســت  نتایــج در نقشــه های آلوده کننده هــای مهم ارائه شــده اســت. نتایــج حا
کردن هوا دارد. به ویژه در  شهرک های صنعتی و عبور اتوبان از استان، اصلی ترین نقش را در آلوده 
کل  کســید نیتــروژن نتایــج بســیار جالب توجــه اســت و می توانــد مــورد اســتناد اداره  مــورد دی ا

گیرد. محیط زیست قرار 

کربن در استان قزوین   شکل 5-8- نقشه توزیع آالینده مونوکسید 
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شکل 5-9- نقشه توزیع آالینده فرمالدهید در استان قزوین  

کسید نیتروژن در استان قزوین   شکل 5-10- نقشه توزیع آالینده دی ا
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شکل 5-11- نقشه توزیع ازن در استان قزوین  

گوگرد در استان قزوین   کسید  شکل 5-12- نقشه دی ا
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DPSIR 5-5-3- تحلیل آلودگی هوا با مولفه های مدل
گفتــه شــد مــدل دپســیر از 5 مولفه اصلی تشــکیل می شــود،  نیروی محرکه، فشــار،  کــه  همان طــور 

وضعیت، تاثیر و پاسخ.

گــزارش نتایــج بررســی ایــن 5 مولفــه در رابطــه بــا شــاخص های محیــط زیســتی  در ایــن بخــش از 
کیفیت هوا  ح شــده اســت. بررسی و تحلیل مولفه های مدل دپســیر در ارتباط با شاخص های  مطر

در جدول 5-9 و 5-10 ارائه شده است.

جدول 5-9. بررسی دو مولفه )نیرومحرکه و فشار( مدل دپسیر برای شاخص های مربوط به هوا  

فشارنیروی محرکه

کسیدمصرف نفت-جنگل زدایی کربن دی ا تولید 

گاو علوفه حاوی سلولز در شکم حیوانات نشخوارکننده، پرورش حیواناتی مانند 
منجر به تولید متان می شود

کسایدآتش سوزی جنگل-دمای باال در سیلندر خودرو تولید نیتروس ا

تولید ذرات معلقآتش سوزی جنگل-مصرف سوخت

کسیدمصرف سوخت فسیلی گوگرد دی ا تولید 

کربن سیاهسوخت زیست توده-احتراق ناقص سوخت تولید 

تولید سربمصرف سوخت سرب دار

گرم  مصرف سوخت جامد خانگی برای آشپزی و 
تولید آلودگی سوخت جامد خانگیکردن خانه
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جدول 5-10- بررسی سه مولفه )وضعیت، تاثیر و پاسخ( مدل دپسیر برای شاخص های مربوط به هوا  

پاسختاثیروضعیت

بررسی میانگین و بیشینه 
کسید کربن دی ا کسیژن می شودغلظت  ح ممنوعیت جایگزین ا افزایش پوشش جنگلی-طر

تخریب جنگل

بررسی میانگین و بیشینه 
کردن زمینغلظت متان کسید و افزایش گرم  کربن دی ا تبدیل آن به 

پوشش جنگلی

میانگین و بیشینه غلظت 
کساید حفاظت جنگل ها در برابر آتش سوزیاختالل تنفسی-هایپوکسینیتروس ا

میانگین و بیشینه غلظت 
PM2.5 حفاظت جنگل ها در برابر آتش سوزی-بیماری های تنفسی و قلبیذرات معلق

استفاده از وسایل نقلیه عمومی و دوچرخه

 میانگین و بیشینه غلظت 
کسید کردن از خودرو های هیبریدیبیماری های تنفسی و قلبیگوگرد دی ا استفاده 

میانگین و بیشینه غلظت 
استفاده از وسایل نقلیه عمومی و دوچرخهتاثیر قابل توجه بر فشار خونکربن سیاه

پوکی استخوان-کاهش IQ آلودگی ناشی از سرب
کودکان ممنوعیت استفاده از بنزین های سرب داردر 

آلودگی ناشی از سوخت جامد 
خانگی

کسید و  کربن دی ا ایجاد 
گاهیآالینده های سمی ایجاد تهویه مناسب- افزایش آ



6-1- تحلیل وضعیت استان با توجه به نتایج شاخص ها
که استان قزوین ازنظر برخی از شاخص های محیط زیستی بین المللی  بررسی ها نشان از این دارد 
کشــوری وضعیت بهتــری دارد و ازنظر برخــی دیگر از شــاخص ها، وضعیت آن  نســبت بــه میانگین 
بدتر اســت. این مقایســه می تواند برای برنامه ریزی بهبود و حفاظت محیط زیست موردتوجه قرار 
گروه  گیرد. با توجه به نتایج ارائه شده در فصل نتایج ارزیابی شاخص ها، به طورکلی به تفکیک سه 

می تواند، یافته های تحقیق را جمع بندی نمود.

کمتر از 10 درصد( که نمره قزوین و ایران به هم نزدیک هستند )اختالف  1( شاخص هایی 

کمتر از 10 درصد    که  ســوخت جامد خانگی: بر اســاس درصد اختالف بین نمره ایران و قزوین 
اســت، شــرایط تقریبا یکســان بــوده و با توجه بــه اینکه مقادیــر نمره ها نزدیک بــه 100 )بهترین 

حالت( است،  شرایط مساعد است.

کمتر بوده و از موقعیت     میــزان تجــاوز مقــدار PM2.5: اختالف نمره قزوین با ایران از 10 درصــد 
یکســانی برخوردارنــد. از طرفــی به دلیل اینکه مقادیر به 100 نزدیک هســتند، شــرایط مناســبی 
گزارش ســازمان حفاظت از محیط زیســت اســتان در ســال 1396، 11 روز و تا  برقرار اســت. طبق 

گروه های حساس ناسالم بوده است. اسفند سال 1397، 5 روز ازنظر شاخص PM2.5 برای 

6

جمع بندی و پیشنهادها

فصل 6؛ جمع بندی و پیشنهادها
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کمتر از 10 درصد اســت و به دلیل اینکه    آب شــرب: در این زمینه اختالف نمرات ایران و قزوین 
مقدار نمرات به 50 درصد نزدیک است، دارای شرایط متوسطی هستند.

میانگیــن قرارگیــری در معــرض ســرب: در زمینــه قرارگیــری در معرض ســرب اختــالف بین نمره   
کمتر از 10 درصد است. نمرات به مقدار 20 درصد نزدیک بوده و این امر نشانگر  ایران با قزوین 
که وضعیت این شــاخص در ایران و قزوین وخیم اســت. بر اســاس مقاله ستوهیان و  آن اســت 
همکاران در سال 1393 و با توجه به استاندارد EPA برای حد مناسب سرب در آب شرب )0.1 

PPM(، میزان سرب موجود در نمونه های آب معدن زه آباد در خدود 60 تا PPM 110 است.

مناطق حفاظت شــده زمینی )وزن بیوم ملی(: میزان اختالف درصد بین نمره ایران و قزوین   
کمتر اســت و شــرایط یکســانی دارند. از طرفی با توجه به اینکه نمرات به 40 درصد  از 10 درصد 

نزدیک است، وضعیتی نزدیک به متوسط را دارند.

شاخص معرف منطقه حفاظت شده: در زمینه منطقه حفاظت شده نیز اختالف میان نمرات   
کمتر از 10 درصد بوده و بر اساس اینکه مقدار نمرات به 12 نزدیک هستند،  ایران و قزوین مذکور 

وضعیت رضایت بخش نیست.

گونه ها نیز اختالف    گونه ها: مانند شاخص های قبلی در زمینه زیست بوم  شاخص زیست بوم 
کمتر بــوده و به دلیــل اینکه مقدار نمــرات به 100  بیــن نمــره ایــران و اســتان قزویــن از 10 درصــد 

نزدیک هستند، وضعیت ایران و قزوین بسیار مساعد است.

از دســت دادن پوشــش درختی: شــاخص پوشــش درختی، میزان از بین رفتن درخت نسبت   
کمتر از 10 درصد  که طبق نمرات، اختالف ایران و قزوین  به وســعت جنگل ها را بررســی می کند 
بــوده و شــرایط یکســانی دارنــد. از طرفی با توجه بــه اینکه نمرات به 100 نزدیک هســتند، هر دو 
در وضعیت بســیار خوبی قرار دارند. بر اســاس ســالنامه های آماری استان و تصاویر ماهواره ای 

میزان جنگل از بین رفته در سال ها اخیر در حدود 0/1 درصد بوده است.

کربن سیاه: با توجه به اینکه اطالعات استانی در رابطه با این شاخص وجود نداشت،    انتشار 
گرفته شده به همین دلیل نمرات با هم برابر هستند. کشوری برابر  با میانگین 

کمتر از 10 درصد بوده و با توجه    تصفیه فاضالب: میزان اختالف بین نمره ایران و نمره قزوین 
به اینکه مقادیر به 60 نزدیک هستند از وضعیت متوسطی برخوردارند.
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کشوری پایین تر است. که نمره قزوین از نمره  2( شاخص هایی 

میانگیــن قرارگیــری در معرض ذرات PM2.5: در ایــن زمینه اختالف درصد بین ایران و قزوین   
که نمره  از 10 درصد بیشتر بوده است و از طرفی نمره ایران از قزوین بیشتر است به این صورت 
که وضعیت  ایــران در حــدود 86 و نمــره قزوین نزدیک به 25 اســت، این امر نمایانگر آن اســت 
ایــران بــه نســبت جمعیتش از شــرایط مســاعد و قزوین از شــرایط وخیم برخوردار اســت. طبق 
کل مــرگ در بزرگســاالن باالتــر از 30 ســال  گــزارش دهقــان بنادکــی و همــکاران )1397(، تعــداد 
منتســب به مواجهه با PM2.5 در ســال 1396 شــهر قزوین به طور میانگین 89 نفر برآورد شــده 
اســت. حــد پاییــن آن 59 و حــد بــاالی آن 116 نفــر بوده اســت. همچنیــن تعداد مــرگ به علت 
بیماری مزمن انســدادی ریه منتســب به PM2.5 در سال 1396 در شهر قزوین به طور میانگین 
گزارش شــده اســت. تعداد مرگ به علت ســرطان  11 نفر، حد پایین آن 2 و حد باالی آن 17 نفر 
ریــه منتســب بــه PM2.5 نیــز به طــور میانگین 23 نفــر، حد پاییــن آن 5 و حد بــاالی آن 36 نفر 

برآورد شده است.

گونه هــای حفاظت شــده: اختــالف بیــن نمرات ایران و قزویــن از 10 درصد بیشــتر بوده و نمره     
که وضعیت ایران و  که نمایانگر آن اســت  ایــران در حــدود 45 و نمره قزوین در حدود 40 اســت 
اســتان قزوین در وضعیت متوســط اســت. اســتان قزوین در این زمینه می تواند شرایط خود را 

بهبود بخشد.

کســید-مجموع: در ایــن زمینــه اختالف نمرات ایــران و قزوین بیشــتر از 10    کربــن دی ا انتشــار 
که به ترتیب در حدود 27 و 22 اســت، وضعیت  درصد بوده و با توجه به نمرات ایران و قزوین 

هر دو منطقه بحرانی است.

که    کســید-توان: بر اساس نمره 31 ایران و 25 استان قزوین مشخص است  کربن دی ا انتشــار 
کسید نامساعد است. کربن دی ا شرایط هر دو منطقه ازنظر میزان انتشار 

انتشــار متان: در این زمینه نیز اختالف نمرات ایران و قزوین از 10 درصد بیشــتر بوده و با توجه   
به اینکه هر دو نمره به 50 نزدیک هستند، وضعیت هر دو منطقه در شرایط متوسطی قرار دارد.

کساید نمرات ایران و قزوین به ترتیب در حدود    کساید: در رابطه با نیتروس ا انتشار نیتروس ا
که نمایانگر شرایط مساعد اما قابل بهبود است. 80 و 70 است 

گوگرد دی اســید منجر به نمراتی در حدود 31 و 20 به    کســید: میزان انتشــار  گوگرد دی ا انتشــار 
که هر دو نمایانگر وضعیت نامساعد است. ترتیب برای ایران و قزوین شده است 
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کســاید: در ایــن زمینه نمرات ایــران و قزویــن در حدود 8 و    انتشــار ترکیبــات مختلــف نیتروس ا
کــه تقریبــا به بدترین حالت ممکن )نمره 0( نزدیک هســتند و دچار شــرایطی به شــدت  1 اســت 

بحرانی هستند.

کشوری است که نمره قزوین بیشتر از نمره  3( شاخص هایی 

بهداشــت: در زمینه بهداشــت اختالف بین نمرات ایران و اســتان قزوین بیشــتر از 10 درصد و   
نمره قزوین بیشتر بوده است. با توجه به اینکه نمره ایران نزدیک به 62 و نمره قزوین نزدیک 

به 96 است، به ترتیب در وضعیت متوسط و مساعد قرار دارند.

گونه های درخطر انقراض ماهی    ذخایر ماهی: با توجه به اینکه این شــاخص در رابطه با صید 
اســت و در رابطــه با اســتان قزویــن چنین صیدی صــورت نمی گیــرد، نمره اســتان 100 )بهترین 

عملکرد( محاسبه شده و از نمره ایران بیشتر است.

مدیریــت پایــدار نیتــروژن: در این زمینه نمره اســتان قزویــن از ایران بیشــتر از 10 درصد بوده و   
که وضعیت استان متوسط و  که نمایانگر آن اســت  نمرات به ترتیب در حدود 51 و 32 هســتند 

شرایط ایران نامساعد است.

6-2- تحلیــل شــاخص های عملکــرد محیــط زیســتی در ســطح پهنه هــای 
آمایشی

کلــی عملکرد  کــه در بخــش نتایــج ارائه شــد، بــر اســاس نتایج به دســت آمده، شــاخص  همچنــان 
کتسابی )با ضرایب اهمیت  محیط زیستی در بین پهنه های آمایشی استان قزوین برترین نمرات ا
کســتان«، »قزوین«، »آبیک«،  اســتاندارد جهانی( به ترتیب مربوط به پهنه های »بوئین زهرا«، »تا
»الموت«، »کوهین- طارم« و »آوج« و به ترتیب معادل 56/5، 56/3، 51/4، 49/9، 48/2، 46/1 
و 46 )از 100 نمره( بوده اســت. این نتایج نشــان از عملکرد محیط زیســتی متوسط روبه ضعیف در 
کارشناسان استانی  کثر مناطق آمایشــی دارد. ضمنا بر اســاس ضرایب اهمیت تعیین شده توسط  ا
کســتان«، »الموت«،  کتســابی به ترتیب مربوط به پهنه های »بوئین زهرا«، »تا نیز، برترین نمرات ا
»قزویــن«، »آبیــک«، »کوهین- طارم« و »آوج« و به ترتیب معــادل 56/2، 55/9، 54/3، 52/3، 

49/1، 48/7 و 46/8 )از 100 نمره( بوده است.
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مالحظات زیر در مورد نتایج شایان توجه است:

 در این پژوهش نمره EPI بر اساس دو رویکرد محاسبه و ارائه شده است. رویکرد اول محاسبه   
کل EPI طبــق اوزان اهمیــت اســتاندارد جهانــی و رویکــرد دوم محاســبه بر اســاس اوزان  نمــره 
که مشــاهده می شــود، بر اســاس اوزان اهمیت  کارشناســان اســتانی اســت. همچنان  اهمیت 
اســتاندارد جهانــی، عملکــرد محیــط زیســتی پهنه هــای آمایشــی از 56/3 در بوئین زهــرا تا 46 
کارشناســان اســتان، نیز عملکرد محیط زیســتی  در آوج متغیــر اســت. بــر اســاس اوزان اهمیت 
که  پهنه هــای آمایشــی از 56/2 در بوئین زهــرا تــا 46/8 در آوج متغیر اســت. مالحظــه می گردد 
در هــر دو رویکــرد، برتریــن و ضعیف تریــن پهنــه یکســان اســت. این موضــوع از طرفی انســجام 
که در مناطق  که به نوعی تدوین یافته است  روش شناســی اســتاندارد جهانی را نشــان می دهد 
که  کاربــرد و تفســیر اســت. از طرف دیگــر این موضوع نشــان از ایــن دارد  مختلــف جهــان قابــل 
حــذف شــاخص های بــدون موضوعیــت در تحلیــل شــرایط محیــط زیســتی اســتان ها تفــاوت 
زیادی در رتبه بندی ایجاد نمی کند و لذا مشکل ســاز نخواهد بود. با توجه به اینکه در مســایل 
محیــط زیســتی توجــه بــه شــرایط منطقــه ای اهمیــت باالیــی دارد، از بیــن رویکــرد اســتفاده از 
کارشناســان استانی، نهایتا رویکرد  اوزان اهمیت اســتاندارد و رویکرد اســتفاده از اوزان اهمیت 
کارشناســان استانی پیشنهاد می شــود. لذا ترتیب نمرات پهنه ها به صورت  اســتفاده از نظرات 
کستان«، »الموت«، »قزوین«، »آبیک«، »کوهین- طارم« و »آوج« و به ترتیب  »بوئین زهرا«، »تا

معادل 56/2، 55/9، 54/3، 52/3، 49/1، 48/7 و 46/8 )از 100 نمره( اعالم می شود.
کــه در جــدول مالحظه می شــود، در برخی از شــاخص های مختلــف عملکرد محیط    همچنــان 

زیستی در بین پهنه های آمایشی اختالف های قابل توجهی وجود دارد و در برخی از شاخص ها، 
اختالف بین پهنه ها چندان قابل توجه نیست.

کمترین نمره عملکرد محیط زیســتی را اتخاذ نمــود. این نتیجه با    در ایــن پژوهــش پهنــه آوج، 
نتایج پژوهش عمالدین و همکاران )1394( مطابقت دارد. در تحقیق مذکور، )با روش شناسی 
متفــاوت از پژوهــش حاضــر(، شهرســتان آوج ازلحــاظ شــاخص های زیســت محیطی شــهری، 

پایین تر از دیگر شهرستان ها بوده است. لذا این پهنه نیازمند توجه ویژه است.
کلی عملکرد محیط زیستی    که شاخص  گیرد این است  که باید موردتوجه قرار  موضوع مهم دیگر 

کار می رود و لــذا برای مقایســه اســتان های مختلف و  کشــورها بــه  )EPI( هرچنــد بــرای مقایســه 
کاربرد اســت امــا اســتفاده از آن نیاز به تأمــل در نتایج دارد.  پهنه هــای آمایشــی نیز قابل بســط و 
کلی عملکرد محیط زیستی )EPI( در پهنه الموت نمره پایین تری  گرچه شاخص  به عنوان مثال ا
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از بوئین زهرا را اتخاذ کرده است، اما این به معنای پایین بودن نمره پهنه الموت در همه زمینه ها 
که در زمینه شــاخص معرف مناطق حفاظت شــده، نمــره المــوت )93 از 100(  کمــا ایــن  نیســت. 
که باعث شده است بوئین زهرا رتبه  بسیار باالتر از بوئین زهرا )17 از 100( است. اصلی ترین عاملی 
کنــد، وجــود تصفیه خانه فاضــالب در ایــن پهنه اســت درحالی که پهنــه الموت از  کســب  بهتــری 
کلی به تنهایی نمی تواند قضاوت  که شــاخص  گفت  این مهم بی بهره اســت. لذا، چنین می توان 
کاملی از وضعیت محیط زیستی هر منطقه، استان یا پهنه آمایشی ارائه دهد و الزم است تک تک 

گیرد. شاخص های عملکرد محیط زیستی مورد ارزیابی و تحلیل قرار 
کــه دربنــد قبــل اشــاره شــد، تجزیه وتحلیــل تک تک شــاخص های عملکــرد محیط    همان طــور 

کلی EPI ارائه می دهد. زیستی رهنمون های روشن تری نسبت به شاخص 
کــه در آن ها    کــه آن دســته از شــاخص های ارزیابــی عملکرد محیط زیســتی  بایــد توجــه داشــت 

آلودگی هوا منعکس می شــود، مانند، شــاخص های DBT ،DNT ،DMT ،DCT و DST تفســیر 
که در بخش چارچوب تحلیل و در قســمت تفســیر شــاخص های  پیچیده ای دارند. همان گونه 
که بار آلودگی هوا را لحاظ  ارزیابی عملکرد محیط زیســتی ذکر شــد، در محاســبه شــاخص هایی 
می کنند، عالوه بر مقدار تولید آالینده، عوامل اقتصادی )سهم در تولید ناخالص داخلی( نیز در 
کند اما تولید  گر پهنه a به عنوان نمونه دو برابر پهنه b بار آلودگی ایجاد  گرفته می شود. لذا ا نظر 
ناخالص داخلی بســیار بیشــتری از پهنه b داشــته باشــد، ممکن اســت نمره شــاخص عملکرد 
گر به عنوان نمونه در شــاخص انتشــار  محیــط زیســتی باالتــری را بــه خود اختصــاص دهد. لذا ا
کمتر بودن تولید  متان )DMT(، نمره پهنه آوج بیشتر از سایر پهنه هاست این لزوما به معنای 

بار آالینده متان سیاه در پهنه آوج نیست.

6-3- شاخص های بومی ارزیابی پایداری محیط زیست
که برخــی از چالش های مهم اســتان در  از تحلیــل نتایــج شــاخص های بین المللــی، مالحظه شــد 
کمتــری دارند )مانند افــت آب های زیرزمینی( و جزو شــاخص های  ســطح بین المللــی موضوعیت 
بین المللی نیستند اما در استان باید توجه ویژه به آن ها شود. لذا بر اساس خرد جمعی و جلسات 
کارشناســی در اســتان، شــاخص های بومی ارزیابی پایداری محیط زیســت از تجمیع شاخص های 
بین المللــی و اضافــه نمــودن شــاخص های معرف مســایل مهم اســتان، تعیین شــد. جــدول 1-6 
نتایــج شــاخص های بومــی را نشــان می دهــد. وزن اهمیــت شــاخص های بومــی بــا دســته بندی 

کل محیط زیست تعیین شده است. کارشناسی در اداره  شاخص ها و بر اساس جلسه 
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جدول 6-1- نتایج شاخص های بومی در ارزیابی پایداری محیط زیست  

وزن 
اهمیت

استان
پهنه های آمایشی

شاخص های 
قزوینبومی الموت

کوهین-
طارم

آبیک آوج کستان تا
بوئین 

زهرا

0.14 48.5 14.3 100.0 100.0 12.6 100.0 53.9 37.0 ظرفیت زیستی

0.14 30.1 33.3 100.0 100.0 25.0 66.5 16.8 0.0
افت آب های 

زیرزمینی

0.14 48.7 54.6 36.1 39.0 56.5 35.6 56.9 62.0 ک فرسایش خا

0.11 47.3 49.0 79.8 50.3 60.5 75.0 53.0 49.0
مناطق حفاظت 
شده و حفاظت 

گونه ها

0.11 35.1 47.4 37.4 38.3 35.2 32.6 48.5 50.7 آلودگی هوا

0.11 66.5 49.4 100.0 92.6 55.3 70.7 58.7 32.9
گیاهی و  پوشش 

جنگلی

0.11 43.9 52.7 0.0 0.0 52.7 15.0 60.2 52.7
تصفیه فاضالب 
خانگی و صنعتی

0.07 40.0 30.7 11.3 26.4 52.7 6.9 51.3 100.0 GDP  سرانه

0.07 80.0 72.0 86.0 91.0 87.0 100.0 60.0 76.0 بارندگی

47.4 43.3 63.8 61.6 45.4 57.0 49.9 46.6 کل از 100 امتیاز 

بــر اســاس نتایــج شــاخص های بومــی، پهنه هــای بویین زهرا، آبیــک و قزوین )بــه ترتیب بــا امتیاز 
کمتــری دارنــد. افــت آب هــای  46/6، 45/4 و 43/3 از 100( از میانگیــن اســتانی )47/4( امتیــاز 
کستان نیز ازنظر افت آب های  زیرزمینی و آلودگی هوا از عوامل موثر در این زمینه بوده است. پهنه تا
کرده است. افت آب زیرزمینی، چالش های محیط زیستی دیگر نظیر  کمی دریافت  زیرزمینی امتیاز 
گیاهی را نیز به دنبال خواهد داشــت و لذا بحران آب عالوه بر تبعات  کاهش پوشــش  فرونشســت و 
کوسیســتم های منطقه وارد خواهد ســاخت. بر  اجتماعــی و اقتصــادی، تبعــات زیان بار شــدید بر ا
اساس شاخص های بومی پهنه های الموت، طارم و آوج امتیاز بهتری نسبت به میانگین استانی 
دارنــد )بــه ترتیــب، بــا امتیــاز 63/8، 61/6 و 57 از 100( و مهم تریــن دلیــل آن، بــاال بــودن ظرفیت 
زیستی در این پهنه ها و بحرانی نبودن مسئله افت آب زیرزمینی در این مناطق بوده است. البته 
کم است و نیاز به بهبود وجود  در این مناطق نیز در زمینه تصفیه فاضالب خانگی و صنعتی امتیاز 

گزارش به تفصیل بحث شده است. که در بخش های دیگر  دارد 
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6-4- پیشنهادها
بــرای تحلیــل بهتــر وضعیت پایداری محیط زیســتی اســتان قزوین بایــد به برنامه های توســعه ای 
اســتان در زمینــه محیط زیســت توجه داشــت. بــر مبنــای برنامه های ملــی و منطقــه ای و افزایش 
جمعیــت، فشــار توســعه بر محیط زیســت اســتان در آینــده قطعا افزایــش خواهد یافت لــذا، پایش 
کمک زیــادی در بهبود  شــاخص های پایــداری محیط زیســت و دیده بانــی توســعه پایــدار می تواند 

وضعیت آینده داشته باشد.

که برای  گفت  بــا توجــه بــه نتایج حاصل از ارزیابی شــاخص های پایداری محیط زیســتی می تــوان 
کلیه دســتگاه های اجرایی اســتان و  بهبــود وضعیــت محیط زیســت اســتان، بایــد از ظرفیت هــای 
کلیه اســناد و قوانین  کــرد. این مهــم در  نهادهــای مردمــی و مشــارکت بخــش خصوصی اســتفاده 
ح شــده اســت، نکته مهــم اما نحــوه عملیاتی نمودن آن اســت.  و برنامه هــای ملــی و اســتانی مطر
لــذا پیشــنهاد می شــود بــرای عملیاتــی نمــودن برنامه هــای اجرایی ســند آمایش اســتان در زمینه 
گردد تا بــه بهترین  محیط زیســت، ســتاد عملیاتــی ویــژه ای به صورت فرابخشــی و چابــک طراحی 

شکل ممکن بتوان اهداف پیش بینی شده را محقق ساخت.

گام اولیــه برای پایش  ح به عنــوان یک  در ایــن راســتا، روش شناســی و نتایــج ارائه شــده در این طر
گیران و متولیان  مســتمر شــاخص های عملکرد محیط زیســتی )EPI( می تواند موردتوجه تصمیم 
گیــرد. البتــه چنان کــه ذکر شــد، تعداد بــاالی شــاخص های الزم برای محاســبه شــاخص  امــر قــرار 
عملکرد محیط زیســتی نهایی یکی از دشــواری های مســیر پیش رو خواهد بود. برای محاســبه هر 
گســترده از  که در اســتان موضوعیت دارند، الزم اســت اطالعات   EPI گانه یک از شــاخص های 21 
آالینده ها، محیط زیست، اقتصاد، شرایط اجتماعی و بهداشتی، جمعیت و منابع طبیعی گردآوری 
کردن این شــاخص باید فرآیند مشــخصی برای ظرفیت ســازی و  کاربردی  و تحلیل شــود. لذا برای 

گردآوری اطالعات الزم تعریف شود. کارشناسان و  آموزش 

که در بخش جمع بندی اشــاره شــد، هر یک از پهنه های آمایشی استان ممکن است در  همچنان 
کند. برای  کسب  برخی از شاخص ها نمره خوب و قابل قبول و در برخی از شاخص ها نمره ضعیف 
بهبود وضعیت عملکرد محیط زیســتی در هر پهنه باید بر روی بهبود نمره شــاخص های ضعیف و 

که در حال حاضر وضعیت خوبی دارند، تمرکز نمود. مراقبت از شاخص هایی 

بر اســاس یافته های پژوهش، برای بهبود شــاخص های عملکرد محیط زیســتی در پهنه آمایشــی 
»آوج« »ایجــاد زیرســاخت های تصفیــه فاضالب« و »ایجاد ظرفیت های الزم بــرای ارتقای راندمان 
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کشــاورزی« پیشــنهاد می شــود. همچنین برای پهنه های آمایشــی »الموت«  کود در اراضی  کاربرد 
و »کوهیــن- طــارم«، »ایجــاد زیرســاخت های جمــع آوری و دفــع بهداشــتی فاضــالب« و »تصفیــه 
که جزو پهنه  گردد. در پهنه »آبیک« و »قزوین« )به ویژه شهرســتان البرز  فاضالب« پیشــنهاد می 
قزوین است(، »کاهش ریسک بیماری های ناشی از قرارگیری در معرض آالینده های هوا«، باید در 
کســتان«، »کاهش ریســک بیماری های ناشی از  گیرد. در پهنه های »بوئین زهرا« و »تا اولویت قرار 
کود  کاربرد  قرارگیری در معرض آالینده های هوا« و »ایجاد ظرفیت های الزم برای ارتقای راندمان 

کشاورزی« پیشنهاد می شود. در اراضی 

با توجه به شاخص های توسعه پایدار، شاخص های عملکرد محیط زیستی و اسناد آمایش استان 
کننده اســت. علی رغم  ک و وضعیت هــوا بحرانی و نگــران  که شــرایط آب و خــا کــرد  می تــوان ادعــا 
گرفته با توجه به اینکه در برنامه ها و اســناد باالدســتی توســعه صنعتی اســتان  تالش های صورت 
پیش بینی شــده اســت، آلودگی های ایجاد شــده نیز افزایش خواهد یافت. لذا برای دســتیابی به 
کاهش آلودگی هــای فعلی باید برای مواجهه با شــرایط حاد  پایــداری محیط زیســتی عــالوه بر لزوم 

آینده نیز آماده بود.

که اســتان برای بهبود  کرد  بــا تحلیل شــاخص های اســتانی، ملی و جهانی می تــوان چنین عنوان 
وضعیت پایداری محیط زیست می توان در چند محور تمرکز ویژه داشت:

کاهش منابع آالینده هوا  
افزایش سطح یا اثربخشی مناطق حفاظت شده  
جلوگیری از افت آبخوان  

ح شــده اســت. از  در این بین، در مورد افت آبخوان مباحث مدیریتی و فنی زیادی در اســتان مطر
ح تعادل بخشی آبهای  کل محیط زیست در نظارت و پایش طر نظر ساختار نهادی، مشارکت اداره 
کمک شایانی نماید. از نظر سطح مناطق  زیرزمینی می تواند در دستیابی به اهداف توسعه پایدار 
حفاظت شــده نیز میانگین درصد مســاحت مناطق حفاظت شــده در اســتان نسبت به میانگین 
کــه برای بهبود شــاخص می توان بــه ایجاد مناطــق جدید و یــا افزایش اثر  کشــوری پاییــن تر اســت 

بخشی مناطق فعلی برنامه ریزی نمود.

که اســتان  ح، آلودگی هوا از مهمترین مواردی اســت  طبق شــاخص های بررســی شــده در این طر
کننده ای قرار دارد. متوسط تولید  کشور و نسبت به میانگین جهانی در وضعیت نگران  نسبت به 
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گوگرد بیش  کســید  کشــور در مواردی مانند دی ا گازهای آالینده و بیماری زا در اســتان نســبت به 
کلی  کوره در اســتان(. به طور  گاز و نفت  از 2/5 برابر ســرانه ملی اســت )به علت مصرف باالی نفت 
گــذر اتوبآن هــای با تردد باال در اســتان، وجود شــهرک های  منشــأ آلودگــی هــوا در اســتان به دلیل 
ح  صنعتی و نیروگاه در استان است. شدت مسئله در شاخص ها و نقشه های ارائه شده در این طر

کامال مشهود است. برای حل مواجهه با این مسئله پیشنهادهای ویژه زیر قابل بررسی است:

دریافــت ســهم قابــل توجهی از عــوارض اتوبآن های مســتقر در اســتان برای جبــران هزینه های   
محیط زیستی و تقویت مالی اقدامات حفاظتی و پایش محیط زیست

نظارت بر مقدار و نوع و راندمان مصرف سوخت در نیروگاه شهید رجایی  
ح آماده    استفاده از سامانه های هوشمند رصد آلودگی هوا )که نمونه ی اولیه ای از آن در این طر

کد آن در پیوست شماره 5 ارائه شده است( و 

در این پژوهش همچنین شاخص های بومی ارزیابی پایداری محیط زیست از تجمیع شاخص های 
بین المللی و اضافه نمودن شــاخص های معرف مسایل مهم استان، تعیین شدند. نتایج ارزیابی 
که در بخش جمع بندی اشاره شد، می تواند در تعیین نقشه راه توسعه صنایع  شاخص های بومی 

گیرد. و آینده نگاری استان برای دستیابی به آینده مطلوب مورد استفاده قرار 

همچنیــن در مــورد شــاخص های دیــده بانی توســعه پایدار باید این نکته را خاطر نشــان ســاخت 
کالن برای اســتفاده سیاســتگزاران و برنامه  که این شــاخص ها می توانند در ایجاد بســتر نگرشــی 
که برنامه های توسعه استانی بر پایه  ریزان، بسیار مفید باشند. با این حال، چنانچه مدنظر باشد 
پهنه های آمایشــی سیاســتگزاری شــود، الزم اســت تدبیر جــدی در مورد اطالعات مــورد نیاز برای 
محاســبه و بروزرســانی شــاخص های دیده بانی اندیشــیده شــود. با توجه به اینکه اطالعات الزم 
برای محاسبه شاخص های دیده بانی در سازمان ها و نهادهای مختلف و به صورت غیرمنسجم 
که بسیاری از اطالعات  گردآوری و تحلیل آن ها بسیار دشوار و پیچیده است. به ویژه  وجود دارد، 
که لزومًا منطبق با پهنه های آمایشــی نیســتند.  در ســطح شهرســتان و یا اســتان ارائه می شــوند 
کاربردی شــدن استفاده از شــاخص های دیده بانی توسعه پایدار  لذا دو پیشــنهاد مشــخص برای 

ح می شود: مطر

گردآوری و تجمیع اطالعات شاخص های دیده بانی در استان.- 1 کار و نظام نامه  گردش  تعریف 
تعریــف شــاخص هــای بهــره وری اقتصــادی و محیــط زیســتی بــه منظــور امــکان شناســایی - 2

فرصت های بهبود وضعیت.
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پیوست 1- ذینفعان محیط زیست استان قزوین
ذینفعانبخش 

قوه مجریه

کل محیط زیست استان قزوین   اداره 
استانداری استان قزوین  
صدا و سیمای استان  
کز علمی    دانشگاه ها و مرا
سازمان برق منطقه ای  
شرکت آب منطقه ای استان قزوین  
کشاورزی استان قزوین   سازمان جهاد 
شرکت  های آب و فاضالب شهری و روستایی  
اداره صنعت و معدن   
کل منابع طبیعی استان قزوین   اداره 
کل مدیریت بحران استان قزوین   اداره 
گردشگری   اداره میراث فرهنگی و 
 اداره امور عشایر استان قزوین  
کل هواشناسی استان قزوین   اداره 

فرمانداری ها و بخشداری ها، دهیاران  
ادارات شهرستانی محیط زیست و منابع طبیعی  
کشاورزی در سطح شهرستان و بخش   مرکز ترویج و خدمات 
 ادارات امور آب در سطح شهرستان  

غیر دولتی 
)انتفاعی و 
غیرانتفاعی(

سازمآن های مردم نهاد )سمن ها( محیط زیست   
فعاالن محیط زیست و رسانه های خصوصی  
کشاورزی   اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزان و دامداران(   گذاران، معدن داران،  فعاالن بخش خصوصی )سرمایه 
کشاورزی و منابع طبیعی قزوین   سازمان نظام مهندسی 
مهندسین مشاور فعال در استان  
شوراهای اسالمی سطح شهر، روستا، دهستان، بخش و شهرستان  
گردشگری و تفریحی   کز  مرا
تشکل های آب بران  
کشاورزی   نظام صنفی 
شرکت تعاونی های روستایی  

پیوست ها

پیوست ها
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پیوست 2- شاخص های بروزرسانی شده دیده بانی توسعه پایدار سطوح استانی و ملی

شکل پ3-1- درصد میزان دسترسی به آب سالم برای استان قزوین و ایران  

گاز طبیعی برای استان قزوین و ایران   کسید از  کربن دی ا گاز  شکل پ3-2- میزان انتشار 

شکل پ3-3- سرانه فضای سبز شهری برای استان قزوین و ایران  
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شکل پ3-4- سطح زیرکشت محصوالت زراعی برای استان قزوین و ایران  

کود شیمیایی برای استان قزوین و ایران   شکل پ3-5- میزان فروش 

شکل پ3-6- میزان فروش سموم شیمیایی برای استان قزوین و ایران  
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کل محصوالت زراعی برای استان قزوین و ایران   شکل پ3-7- میزان تولید 

شکل پ3-8- میزان تولید غالت برای استان قزوین و ایران  

شکل پ3-9- میزان تولید غالت برای استان قزوین و ایران  
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شکل پ3-10- میزان تولید محصوالت صنعتی برای استان قزوین و ایران  

شکل پ3-11- میزان تولید محصوالت جالیزی برای استان قزوین و ایران  

گلخآن های برای استان قزوین و ایران   شکل پ3-12- میزان تولید محصوالت 
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گوشت قرمز برای استان قزوین و ایران   شکل پ3-13- میزان تولید 

غ برای استان قزوین و ایران   گوشت مر شکل پ3-14- میزان تولید 

شکل پ3-15- میزان تولید شیر برای استان قزوین و ایران  
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شکل پ3-16- میزان تولید عسل برای استان قزوین و ایران  

غ برای استان قزوین و ایران   شکل پ3-17- میزان تولید تخم مر

شکل پ3-18- میزان تولید فراورده های پروتئینی برای استان قزوین و ایران  
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کاشت نهال و مدیریت رواناب برای استان قزوین و ایران   ح های خاص بیایان زدایی از طریق  شکل پ3-19- اجرای طر

شکل پ3-20- میزان دسترسی به دفع بهداشتی فاضالب برای استان قزوین و ایران  

شکل پ3-21- سرانه مصرف ساالنه انرژی-گاز طبیعی برای استان قزوین و ایران  
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شکل پ3-22- سرانه مصرف ساالنه انرژی-برق برای استان قزوین و ایران  
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EPI پیوست 3- دستورالعمل بروزرسانی شاخص های
کرد.  کسل پیوست شده، می توان شاخص ها را بروزرسانی  بااستفاده از فایل ا

که با ورود اطالعات نمره محاسبه می شود   کسل با توضیحات  شکل پ4-1- تصویر نمونه از فایل ا

کسل با توضیحات نوع اطالعات و موارد مورد نیاز محاسباتی    شکل پ4-2- تصویر نمونه از فایل ا
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ح مراجع مفید و واحد اطالعات محاسباتی هر شاخص   کسل با شر شکل پ4-3- تصویر نمونه از فایل ا

کافی اســت اطالعات مربوط به هر شــاخص در آینده  کســل  طبق توضیحات داده شــده در فایل ا
کسل به  گردد. توضیحات عالمت های مختصر ارائه شده در فایل ا وارد شــود تا شاخص محاســبه 

ح زیر است. شر

کامال با اســتفاده از پایــگاه اطالعات به  HAD، شــاخص مربــوط بــه ســوخت خانگی: این شــاخص 
دســت می آیــد و در نهایــت تنهــا بــرای مقدار نهایی و تغییر شــکل تعریف شــده محاســباتی صورت 

می گیرد.

 PME، شــاخص مربــوط بــه قرارگیــری در معــرض PM2.5: در رابطه با این شــاخص میــزان غلظت 
که برای این امر  گردد  کوچک تر از 2.5 میکرون و جمعیت تحت تاثیر آن باید محاسبه  ذرات معلق 
کرد و در نهایت با فرمول موجود،   می توان از پایگاه های اطالعاتی و یا تصاویر ماهواره ای اســتفاده 

مقدار نهایی را به دست آورد.

PMW، شــاخص مربوط به درصد وزنی جمعیت در معرض PM2.5: براســاس طبقه بندی صورت 
گیری در معرض PM2.5 و با اســتفاده از جمعیــت تحت تاثیر هر طبقه بندی،  گرفتــه در جهــت قرار 
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درصد وزنی محاسبه می شود. اطالعات این بخش نیز می تواند با استفاده از پایگاه های اطالعاتی 
کســل وارد شــود. به این ترتیب شــاخص مربوطه بروز  و ســنجش از دور به دســت آمده و در فایل ا

خواهد شد. 

که هر دو براســاس پایگاه  USD و UWD، به ترتیب مربوط به آب شــرب و بهداشــت ناســالم اســت 
اطالعاتی محاسبه می شوند.

که همانند شاخص  قبلی براساس  گیری در معرض ســرب اســت  PBD، نیز شــاخصی مرتبط با قرار 
پایگاه اطالعاتی به دست می آید.

TBN، شــاخص مربوط به درصد زیســت توده در مناطق حفاظت شــده زمینی: برای این شاخص 
منطقه حفاظت شــده زمینی و مســاحت هر زیســت توده براســاس پایگاه های اطالعاتی به دســت 
می آیــد و پارامتر هــای دیگــری ماننــد درصد خام زیســت تــوده و وزن مربــوط به آن ها نیز بر اســاس 

روابط ارائه شده حاصل می شود تا مقدار نهایی شاخص برآورد شود. 

گونه ها، منطقه  PAR ،SPI و SHI، شاخص های مربوط به منطقه حفاظت شده در رابطه با تنوع 
که همگی براساس پایگاه های  گونه ها هستند  حفاظت شده محیط زیستی و شاخص زیست بوم 

اطالعاتی به دست می آیند و عملیات محاسباتی ندارند. 

TCL، شــاخص مربــوط بــه متوســط درصــد از بیــن رفتــن جنگل ها در 5 ســال اخیر: این شــاخص 
براساس مساحت از بین رفته جنگل ها در 5 سال اخیر و فرمول ارائه شده محاسبه می شود. 

که در  FSS، ایــن شــاخص مربــوط به میــزان و رده صید ماهی ها بوده و براســاس نــوع ماهی هایی 
معرض انقراض هستند با خیر محاسبه می  شود. باتوجه به اینکه ماهی های صید شده در استان 

در رده در معرض انقراض قرار ندارند، این شاخص برای استان موضوعیتی ندارد.

شــاخص های مربــوط بــه آلودگــی هــوا، DCT, DPT,DMT,DNT,DBT,DST,DXT: همگــی ایــن 
کشوری محاسبه شده اند. شاخص ها براساس و نسبت به مقدار 

خ ارتباط با جمعیت: برای محاسبه  WWT، شاخص مربوط به درصد پساب تصفیه شده بر اساس نر
این شاخص نیز پارامترهایی مانند میزان پساب های شهری و روستایی، میزان پساب تصفیه شده 
خ ارتباط جمعیت و پساب تصفیه شده با استفاده از پایگاه های اطالعاتی  شــهری و روســتایی و نر
به دســت می آیند تا در نهایت براســاس فرمول ارائه شــده مقدار نهایی شــاخص محاســبه شــود.
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SNM، شــاخص مربوط به مدیریت پایدار نیتروژن: این شــاخص از پارامتر های محاســباتی مانند 
کارایی اســتفاده از نیتــروژن، میزان نیتــروژن اضافی و  زمیــن زراعــی دائــم، عملکــرد نیتروژن خــام، 
کدام از این پارامترها نیز از تعدادی المان تشکیل  که هر  عملکرد نیتروژن نرمال شده تشکیل شده 
که براساس پایگاه های اطالعاتی به دست می آیند. و در نهایت براساس روابط ارائه شده  شده اند 

شاخص نهایی حاصل شود.
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پیوست 4- دستورالعمل به روزرسانی و پایش شاخص های آلودگی هوا
گوگل ارث انجین موجود اســت،  که در ســامانه   در مطالعه حاضر از تصاویر ماهواره  ی ســنتینل 5 
استفاده شده است. برای به روز رسانی و بدست آوردن متوسط دهه ای، ماهیانه و ساالنه آالینده 
کد ارائه شده در این بخش تغییر  کافی اســت تاریخ  های ذکر شــده در  ها در هر بازه مطالعاتی فقط 

کاربرد ذخیره می  شود.  یابد. نقشه خروجی در Google Drive  ایمیل 

کد GEE تهیه شده برای پایش آنالین شاخص های آلودگی هوا

کافی  نکتــه: برای بدســت آوردن متوســط دهــه ای، ماهیانه و ســاالنه هر بــازه مطالعاتی فقط 
است تاریخ  های ذکر شده را تغییر دهید.نقشه خروجی در Google Drive ذخیره می  شود. 

// Qazvin Assessment of Environmental sustainability 
// Qazvin Department of Environment
// IKIU university

Map.centerObject)table(;
Map.addLayer)table(;

var collection = ee.ImageCollection)'COPERNICUS/S5P/OFFL/L3_NO2'(
)'select)'tropospheric_NO2_column_number_density ه ای
 .filterDate)'201901-04-2019' ,'01-01-'(;

var band_viz = {
 min: 0,
 max: 0.0002,
 palette: ]'black', 'blue', 'purple', 'cyan', 'green', 'yellow', 'red'[
};

var studyareamap=collection.map)function)image( { return image.clip)table(;
}(;
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var meanNO2=studyareamap.mean)(;
Map.addLayer)meanNO2, band_viz, 'S5P N02'(;
//Export.image.toDrive)meanNO2(;

Export.image.toDrive){
  image:meanNO2,
  description: 'NO2',
  region: table,
  scale: 1000,
 // maxPixels: 1e9
}(;

//...................O3...............

var collection = ee.ImageCollection)'COPERNICUS/S5P/OFFL/L3_O3'(
  .select)'O3_column_number_density'(
  .filterDate)'201901-01-2020' ,'01-01-'(;

var band_viz = {
min: 0.12,
  max: 0.15,
  palette: ]'black', 'blue', 'purple', 'cyan', 'green', 'yellow', 'red'[
};

var studyareamap=collection.map)function)image( { return image.clip)table(; }(;
var meanO3=studyareamap.mean)(;
Map.addLayer)meanO3, band_viz, 'S5P O3'(;

//Export.image.toDrive)meanO3(;
Export.image.toDrive){
  image:meanO3,
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  description: 'O3',
  region: table,
  scale: 1000,
 // maxPixels: 1e9
}(;
//.........................................so2............................

var collection = ee.ImageCollection)'COPERNICUS/S5P/OFFL/L3_SO2'(
  .select)'SO2_column_number_density'(
  .filterDate)'201901-01-2020' ,'01-01-'(;

var band_viz = {
  min: 0,
  max: 0.0005,
  palette: ]'black', 'blue', 'purple', 'cyan', 'green', 'yellow', 'red'[
};

var studyareamap=collection.map)function)image( { return image.clip)table(; }(;
var meanso2=studyareamap.mean)(;
Map.addLayer)meanso2, band_viz, 'S5P SO2'(;
//Export.image.toDrive)meanso2(;
Export.image.toDrive){
  image:meanso2,
  description: 'so2',
  region: table,
  scale: 1000,
 // maxPixels: 1e9
}(;
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//.................................co.................
var collection = ee.ImageCollection)'COPERNICUS/S5P/OFFL/L3_CO'(
  .select)'CO_column_number_density'(
  .filterDate)'201901-01-2020' ,'01-01-'(;

var band_viz = {
  min: 0,
  max: 0.05,
  palette: ]'black', 'blue', 'purple', 'cyan', 'green', 'yellow', 'red'[
};

var studyareamap=collection.map)function)image( { return image.clip)table(; }(;
var meanco=studyareamap.mean)(;
Map.addLayer)meanco, band_viz, 'S5P CO'(;
Export.image.toDrive){
  image:meanco,
  description: 'co',
  region: table,
  scale: 1000,
 // maxPixels: 1e9
}(;
//................................HCHO.................
var collection = ee.ImageCollection)'COPERNICUS/S5P/OFFL/L3_HCHO'(
  .select)'tropospheric_HCHO_column_number_density'(
  .filterDate)'201901-01-2020' ,'01-01-'(;

var band_viz = {
   min: 0.0,
  max: 0.0003,
  palette: ]'black', 'blue', 'purple', 'cyan', 'green', 'yellow', 'red'[
};
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var studyareamap=collection.map)function)image( { return image.clip)table(; }(;
var meanHCHO=studyareamap.mean)(;
Map.addLayer)meanHCHO, band_viz, 'S5P HCHO'(;
//Export.image.toDrive)meanHCHO(;
Export.image.toDrive){
  image:meanHCHO,
  description: 'HCHO',
  region: table,
  scale: 1000,
 // maxPixels: 1e9
}(;
//................................CH4.................
var collection = ee.ImageCollection)'COPERNICUS/S5P/OFFL/L3_CH4'(
  .select)'CH4_column_volume_mixing_ratio_dry_air'(
  .filterDate)'201901-01-2020' ,'01-01-'(;

var band_viz = {
   min: 1750,
  max: 1900,
  palette: ]'black', 'blue', 'purple', 'cyan', 'green', 'yellow', 'red'[
};

var studyareamap=collection.map)function)image( { return image.clip)table(; }(;
var meanCH4=studyareamap.mean)(;
Map.addLayer)meanCH4, band_viz, 'S5P CH4'(;
//Export.image.toDrive)meanCH4(;

Export.image.toDrive){
  image:meanCH4,
  description: 'CH4',
  region: table,
  scale: 1000,
 // maxPixels: 1e9
}(;


