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 چکیده

بر در این راستا، این پژوهش  .استهای پایداری زیست محیطی گامی مهم در دستیابی به توسعه پایدار و ارزیابی شاخصشناسایی 

های دیده بانی توسعه پایدار و با لحاظ نظرات کارشناسان خبره و در های استاندارد عملکرد محیط زیستی و شاخصمبنای شاخص

گین بت به میانسها مانند بهداشت نشاخص قزوین از نظر برخیاستان  دادنشان  هایافتهسطح استانی و مناطق آمایشی انجام شد. 

دارد.  ترنامطلوبوضعیت  مانند سطح مناطق حفاظت شده و آلودگی هوا، ها،و از نظر برخی دیگر از شاخصکشوری وضعیت بهتر 

های پهنه شاخص کلی عملکرد محیط زیستی به ترتیب مربوط بهدر برترین نمرات اکتسابی های آمایشی همچنین در سطح پهنه

و  7/48، 1/49، 3/52، 3/54، 9/55، 2/56، معادل "آوج"و  "طارم -کوهین"، "آبیک"، "قزوین"، "الموت"، "تاکستان"، "بوئین زهرا"

که البته با شرایط متوسط کشوری  در اکثر مناطق آمایشی دارد ضعیف تا متوسطزیستی نتایج نشان از عملکرد محیطبوده است.  8/46

ان های الزم برای ارتقای راندمایجاد ظرفیت»و « های تصفیه فاضالباد زیرساختایج» ،"آوج"در  هابرای بهبود شاخص .همخوانی دارد

و « هداشتی فاضالبهای جمع آوری و دفع بایجاد زیرساخت»، "طارم -کوهین"و  "الموت"؛ در «کاربرد کود در اراضی کشاورزی

بوئین "در  و  ؛«های هواری در معرض آالیندههای ناشی از قرارگیکاهش ریسک بیماری» ،"قزوین"و  "آبیک" در؛ «تصفیه فاضالب»

های الزم برای ارتقای ایجاد ظرفیت»و « های هواهای ناشی از قرارگیری در معرض آالیندهکاهش ریسک بیماری»، "تاکستان"و  "زهرا

توان های پایداری، میاخص. با ایجاد سازوکار بروزرسانی و تحلیل مستمر ششودپیشنهاد می« راندمان کاربرد کود در اراضی کشاورزی

 ی مطلوب محیط زیستی را شناسایی، عملیاتی و ارزیابی نمود.های الزم برای تحقق آیندهبرنامه

 .EPI، Google Earths Engine های دیده بانی،، شاخصهای آمایشیپهنه های کلیدی:واژه
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 مقدمه

برای ارزیابی، پایش و حرکت به سمت تحقق  های پایداری زیست محیطی و راهبردهای مدیریتی مرتبطشناسایی معیارها و شاخص

های کلی محیط زیست در کشور الزامی است. این ارزیابی، به عنوان بستری ضروری، امکان رسیدن به مدیریت پایدار در اهداف سیاست

 "آینده مشترک ما"تحت عنوان  1987که در سال سازد. پس از گزارش برانتلند، منابع طبیعی را فراهم میعرصه محیط زیست و 

ها نگرانی عمیقی در مورد تخریب محیط زیست، منابع طبیعی و جنگل، (1987، کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه) منتشر شد

در  برزیل در تاریخ آن تا کشورها سران از بزرگترین تجمع 1992سال  در ،زمین آینده برای فراوان هاینگرانی دنبال ایجاد شد. به

شد که کنفرانس ملل متحد برای محیط زیست و توسعه نام داشت. کنفرانس ریو با تدوین میثاق زمین و دستور کار  ریودوژانیرو برگزار

 مشخص نمود.  21قرن  در را زمین اداره اساسی خطوط 21

ها را جلب نموده محیطی طی سه دهه پایانی قرن بیستم توجه بسیاری از افراد بخصوص محققین و دولتموضوع پایداری زیست 

جانبه و سریعی که در شهرهای ایران از چند دهه گذشته شروع و در حال انجام است، ارزیابی پایداری است. با توجه به تغییرات همه

حال همگام با متغیرهای محیط طبیعی ضروری به  در عینشهری مناسب و  یزیرزیست محیطی شهرها برای دستیابی به یک برنامه

سرعت در حال افزایش است.  ای عظیمی است که در بسیاری موارد، بههای منطقهکیفیت زندگی مردم دستخوش نابرابری. رسدمینظر 

ی این نها با محیط طبیعی است. نتیجهترین مسائل شهرهای امروزی و حاصل تعارض و تقابل آت زیست محیطی یکی از اساسیالمشک

. ارزیابی پایداری زیست محیطی از روند عدم تعادل و ناسازگاری میان انسان و طبیعت و به هم خوردن روابط اکوسیستم خواهد بود

یط است. فرصت هایی ویژه استان قزوین در حوزه مح 26/8/1394ها در تحقق سیاست های کلی محیط زیست مصوب ترین گاممهم

هایی نظیر خشک شدن های مردمی و مراکز علمی از یک طرف و چالشزیست نظیر تنوع زیستی، تنوع اکوسیستمی، وجود تشکل

 دهد. ها و مسئله پسماندها، از طرف دیگر، ضرورت این مطالعه را نشان میتاالب

. با توجه (2012و همکاران،  جالیلووا) یست هستندابزاری برای ارزیابی، پایش و اجرای مدیریت پایدار محیط ز هامعیارها و شاخص

های مناسب برای مناطق مختلف تهیه گردد. الزم به اختالف شرایط مناطق حفاظت شده مختلف کشورمان الزم است معیارها و شاخص

در کنار  (2SDG 6,13,15) و اهداف توسعه پایدار مرتبط (1EPI)های عملکرد محیط زیست به ذکر است بررسی و تحلیل شاخص

ها بانی که مختص استان هستند، در سطح استان در کشور صورت نگرفته و تنها به بررسی جزئی از این شاخصهای دیدهشاخص

های شفاف و جامع بسنده شده است. الزم است راهبردهای مدیریت پایدار بر اساس رویکرد یکپارچه و با استفاده از معیارها و شاخص

های ارزشمندی مانند مناطق جنگلی و حفاظت های پایداری زیست محیطی در استان قزوین که ظرفیتارزیابی شاخص تعیین گردد.

در  ،های گیاهی و جانوری متنوعهای آبریز مانند شاهرود( و گونهشده استان )باشگل، طارم و...(، منابع آبی دارای اهمیت )حوزه

های انجام شده تاکنون با شاخص ارزیابی اساس بررسیبر همچنین  یت دوچندان دارد.های مختلف محیط زیستی دارد، اهمعرصه
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 بوده ای در استان صورت نگرفتههای ارزیابی پایداری محیط زیست است، مطالعهکه از معتبرترین شاخص EPIعملکرد محیط زیستی 

 .استبوده است. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش بر روی این شاخص متمرکز 

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

در دانشگاه ییل تعریف و به کار گرفته شد. با تحلیل   1ESI شاخصی به نام شاخص پایداری محیط زیست 2000در سال 

مورد بازنگری قرار گرفت. این شاخص بر دو هدف اصلی  2006های شاخص پایداری محیط زیست، این شاخص در سال گزارش

ت صحیح ها و مدیریها و ارتقای وضعیت زیست بومحفاظت از محیط زیست از جمله کاهش فشارهای زیست محیطی بر سالمت انسان

در واقع به عنوان شاخصی از  EPI(. شاخص عملکرد محیطی 1391روزبهانی و همکاران، حمدی منابع طبیعی تاکید دارد )روانبخش؛ 

رسیده و اختالف و فاصله بین آنها را بررسی عملکرد است و تفاوت بین وضع به وجود آمده را با آنچه که بر مبنای اهداف باید به آن می

 کند. می

تولید  انجام دادند. نتایج تخمین تابع کشورزیست و رشد اقتصادی پایدار در ( پژوهشی را با عنوان محیط1389ودی و سجادی )بهب

زیست بر رشد تولید ناخالص داخلی، نشان داد که با وجود تأثیر مثبت محیط 1386تا  1350طی دوره و تابع آلودگی محیطزیستی 

 یابد. اقتصادی افزایش می آلودگی محیطزیستی در فرایند رشد

زیستی در استان چهار محال و بختیاری پرداختند. نتایج نشان داد ( به  ارزیابی شاخص عملکرد محیط1391جعفری و همکاران )

 ترین عملکرد محیطزیستی را به خود اختصاص داده است.که شهرستان شهرکرد بیشترین و کوهرنگ پایین

های عملکرد کشور همسایه از نظر شاخص 13پژوهشی را با هدف ارزیابی وضعیت ایران و (، 1397علوی و عشقی چهاربرج )

های بهترین عملکرد را به لحاظ شاخص های کویت و امارات متحده عربی به ترتیبکشور دادمحیطزیستی انجام دادند. نتایج نشان 

 مورد مطالعه، در رتبه هشتم قرار داشته است.ای کشورهدر میان  ایرانهای مورد مطالعه دارند. محیطزیستی در بین کشور

از نظر شاخص عملکرد، دارای باالترین رتبه  35ایران با رتبه  2006در سال   EPIبر اساس گزارش شاخص عملکردی محیط زیست

مجدداً به رتبه  2014افزایش یافت و در سال  114پله سقوط به رده  61، نمره ایران با 2012های بعد از انقالب است. در سال در سال

، رتبه 2014ای نسبت به سال پله 22با سقوط  2016محیطی برخوردار شد. در سال رسد و از بهبود شاخص عملکرد زیستمی 83

کسب  80رتبه  2018ای رخ داد و در سال پله 22یک سقوط  2016کشور مورد بررسی کرد. مجددا در سال  180را در میان  105

 .شد

این پژوهش از روش محیطی در زنجیره تامین انجام دادند. در ( پژوهشی را با هدف ارزیابی پایداری زیست2019ن )و همکاراسوهی 

. محیطی برای پایداری در صنایع منتخب در بنگالدش استفاده شده استارزیابی معیارهای زیستعنوان چارچوب بدترین به-بهترین

 بود.بنگالدش  محیطی در صنایعترین شاخص برای ایجاد پایداری زیستمهم "مدیریت پسماند"نشان داد که ها یافته
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های تبدیل زباله به انرژی در اسپانیا محیطی در کارخانهای را با هدف ارزیابی پایداری زیست( مطالعه2014و همکاران ) مارگالو  

 اند.بار آلودگی جهانی داشتهترین سهم را در اثرات هوا و زمین بیشکه  انجام دادند. نتایج نشان داده است

انجام دادند.  اقتصاد زیستیهای ارزش محیطی زنجیرهای را با عنوان ارزیابی پایداری زیست( مطالعه2016و همکاران )کریستوبال  

 .محیطی مطرح شده است رد پای محیطی محصول برای برآورد عملکرد زیست در این مطالعه، یک روش هماهنگ

زیستی با استفاده ضریب همبستگی در مجموعه بندی جدید از شاخص عملکرد محیطرتبهپژوهشی با ( 2013و همکاران ) الزیم

های اهم یافته مالزی داشته است. کشور باالتری نسبت بهEPI تایلند شاخص  کشور ، نتایج نشان داده است کهانجام دادندفازی 

 ، ارائه شده است.1در جدول  قزوین در استان مرتبط با محیط زیستهای پژوهش

 های مرتبط با محیط زیست در استان قزوین و اهم یافته هاپژوهش -1جدول 

 پژوهش محور هامهمترین یافته
نام 

 پژوهشگر)ان(

هتای تولیتدی   نتایج نشان داد که الگوی فعلی کشت در این بخش بهینه نیستت و نهتاده  

بنتابراین، بتا استتفاده از متدل پیشتنهادی متذکور       شوند. صورت غیرکارآمد استفاده میبه

بهینته از منتابع منطقته، در راستتای      توان عالوه بر انتخاب الگوی مناستب و استتفاده  می

 .های مؤثری برداشتافزایش درآمد کشاورزان و کاهش تخریب محیط زیست گام

ستازی الگتوی کشتت در    بهینه

-جهت حفظ و پایداری محتیط 

ربتی  زیست در منطقه الموت غ

ریزی آرمانی )رهیافتی از برنامه

 اولویتی(

اری و کپرهیز

همکاران، 

1394 

دهد که شهرستتان تاکستتان بهتترین وضتعیت از     وتحلیل نشان مینتایج حاصل از تجزیه

تتر از دیگتر   محیطی شهری را دارا است و شهرستتان اوج پتایین  های زیستلحاظ شاخص

 .محیطی استها در توسعه زیستشهرستان

ستتنجی و ارزیتتابی تتتأثیر تتتوان

زیستت  توسعه شهری بر محیط

پایدار )مطالعه متوردی  استتان   

 قزوین(

و  عمادالدین

همکاران، 

1394 

حداکثر غلظتت در   2SO و NO  ،2NOهایهای حاصل نشان داد که در مورد آالیندهنقشه

ن است. اما در واقع در نزدیکی کارخانه فوالد تفتا باشد که درنزدیکی منطقه ناصرآباد می

 .باشدبیشترین مقدار مربوط به مناطق همجوار سیمان آبیک می 2NO مورد غلظت

بررسی منتابع آالینتده هتوا در    

 شهرستان آبیک

مظفری و 

همکاران، 

1384 

گر پایین بودن سطح رفتار شهروندی محتیط زیستتی شتهروندان بتوده استت.      نتایج بیان

پایین بودن سطح دانش محیط زیستتی شتهروندان   ترین عوامل مؤثر در این موضوع، مهم

 .و ناکارآمدی عوامل زیرساختی و قانونی کافی جهت بروز این رفتارها است

زیستتتی و شتتهروندی محتتیط 

تحلیل رفتار شهروندی در شهر 

 قزوین

برک پور و 

جهان سیر، 

1395 

تماعی، محیطی و اقتصادی و اجحوزه تحت نفوذ شهر صنعتی البرز به لحاظ اثرات زیست

بندی اثرات مثبت و منفی به مورد ارزشیابی محیط زیستی قرار گرفت و درنهایت با جمع

بندی نهایی اجرای پتروژه  لیست، اثرات مثبت پروژه بیشتر نمایان شد. در جمعروش چک

 .+ نمره، امتیاز گرفته است11شهر صنعتی با کسب 

محیطتی  ارزیابی اثترات زیستت  

 شهر صنعتی البرز، قزوین

رقعی و ب

همکاران، 

1381 

محیطتی بتوده استت.    ها بر اساس تجمع صنایع مرتبط و متوارد زیستت  یابی شهرکمکان

صترفه   برداری صتنعتی از شتهرک بتا   برای طرح احداث شهرک صنعتی البرز قزوین، بهره

ترین پی آمتدهای مثبتت   محیطی تلقی گردیده است. از مهماقتصادی، اجتماعی و زیست

رفاه نسبی، کاهش مهاجرت، کاهش مفاسد اجتماعی و ستالمت روانتی    طرح به اشتغال و

هتای توستعه آتتی در منطقته     ای و ملی، و کمک به افتزایش طترح  جامعه، اهمیت منطقه

مصرف در تولیدات صتنعتی  ویژه در بخش صنعت و تبدیل مواد اولیه به محصوالت قابلبه

 اشاره شده است.

محیطتتی یتتابی زیستتت مکتتان

ی  پتژوهش  های صتنعت شهرک

متتوردی شتتهر صتتنعتی البتترز  

 قزوین

ایزد نیا و 

همکاران، 

1393 

قتزوین وجتود   در هتای بلنتد   یتابی ستاختمان  نتایج نشان داده که هیچ الگویی برای مکان

زیستت  های تأثیرگذار، محتیط توجهی به عوامل شهرسازی و مقولهبرنامگی و بیندارد. بی

محیطتی،  های مدل تاپسیس، عامل اقتصادی، زیستاست. بر اساس یافته را تخریب کرده

یتتابی ثر در مکتتانعوامتتل متتؤ 

هتتای بلندمرتبتته بتتا ستتاختمان

زیستت  تأکید بر پایداری محیط

شیعه و 

همکاران، 

1397 
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 پژوهش محور هامهمترین یافته
نام 

 پژوهشگر)ان(

 )مطالعه موردی  شهر قزوین( های اول تا سوم عوامل موثر قرارگرفته اند.کالبدی و کاربری اراضی به ترتیب در جایگاه

هتای صتنعتی بتر    بترداری شتهرک  بینی و ارزیابی اثترات حاصتل از احتداث و بهتره    پیش

اجترای   . نهایتتاً گزینته  بتود  ها تا حد مرزهای شهرستتان نظرآبتاد  زیست اطراف آنمحیط

امتا اجترای پتروژه مشتروط بته رعایتت جتدی        . عنوان گزینه نهایی انتختاب شتد  پروژه به

محیطی حاصتل  تمهیدات پیشنهادی برای کاهش اثرات تجمعی و پیامدهای ناگوار زیست

های متدیریت، پتایش و آمتوزش    های صنعتی در منطقه و اجرای برنامهاز فعالیت شهرک

 .محیطی استزیست

محیطتی  زیستت  ارزیابی اثترات 

هتای صتنعتی   تجمعی شتهرک 

 شهرستان نظرآباد

دبیری و 

همکاران، 

1392 

های گیاهان و همچنتین  های هوا بر ساختار برگنتایج این پژوهش تأثیرات منفی آالینده

توانتد از  ها را مشخص نمتود. متابولیستم گیتاه متی    های مقاومتی متفاوت در آنمکانیسم

 .ها را در معرض خطر قرار دهدکنندگان آنالمتی مصرفآلودگی متأثر شده و نهایتاً س

تأثیر آلتودگی هتوای ناشتی از    

هتتتای خودروهتتتا بتتتر ویژگتتتی

آنتتتاتومیکی بتتترگ انتتتواعی از 

درختان مثمر )مطالعه موردی  

 های سنتی قزوین(باغ

قنادیا و 

همکاران، 

1398 

نتایج نشان داده است که مدیریت پسماندهای صنعتی در صنایع استان قتزوین از الگتوی   

نماید و حجم انبوه تولید پسماند به ویژه پسماند صتنعتی در استتان   مشخص پیروی نمی

 زیست و تهدید سالمت را دارا است.  پتانسیل جدی آالیندگی محیط

بررسی کمیت، کیفیت و الگوی 

عتی مدیریت پستماندهای صتن  

 در استان قزوین

کار یاب، 

1399 

های مختلف و لزوم حفتظ  ها از جنبهنتایج این پژوهش حاکی از اهمیت زیاد این باغستان

 .ها هستو حراست از آن

 -ارزیتتتتتتتابی اقتصتتتتتتتادی 

محیطتی باغتات ستنتی    زیست

 شهر قزوین

متولی الموتی 

و همکاران، 

1396 

هتای صتنعتی   یتابی شتهرک  عوامل در مکتان ترین زیستی و زیربنایی از مهمعوامل محیط

در آب رتبته اول را   BOD3 زیستی، توجه بههای محیطمطرح شده اند و در میان شاخص

هتای  هتای خروجتی شتهرک   عمده آلودگی آب استان ناشی از فاضالب .کسب کرده است

تترین منتابع آالینتده و    هتا جتدی  صنعتی و پستماندهای صتنعتی استت و ایتن فاضتالب     

 های زیرزمینی است.خصوص آبهای استان بهه کیفیت آبتهدیدکنند

بررستتتی میتتتزان ستتتازگاری   

های صتنعتی  یابی شهرکمکان

زیستت  هتای محتیط  با شاخص

 پایدار در استان قزوین

ناصری و 

، رحیمی

1393 

به ترتیب برای فلزات سرب و نیکل، بترای پتاالیش    نتایج نشان داد که گیاه درمنه دشتی

 .آلوده مناسب است هایفلز سرب از خاک

ارزیابی توان گیاه درمنه دشتی 

پاالیی سرب و نیکل در در گیاه

منطقه دفن پسماند محمتدآباد  

 قزوین

خرمی و 

همکاران، 

1398 

با توجه به نتایج توصیه شده است که مدیران صنایع تولیدی محصوالت بهداشتی استتان  

قتت و مطالعته بیشتتر در    محیطتی محصتوالت، بتا د   منظور کاهش اثرات زیستقزوین به

بنتدی  انتخاب مواد اولیه و نیز بازیافت و دفع مواد زائد و همچنین نوع مواد و شکل بستته 

 .زیست به بازار جلوگیری نماینداز ورود محصوالت بهداشتی ناسازگار با محیط

شناسایی و تعیین عوامل اصلی 

محیطتی  در میزان اثرات زیست

محصتتول ستتبز بتتا استتتفاده از  

ستازی ستاختاری   د متدل رویکر

تفستتیری )مطالعتته متتوردی     

صنعت لوازم بهداشتتی استتان   

 قزوین(

فضلی و 

پرهیزکاری، 

1396 

 -طور میانگین بیشترین میزان آلودگی در جاده کرجبا محاسبه مقادیر فاکتور آلودگی، به

در هتر یتک از    (PLI) شده شاخص بار آلتودگی قزوین مشاهده شده است. مقادیر محاسبه

برداری نشان داده است که در مناطق پرترافیک و صتنعتی میتزان بتار    های نمونهایستگاه

 .آلودگی فلزات سنگین باالتر است

ارزیابی میتزان آلتودگی فلتزات    

ستتتتنگین در غبتتتتار برختتتتی 

 های کرججاده

گشاده و دست

همکاران، 

1393 

یشته، الستتیک و   میانگین کل مواد فسادپذیر، کاغذ و مقوا، پالستیک، چتوب، فلتزات، ش  

 %3/23و  %4/27و  %8/09و  %5/77و  %64/02چرم، منسوجات و سایر اجزاء به ترتیتب   

تتوجهی  به دست آمد. با توجه به اینکه بخش قابل %5/29و  %3/40و  %2/71و  %3/19و 

از پسماندهای تولیدی در روستاها قابلیت کود سازی و بازیافتت را دارنتد، بنتابراین تهیته     

بررستتتی کمیتتتت و کیفیتتتت  

پستتماندهای جامتتد روستتتایی  

 شهرستان قزوین

بابایی و 

همکاران، 

1394 
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 پژوهش محور هامهمترین یافته
نام 

 پژوهشگر)ان(

بازیافتت اجتزای بتاارزش و تفکیتک پستماند روستتایی از مبتدز، هتم از نظتر          کود آلی و 

 محیطی توصیه شده است.اقتصادی و هم از نظر زیست

تتن در   29618طور عمده شتامل میتزان   بر اساس نتایج مواد زائد خطرناک تولیدشده به

تتن در ستال لجتن تصتفیه دوم روغتن،       5004خانه انسانی و صتنعتی،  سال لجن تصفیه

تتن در ستال    183کیلتو در ستال لجتن رنتگ،      8784بتر،  تن در سال خاک رنگ 2084

تتن در ستال ستاچمه و ستاب،      18726لیتر در سال روغن تترانس،   2800سرباره کوره، 

مصترف گذشتته و   یلتو داروی تتاریخ  ک 2034گتری،  تن در سال ماهیچه ریختته  14424

 .کیلو در سال لجن اسیدی سولفوناسیون بوده است 53597

بررستتتتی کمتتتتی و کیفتتتتی  

پستتماندهای ویتتژه تولیتتدی در 

 استان قزوین

 1391خلفی، 

هتای مشتکل متدیریت دفتع نهتایی      نتایج نشان داد کته درمجمتوع شتش عامتل بتا نتام      

آموزشتی پستماندهای ختانگی     -درصتد(، مشتکل فرهنگتی    01/17پسماندهای خانگی )

درصد(، مشتکل دانشتی و    11/12درصد(، مشکل بهداشتی پسماندهای خانگی ) 11/14)

 99/6درصد(، مشکل دانشی پسماندهای خانگی ) 97/8بهداشتی پسماندهای کشاورزی )

درصتد   68/64درصد( درمجمتوع   47/5درصد( و مشکل آموزشی پسماندهای کشاورزی )

ز واریتتانس کتتل مربتتوط بتته مشتتکالت متتدیریت پستتماندهای روستتتایی را در منطقتته   ا

 .موردمطالعه تبیین نموده اند

تحلیتتتل و تبیتتتین مستتتائل و 

مشکالت مدیریت پستماندهای  

 روستایی شهرستان قزوین

صفری الموتی 

و شمس، 

1395 

صتتورت کلتتی دانتتش خانوارهتتای روستتتایی بتتر رفتارهتتای دفتتع کتته بتتهداد نتتایج نشتتان  

هتای آموزشتی و   پسماندهای کشاورزی تأثیرگذار است. پیشنهاد شتده استت کته برنامته    

ترویجی مدیریت صحیح پسماندهای کشاورزی برای خانوارهای روستایی ایتن شهرستتان   

 .تدوین و اجرا گردد

بررسی تأثیر دانش روستتاییان  

بر رفتار دفع نهایی پسماندهای 

کشتتتتاورزی )موردمطالعتتتته   

 شهرستان قزوین(

فری الموتی ص

و شمس، 

1396 

فترد. در ستد منجیتل     2فترد و اردک سرستبز بتا     30در دریاچه اوان، چنگر معمولی بتا  

فترد، در حوضتچه تصتفیه فاضتالب      1فرد و تنجته و دلیجته بتا     385کاکایی سرسیاه با 

فترد، در ختر رود شتور چکتاوک      1فرد و حواصتیل خاکستتری بتا     10چکاوک کاکلی با 

فترد و در شتاهرود نیتز     1و آبچلیک تک زی و سارگپه معمولی بتا   فرد 1000آسمانی با 

فرد به ترتیب کمترین و بیشترین فراوانتی   2فرد و آبچلیک تک زی با  18اگرت بزرگ با 

 را به خود اختصاص داده اند.

بررسی فتون پرنتدگان آبتزی و    

هتای استتان   کنار آبتزی تتاالب  

 قزوین

داود پور و 

همکاران، 

1391 

دهنده افزایش درخور توجه سطح مقایسه حدود پیکره آبی تاالب در دو دوره، نشاننتایج 

 آب در فصل سرد در تاالب است که ارتباط معنادار با میزان بارش باران در منطقه دارد.

بررسی روند تغییرات سطح آب 

آباد بتا استتفاده از   تاالب یعقوب

 تصاویر چند زمانه

مافی و 

همکاران، 

1400 

برداری این معدن منجر به آزادستازی عناصتر ستمی و    زیست ناشی از بهرهمحیطآلودگی 

هتای متواد باطلته بته داختل سیستتم       ویژه انباشتمضر از طریق فراوری ماده معدنی و به

 های سطحی و زیرزمینی( گردیده است.هیدرولیکی )آب

محیطتی حاصتل از   تأثیر زیست

بترداری از ذختایر سترب و    بهره

یت منابع آبتی  روی لک بر کیف

جنوب دشت قزوین با استتفاده  

 و دورسنجی GIS از

 1395ملکی، 

هتای تولیتدی بتر استاس     تواند بترای اولویتت بنتدی طترح    روش پژوهشی اتخاذ شده می

 عملکرد محیطی استفاده شود.

نحتتتتتوه ارزیتتتتتابی اثتتتتترات 

محیطی توسعه محصتول  زیست

سبز )مطالعه متوردی  صتنعت   

 لوازم بهداشتی استان قزوین(

پرهیزکاری، 

1394 

ترین اثترات کارخانته ستیمان بتر شتهر آبیتک در دستته عوامتل         نتایج نشان داد که مهم

محیطی شامل تخریب اراضی زراعتی و آلتودگی   اقتصادی و اجتماعی شامل عوامل زیست

هتای بعتدی   وری کشاورزی بوده است و آلودگی صتوتی در رده منابع خاک و کاهش بهره

ن افزایش اشتغال، پیشرفت اقتصادی، افزایش امکانات و خدمات، قرارگرفته است. همچنی

های جانبی، راضی بودن مردم و افتزایش کیفیتت راه از آثتار مثبتت     به وجود آمدن شغل

 گزارش شده است.

تحلیتتتل و بررستتتی آلتتتودگی  

کارخانتتتتته ستتتتتیمان بتتتتتر  

زیست شهری، شتهرهای  محیط

مقیتتاس )موردمطالعتته کوچتتک

 کارخانه سیمان آبیک(

، خاتمی

1398 
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 پژوهش محور هامهمترین یافته
نام 

 پژوهشگر)ان(

نتایج نشان داد که میتانگین غلظتت فلتزات ستنگین سترب، روی و کتادمیوم در نتواحی        

شهری کمتر از حدود مجاز و میانگین غلظت فلز روی در نتواحی صتنعتی کمتتر از حتد     

 شده توسط سازمان بهداشت جهانی است. در این مطالعه شاخص خطتر غیتر  تعیین مجاز

 بود. ساالن کمتر از حد مجازکودکان و بزرگزایی برای زایی و خطر سرطانسرطان

بررسی آلتودگی عناصتر ستمی    

)سرب، کادمیوم، روی و متس(  

در گردوغبتتار خیابتتانی منتتاطق 

 شهری و صنعتی شهر قزوین

بیگدلی، 

1397 

 

زیستت در  های ارزیابی آثار توستعه بتر محتیط   ترین مدلتحقیق با استفاده از یکی از رایج

برای دستیابی به توسعه پایتدار و تحقتق اهتداف حفتاظتی      کشور )مدل تخریب مخدوم(،

تواند مورد استناد و استتفاده ستایر پژوهشتگران    انجام شده است. روش مورد استفاده می

 باشد.

ارزیابی اثرهای محیط زیستتی  

شتده  توسعه در مناطق حفاظت

با کاربرد مدل تخریب ستیمای  

ستترزمین )مطالعتتته متتتوردی   

شتده باشتگل،   منطقه حفاظتت 

 استان قزوین(

رضازاده، 

1394 

هتای زیرزمینتی در منطقته    هتای ناشتی از تخلیته آب   نتایج نشان داد که ارزش خستارت 

ریال به ازای هر خانوار در سال بتوده استت. بترای بهبتود شترایط       269998موردمطالعه 

انتداز و طبیعتت، تنتوع زیستتی، زیستتگاه      رسانی به افراد در خصوص چشممنطقه، اطالع

 محیطتی در برنامته آموزشتی و   های زیستوحش و منابع طبیعی، گنجاندن آموزشحیات

زیستت  های زیرزمینی جهتت بهبتود محتیط   بهبود سطح آگاهی مردم نسبت به حفظ آب

 پیشنهاد شده است.

هتای اقتصتادی   ارزیابی خسارت

محیطتتتی ناشتتتی از زیستتتت -

هتتای زیرزمینتتی در تخلیتته آب

 دشت قزوین

زاغی 

بیجارپس، 

1396 

 

 روش شناسی

 منطقه مورد مطالعه

نقش دارد )وزارت  رانیا داتیدرصد در اقتصاد و تول پنچبه  کیدرصد از مساحت کل کشور نزد یکبا دارا بودن تنها قزوین استان 

 زهرا،نیالبرز، بوئ ک،یآب ن،یقزو نیشهرستان تحت عناو ششمربع است و از  لومتریک 15820استان حدود  نی(. مساحت ا1395کشور، 

از  نیاست. قزو یمتنوع یهابوم ستیقابل مالحظه و ز یمیتنوع اقل این استان دارای. است هشد لیبخش تشک 19تاکستان و آوج و 

از نظر  برخوردار است.  اختانسان س یهاستگاهیها و زشامل جنگل ها، دشت ها، مراتع، صخره ها، رودخانه ها، تاالب یستگاهیتنوع ز

 هایسال در جمعیت رویهبی و رودخانه شور قرار دارد. افزایش سفیدروددر دو حوضه آبریز رودخانه  تقسیمات حوضه ای، استان قزوین

 منابع طبیعی به ناپذیریجبران خسارات زمینیزیر هایآب یسفره از اندازه از برداری بیشبهره و سطحی هایآب منابع محدودیت اخیر،

صنعتی  هایشهرک و هاشهر کشاورزی، هایفعالیت و صنعتی واحدهای علت وجود به قزوین است. دشت شده گذشته هایسال در استان

 2204آید. از مجموع به شمار می پذیرآسیب و بحرانی مناطق متعدد، که به اضافه برداشت آب منجر شده است، از نظر منابع جزو

 114میلیون مترمکعب در صنعت و  57میلیون مترمکعب در کشاورزی،  2028استان، بیش از میلیون مترمکعب آب برداشتی در 

درصد آب برداشتی در استان قزوین از منابع آب زیرزمینی است  80شود. بیش از میلیون مترمکعب آب در بخش شرب مصرف می

 (.1399)سند سازگاری با کم آبی استان قزوین، 

 

 روش پژوهش

 شده است.مختلف انجام مرحله  پنجدر پژوهش این  استان قزوین،در  هامعیارها و شاخصمناسب انتخاب  منظوربه 
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اقتصادی،  -ها )اطالعات زیست محیطی، اجتماعیآوری اطالعات اولیه مورد نیاز برای تعیین شاخصجمع شامل مرحله اول

 نفعان مختلف.بیوفیزیکی و ...( و برقراری ارتباط با ذی

در این مطالعه از تلفیق رویکرد باال به پایین و رویکرد پایین به باال برای توسعه معیارها و ، هاو شاخص معیارهاتوسعه ، مرحله دوم

ای برای شناسایی طیف یک مرور منابع گسترده( 2008)هیکی و اینس،  ها استفاده شد. بدین منظور ابتدا طبق پیشنهادشاخص

های شناسایی شده بر اساس ها و شاخصپایداری انجام شد. در نهایت وزن اهمیت معیار های اولیهوسیعی از معیارها و شاخص

 نظرسنجی از کارشناسان آشنا به محیط زیست استان تعیین شد. 

ها ترین شاخصنوان مهمه عهایی که بدر این مرحله بایستی شاخص، های انتخاب شدهمحاسبه معیارها و شاخص، سوم مرحله

ای، استفاده های ماهوارهتصاویرها از اطالعات و های طبیعی و سطح آالیندهشوند. در شاخص سطح عرصه ، محاسبهشوندانتخاب می

 شد. به عالوه حساسیت شاخص در ارزیابی پایداری زیست محیطی مشخص گردید. 

های از مرحله قبل )که تفاده از یافتهدر این مرحله با اس، ارزیابی پایداری در ابعاد مختلف منطقه محیط زیست استان ،مرحله چهارم

های مختلف، های موجود برداشت شده است( و مقایسه قسمتهوایی و داده تصاویرهایپایش مناسب و با استفاده از  با استفاده از روش

قرار گرفت و با  های ارائه شده مورد بررسیپایداری مناطق مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مرحله همچنین لیست شاخص

های تحلیل وضعیت محیط های مناسب برای استان مشخص شد.از روشنظرسنجی از کارشناسان خبره در سطح استان، شاخص

است. در مطالعه حاضر از این روش استفاده شد. این « محرکه، فشار، وضعیت، اثر و پاسخ نیروی»به معنای  DPSIRزیست، مدل 

 و ساختاردهی برای فلسفی برداشتی منزلۀ سازد. از روش مذکور بهانسان و محیط زیست را مشخص میرهیافت سیستمی ارتباط بین 

 شود.گذاری و مدیریت محیط زیست یاد میارتباط بین سطوح سیاست برقراری

ها ارائته  اخصدر این مرحله، دستورالعملی برای پایش ش، های پایداری زیست محیطیارائه دستورالعمل پایش شاخص ،مرحله پنجم

هتای قابتل   چه مراحلی را باید طی کرد. این دستورالعمل ها به صورت فایل هاشاخصشد. بدین منظور مشخص شد که برای بروزرسانی 

ارائه  Google Earths Engineای در محیط در محیط اکسل و کد پایش آلودگی هوا با اطالعات ماهواره هاشاخصویرایش برای محاسبه 

 شد.

 

 های عملکرد محیط زیستیشاخص

ند. اههای بهداشت محیط زیستی و سرزندگی محیطی تشکیل شدهای عملکرد محیط زیستی از دو دسته کلی شاخصشاخص

 ارائه شده است. 2ها در جدول شاخص

 (EPI)های ارزیابی عملکرد محیط زیستی شاخص -2جدول 
 ردیف هاشاخص مخفف شاخص هازمینه محورها

 زیستیبهداشت محیط 
 

 کیفیت هوا

HAD 1 سوخت جامد خانگی 

PME  میزان تجاوز مقدارPM2.5 2 

PMW  میانگین در معرض قرار گرفتن با ذراتPM2.5 3 
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 آب و بهداشت
UWD 4 آب شرب 

USD 5 بهداشت 

 6 میانگین در معرض سرب قرار گرفتن PBD فلزات سنگین

 

 سرزندگی محیطی

)احیا یا توان زیستی 

 اکوسیستم(

 7 تصفیه فاضالب WWT منابع آب

 8 مدیریت پایدار نیتروژن SNM کشاورزی

 آلودگی هوا
DST 9 اکسیدانتشار گوگرد دی 

DXT 10 انتشار ترکیبات نیتروس اکساید 

 11 از دست دادن پوشش درختی TCL جنگل

 شیالت
FSS 12 ذخایر ماهی 

MTR 13 شاخص تغذیه دریایی منطقه 

 هازیستی و زیستگاهتنوع

PAR 14 شاخص معرف منطقه حفاظت شده 

SHI 15 هابوم گونهشاخص زیست 

TBN )16 مناطق حفاظت شده زمینی )وزن بیوم ملی 

TBG )17 مناطق حفاظت شده زمینی )وزن بیوم جهانی 

SPI 18 های حفاظت شدهگونه 

MPA 19 مناطق حفاظت شده دریایی 

 انرژی اقلیم و

DCT 20 مجموع -اکسیدانتشار کربن دی 

DPT 21 توان -اکسیدانتشار کربن دی 

DNT 22 انتشار نیتروس اکساید 

DBT 23 انتشار کربن سیاه 

DMT 24 انتشار متان 

 

محاسبه  1 شود. این پارامتر براساس رابطهمحاسبه می (SCORE)، پارامتری به نام نمره EPIهای برای بررسی هر یک از شاخص

 گردد.می

 

(1) SCORE =
x − x

x − x
× 100 

 

محدوده پارامتر نمره،  باشد.نمایانگر بهترین مقدار ممکن می xی هر شاخص و نمایانگر بدترین مقدار ممکن در بازه xدر این رابطه، 

، و با EPIهای زیرمجموعه باشد. نهایتا پس از محاسبه نمره هر یک از شاخصمی )بهترین عملکرد( 100)بدترین وضعیت( تا  0بین 

 شود.در منطقه محاسبه می EPIاحتساب ضرایب اهمیت وزنی هر شاخص، شاخص نهایی 

یط زیست در استاندارد جهانی مشخص است، با این حال در این پژوهش، های ارزیابی پایداری محهر چند ضرایب اهمیت شاخص

  ها بر اساس نظر کارشناسان استانی نیز تعیین شد.ها و سطح مناسب برای پایش آنضرایب اهمیت وزنی شاخص

 

 های دیده بانی توسعه پایدار استان قزوین )حوزه زیست محیطی( ارائه شده است. شاخصنیز  3در جدول 

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

 آب

 SD1 میزان دسترسی به آب سالم

 SD2 درصد -های میکروبی ( کیفیت آب )مطلوبیت نمونه

 SD3 میلیمتر -مقدار بارش یک سال کامل زراعی

 SD4 میلیون متر مکعب -میزان مصرف ساالنه منابع آب استان از سطح و زیر زمین 
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 مخفف شاخص نشانگرها محدوده
 SD5 درصد –مصرف آب در بخش کشاورزی 

 SD6 درصد –مصرف آب در بخش شرب 

 SD7 درصد -مصرف آب در بخش صنعت و خدمات

 SD8 هکتار –های نوین ابیاری اجرای روش

 SD9 در شبانه روز سرانه مصرف آب لیتر به ازای هر نفر

 هوا

 SD10 روز در سال -های با هوای ناسالمتعداد روز

 SD11 کیفیت هوای داخل خانه

 SD12 تن در سال –از گازطبیعی CO2میزان انتشار گاز 

 خاک

 SD13 تن -های شیمیاییمیزان فروش کود -میزان استفاده از کود

 SD14 لیتر /کیلوگرم –میزان فروش سموم شیمیایی  -میزان استفاده از سموم کشاورزی

 SD15 متر مربع به ازای هر نفر –سرانه فضای سبز شهری 

 SD16 میلیون هکتار -سطح زیر کشت محصوالت زراعی 

 SD17 تن -میزان تولید کل محصوالت زراعی 

 SD18 تن –میزان تولید غالت 

 SD19 تن–میزان تولید حبوبات 

 SD20 تن-میزان تولید محصوالت صنعتی

 SD21 تن –میزان تولید محصوالت جالیزی 

 SD22 تن -میزان تولید محصوالت گلخانه ای

 SD23 هزار تن -میزان تولید گوشت قرمز

 SD24 هزار تن -میزان تولید گوشت مرغ

 SD25 هزار تن -میزان تولید شیر

 SD26 هزار تن -میزان تولید عسل

 SD27 هزار تن -میزان تولید تخم مرغ

 SD28 هزار تن -های پروتئینی) گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهی، شیر، تخم مرغ و عسل(تولید فراورده

 SD29 هکتار –اجرای طرحهای خاص بیابان زدایی از طریق کاشت نهال 

 SD30 هکتار –اجرای طرحهای خاص بیابان زدایی از طریق مدیریت روان آب 

 –فاضالب 

 انرژی -پسماند

 SD31 درصد -میزان دسترسی به دفع فاضالب بهداشتی

 SD32 درصد –دفن بهداشتی پسماند 

 SD33 درصد –ازیافت مواد و انرژی 

 SD34 مبدا از درصد تفکیک زباله ها

 SD35 میلیون متر مکعب –گاز طبیعی  –سرانه مصرف ساالنه انرژی 

 SD36 مگا وات –برق  –سرانه مصرف ساالنه انرژی 

 

مرکز با توجه به نظر بهره گرفته شد.  کارشناسان استانی نگاه های دیده بانی توسعه پایدار نیز ازدر مورد میزان اهمیت شاخص

های آمایشی محاسبه تفکیک پهنه به های دیده بانی توسعه پایدار نیز، شاخصقزوین استاننگری های توسعه و آیندهآموزش و پژوهش

 .ندو بروز رسانی شد

 

 های پژوهشیافته

 به ترتیب هاشاخصترین اهمیتارائه شده است. پر 4استانی در جدول  کارشناساناز نظر  هاشاخصنتایج تعیین وزن اهمیت 

و « سال 5ها در متوسط درصد از بین رفتن جنگل»و « منطقه حفاظت شده محیط زیستی»، «هاونهبوم گشاخص زیست»های شاخص

مناطق حفاظت »، «منطقه حفاظت شده دریایی»ها به ترتیب، ترین شاخصاهمیتبوده است. همچنین، کم« اکسیدانتشار کربن دی»
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از  ی در استان ندارند و امتیازشانهای اخیر موضوعیتشاخص بوده است.« منطقه ییایدر هیشاخص تغذ»و « بیوم جهانی _شده زمینی

 ها در جدول مشخص شده اند و در استان نیازی به پایش آنها نیست.. این شاخصکمتر است 5/1

 

 

 

 های عملکرد محیط زیستی بر اساس نظر کارشناساننتایج تعیین اهمیت شاخص -4جدول 

 کد شاخص

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

 امتیاز

 

رتبه در 

 میانگین

 

انحراف 

 معیار

 فراوانی 
درصد 

 فراوانی
 فراوانی

درصد 

 فراوانی
 فراوانی

درصد 

 فراوانی
 فراوانی

درصد 

 فراوانی
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

HAD 5 46/38 1 69/7 3 08/23 0 00/0 4 77/30 77/2 12 74/1 
PME 1 69/7 4 77/30 0 00/0 5 46/38 3 08/23 38/3 7 39/1 
PMW 1 69/7 4 77/30 1 69/7 4 77/30 3 08/23 31/3 8 38/1 
UWD 2 38/15 3 08/23 2 38/15 1 69/7 5 46/38 31/3 8 60/1 
USD 2 38/15 3 08/23 2 38/15 3 08/23 3 08/23 15/3 10 46/1 
PBD 1 69/7 3 08/23 2 38/15 2 38/15 5 46/38 54/3 5 45/1 
MPA 12 31/92 1 69/7 0 00/0 0 00/0 0 00/0 08/1 16 28/0 
TBN 1 69/7 1 69/7 4 77/30 6 15/46 1 69/7 38/3 7 04/1 
TBG 11 62/84 2 38/15 0 00/0 0 00/0 0 00/0 15/1 15 38/0 
SPI 1 69/7 2 38/15 2 38/15 5 46/38 3 08/23 54/3 5 27/1 

PAR 1 69/7 1 69/7 2 38/15 5 46/38 4 77/30 77/3 2 24/1 
SHI 1 69/7 0 00/0 3 08/23 3 08/23 5 46/38 08/4 1 32/1 
TCL 0 00/0 2 38/15 2 38/15 7 85/53 2 38/15 69/3 3 95/0 
FSS 9 23/69 1 69/7 2 38/15 1 69/7 0 00/0 62/1 13 04/1 
MTR 9 23/69 2 38/15 2 38/15 0 00/0 0 00/0 46/1 14 78/0 
DCT 0 00/0 2 38/15 4 77/30 3 08/23 4 77/30 69/3 3 11/1 
DPT 0 00/0 1 69/7 7 85/53 1 69/7 4 77/30 62/3 4 04/1 
DMT 1 69/7 2 38/15 3 08/23 3 08/23 4 77/30 54/3 5 33/1 
DNT 1 69/7 4 77/30 2 38/15 3 08/23 3 08/23 23/3 9 36/1 
DBT 0 00/0 4 77/30 4 77/30 2 38/15 3 08/23 31/3 8 18/1 
DST 0 00/0 3 08/23 4 77/30 3 08/23 3 08/23 46/3 6 13/1 
DXT 0 00/0 4 77/30 2 38/15 4 77/30 3 08/23 46/3 6 20/1 
WWT 1 69/7 4 77/30 2 38/15 0 00/0 6 15/46 46/3 6 56/1 
SNM 2 38/15 1 69/7 7 85/53 0 00/0 3 08/23 08/3 11 32/1 

 2 طبق جدول هاشاخصکد

 

 

به  بانیهای دیدهترین شاخصپراهمیتاست.  آمده 5کارشناسان در جدول  نگاه دیده بانی توسعه پایدار از هایشاخصاهمیت 

، «سرانه مصرف ساالنه انرژی )گاز طبیعی(»، «میزان استفاده از سموم کشاورزی»، «میزان مصرف ساالنه منابع آب استان»ترتیب 

میزان »به ترتیب  نیز اهمیتبانی کمهای دیدهبود. شاخص« سرانه مصرف ساالنه انرژی )برق(»و « میزان استفاده از کودهای شیمیایی»

 .ه استبود« های پروتئینیتولید فراورده»و « ن تولید محصوالت جالیزیمیزا»، «تولید عسل

 



 

12 

 

 های دیده بانی توسعه پایدار بر اساس نظر کارشناساننتایج تعیین اهمیت شاخص -5جدول 
کد 

 شاخص

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

 امتیاز

 

رتبه در 

 میانگین

 

انحراف 

درصد  فراوانی معیار

 فراوانی

درصد  فراوانی

 فراوانی

درصد  فراوانی

 فراوانی

درصد  فراوانی

 فراوانی

درصد  فراوانی

 SD1 0 00/0 0 00/0 5 46/38 4 77/30 4 77/30 92/3 5 86/0 فراوانی

SD2 0 00/0 1 69/7 5 46/38 2 38/15 5 46/38 85/3 6 07/1 

SD3 0 00/0 2 38/15 5 46/38 3 08/23 3 08/23 54/3 10 05/1 

SD4-7 0 00/0 0 00/0 1 69/7 4 77/30 8 54/61 54/4 1 66/0 

SD8 0 00/0 2 38/15 1 69/7 5 46/38 5 46/38 00/4 4 08/1 

SD9 0 00/0 0 00/0 3 08/23 7 85/53 3 08/23 00/4 4 71/0 

SD10 0 00/0 3 08/23 4 77/30 3 08/23 3 08/23 46/3 11 13/1 

SD11 1 69/7 2 38/15 4 77/30 4 77/30 2 38/15 31/3 13 18/1 

SD12 1 69/7 1 69/7 7 85/53 1 69/7 3 08/23 31/3 13 18/1 

SD13 0 00/0 0 00/0 5 46/38 2 38/15 6 15/46 08/4 3 95/0 

SD14 0 00/0 0 00/0 3 08/23 4 77/30 6 15/46 23/4 2 83/0 

SD15 0 00/0 1 69/7 3 08/23 9 23/69 0 00/0 62/3 9 65/0 

SD16 0 00/0 0 00/0 3 08/23 9 23/69 1 69/7 85/3 6 55/0 

SD17 0 00/0 2 38/15 3 08/23 8 54/61 0 00/0 46/3 11 78/0 

SD18 0 00/0 2 38/15 4 77/30 7 85/53 0 00/0 38/3 12 77/0 

SD19 0 00/0 2 38/15 6 15/46 5 46/38 0 00/0 23/3 14 73/0 

SD20 0 00/0 2 38/15 2 38/15 6 15/46 3 08/23 77/3 7 01/1 

SD21 0 00/0 3 08/23 6 15/46 4 77/30 0 00/0 08/3 16 76/0 

SD22 0 00/0 3 08/23 5 46/38 4 77/30 1 69/7 23/3 14 93/0 

SD23 0 00/0 2 38/15 5 46/38 6 15/46 0 00/0 31/3 13 75/0 

SD24 0 00/0 2 38/15 4 77/30 6 15/46 1 69/7 46/3 11 88/0 

SD25 0 00/0 2 38/15 5 46/38 6 15/46 0 00/0 31/3 13 75/0 

SD26 0 00/0 4 77/30 5 46/38 4 77/30 0 00/0 00/3 17 82/0 

SD27 0 00/0 2 38/15 4 77/30 6 15/46 1 69/7 46/3 11 88/0 

SD28 0 00/0 3 08/23 5 46/38 5 46/38 0 00/0 15/3 15 80/0 

SD29 2 38/15 3 08/23 2 38/15 5 46/38 1 69/7 00/3 17 29/1 

SD30 2 38/15 3 08/23 1 69/7 4 77/30 3 08/23 23/3 14 48/1 

SD31 1 69/7 2 38/15 1 69/7 6 15/46 3 08/23 62/3 9 26/1 

SD32 2 38/15 1 69/7 2 38/15 3 08/23 5 46/38 62/3 9 50/1 

SD33 1 69/7 2 38/15 2 38/15 3 08/23 5 46/38 69/3 8 38/1 

SD34 2 38/15 0 00/0 3 08/23 4 77/30 4 77/30 62/3 9 39/1 

SD35 0 00/0 0 00/0 2 38/15 6 15/46 5 46/38 23/4 2 73/0 

SD36 0 00/0 0 00/0 4 77/30 4 77/30 5 46/38 08/4 3 86/0 

 3ها طبق جدولکدشاخص
  

های ارائه شده است. از بین شاخص 6به دست آمده برای استان قزوین در جدول  (EPI)های عملکرد محیط زیست نمره شاخص

حفاظت  مناطق "و "تغذیه دریایی منطقه شاخص"، "شده دریاییحفاظت  مناطق"گانه عملکرد محیط زیستی به جز سه شاخص  24

که در استان قزوین موضوعیت ندارند و طبق نظرسنجی انجام شده از کارشناسان استانی نیز  "شده زمینی جهانی )وزن بیوم جهان(

 ارائه شده است.  هاشاخصلزومی به بررسی آنها نبوده است، سایر 

 

 برای استان قزوین و ایران EPIهای نمره شاخص -6جدول 

 ردیف هاشاخص (100نمره ایران )از  (100نمره استان قزوین )از 

 1 سوخت جامد خانگی 14/84 7/78

 PM2.5 2میانگین قرارگیری در معرض ذرات  08/86 0/25

 PM2.5 3میزان تجاوز مقدار  46/85 3/79
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 4 بهداشت 45/62 1/96

 5 آب شرب 03/55 8/57

 6 میانگین قرار گیری در معرض سرب 21/21 2/21

 7 حفاظت شده زمینی )وزن بیوم ملی( مناطق 05/41 5/40

 8 حفاظت شده هایگونه 59/45 3/40

 9 معرف منطقه حفاظت شده شاخص 15/12 2/12

 10 هابوم گونهزیست شاخص 76/95 4/96

 11 دست دادن پوشش درختی از 8/91 8/91

 12 ماهی ذخایر 63/77 100

 13 مجموع -اکسیدکربن دی انتشار 64/27 4/22

 14 توان -اکسیدکربن دی انتشار 89/30 0/25

 15 متان انتشار 89/52 4/44

 16 نیتروس اکساید انتشار 8/78 8/68

 17 کربن سیاه انتشار 7/28 7/28

 18 اکسیدانتشار گوگرد دی 66/31 6/20

 19 ترکیبات نیتروس اکساید انتشار 49/8 6/1

 20 تصفیه فاضالب 32/64 1/58

 21 مدیریت پایدار نیتروژن 9/32 0/51

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

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

 

های مانند سوخت جامد رابطه با شاخصشود که در ، مشخص می6 به صورت کلی باتوجه به اعداد و نمرات ارائه شده در جدول

 ،خانگی، آب شرب، مناطق حفاظت شده زمینی، از دست دادن پوشش درختی، ذخایر ماهی، تصفیه فاصالب و مدیریت پایدار نیتروژن

هایی مانند قرارگیری در معرض ذرات معلق وضعیت استان قزوین به نسبت وضعیت کشوری بهتر است. اما در رابطه با شاخص

 تر است.میکرون و سرب، عالوه بر اینکه وضعیت کشوری مساعد نیست، شرایط استان قزوین بحرانی 2.5تر از ککوچ

رسد با ارائه شده است. به نظر می )بر اساس تجارب حاصل از این مطالعه ( های مورد بررسینقاط قوت و ضعف شاخص 7در جدول 

های سنجش از راه دور به طور رایگان وجود دارد، استفاده از این های آلودگی هوا امکان استفاده از دادهتوجه به اینکه در مورد شاخص

 تواند دستاوردهای قابل توجهی داشته باشد.ظرفیت می

 در سطح استان قزوین EPIهای شناسی شاخصآسیب -7جدول
 نقطه ضعف نقطه قوت اهمیت شاخص ردیف

  وجود آرشیو اطالعات لزوم بهبود شرایط استان سوخت جامد خانگی 1

2 
میانگین قرارگیری در 

 PM2.5معرض ذرات 
  امکان استفاده از سنجش از دور لزوم خارج شدن از وضعیت بحرانی

میزان تجاوز مقدار  3
PM2.5 

  استفاده از سنجش از دورامکان  لزوم بهبود شرایط استان

  وجود آرشیو اطالعات لزوم بهبود شرایط استان بهداشت 4

  وجود آرشیو اطالعات لزوم بهبود وضعیت متوسط استان آب شرب 5

6 
میانگین قرار گیری در 

 معرض سرب

قرار گیری در معرض سرب به مشکالتی مانند پوکی 

 شود.استخوان منجر می

 وضعیت بحرانیلزوم خارج شدن از  /

 فقدان اطالعات کافی 

7 
حفاظت شده  مناطق

 دریایی
 در استان کاربردی ندارد
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 نقطه ضعف نقطه قوت اهمیت شاخص ردیف

8 
حفاظت شده  مناطق

 زمینی )وزن بیوم ملی(
  امکان استفاده از سنجش از دور لزوم بهبود وضعیت متوسط استان

9 
حفاظت شده  مناطق

 زمینی )وزن بیوم جهان(
 در استان کاربردی ندارد

  وجود آرشیو اطالعات لزوم بهبود وضعیت متوسط استان حفاظت شده هایگونه 10

11 
معرف منطقه  شاخص

 حفاظت شده
 لزوم خارج شدن از وضعیت بحرانی

وجود آرشیو اطالعات/ امکان جلب 

حمایت برای افزایش سطح مناطق 

 شدهحفاظت

 

12 
بوم زیست شاخص

 هاگونه
  استفاده از سنجش از دورامکان  لزوم حفظ شرایط مساعد استان

13 
دست دادن پوشش  از

 درختی
  امکان استفاده از سنجش از دور لزوم حفظ شرایط مساعد استان

 های مطرح شده در این شاخص، در استان کاربردی نداردباتوجه به گونه ماهی ذخایر 14

15 
تغذیه دریایی  شاخص

 منطقه
 در استان کاربردی ندارد

16 
 -اکسیددیکربن  انتشار

 مجموع

های نامناسب یکی از مشکالت باتوجه به استفاده از سوخت

 شود /اصلی کالن شهرها محسوب می

 لزوم خارج شدن از وضعیت بحرانی

امکان ، امکان استفاده از سنجش از دور

ایجاد منابع برای حفاظت از محیط 

 زیست با رصد منابع آالینده

 

17 
 -اکسیدکربن دی انتشار

 توان
 لزوم خارج شدن از وضعیت بحرانی

امکان ، امکان استفاده از سنجش از دور

ایجاد منابع برای حفاظت از محیط 

 زیست با رصد منابع آالینده

 متان انتشار 18
ترین عامل گرمایش اکسید اصلیمتان پس از کربن دی

 زمین است / لزوم بهبود وضعیت متوسط استان

امکان ، امکان استفاده از سنجش از دور

ایجاد منابع برای حفاظت از محیط 

 زیست با رصد منابع آالینده

 نیتروس اکساید انتشار 19
انتشار نیتروس اکساید منجر به اختالل تنفسی و هایپوکسی 

 شود. / لزوم بهبود شرایط مساعد استانمی

امکان ، امکان استفاده از سنجش از دور

ایجاد منابع برای حفاظت از محیط 

 ا رصد منابع آالیندهزیست ب

 کربن سیاه انتشار 20
کربن سیاه تاثیر قابل توجهی بر فشار خون دارد/ لزوم خارج 

 شدن از وضعیت بحرانی

امکان ، امکان استفاده از سنجش از دور

ایجاد منابع برای حفاظت از محیط 

 زیست با رصد منابع آالینده

 اکسیدانتشار گوگرد دی 21
های تنفسی و قلبی اکسید منجر به بیماریدیانتشار گوگرد 

 شود/ لزوم خارج شدن از وضعیت بحرانیمی

امکان ، امکان استفاده از سنجش از دور

ایجاد منابع برای حفاظت از محیط 

 زیست با رصد منابع آالینده

22 
ترکیبات نیتروس  انتشار

 اکساید
 لزوم خارج شدن از وضعیت فوق بحرانی

امکان ، سنجش از دور امکان استفاده از

ایجاد منابع برای حفاظت از محیط 

 زیست با رصد منابع آالینده

  وجود آرشیو اطالعات لزوم بهبود وضعیت متوسط استان تصفیه فاضالب 23

 مدیریت پایدار نیتروژن 24

های زیرزمینی و خاک به واسطه کودهای آلودگی آب

لزوم بهبود  مصرفی دارای اثرات و تبعات قابل توجهی است/

 وضعیت متوسط استان

 وجود آرشیو اطالعات
پراکندگی اطالعات 

 در نهادهای مختلف

 

در  ط،یبهتر شرا سهیمقا یبراارائه شده است.  8های آمایشی در جدول به دست آمده برای پهنه یهای عملکرد محیط زیستشاخص

 ارائه شده است. 4 تا شکل 1 در شکل های مجزانقشهدر  جی، نتاداردپهنه ها تفاوت وجود  نیکه ب ییهاشاخصمورد 
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  های آمایشی استان قزوینپهنه EPIهای نمره شاخص -8 جدول 

 هاشاخص مخفف شاخص بوئین زهرا تاکستان آوج آبیک کوهین و طارم الموت قزوین استان

70/78 60/74 69/92 69/92 09/68 69/92 37/90 69/92 HAD سوخت جامد خانگی 

00/25 84/51 18/42 47/43 31/55 18/48 12/59 76/57 PME میانگین قرارگیری در معرض ذرات PM5/2 

30/79 96/73 96/73 96/73 96/73 96/73 96/73 96/73 PMW میزان تجاوز مقدار PM5/2 

10/96 83/58 74/52 74/52 93/68 86/57 93/68 93/68 UWD بهداشت 

80/57 77/51 08/46 08/46 48/70 88/50 51/84 19/78 USD آب شرب 

20/21 70/21 45/97 59/98 38/4 29/69 02/32 09/42 PBD میانگین قرار گیری در معرض سرب 

50/40 95/40 95/70 95/58 95/40 95/40 95/50 95/40 TBN ده زمینی )وزن بیوم مل(ش حفاظت مناطق 

30/40 47/41 17/65 47/41 47/64 47/93 47/51 47/41 SPI حفاظت شده هایگونه 

20/12 41/17 10/93 47/22 41/17 41/17 20/13 41/17 PAR منطقه حفاظت شده معرف شاخص 

40/96 76/95 76/95 76/95 76/95 76/95 76/95 76/95 SHI هاگونه بومزیست شاخص 

80/91 80/91 80/91 80/91 80/91 80/91 80/91 80/91 TCL دادن پوشش درختی دست از 

00/100 63/77 63/77 63/77 63/77 63/77 63/77 63/77 FSS ماهی ذخایر 

40/22 57/35 71/22 75/23 50/19 09/18 74/33 40/39 DCT مجموع -اکسیدکربن دی انتشار 

00/25 80/27 80/27 80/27 80/27 80/27 80/27 80/27 DPT توان -اکسیدکربن دی انتشار 

40/44 58/63 00/34 39/36 59/37 75/25 51/64 63/74 DMT متان انتشار 

80/68 65/89 98/49 18/53 64/53 44/30 75/87 14/89 DNT نیتروس اکساید انتشار 

70/28 31/36 15/59 69/57 16/33 78/53 96/43 26/49 DBT کربن سیاه انتشار 

60/20 29/46 31/25 00/27 83/13 39/13 93/43 02/43 DST اکسیدانتشار گوگرد دی 

60/1 56/1 90/1 87/1 93/1 04/2 59/1 52/1 DXT ترکیبات نیتروس اکساید انتشار 

10/58 33/75 00/0 00/0 33/75 00/0 33/75 33/75 WWT تصفیه فاضالب 

00/51 96/39 45/25 81/14 91/57 25/18 64/22 25/18 SNM مدیریت پایدار نیتروژن 

7/58 4/51 2/48 1/46 9/49 0/46 3/56 5/56  EPI  نمره کل EPI طبق اوزان اهمیت استاندارد جهانی  

9/48 3/52 3/54 7/48 1/49 8/46 9/55 2/56  EPI  کل نمره EPI کارشناسان استانی بر اساس اوزان اهمیت 

 (HAD, USD, UWD,PME) های آمایشی استان قزوینهای ارزیابی پایداری محیط زیستی در پهنهشاخص -1شکل 
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 (TBN, PBD, SPI, PAR) های آمایشی استان قزوینپایداری محیط زیستی در پهنههای ارزیابی شاخص -2شکل 

 (DNT, DST, DMT, DCT) های آمایشی استان قزوینهای ارزیابی پایداری محیط زیستی در پهنهشاخص -3شکل 
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 (PMW, SNM, DXT, WWT) های آمایشی استان قزوینهای ارزیابی پایداری محیط زیستی در پهنهشاخص -4شکل 

 
 ارائه شده است. 9در جدول  های آمایشیهای دیده بانی توسعه پایدار به تفکیک پهنهشاخصنمره 

 های آمایشیهای دیده بانی توسعه پایدار به تفکیک پهنهشاخص -9جدول 

 الموت قزوین آوج واحد شاخص دیده بانی
کوهین و 

 طارم
 بوئین زهرا تاکستان آبیک

 15/99 48/99 43/98 15/89 15/89 1/91 56/92 درصد سالم میزان دسترسی به آب

 2/98 2/98 2/98 2/98 2/98 2/98 2/98 درصد های میکروبی(کیفیت آب )مطلوبیت نمونه

 9/222 5/176 8/253 7/264 5/250 4/210 4/293 میلیمتر مقدار بارش در سال کامل زراعی

 میزان مصرف ساالنه منابع آب استان
میلیون 

 مترمکعب
7/128 1/285 1/132 8/61 6/223 2/350 9/439 

 6/95 8/97 2/92 8/97 7/99 3/62 6/98 درصد مصرف آب در بخش کشاورزی

 1/1 7/3 9/3 8/1 58/0 5/30 1/1 درصد مصرف آب در بخش شرب

 21/0 68/3 5 34/0 02/0 2/7 21/0 درصد مصرف آب در بخش صنعت و خدمات

 6860 3271 4648 1994 599 3631 1004 هکتار آبیاریهای نوین اجرای روش

 197 178 221 188 188 195 197 لیتر به ازای نفر سرانه مصرف آب در یک روز

 فاقد داده فاقد داده 4 فاقد داده فاقد داده 4 فاقد داده روز در سال های دارای هوای ناسالمتعداد روز

 فاقد داده فاقد داده 8/49 فاقد داده فاقد داده 16/21 فاقد داده 0 کیفیت هوای داخل خانه

 1594779 909403 5038750 258476 201489 4412122 111103 تن در سال از گاز طبیعی CO2میزان انتشار گاز 

 19484 9001 11335 3269 875 10685 3293 تن میزان استفاده از کود )میزان فروش(

 199076 189459 22845 62648 16768 86493 فاقد داده کیلوگرم فروش(میزان استفاده از سموم کشاورزی )میزان 

 31/14 88/5 34/13 1 4/23 4/5 4/12 مترمربع بر نفر سرانه فضای سبز شهری

 061/0 05/0 04/0 02/0 01/0 04/0 05/0 میلیون هکتار سطح زیرکشت محصوالت زراعی

 714700 452308 496307 183183 81414 413857 164482 تن میزان تولید کل محصوالت زراعی
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 الموت قزوین آوج واحد شاخص دیده بانی
کوهین و 

 طارم
 بوئین زهرا تاکستان آبیک

 121327 52310 85047 33809 15026 76384 54783 تن میزان تولید غالت

 120 3335 130 1325 588 2993 1416 تن میزان تولید حبوبات

 8163 2419 6303 3997 1776 9031 6/15 تن میزان تولید محصوالت صنعتی

 67550 30030 11216   9613 13290 تن میزان تولید محصوالت جالیزی

 2223 1049 1031   2631 5/104 تن ایمیزان تولید محصوالت گلخانه

 22/9 13/3 14/1   315/7 814/0 هزارتن میزان تولید گوشت قرمز

 46/6 21/21 13/4   7/27 324/3 هزارتن میزان تولید گوشت مرغ

 155 71/42 68/133   9/231 204/9 هزارتن میزان تولید شیر

 036/0 071/0 064/0   627/0 106/0 هزارتن میزان تولید عسل

 9/6 34 95/33   8/9 288/7 هزارتن میزان تولید تخم مرغ

 178 839 173   7/277 73/20 هزارتن های پروتئینیتولید فراورده

 1270استانی  هکتار زدایی از طریق کاشت نهالهای بیاباناجرای طرح

 371استانی  هکتار زدایی از طریق مدیریت رواناببیابانهای اجرای طرح

 36 45 69 64 64 1/72 فاقد داده درصد میزان دسترسی به دفع فاضالب بهداشتی

 81 81 81 81 81 81 81 درصد دفع بهداشتی پسماند

 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 درصد بازیافت مواد و انرژی

 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 درصد ها از مبدادرصد تفکیک زباله

 سرانه مصرف ساالنه انرژی )گاز طبیعی(
میلیون 

 مترمکعب
0028/0 002/0 001/0 001/0 029/0 003/0 006/0 

 63/8 31/5 87/6 32/2 32/2 32/3 827/2 مگاوات ساعت سرانه مصرف ساالنه انرژی )برق(

 

معیاری  توانندها به تنهایی نمیپایدار باید توجه داشت که بسیاری از این شاخصهای دیده بانی توسعه در تحلیل برخی از شاخص

تن  120تن و در پهنه بوئین زهرا  3335گیری باشند. به عنوان مثال تولید حبوبات در پهنه تاکستان برای سیاستگزاری یا تصمیم

زمینه تولید حبوبات نقطه ضعفی وجود دارد و باید تولید است. در نگاه اولیه ممکن است به نظر برسد که در پهنه بوئین زهرا در 

حبوبات در آن تقویت شود. حال آنکه به دلیل تفاوت اقلیمی دو پهنه، کشت حبوبات در تاکستان به صورت دیم است و کشت حبوبات 

زایش مصرف آب و تشدید آسیب در بوئین زهرا به صورت آبی )نیازمند آبیاری( است و افزایش سطح کشت حبوبات در بوئین زهرا به اف

 .باشدبه منابع آب خواهد شد. لذا در تحلیل هر شاخص، باید جوانب مرتبط مورد توجه 

دهند. به عنوان مثال، وقتی میزان وری مناطق را ارائه نمیههای دیده بانی چشم انداز روشنی از وضعیت بهربسیاری از شاخص

برابر میزان تولید محصوالت زراعی در پهنه آوج است، این لزوما به معنای عملکرد  پنجتولید محصوالت زراعی در پهنه بوئین زهرا 

محیط زیستی بهتر و یا مدیریت بهتر در دستیابی به توسعه پایدار در پهنه بوئین زهرا نیست. و الزم است بررسی شود که در این دو 

ولید به دست آمده است و آیا این مقدار سرمایه گذاری و یا مصرف آب پهنه، به ازای چقدر سرمایه گذاری و یا مصرف آب، این مقادیر ت

 (.یا خیر)روی باالتری داشته باشد توانست بهرههای جایگزین دیگر میدر فرآیند

های سنجش های ایستگاهعالوه بر تحلیل داده .های آلودگی هوا استهای ارزیابی محیط زیست، شاخصیکی از مهمترین شاخص

و با  5های سنجنده سنتینل های هوا به روش سنجش از راه دور و استفاده از دادهآلودگی هوا در استان قزوین، در این پژوهش آالینده

نقشه توزیع آالینده دی اکسید ه نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. برای اختصار در اینجا به ارائ Google Eeath Engineکدنویسی در محیط  



 

19 

 

شود که کانون آلودگی هوا، در محدوده کارخانه سیمان آبیک تا شهر قزوین است که اکتفا شده است. مالحظه می 6نیتروژن در شکل 

 باشد. در محدوده شمال غرب استان و در محدودهرشت محل استقرار شهرکهای صنعتی نیز می-قزوین-عالوه بر مسیر اتوبان کرج

 پرترافیک ورود به استان گیالن نیز آلودگی هوا مشهود است.

 

 نقشه توزیع آالینده دی اکسید نیتروژن در استان قزوین -6شکل 
 

 گیریبحث و نتیجه

های محیط زیستی نسبت به میانگین کشوری وضعیت بهتری دارد و از نظر استان قزوین از نظر برخی شاخص ها نشان دادیافته

ریزی بهبود و حفاظت محیط زیست مورد توجه قرار تواند برای برنامه، وضعیت آن بدتر است. این مقایسه میهاشاخص برخی دیگر از

درصد( شامل سوخت جامد خانگی، میزان تجاوز  10)اختالف کمتر از  بودندهایی که نمره قزوین و ایران به هم نزیک گیرد. شاخص

معرف منطقه  حفاظت شده زمینی )وزن بیوم ملی(، شاخص گیری در معرض سرب، مناطق، آب شرب، میانگین قرار PM2.5مقدار 

هایی که نمره شاخصاست.  دست دادن پوشش درختی، انتشار کربن سیاه و تصفیه فاضالب ها، ازبوم گونهزیست حفاظت شده، شاخص

انتشار کربن ، حفاظت شده هایگونه ،PM2.5قزوین از نمره کشوری پایین تر است شامل میانگین قرارگیری در معرض ذرات 

هایی که نمره قزوین بیشتر از شاخص بود. ترکیبات مختلف نیتروس اکساید و اکسیدانتشار گوگرد دی، انتشار متان، مجموع-اکسیددی

(، 1394)ن پرهیزکاری و همکارا هایپژوهشاست. این پژوهش همانند  مدیریت پایدار نیتروژنو  بهداشتبود شامل نمره کشوری 

استان به منظور ارتقای سطح تاکید بر استفاده بهینه از منابع  (2021( و میخنو و همکاران )1397بافنده ایماندوست و همکاران )

 زندگی در کنار حفظ محیط زیست و کاهش تخریب آن دارد. 
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ی( شاخص کلی عملکرد محیط زیستی در بر اساس نتایج به دست آمده، برترین نمرات اکتسابی )با ضرایب اهمیت استاندارد جهان

 -کوهین"، "الموت"، "آبیک"، "قزوین"، "تاکستان"، "بوئین زهرا"های به ترتیب مربوط به پهنه های آمایشی استان قزوینبین پهنه

محیط زیستی نمره( بود. این نتایج نشان از عملکرد  100)از  46و  1/46، 2/48، 9/49، 4/51، 3/56، 5/56، معادل "آوج"و  "طارم

متوسط روبه ضعیف در اکثر مناطق آمایشی دارد. ضمنا بر اساس ضرایب اهمیت تعیین شده توسط کارشناسان استانی نیز، برترین 

، و به "آوج"و  "طارم -کوهین"، "آبیک"، "قزوین"، "الموت"، "تاکستان"، "بوئین زهرا"های نمرات اکتسابی به ترتیب مربوط به پهنه

. هر چند ترتیب نمرات اکتسابی پهنه ها بر نمره( بوده است 100)از  8/46و  7/48، 1/49، 3/52، 3/54، 9/55، 2/56ترتیب معادل 

اساس نظرات کارشناسی و روش استاندارد بین المللی، تفاوت چندانی ندارد با این حال، با توجه به این که کارشناسان استانی شرایط 

 تواند به عنوان نتیجه نهایی تلقی گردد.دهند، نمرات بر اساس وزن دهی ایشان مییای را بهتر مورد توجه قرار ممنطقه

( که 1394عمادالدین و همکاران )زیستی را اتخاذ نمود. این نتیجه با نتایج نه آوج، کمترین نمره عملکرد محیطدر این پژوهش په

 . لذا این پهنه نیازمند توجه ویژه است.ردانجام شده بوده است، تطابق دابا روش شناسی متفاوت از پژوهش حاضر 

نیاز به تأمل در نتایج دارد. به عنوان مثال اگر چه شاخص کلی عملکرد محیط  (EPIشاخص کلی عملکرد محیط زیستی)از استفاده 

نمره پهنه الموت در همه ( در پهنه الموت نمره پایین تری از بوئین زهرا را اتخاذ کرده است، اما این به معنای پایین بودن EPIزیستی)

( بسیار باالتر از 100از 93نیست. کما این که در زمینه شاخص معرف مناطق حفاظت شده، نمره الموت ) های محیط زیستی زمینه

( است. اصلی ترین عاملی که باعث شده است بوئین زهرا رتبه بهتری کسب کند، وجود تصفیه خانه فاضالب در 100از  17بوئین زهرا )

توان گفت که شاخص کلی به تنهایی نمی تواند قضاوت پهنه است در حالی که پهنه الموت از این مهم بی بهره است. لذا، چنین می این

های عملکرد محیط زیستی کاملی از وضعیت محیط زیستی هر منطقه، استان یا پهنه آمایشی ارائه دهد و الزم است تک تک شاخص

 د.مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیر

شود، مانند، های ارزیابی عملکرد محیط زیستی که در آنها آلودگی هوا منعکس میباید توجه داشت که آن دسته از شاخص

کنند، هایی که بارآلودگی هوا را لحاظ میای دارند. در محاسبه شاخصتفسیر پیچیده DSTو  DCT ،DMT ،DNT ،DBTهای شاخص

به عنوان نمونه  aشود. لذا اگر پهنه اقتصادی )سهم در تولید ناخالص داخلی( نیز در نظر گرفته می عالوه بر مقدار تولید آالینده، عوامل

داشته باشد، ممکن است نمره شاخص عملکرد  bبارآلودگی ایجاد کند اما تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتری از پهنه  bدوبرابر پهنه 

(، نمره پهنه آوج بیشتر از سایر DMTاگر به عنوان نمونه در شاخص انتشار متان )محیط زیستی باالتری را به خود اختصاص دهد. لذا 

 .ینده متان سیاه در پهنه آوج نیستپهنه هاست این لزوما به معنای کمتر بودن تولید آال

تصفیه  هایایجاد زیرساخت» "آوج"های عملکرد محیط زیستی در پهنه آمایشیهای پژوهش، برای بهبود شاخصبر اساس یافته

های شود. همچنین برای پهنهپیشنهاد می« های الزم برای ارتقای راندمان کاربرد کود در اراضی کشاورزیایجاد ظرفیت»و « فاضالب

پیشنهاد « تصفیه فاضالب»و « های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالبایجاد زیرساخت»، "طارم -کوهین"و  "الموت"آمایشی 

های ناشی از کاهش ریسک بیماری»)به ویژه شهرستان البرز که جزو پهنه قزوین است(، "قزوین"و  "آبیک"گردد. در پهنه می
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های کاهش ریسک بیماری»، "تاکستان"و  "بوئین زهرا"های ، باید در اولویت قرار گیرد. در پهنه«های هواقرارگیری در معرض آالینده

« های الزم برای ارتقای راندمان کاربرد کود در اراضی کشاورزید ظرفیتایجا»و « های هواناشی از قرارگیری در معرض آالینده

 .شودمی پیشنهاد

توان ادعا کرد که شرایط آب و های عملکرد محیط زیستی و اسناد آمایش استان میبا توجه به شاخصهای توسعه پایدار، شاخص

های صورت گرفته با توجه به اینکه در برنامه ها و اسناد باالدستی خاک و وضعیت هوا بحرانی و نگران کننده است. علی رغم تالش

های ایجاد شده نیز افزایش خواهد یافت. لذا برای دستیابی به پایداری محیط ده است، آلودگیتوسعه صنعتی استان پیش بینی ش

 های فعلی باید برای مواجهه با شرایط حاد آینده نیز آماده بود. زیستی عالوه بر لزوم کاهش آلودگی

 درباید ود وضعیت پایداری محیط زیست توان چنین عنوان کرد که استان برای بهبهای استانی، ملی و جهانی میبا تحلیل شاخص

های ، تکمیل طرحجلوگیری از افت آبخوانو  افزایش سطح یا اثربخشی مناطق حفاظت شده، کاهش منابع آالینده هواچند محور شامل 

 های کمتر برخوردار، تمرکز ویژه داشته باشد.جمع آوری و تصفیه فاضالب در پهنه

باحث مدیریتی و فنی زیادی در استان مطرح شده است. از نظر ساختار نهادی، مشارکت اداره در این بین، در مورد افت آبخوان م

تواند در دستیابی به اهداف توسعه پایدار کمک شایانی کل محیط زیست در نظارت و پایش طرح تعادل بخشی آبهای زیرزمینی می

حفاظت شده در استان نسبت به میانگین کشوری پایین تر  نماید. از نظر سطح مناطق حفاظت شده نیز میانگین درصد مساحت مناطق

در مورد جمع آوری  توان به ایجاد مناطق جدید و یا افزایش اثر بخشی مناطق فعلی برنامه ریزی نمود.است که برای بهبود شاخص می

ر گرفت و باید در برنامه ریزی ها و تصفیه فاضالب نیز برخی از پهنه ها کمتر توسعه یافته اند که در جزییات نتایج مورد بحث قرا

 مدنظر باشد. 

، آلودگی هوا از مهمترین مواردی است که استان نسبت به کشور و نسبت به میانگین جهانی در بررسی شدههای طبق شاخص

نند دی اکسید ای قرار دارد. متوسط تولید گازهای آالینده و بیماری زا در استان نسبت به کشور در مواردی ماوضعیت نگران کننده

برابر سرانه ملی است )به علت مصرف باالی نفت گاز و نفت کوره در استان(. به طور کلی منشأ آلودگی هوا در  5/2گوگرد بیش از 

و  هاشاخصهای صنعتی و نیروگاه در استان است. شدت مسئله در های با تردد باال در استان، وجود شهرکاستان به دلیل گذر اتوبان

دریافت سهم قابل توجهی از "ارائه شده در این طرح کامال مشهود است. برای حل مواجهه با این مسئله پیشنهادهای ویژه  هاینقشه

، "های محیط زیستی و تقویت مالی اقدامات حفاظتی و پایش محیط زیستهای مستقر در استان برای جبران هزینهعوارض اتوبان

های هوشمند رصد آلودگی هوا )که استفاده از سامانه" و" سوخت در نیروگاه شهید رجایی نظارت بر مقدار و نوع و راندمان مصرف"

 قابل بررسی است." ای از آن در گزارش طرح تحقیقاتی آمده است(ی اولیهنمونه

در ایجاد توانند ها میشاخصاین نکته را خاطر نشان ساخت که این  باید ی دیده بانی توسعه پایدارهاشاخصهمچنین در مورد 

های توسعه بستر نگرشی کالن برای استفاده سیاستگزاران و برنامه ریزان، بسیار مفید باشند. با این حال، چنانچه مدنظر باشد که برنامه

های آمایشی سیاستگزاری شود، الزم است تدبیر جدی در مورد اطالعات مورد نیاز برای محاسبه و بروزرسانی استانی بر پایه پهنه
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ی دیده بانی در سازمان ها و نهادهای هاشاخصی دیده بانی اندیشیده شود. با توجه به اینکه اطالعات الزم برای محاسبه اهشاخص

مختلف و به صورت غیرمنسجم وجود دارد، گردآوری و تحلیل  آنها بسیار دشوار و پیچیده است. به ویژه که بسیاری از اطالعات در 

آمایشی نیستند. لذا دو پیشنهاد مشخص برای کاربردی شدن های شوند که لزوماً منطبق با پهنهمی سطح شهرستان و یا استان ارائه

 شود می ی دیده بانی توسعه پایدار مطرحهاشاخصاستفاده از 

 ی دیده بانی در استانهاشاخصتعریف گردش کار و نظام نامه گردآوری و تجمیع اطالعات   -

 بهبود وضعیتهای مندی از فرصتو محیط زیستی به منظور ایجاد امکان بهرهی بهره وری اقتصادی هاشاخصتعریف  -

 سپاسگزاری

 و  «نیاستان قزو ستیز طیاداره کل مح»و  «نیاستان قزو یزیرو برنامه تیریسازمان مد»از کلیه مسئولین و کارشناسان محترم 

 شود.کارشناسان خبره استانی، به دلیل حمایت و همکاری در این تحقیق تشکر قدردانی می همچنین

 ابعمن

ها و راهکارهتا، پژوهشتکده محتیط زیستت جهتاد      روانبخش م، بدون تاریخ. بررسی جایگاه ایران در توسعه پایدار زیست محیطی، چالش

 ی.دانشگاه

 .1-18 ،(12) 4 ،مدلسازی اقتصادی. محیطزیست و رشد اقتصادی پایدار  مطالعه موردی ایران. (1389) بهبودی، د. سجادی، س.

در استتان چهارمحتال و    EPI. بررسی و ارزیابی شتاخص عملکترد محیطزیستت    (1391)حیدریان، ن.  جعفری، ع. یوسف، ع. نبیاله، ی.

، آبتاد. اداره کتل متدیریت بحتران استتانداری لرستتان      خرمبختیاری، نخستین همایش ملی حقوق محیطزیست و منابع طبیعی زاگرس، 

 لرستان، ایران.

. (EPI)هتای عملکترد محیطزیستتی    . ارزیابی وضعیت ایران و کشورهای همسایه از نظر شتاخص (1397)علوی، س. عشقی چهاربرج، ع. 

 .221-236 ،(71) 9 ،های محیطزیستپژوهش

محیطی توسعه محصول سبز )مطالعه موردی  صنعت لوازم بهداشتی استان قزوین(. زیست. نحوه ارزیابی اثرات (1394)پرهیزکاری، ر. 

 ایران. قزوین، المللی امام خمینی )ره(،نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه بینپایان

عه موردی  استان زیست پایدار )مطالسنجی و ارزیابی تأثیر توسعه شهری بر محیطتوان (.1394. )دهداری، م .معمری، ا .، سعمادالدین

 ، ایران.زیست طبیعی، رشتقزوین(، اولین همایش ملی محیط

بررسی منابع آالینده هوا در شهرستان آبیک، هشتمین همایش ملی بهداشت محیط،  (.1384. )صمدی، ر ط.پرهیزکاری، . مظفری، ع

 ، ایران.تهران

-66 ،(28) 10 ،هویت شهرفتار شهروندی در شهر قزوین. . شهروندی محیط زیستی و تحلیل ر(1395)برک پور، ن. جهان سیر، ف. 

53. 

فصلنامه علوم و محیطی شهر صنعتی البرز، قزوین. ارزیابی اثرات زیست .(1381)رحمتیان، م. اصغری، س.  پ. ،برقعی، س.م. نصیری
 .13-31(  13) 4. زیستتکنولوژی محیط

زیست )مطالعه موردی  های بلندمرتبه با تأکید بر پایداری محیطیابی ساختمان. عوامل مؤثر در مکان(1397)صارمی، ح.ر. . شیعه، ا. آ

 .873-890 ،(4) 50 ،های جغرافیایی(های جغرافیای انسانی )پژوهشپژوهششهر قزوین(. 
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های صنعتی شهرستان نظرآباد. محیطی تجمعی شهرک. ارزیابی اثرات زیست(1392)دبیری، آ. منوری، م. شریعت، م. و فرشجی، پ. 

 .91-104 ،(2) 15 ،زیستفصلنامه علوم و تکنولوژی محیط

های آناتومیکی برگ انواعی از درختان مثمر . تأثیر آلودگی هوای ناشی از خودروها بر ویژگی(1398)قناد نیا، م. ضرابی، م.م. حبیبی، ن. 

 .593-606 ،(4) 12 ،زیستتکنولوژی محیطفصلنامه علوم و های سنتی قزوین(. )مطالعه موردی  باغ

فصلنامه سالمت و . بررسی کمیت، کیفیت و الگوی مدیریت پسماندهای صنعتی در استان قزوین. (1399)کار یاب، ف.  کاریاب، ح.
 (.2) 13 ،زیستمحیط

فصلنامه علوم و . شهر قزوین محیطی باغات سنتیزیست -ارزیابی اقتصادی. (1396)متولی الموتی، ز. اقبالی، س.ر. شهسواری، ف. 
 .تکنولوژی محیط زیست

زیست پایدار در استان های محیطهای صنعتی با شاخصیابی شهرک. بررسی میزان سازگاری مکان(1393)ناصری، ح. رحیمی، س. 

 .5-35 ،(3) 5 ،مطالعات کمی در مدیریتقزوین. 

پاالیی سرب و نیکل در منطقه دفن پسماند ن گیاه درمنه دشتی در گیاه. ارزیابی توا1398مافی غالمی، ر. جهانی، ع.  خرمی پور، س.

 .93-105 ،(10) 21 ،زیستفصلنامه علوم و فنّاوری محیطمحمدآباد قزوین. 

محیطی محصول سبز با استفاده از رویکرد . شناسایی و تعیین عوامل اصلی در میزان اثرات زیست(1396)فضلی، ص. پرهیزکاری، ر. 

 .95-113. زیستفصلنامه علوم و تکنولوژی محیطاختاری تفسیری )مطالعه موردی  صنعت لوازم بهداشتی استان قزوین(. سازی سمدل

. ارزیابی میزان آلودگی فلزات سنگین در (1393)مقدم شیخ جان، س. تقی نژاد، گ. همتیان، ن. حاتمی، ر.  .ر.تونی، ا گشاده، ف.دست

 .331-344 ،(2) 1340 ،شناسیمحیطهای کرج. غبار برخی جاده

منظور بندی حوزه آبریز دریاچه ارومیه بهبندی و اولویتپهنه(. 1393) میالن، ب.بابایی اقدم، ف. آقایی، ج. علیزاده زنوزی، ش. قلیکی

 . 45-58 ،(12) 3 ،جغرافیا و مطالعات محیطیهای محیطزیستی. مکانیابی محل دفن پسماند شهری با تأکید بر شاخص

بررسی کمی و کیفی پسماندهای ویژه تولیدی در استان قزوین، ششمین همایش ملی و اولین همایش  (.1391. )غنوی، ز  .خلفی، م

 ، ایران.المللی مدیریت پسماند، مشهدبین

راهبردهای . تحلیل و تبیین مسائل و مشکالت مدیریت پسماندهای روستایی شهرستان قزوین. (1395)صفری الموتی، پ. و شمس، ع. 
 .77-94 ،(1) 3 ،توسعه روستایی

. بررسی تأثیر دانش روستاییان بر رفتار دفع نهایی پسماندهای کشاورزی )موردمطالعه  (1396)صفری الموتی، پ. و شمس، ع. 

 .465-475، (3) 48 ،سعه کشاورزی ایران )علوم کشاورزی ایران(تحقیقات اقتصاد و توشهرستان قزوین(. 

های استان بررسی فون پرندگان آبزی و کنار آبزی تاالب (.1391. )مظفری، ع. شمس اسفند آباد، ب .احمد سلطانی، ف .داود پور، ر

 ، ایران.های کویری ایران، اراکزایی و توسعه پایدار تاالبقزوین، سومین همایش ملی مقابله با بیابان

ز تصاویر چند آباد با استفاده ا. بررسی روند تغییرات سطح آب تاالب یعقوب1400کریمی، پ.  عالمی صف اول، پ.  مافی، م. عزیزی، ز.

 .321-329 ،(2) 8 ،مجله اکو هیدرولوژیزمانه. 

برداری از ذخایر سرب و روی لک بر کیفیت منابع آبی جنوب دشت قزوین با محیطی حاصل از بهره. تأثیر زیست(1395)ملکی فرد، م. 

 زوین، ایران.ق دانشگاه پیام نور استان قزوین، .نامه کارشناسی ارشدو دورسنجی. پایان GISاستفاده از 

محیطی توسعه محصول سبز )مطالعه موردی  صنعت لوازم بهداشتی استان قزوین(. . نحوه ارزیابی اثرات زیست(1394)پرهیزکاری، ر. 

 قزوین، ایران.المللی امام خمینی )ره(، نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه بینپایان
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مقیاس )موردمطالعه کارخانه زیست شهری، شهرهای کوچکن بر محیط. تحلیل و بررسی آلودگی کارخانه سیما(1398)خاتمی، ح. 

 ، ایران.زهرانامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور استان قزوین، مرکز پیام نور بوئینسیمان آبیک(. پایان

ری و صنعتی شهر . بررسی آلودگی عناصر سمی )سرب، کادمیوم، روی و مس( در گردوغبار خیابانی مناطق شه(1397)بیگدلی، ح. 

 همدان، ایران. نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه مالیر،قزوین. پایان

شده با کاربرد مدل تخریب سیمای سرزمین )مطالعه . ارزیابی اثرهای محیط زیستی توسعه در مناطق حفاظت(1394)رضازاده، س. 

 زیست.ارشد. دانشکده محیطنامه کارشناسی شده باشگل، استان قزوین(. پایانموردی  منطقه حفاظت

های صنعتی  پژوهش موردی شهر صنعتی محیطی شهرکیابی زیستمکان (1393. )خواه، انیک .نقدی، ف .آبادی، سنجف .ایزد نیا، م

 ، ایران.زیست، انرژی و پدافند زیستی، تهرانالبرز قزوین، دومین همایش سراسری محیط

 ای قزوین.. شرکت سهامی آب منطقه1399سند سازگاری با کم آبی استان قزوین، 

های پایداری منابع محیط زیست در بخش کشاورزی تعیین شاخص(. 1397بافنده ایماندوست، ص. فرهمند، ک. همایونی فر، م. )

 .111-95(، 3)16، انسان و محیط زیست. شهرستان مشهد با استفاده از برنامه ریزی کسری فازی

 و شاخص عملکرد محیط زیست (ESI) بررسی شاخص پایداری محیط زیست (.1391) ع. دغاغله،.م. ، احاجی نجف م.حمدی روزبهانی، 

(EPI)  و مقایسه تطبیقی شاخص رتبه کشور ایران با استفاده از روش تاکسونومی عددی، اولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات محیطی

 ، ایران.و توسعه پایدار، اهواز

. پایان زیرزمینی در دشت قزوینهای زیست محیطی ناشی از تخلیه آب -اقتصادی های ارزیابی خسارت(. 1396زاغی بیجارپس، م. )
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