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 مقدمه 

سالمي، جمهوري عمر از سال چهل از بيش گذشت با شكاالت بررسي و شده طي مسير و گذشته به نگاه ا  به نواقص و ا

 چهل در كشور شك بدون .كند كمك مسئوالن به آينده مسير بهتر انتخاب در تواندمي كشور مهم دستاوردهاي همراه

 حاضر گزارش .زد رقم كشور براي تريروشن آينده آن به اتكا با ميتوان كه شده نائل بزرگي دستاوردهاي به گذشته سال

 پردازد،مي كشور توليدي و زيربنايي مهم بخشهاي در موجود معضالت و نواقص به عمدتاً كه مركز معمول هايگزارش با

ست؛ متفاوت روش حدودي تا و نگاه نوع لحاظ به ستاوردهاي به عمدتاً گزارش اين در زيرا ا شور د انرژي،  هايحوزه در ك

شاورزي، آب، محيط زي شيمي، ك سكن، حمل و نقل، علمصنعت، معدن، پترو  انقالب سال 40طول در وفناوري؛ست، م

 1.است نشده مختلف هايبخش كيفي تحوالت بررسي وارد و است آماري عمدتاً گزارش البته پردازد؛مي اسالمي

 

 انرژی-1

 افزايش اكتشافي هايفعاليت انجام نتيجه در ايران يعيطب گاز و هيدروكربوري ذخاير انقالب، پيروزي از پس هايسال در

شته ميليارد بشكه رسيده  156ميليالرد بشكه به  145.94ذخاير نفت خام از  1395تا پايان  1357هاي و طي سال دا

تريليون متر  33تريليون متر مكعب، به بيش از  12.75استتت. ذخاير قابل استتتحگتتال گاز طبيعي نيز طي اين دوره از 

سب كرده  شورهاي جهان ك ساير ك مكعب افزايش يافته و از منظر مجموع ذخاير هيدروكربوري، جايگاه ممتازي در بين 

 . 2است

                                                           
 97هاي مجلس شوراي اسالمي، اسفند مركز پژوهش-1

 .1395موسسه مطالعات بين المللي انرژي، ترازنامه هيروكربوري سال -2

 شور شته سال چهل طول در ك شرفت به گذ ست مهمي هاي پي ست يافته د شرفت اين .ا  در ويژه به هاپي

 اساسي محصوالت توليد ويژه به كشاورزي معدن، و صنعت پتروشيمي، و برق نفت، شامل انرژي هاي حوزه

 استحكام منظر از ويژه به مسكن توسعه ريلي، شبكه گسترش ويژه به ونقل حمل توسعه روستايي، توسعه و

 ارتباطات و اطالعات فناوري بنيان، دانش شركتهاي توسعه خصوص به فناوري و علم روستايي، مسكن و بنا

 .است چشمگير بسيار فضايي فناوري و

  ضمن شده مي توان  شكاالت زيادي همچنان وجود دارد، اما با اتكاي به زيربناهاي ايجاد  هرچند نواقص و ا

شايد كم توجهي و يا بي توجهي به  ست يافت. در كنار نواقص موجود  شتري د شرفتهاي بي رفع نواقص، به پي

 محيطزيست كشور بسيار برجسته و در عين حال مخرب بوده است. 

 شور ما در مقو شته و لذا درك ست كارنامه قابل قبولي ندا  هاي پيش رو بايد تالش سال له توجه به محيط زي

 هاي گذشته به عمل آورد. هاي مضاعف براي جبران تخريب
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 نفت-1-1

 تا رقم اين تحميليميليون بشكه در روز بود، اما با آغاز جنگ  4.3، 1357متوسط توليد نفت خام ايران در ابتداي سال 

 بروز اثر در ايران نفتي تأسيسات ديدن آسيب با شد.  جهان در نفتي دوم شوك وقوع باعث و فتيا كاهش زيادي حدود

شي روند تحميلي، جنگ شت، ادامه نفت توليد كاه سال پس كه طوري به دا توليد نفت  1370تا  1369هاي جنگ در 

سال  3.5ايران به  سيد. اين رقم در  شكه در روز ر شكه در روز افزايش يافت. اما  4.4به حدود  1387ميليون ب ميليون ب

 . 1هاي خگمانه غرب، توليد نفت كشور با كاهش زيادي همراه شدبه دليل شدت يافتن تحريم 1392در سال 

نفت خام كشتتور روند افزايشتتي به خود گرفت و متوستتط آن در )دوره پستتابرجامت توليد 1395و  1394هاي در ستتال

شت  سال  3.86، به حدود 96ارديبه ست  سه ماه نخ سيد. اين ميزان در  شكه در روز ر ميليون  3.8حدود  97ميليون ب

به اختگار  1357-1397هاي هاي كليدي صنعت نفت كشور طي سالبشكه در روز برآورد شده است. جدول زير شاخص

 ارايه شده است.

 ميليون بشكه در روز

سه ماه اول  1396 1387 1377 1367 1357 سال

1397 

 1396نرخ رشد ساليانه  ميانگين

 )درصدت1357نسبت به سال 

 -0.31 3.8 3.8 4.4 3.9 2.5 4.3 توليد نفت

 -1.7 2.4 2.3 2.8 2.7 1.8 4.5 صادرات نفت

 ميان در ايران رتبه 1990 دهه در رفته رفته ايران، نفت توليد چشمگير كاهش و ميالدي 1980 سال نفتي شوك از پس

 مقايسه در ايران نفت توليد سطح تحوالت سير شده، داده نشان 2 جدول در كه طور همان .يافت ارتقا منطقه كشورهاي

 ميان در عربستتتان از پس ايران و بوده همراه رشتتد به رو روند با 2010 تا 2000 هايدهه طي منطقه كشتتورهاي با

 رفته پيش كندي به روند اين ها،تحريم نظير ايبازدارنده عوامل و واسطه به اما داشته، قرار دوم رده در منطقه كشورهاي

ست شي ايران از عراق كه طوري به . ا شور اين نفت توليد سطح و گرفته پي  ميليون 4.6از  بيش به 2018 سال در ك

 .است رسيده روز در بشكه

 ميالدي 1980-2010هاي ميزان توليد نفت ايران و كشورهاي منطقه طي دهه

 2017ميانگين نرخ رشد ساليانه  2018فگل سوم  2017 2010 2000 1990 1980 كشور

 )درصدت1980نسبت به 

 0.01 10.719 9.954 8.900 8.404 6.410 9.900 عربستان سعودي

 2.27 3.246 3.813 4.080 3.696 3.088 1.662 ايران

 1.33 2.789 2.708 2.300 2.079 1.175 1.656 كويت 

 1.45 3.146 2.915 2.399 2.368 2.117 1.709 امارات متحده عربي

 1.55 4.647 4.446 568 2.571 2.040 2.514 عراق

 0.05 607 607 865 768 873 595 قطر

 3.39 975 970 2.455 970 685 282 عمان 

 0.57- 1.749 1.658 35 2.165 1.810 2.055 نيجريه

 0.42- 40 41 35 38 42 48 بحرين
Source: www.indexmundi.com, https://ycharts.com, OPEC Monthly Report, Dec. 2018, https://tradingeconomics.com 

                                                           
 1392ريزي كالن برق و انرژي، ترازنامه انرژي معاونت امور برق و انرژي، دفتر برنامه-1
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 های نفتیفرآورده-2-1

سال انقالب پيروزي از پس يكي از تحوالت چشمگير سعه مي،ا شگاه بخش تو شور هايپاالي ست؛ بوده ك  بر كه طوري به ا

 - 1395 هايسال طي اصلي فراورده 5 توليد و هاپااليشگاه اسمي ظرفيت حوزه، اين عملكرد در موجود آمارهاي اساس

صد2.7 حدود ساليانه صورت به 1357 شد در شته ر ست. دا سمي ظرفيت زير جدول در ا شگاه ا  انواع توليد و هاپاالي

 .است شده ارائه 1395 الي 1357 هايسال بين هايفراورده

 1395ميانگين نرخ رشد ساليانه  1395 1385 1375 1367 1357 واحد سال

 )درصد(1375نسبت به سال 

 1.8 1852 1347 - 1140 940 هزار بشكه در روز ظرفيت اسمي

 2.7 270.1 250.9 207.2 101.6 99.74 ميليون ليتر در روز توليد

 1395سال آمار انرژي، موسسه مطاعات بين المللي انرژ ، ترازنامه هيدروكربوري سال 28،مروري بر 1394ماخذ: وزارت نيرو، معاونت اموربرق و انرژي، ترازنامه انرژي 

هاي پس از انقالب روند رو به رشدي يافته است. دهد كه توليدات پااليشگاهي كشور در طول سالبررسي آمار نشان مي

سال  5توليد كل  شور در  شگاهي ك صلي پاالي اين ميليون ليتر در روز بوده، در حالي كه  99.74حدود  1357فراورده ا

سال  سال  270.1به  1395رقم در  ست. همچنين در  سيده ا شور  5تنها  1357ميليون ليتر در روز ر شگاه در ك پاالي

 پااليشگاه افزايش يافته است.  9ه امروز اين تعداد به فعال بود ك

 گاز-3-1

 و داخلي مگتتر  به %41ميزان اين از كه ميرستتيد مترمكعب ميليون 144 به روزانه كشتتور گاز توليد 1357در ستتال 

گاص صادرات شت اخت ست حالي در اين شد.مي سوزانده باقيمانده % 59 و دا شور توليدي گاز ميزان كه ا  سال در ك

سيده مكعب متر ميليون 845.8 روزانه به 1396 ست. ر  بخش كليدي هايشاخص از برخي تغييرات روند زير جدول ا

 .دهدمي نشان را 1357-1396سالهاي طي گاز

عنننننننوان 

 شاخص

ساليانه  1396 1395 1387 1377 1367 1357 واحد شد   1396ميانگين نرخ ر

 )درصد(1357نسبت به سال 

 4.6 845.8 627 551.9 266.9 97.7 144 ميليون متر مكعب در روز توليد

 - 13227.6 9045 4714 - - - ميليون متر مكعب در سال صادرات

 - 3861.7 8570 7063 1863 - - ميليون متر مكعب در سال  واردات

 ماخذ: مركز پژوهش هاي مجلس

گاز شهري برخوردار بودند  شهر كشور به طور بسيار محدود از شبكه  5هاي پيش از پيروزي انقالب اسالمي، فقطدر سال

شش گاز طبيعي  شترك بوده كه اين 51و تعداد خانوارهاي تحت پو سال  هزار م ميليون  11به حدود  1387ميزان در 

سال  سيده و اين رقم در پايان  شترك ر ست. همان 21.7به  1396م ارائه  باالطور كه در جدول ميليون افزايش يافته ا

به بيش  1396كيلومتر بوده كه اين رقم در سال  2900فقط  1357سال  شده، خطوط شبكه گاز احداث شده تا پايان

 يافته است. تر افزايشهزار كيلوم 323از 

 1396ميانگين رشد ساليانه  1396 1387 1377 1367 واحد شاخص

 )درصد(1367نسبت به 

 11 323402 160026 46771 15188 كيلومتر شبكه كاز

 13 21716.7 11091.4 3603.8 616.5 هزار مشترک مشتركين

 1396ماخذ: شركت ملي گاز، گزارش عملكرد تا آبان سال 
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 برق-4-1

سانيبرق گادي هايفعاليت افتخارآميزترين از يكي توانمي را ر سالمي انقالب اقت ضر % حال در .كرد قلمداد ا  100حا

 آسيا و خاورميانه تمام در امر اين و برخوردارند برق نعمت از خانوار 20 باالي روستاهاي ساكنان % 100 و شهرها ساكنان

 .است شده ارائه زير جدول در 1356-1397 سال طي را كشور برق صنعت وضعيت خالصه . است نظيربي

 1396ميانگين رشنند سنناليانه  1396 1387 1377 1367 1357 عنوان

 )درصد(1367نسبت به 

 6.4 7890 52944 24437 13681 7024 ها)مگاوات(قدرت نامي نيروگاه

 7.7 255026 161445 77646 36147 14145 فروش انرژي برق )ميليون كيلووات ساعت(

 6.8 57030 51788 40718 22523 4367 ستاهاي برق دار شدهروتعداد 

 6.1 34836 22738 14127 8826 3399 تعداد مشتركين )هزار(

 ماخذ: وازرت نيرو
مگاوات بوده كه اين  7024هاي كشور قدرت نامي نيروگاه 1357همان طور كه در جدول فوق نشان داده است در سال 

برابر  13يباً رسال تق 40برابر افزايش يافته است. تعداد روستاهاي برق دار شده طي اين  11بيش از  1396رقم در سال 

 32رسيده است. همچنين تعداد مشتركان برق  1396در سال  57030به  1357عدد روستا در سال  4367شده و از 

 فزايش يافته است. ا 96ميليون بشكه در سال  34.8به  1357ميليون مشترك در سال  3.4برابر شده و از 
 

 صنعت-2

ساس بر و مونتاژ عمدتاً انقالب از قبل صنعتي توليدات  صنعتي توليدات از ايعمده بخش امروز اما بود، قطعات واردات ا

 308 نباتي روغن ، 1356سال در صنعتي توليدات ميزان آمار، اساس بر .گيردمي انجام داخل توانمندي بر تكيه با كشور

 1396 سال در رقم اين .بود تن هزار 101.5 جام شيشه و تن هزار 130 الستيك تن، هزار  74.5مقوا و كاغذ تن، هزار

 جام شيشه تن هزار 982 خودرو، الستيك تن هزار 223 مقوا، و كاغذ تن هزار 767 نباتي، روغن تن هزار 1547 مرز از

 :است شده بررسي صنعت بخش در مهم شاخگهاي نمودار، قالب در ادامه در .است رفته فراتر
 1357-1396 هايسال دوره طي صنعتي جديد واحدهاي از برداريبهره هايپروانه براي اشتغال تعداد و گذاريسرمايه ميزان  -1نمودار

 
شتغال و گذاريسرمايه روند  2 و 1 نمودارهاي در ترتيب به 1396 تا 1357 دوره طي شده بينيپيش و يافته تحقق ا

 نزولي روند 1388 سال از اما، است داشته صعودي روند 1387 سال تا يافته تحقق گذاريسرمايه ان. ميزاست شده ارائه

 تحريم از ناشي تبعات دليل به 1391 سال در صنعتي گذاريسرمايه .است شده تشديد و نمايان تدريج به گذاريسرمايه
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 روند مجدداً 1395 سال تا 1391 سال از .يافت كاهش شدت به گردش در سرمايه كمبود از ناشي مشكالت و خارجي

 گذاريسرمايه ميزان با متناسب تقريباً هم شده ايجاد اشتغال روند .است يافته ادامه يافته تحقق گذاريسرمايه افزايشي

 .است كرده تغيير شده محقق

 1357-1396 هايسال دوره طي صنعتي جديد واحدهاي مجوزهاي براي اشتغال تعداد و گذاريسرمايه ميزان-2نمودار 

 

 حائز نكته اين ذكر .است برخوردار يافته تحقق سرمايهگذاري مشابه روندي از نيز شده بيني پيش گذاريسرمايه ميزان

ست اهميت سبت سال يك از بيش هاي وقف با يافته تحقق گذاري سرمايه معموالً كه ا  بيني پيش گذاري سرمايه به ن

شينآالت نگب ساخت، فرايند و سرمايهگذاري گيري شكل به كه افتد مي اتفاق شده  توليد رسيدن برداري بهره به و ما

 كمي، لحاظ به ، 3 نمودار مطابق  .است متفاوت مختلف صنايع در مقياس و گذاري سرمايه نوع با متناسب كه برميگردد

 صنعت اين دستاوردهاي از 2017 سال در دنيا خودروساز  شانزدهمين به شدن تبديل و خودرو توليد برابري 10 افزايش

سالمي انقالب پيروزي از پس گول ايمني و كيفيت لحاظ به هرچند آيند، مي شمار به ا ضايت و مح شتري ر شد م  ر

 .است نداشته چشمگيري

 



 

7 
 

ت ب راستتاس قيمت ثابت GDPستتهم ارزش افزوده بخش صتتنعت و معدن در توليد ناخالص داخلي) 7.8مطابق جدول 

ساس قيمتمانده، اما بر  سال ا سهم اين بخش تا  سبي اندازه يا  95هاي جاري  ست كه اين بيانگر كاهش ن كاهش يافته ا

تاكنون روند مدوام و نزولي اندازه  80هاي اقتگاد كشور است. از سال سايز بخش صنعت و معدن در مقايسه با ساير بخش

 نيز اين مسئله تداوم داشته است.  95و  94يا سايز بخش صنعت و معدن قابل مشاهده بوده و در دو سال 

 
تغيير سال  1396 1395 1394 1393 1392 1391 واحد 

نسبت به  1396

1357 
 1390ارزش افزوده صنعت و معدن به قيمت ثابت -

 نرخ رشد)درصد(-

 برابر55.7 875 832 781 823 764 798 هزار ميليارد ريال 

  5.2 6.6 -5 7.6 -4.2 -3.8 درصد

GDP  6941 6691 5947 6043 5854 5873 هزار ميليارد ريال به قيمت ثابت  

عدن در  عت و م به GDPسننهم ارزش افزوده صننن

 1390مت ثابت يق

 برابر 1.8 12.6 12.4 13.1 13.6 13 13.6 درصد

 ارزش افزوده صنعت و معدن به قيمت جاري 

 نرخ رشد)درصد(

  1941 1651 1494 1681 1459 1140 هزار ميليارد ريال

  13.1 13 13.4 14.9 14.8 15.6 درصد

GDP 14807 12723 11129 11260 9843 7284 هزار ميليارد ريال به قيمت جاري  

عدن در  عت و م به GDPسننهم ارزش افزوده صننن

 قيمت جاري

  13.1 13 13.4 15 15 16 درصد

 معدن-3

 با و خامنيمه خام، محگوالت به معدني مواد تبديل آن كنار در و معادن از برداريبهره و استخراج اكتشا ، زمينه در ايران

شته توجهي قابل توسعه گذشته سال 40 در باال افزوده ارزش  محگوالت واردكننده كشور يك از كه طوري به ،است دا

 حدود 1396 سال در .است شده تبديل منطقه رد محگوالت اين عمده صادركنندگان از يكي به اساسي فلزات و معدني

شور غيرنفتي صادرات از % 20 ست بوده معدني صنايع و معدن بخش به مربوط تدالر ميليارد8.5 معادل) ك  بخش كه ا

شكيل فوالد ارزش زنجيره محگوالت را صادرات اين از عمدهاي سي فلزات توليد ميزان زير جدول در. دهدمي ت سا  در ا

 .است شده داده نشان ايران اسالمي انقالب پيروزي از پس ساله 40دوران طول
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 1396تا 1357 سالهاي در آلومينيم شمش و كاتد مس فوالدي، محصوالت خام، فوالد توليد ميزان -9 جدول

نتتتتتتتتام 

 محگول

تغيير  1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1385 1380 1375 1370 1365 1360 1357

ستتال 

96 
 نسبت

بتتتته 

57 

 56 20.833 18.769 17.191 16.810 15.481 14.830 14.080 9.930 6.931 5.896 2.409 826 470 368 فوالد خام

محگوالت 

 فوالدي

670 - - 2.999 5.817 6.878 13.073 17.070 17.540 16.567 16.938 17.828 18.151 18.792 28 

 - 160 190 193 194 189 214 235 201 153 102 82 21 - - مس كاتد

مش  شتتت

 آلومينيم

25 36 37 108 78 149 206 319 278 299 287 353 339 351 14 

 آلومينيم شمش و كاتد مس فوالدي، محگوالت خام، فوالد توليد ميزان است مشاهده قابل فوق جدول در كه طور همان

سالمي انقالب ابتدايي هايسال در ست بوده هزارتن 25 و 21 ، 670 ، 368 با برابر ترتيب به ايران ا  سال انتهاي در .ا

 درصدي 2703.1و  5561.1رشد با 1357 سال به نسبت كشور در فوالدي محگوالت و خام فوالد توليد ميزان 1396

 1397 سال ماهه 9 در داخل نياز تأمين بر عالوه كه است رسيده هزارتن18791.8 و 20833.3 مقدار به و بوده همراه

 توليد رشد ميزان نيز آلومينيم شمش و كاتد مس براي همچنين .است داشته همراه به نيز صادرات هزارتن 7252 حدود

 نسبي رشد داراي ترتيب به و كرده طي را افزايشي روند گذشته سالهاي طي در كشور در معدني صنايع محگول دو اين

ست بوده درصدي 1298 و 660 سيده آلومينيم شمش و كاتد مس براي تن هزار 351 و 159 رقم به و ا ست ر  روند .ا

 حوزههاي در ايران .است شده براورد هزارتن 256.5 حدود در1397 سال اول ماهه 9 طي در نيز مس زنجيره صادرات

 داخلي شتركتهاي و استت يافته دستت فلزي و معدني محگتوالت توليد فني دانش به معدني صتنايع و معادن مختلف

 صتتنايع و معدني واحدهاي اجراي و ستتاخت طراحي، و فرايندي طراحي منظور به بومي فناوري از استتتفاده با ميتوانند

.كتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتد اقتتتتتتتتتتتتدام متتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتدنتتتتتتتتتتتتي
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 كه است معدني منابع استخراج و ذخائر اكتشا  در دنيا روز تكنولوژي به توجه معدن، بخش در مسائل ترينمهم از يكي

 در بخش تريناساسي و ترينمهم همچنين .است خارجي گذاريسرمايه جذب راستاي در صحيح گذاريسياست نيازمند

شا  كاريمعدن ست اكت سط جهان، نقاط تمامي در پايه، بخش در كه ا  ايران در و گيردمي صورت حاكميت و دولت تو

ست از يك هر بخشي نگاه معدن بخش هايچالش از يكي .گيرد قرار توجه مورد پيش از بيش بايد نيز ستگاهها  از كه د

شئت خود هايحوزه به مربوط قانونهاي سياري در و ميگيرد ن شكل دچار را ايران در معدنكاري موارد، از ب  كرده عمده م

 قرار ...و تاريخي آثار و طبيعي منابع زيست، محيط با همپوشاني در ذاتي طور به جهان، نقاط كليه در معدن بخش .است

شها اين از يك هر سازنده تعامل بدون كه دارد  از .شد خواهد مختل معدن بخش در گذاريسرمايه عمالً يكديگر، با بخ

 ترين عمده از معدني صنايع و معدن حوزه در سرزمين آمايش ندادن انجام و معدن بخش مزيتهاي به توجه عدم طرفي

 .است بخش مشكالت

 

 پتروشيمی-4

سعه روند شيمي صنعت تو شور پترو شيمي مجتمع شيميايي كود توليد واحد از بهرهبرداري با 1342 سال در ك  پترو

 توسعه 1343 - 1356 سالهاي طي .شد تأسيس پتروشيمي صنايع ملي شركت سال همان پايان در و شد آغاز شيراز

شور داخلي نياز تأمين برنامه سه اين عمده هد  .درآمد اجرا به عمراني برنامه سه قالب در صنعت اين  كودهاي به ك

 پي در و 1367 سال اواسط تا مقدس دفاع سالهاي فاصله در .بود پتروشيميايي و شيميايي پايه مواد برخي و شيميايي

 ظرفيتهاي تاكنون 1368 سال از اما .رسيد حداقل به صنعت اين در توليدي فعاليتهاي تحميلي جنگ از ناشي مشكالت

شيمي صنعت در زيادي جديد شور پترو ست شده ايجاد ك شيمي مجتمعهاي تعداد كه طوري به .ا  در مجتمع 6 از پترو

 ميليون 53.6 به 1357 سال در تن ميليون 1.6 از پتروشيمي محگوالت انواع واقعي توليد و مجتمع53 به 1357 سال

شته رشد درصد 9.42 متوسط طور به ساليانه و يافت افزايش 1396 سال در تن ست دا  مجتمع تعداد 10 جدول در .ا

 .است شده مقايسه 1396 و1357 سالهاي طي مختلف مقاطع در توليد عملكرد و پتروشيمي هاي
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شيمي محگوالت توليد افزايش با شتر افزوده ارزش ايجاد و محگوالت اين صادرات امكان آنها، تنوع و پترو سبت بي  به ن

 محگتتول تن ميليون 23 حدود 1396 ستتال در طوريكه به .شتتد ايجاد كشتتور براي طبيعي گاز و خام نفت صتتادرات

 10 ترتيب به ساليانه متوسط طور به 1357 سال به نسبت ارقام اين كه شد صادر ميليارد 12 حدود ارزش به پتروشيمي

صد صد 15 و در شد در شته ر ست دا گوالت از توجهي قابل بخش صادرات، بر عالوه .ا شيمي مح  نياز تأمين براي پترو

 پتروشيمي صنعت بازرگاني وضعيت 11 جدول در .ميشود فروخته كشور داخل در تكميلي محگوالت به تبديل و داخل

 .است شده ارائه 1396 و 1357 هاي سال طي مختلف مقاطع در

 
شيمي محگوالت داخلي فروش و صادرات توليد، مقدار روند 6 نمودار در  شده ارائه 1396 الي1357 سالهاي طي پترو

 .است
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 .است شده مقايسه اسالمي انقالب پيروزي از بعد و قبل كشور پتروشيمي صنعت در گذاريسرمايه وضعيت 12 جدول در

 
ست مشخص 12 جدول آمار از كه همانطور سالمي انقالب پيروزي از پس سالهاي در ا شد به ايويژه توجه ا سعه و ر  تو

شيمي صنعت شور پترو ستراتژيك صنعت يك عنوان به ك ست شده ا سبت صنعت اين در گذاريسرمايه مقدار و ا  به ن

  .است شده برابر 79 از بيش اسالمي انقالب از قبل سالهاي

شيمي صنعت سهم شيمي صنعت جايگاه كه شاخگي عنوان به غيرنفتي صادرات در پترو گاد در پترو شان را ملي اقت  ن

 .است شده ارائه 7 نمودار در دهدمي

 

 از و صعودي روند ابتدا كشور غيرنفتي صادرات در پتروشيمي صادرات سهم است مشخص 7 نمودار آمار از كه همانطور

شته نزولي روند 1390 سال ست، دا شي ا شور غيرنفتي صادرات ارزش افزايش اثر در كاهش اين از بخ  نتيجه در و ك

 جدول در .است پتروشيمي محگوالت قيمت كاهش نتيجه در و نفت قيمت كاهش اثر در بخشي و مذكور نسبت كاهش

 2017 سال طي خاورميانه و جهان در مشابه ارقام با ايران پتروشيمي صنعت عمده محگوالت تجارت و توليد جايگاه 13

 .است شده مقايسه
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 سال طي خاورميانه و جهان در پتروشيمي عمده محگوالت تجارت و توليد ظرفيت، از ايران سهم 9 و 8 نمودارهاي در

 .است شده داده نشان 2017

 

 
 در پتروشيمي وليد محگوالتت از درصد 23 از بيش 2017 سال در است مشخص 9 و 8 نمودارهاي آمار از كه همانطور

صد 2.4 حدود و خاورميانه گوالت توليد از در شيمي مح ست ذكر شايان .دارد ايران تعلق به جهان در پترو  هد  كه ا

شمانداز شيمي چ شور صنعتپترو ستيابي ك ست ارزش لحاظ منطقه به در اول رتبه به د ضر حال در كه ا  از بعد ايران حا

 .است اختگاص داده خود به را منطقه دوم رتبه عربستان كشور

 

 کشاورزی-5

شاورزي بخش گادي بخشهاي راهبرديترين و مهمترين از يكي ك شور اقت ست ك ستگي آن به جامعه غذايي امنيت كه ا  ب

 دهه چهار با آن مقايسه و 1356 سال به منتهي دهه در كشاورزي حوزه در اسالمي انقالب دستاوردهاي به نگاهي .دارد

سياري گوياي انقالب، از پس ست حقايق از ب شد نمايانگر ذيل جداول آمارهاي .ا گهاي ر شاورزي بخش مختلف شاخ  ك

ست شاورزي بخش سهم نظر از .ا گاد در ك شور، اقت شان آمارها ك شافزوده سهم ميدهد ن شاورزي بخش ارز  درتوليد ك

صد 3.1 ، 1356 سال در ثابت قيمت به داخلي ناخالص صد 6.2 ، 1396 سال در و در ست در  صادرات همچنين .ا

 حدود كه رسيده دالر ميليون 5770 به دالر ميليون 443 از انقالب، پيروزي از پس دهه چهار طي كشاورزي محگوالت

 ت14 جدول( است داشته رشد درصد 1200
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 كشاورزي توليدات كل ميزان كه داشت اذعان بايد آن، زيربخشهاي و كشاورزي بخش محگوالت توليد وضعيت لحاظ از

شد با سيده 1396 سال انتهاي در تن ميليون 119 به 1356 سال در تن ميليون 20 از برابري، 6 حدود ر ست ر  .ا

 ميليون 82 به 1356 سال در تن ميليون 13 از و داشته رشد درصد 531 حدود نيز زراعي محگوالت توليدات دربخش

 از پس سوم دهه از كه است آبزيان و شيالت زيربخش توليدات رشد توجه، قابل نكته .است رسيده 1396 سال در تن

 ت15جدول( است رسيده تن ميليون 1.2 به 1396 سال پايان در و داشته چشمگيري رشد اسالمي انقالب

 
 

ستراتژيكترين عنوان به( گندم توليد ميزان  در تن هزار 3791 از درصدي 227 حدود رشد با )كشور خوراكي محگول ا

 روند بررسي با .است كرده پيدا افزايش 1395 - 1396 زراعي سال در تن هزار 12400 به 1356 - 1357 زراعي سال

 مالحظه 1395 - 1396 لغايت 1356- 1357 سالهاي طي كشور غالت كل توليد ميزان به غالت از هريك توليد ميزان

 توليد ميزان كل از % 5 دانهاي ذرت و % 15 شلتوك ،% 19 جو ، %62 گندم توليد ميزان سهم متوسط طور به كه ميشود

 ت16 جدولاست.) بوده % 116 ميزان به و انقالب بعد دوم دهه در نيز غالت توليد رشد بيشترين .است غالت
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ساختهاي ترميم و ايجاد سعه به كمك براي دولتها حاكميتي وظايف از يكي توليد زير شاورزي تو ست بخش ك  به كه ا

 باغي، و زراعي محگوالت توليد بين زيرساختهاي در .ميشود تقويت مختلف محگوالت توليد ميزان و پايداري آن واسطه

 مكانيزاسيون توسعه زمينه در كه ميدهد نشان شده آمار ارائه .هستند تأثيرگذار و مهم بسيار عنگر دو كمباين و تراكتور

شد شته وجود مالحظهاي قابل ر ست دا ستگاه 64451 تراكتور كل تعداد انقالب، اوايل در طوري كه، به .ا  در كه بود د

سيده 555133 به 1396 سال پايان ستگاه ر ست د شاورزي ادوات ساير همچنين .ا شاكار و كمباين مثل ك  و برنج ن

 17948 و 7220 ، 7878 به ترتيب به 1396 ستتال پايان در كه بود صتتفر حد در1356 ستتال در حفاظتي، خاكورز

ستگاه سيده د ست ر شور اقليمي موقعيت به توجه با همچنين .ا شها، كمبود و ك توجه  انقالب از پس سالهاي طي بار

شي و آبياري فرعي شبكههاي احداث با آب بهرهوري بهبود به ويژهاي سعه آبياري، زهك  و آبياري سامانههاي نوين تو

شاهده قابل 17 جدول در آن عملكرد كه شده ها گلخانه احداث ست م گوالت بازاريابي در مهمي امر انبارداري .ا  مح

شان آمار .است كشاورزي  1396 سال در كه بود واحد 230 كشور سردخانههاي تعداد پيروزي انقالب، از قبل ميدهد ن

 1356 سال در تن هزار 500 از كشور هاي سردخانه ظرفيت همچنين .است پيدا كرده افزايش واحد 1830 به رقم اين

.استتتتتتت يتتتافتتتتتتته افتتتزايتتتش 1396 ستتتتتتال در پتتتايتتتان تتتتن هتتتزار 4500 بتتته
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 اي بيمه پوشش داراي كشاورزي زيربخشهاي اراضي بيشتر 1356 سال در كشاورزي، زيربخشهاي ايبيمه پوشش نظر از

 2056 باغي، اراضي از هكتار هزار419 زراعي، اراضي از هكتار 3460 ، 1396 سال پايان در آمارها، طبق ولي نبودند،

 اند گرفته قرار بيمه پوشش تحت طيور، قطعه ميليون 693 و دام رأس هزار 3619 طبيعي، منابع اراضي از هكتار هزار

 ت18 جدول)

 

 كشور، اقتگادياساسي  اركان از يكي عنوان به و جامعه غذايي امنيت تأمين در راهبردي اهميت بهرغم كشاورزي بخش

 و آب كمبود بحران با امروزه كشور كشاورزي، توليدات در آب حياتي نقش به توجه با .است مواجه عديدهاي چالشهاي با

 كل در آب مگر  نحوه در ناكارامد و مديريت نادرست سياستهاي برخي اعمال از ناشي خود كه است مواجه خشكسالي

شاورزي بخش ست ك ضوع، اين از فارغ .ا سين به توجه با مو شين و ارتباطات پ شاورزي بخش پي شهاي ساير با ك  بخ

 مشكالت نيز بخش اين مالي تأمين در اما نيازهاست؛ مهمترين از يكي كشاورزي بخش در سرمايهگذاري كشور، اقتگادي

 نبود و ستتترمايهگذاريها هدايت و جلب براي كارآفريني و رشتتتد مراكز اعتبارات، نبود كمبود جمله از زيادي موانع و

 بخش در ناپايداري .دارد وجود كشتتاورزي بخش در ستترمايهگذاري به بخش خگتتوصتتي ورود براي الزم زيرستتاختهاي

شاورزي ست عمده ديگري چالش نيز ك شاورزان درآمد و غذايي امنيت در كه ا ست تأثيرگذار ك شكالتي .ا  كاهش نظير م

برخي  و بخش از دولت حمايتي ستتياستتتهاي ثبات نبود مدون، عملياتي بهينه كشتتت الگوي نبود كمّيت وكيفيت خاك،

 واحدهاي مقياس بودن كوچك ديگر، سوي از .دارند زيادي نقش كشاورزي توليدات ناپايداري در زمينه، اين در مشكالت

 تاريخ طول در كه هستند عواملي ديگر از بهرهبرداران، الزم فني و دانش سواد سطح بودن پايين و كشاورزي بهرهبرداري

سعه روند شاورزي تو شكل روبهرو با را ك ست كرده م شهاي از يكي و ا صلي چال شاورزي، بخش ا  آموزش ارتقاي به نياز ك

 .است كشاورزان در مهارتي و حرفهاي

 

 آب-6

 و است بوده سازهاي عملكرد بيشتر كه گفت بايد اسالمي انقالب از بعد از آب بخش عملكرد كارشناسي ارزيابي مورد در

سيار سازهاي عملكرد شاخگهاي ست بوده خوب ب  جمعيت درصد مانند آبفا بخش شاخگهاي به ميتوان ميان اين از .ا

 مخازن حجم به توانمي نيز آب امور بخش سازهاي هاي ازشاخص .كرد اشاره شهري آب مشتركان تعداد و پوشش تحت
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شاره شده برداريبهره سدهاي تنظيمي آب ظرفيت و شده برداريبهره ملي سدهاي شاره قابل و مهم بسيار نكته .كرد ا  ا

سط تا ضعيف عملكرد در ست مديريت مباني و آب بخش نرمافزاري مديريت متو ضا ضر حال در كه تقا ضعيت به حا  و

ست شده منجر بخش اين نامطلوب ستا اين در .ا شديد و پيدايش باعث نامطلوب، مديريت و هاسياست اتخاذ را  بحران ت

ست شده آب ستگاه توسط بارها كه همانطور .ا سان و تحقيقاتي مراكز ها،د شنا ست، شده مطرح مختلف كار  اين ادامه ا

ست شتر هايچالش با را آب بخش آينده نحو، هر به نامطلوب مديريت و هاسيا  ابعاد و كرد خواهد همراه تريجدي و بي

 و ها درياچه وخيم وضتتعيت به ميتوان امر اين مگتتاديق از برخي عنوان به .كرد خواهد آشتتكار را بحران اين از تازهاي

شور تاالبهاي شاره آب محوريت با محلي هايتنش وقوع و زيرزميني آب منابع بحران اخير، سالهاي در ك  مورد در .كرد ا

سعه هاي برنامه سفانه برنامهها اين كه گفت بايد نيز ساله پنج تو سب مواردي در اينكه بر عالوه متأ  روز نيازهاي با متنا

 اين دليل تريناصلي شايد .كرد برقرار مدون بلندمدت برنامه يك و آنها بين منطقي ارتباط يك نميتوان نيست، آب بخش

ضوع شها همه قبول مورد و بلندمدت برنامه يك نبود مو شد )آب جامع سند( آب مورد در بخ  برنامه مواد مثال براي .با

شم سعه ش سعه هاي برنامه با عمدتاً آب بخش در تو شين تو شته چنداني ماهوي تفاوت پي  و موارد مورد در حتي و ندا

سياري، نيازهاي سخه برنامه اين ب سط از تقريباً ن  حالي در امر اين .كندنمي ارائه را توجهي قابل «آب بحران «برنامه اوا

 جديد توسعه برنامه قوانين كه ميرود انتظار قوياً و است گرفته صورتت  1381سال) توسعه سوم پارادايم طرح كه است

شش بر عالوه سعه برنامههاي خألهاي دادن پو شين، تو سخههاي پي  .كنند مطرح آب بحران چالش براي را جديتري ن

سفانه سعه برنامه قوانين در روندي چنين متأ شاهده آب بخش در تو شود م  با آب بخش سازهاي عملكرد نتيجه در .نمي

 :تقاضتتا مديريت ديدگاه با آب بخش مديريتي و نرمافزاري عملكرد خوب، بستتيار عملكرد :آب عرضتته مديريت ديدگاه

 سال 40 طي آن تغييرات و آب بخش در مرتبط شاخگهاي 19 جدول در .است ارزيابي قابل متوسط تا ضعيف عملكرد

 .است شده داده نشان گذشته
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 محيط زیست-7

شور زيست محيط ست نگرانكنندهاي عوامل تأثير تحت اخير سال چهل طي در ايران ك  كنار در را بحرانهاي زيادي كه ا

 و آلودگي آبها، آلودگي مراتع، جنگل و تخريب .استتت آورده بار به انستتان كامل مستتئوليت با زيستتتمحيطي آلودگيهاي

 كشور بوم زيست به فراوان آسيب ورود و زيست در محيط بحران بروز به منجر كه موارد ساير و هوا آلودگي خاك، تخريب

 در شاخص اين .است زيست محيط عملكرد شاخص بررسي امر اثبات اين داليل از يكي .است موارد اين جمله از شده

 در اقتگاد جهاني اجالس در يكبار سال دو هر و است زيست محيط زمينه در توسعه كشورها مقايسه مالك حاضر حال

 رتبه ، 2006 سال در ايران شده، منتشر گزارشهاي اساس بر .شودمي منتشر كلمبيا و ييل همكاري دانشگاه با داووس

53 
 2012 سال در و 60 رتبه 2010 سال در ، 67 رتبه 2008 سال در داشته، جهان در را محيطي زيست عملكرد شاخص

 كشور 178 بين در 83 رتبه كسب به موفق 51.08 نمره با 2014 سال در آن از پس . است كرده سقوط 114 رتبه به

ستمحيطي عملكرد لحاظ از 2016 سال گزارش در اما بود، شده شور 180 مجموع از 105 رتبه به66.32 نمره با زي  ك

ست كرده نزول شورهايي رده در و ا ست در ضعيف عملكرد با ك ست محيط عملكرد شاخص .دارد قرار محيطزي  ايران زي

 .است زمينه اين در متعدد نوسانات بيانگر

 

 

 .ميدهد تفكيك نشان به را ايران كشور محيطي زيست عملكرد بررسي مورد شاخگهاي هايرتبه و نمره 2 جدول
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 كه است شده گيرياندازه محيطي زيست شاخص 22 ، 2012 سال محيطي زيست عملكرد جهاني شاخص درخگوص

ستفاده بخش در ايران شار آبي، منابع حفظ آب، از ا شار و گلخانهاي گازهاي و CO2 گاز انت  2.5 از كمتر معلق ذرات انت

گاص خود به هاشاخص ساير ميان در را عملكرد ترينضعيف ميكرون، ست داده اخت  عملكرد شاخص كلي طور به .ا

ستمحيطي ضعيت كننده منعكس واقع در زي سان سالمت و محيط و شور هر در ان ست ك  اثر بر جنگل سطح وقتي . ا

 تاالبها قتيو.است ريوي بيماريهاي افزايش و هوا آلودگي تشديد ريزگردها، افزايش معناي به اين يابد،مي كاهش تخريبها

 خودكفايي بر اصرار ايران، رتبه كاهش ديگر داليل از .است كمتر بهداشت و آبي منابع كاهش معناي به شوندمي خشك

صرار بود، گندم شاورزي با همراه خودكفايي بر ا ساخت فاقد ك  چاه حلقات از زيادي تعداد حفر به كافي، آب و الزم زير

 آب ارتفاع .داشتتت پي در را زمين نشتتستتت و زيرزميني آبهاي ستتطح كاهش نتيجه در كه انجاميد عميق نيمه و عميق

 در كرد، نشست سانتيمتر 36 از بيش زمين تهران، جنوب در .يافت كاهش متر 2 از بيش ايران دشت 70 در زيرزميني

ساس بر كه حالي ستاندارد ا شست جهاني، ا شود تلقي بحران عنوان به زمين ميليمتري4 ن  اقدامات، اين همه نتيجه .مي

 كه مشكالتي .بود تهران آلودگي جهاني ركورد و كشور استان 22 در ريزگردها افزايش و ايران اكولوژيكي پايداري كاهش

 .است همراه كشور با همچنان

 حقابه هاستتال اين در گرفت. نظر در ايران رتبه كاهش علل ترينمهم از يكي عنوان به توانمي را ستتدستتازي همچنين

 اروميه، جمله از داخلي هايدرياچه و تاالبها سابقه بي خشكي و شوندمي سدها فداي دستپايين هايتاالب اكثر طبيعي

 عملكرد روند نتايج و گذشته دهه به توجه با شاخص اين آماري هايتحليل .است افتاده اتفاق گاوخوني و بختگان مهارلو،

ست شور محيطي زي سيدن براي ك ستانداردها به ر شان شده تعيين اهدا  و ا  و شيالت با ارتباط در ايران كه دهدمي ن

 وميرمرگ و محيطي بيماريهاي كنترل و 20.6 با مستتقف هايمحيط هواي آلودگي و 20.7 مثبت روند با ماهيگيري

 و شيالت شاخگهاي در كشور محيطي زيست عملكرد شودمي مشاهده كه گونه همان .است بوده مواجه 17.2 با كودكان



 

19 
 

 مناطق نيز و كودكان وميرمرگ و محيطي هايبيماري كنترل نيز و مستتتقف هايمحيط هواي آلودگي و ماهيگيري

ست، بوده مثبت روندي داراي دريايي شده حفاظت صاً هوا آلودگي خگوص در اما ا  ذرات با گرفتن قرار معرض در خگو

 منفي روندي جهاني و ملي شده حفاظت هايگونه نيز و زميني شده حفاظت مناطق و ميكرون 2.5 از كوچكتر معلق

شته ست دا ست عملكرد تعيين در هاشاخص اين از كدام هر كه ا شور ساليانه محيطيزي  طور به اما اند،بوده تأثيرگذار ك

ست عملكرد كه گفت توانمي كلي شور محيطيزي شته مثبت روندي ك ست دا شت هايشاخص و ا  روند با محيط بهدا

 .اندكرده ايفا ايران امتياز در اساسي نقش -8.7 روند با اكوسيستم پويايي و 7.8 مثبت

 گرفت، صورت(EPI)  شاخص نظر از ايران محيطيزيست عملكرد در علمي باالي جهش و اساسي تغيير 2014 سال در

 كشورها ساير به نسبت محيطيزيست عملكرد شاخص نظر از را ايران جايگاه سقوط دوباره 2016 سال در متأسفانه اما

  .بوديم شاهد

 آن از پس .است كشور180 از 133 رتبه با زيستگاه و زيستي تنوع به مربوط كشور عملكرد ترينضعيف 2016 سال در

شت و آب ، 109 رتبه با هوا كيفيت ، 109 رتبه با سالمت بر آثار ، 110 رتبه با شيالت ترتيب به  ، 101 رتبه با بهدا

 نكته .است آمار فاقد جنگل شاخص .گيردمي قرار68 رتبه با كشاورزي و 92 رتبه با آب منابع ، 97 رتبه با انرژي و اقليم

 بازسنجي انتشار دهد،مي نشان را ضعيف عملكرد اين به منجر هايگذاريسياست شناسيآسيب ضرورت كه تأمل قابل

 اين در ايران رتبه مقايسه. است 2016 سال گزارش هايشاخص اساس بر ، 2006 سال در ايران محيطيزيست عملكرد

شان سال دو سبي بهبود بجز دهد؛مي ن  افت انرژي، و اقليم رتبه ماندن ثابت و فاضالب زيرشاخص و آب منابع شاخص ن

 52 از رتبه افت با هوا كيفيت شاخص در آن حادترين كه دارد وجود هاشاخص تمامي در محيطيزيست عملكرد رتبه بارز

  .است 109 به

 هايپهنه ابتدا شبكه. اين كندمي تأييد «جهان ردپاي شبكه «گزارش را ايران زيست محيط وضعيت از ناشي هاينگراني

 آمده دستبه عدد .كندمي تقسيم فرد يك معاش تأمين براي نياز مورد فضاي حداقل بر را سرزمين يك برداريبهره قابل

 ضرب سرزمين افراد تعداد در منابع از را فرد هر مگر  ميانگين سپس. است سرزمين و منطقه يك زيستي ظرفيت سرانه

 ردپاي محاسبه به ميتوان آن تردقيق محاسبه براي گاهي كه سرزمين است اكولوژيك ردپاي آمده دست عددبه . كندمي

سه .1پرداخت كربن ستي ظرفيت مقاي سعه برنامههاي برابر در آيينهاي سرزمين يك اكولوژيك ردپاي و زي  و داده قرار تو

 را ايران اكولوژيك ردپاي و زيستي ظرفيت نمودار دو روند مقايسه .ميكند پيشگويي را آينده در توسعه پايداري و وضعيت

 جمعيت افزايش اثر در كشور زيستي ظرفيت سرانه سقوط موازات به كه دهدمي نشان 2012 تا 1961 سالهاي فاصله در

                                                           
 منابع، همه گرفتن نظر در با معين فعاليت يا ستتيستتتم جمعيت، يك به مربوط متانول و كربن اكستتيد دي خروجي كل مقدار از مقياستتي كربن، ردپاي جديد تعاريف در 1

 گرمايش پتانسيل از استفاده با كربن اكسيد دي معادل صورت به مقياس اين .است فعاليت يا سيستم آن جمعيت، آن مكاني و زماني محدوده در ها شدن ذخيره ها،فرونشين

سبه ساله 100 جهاني  مواد، شده، ساخته كاالهاي سوخت، غذايي، مواد توليد و زمين كردن پاك حملونقل، به مربوط فعاليتهاي طريق از اي گلخانه گازهاي .شود مي محا

 گزارش اي گلخانه گازهاي ساير كربن اكسيد دي معادل يا كربن اكسيد دي ميزان برحسب اغلب سادگي براي و شوندمي زمين جو وارد خدمات و ساختمانها ها، جاده چوب،

ستقيم بخش دو به توانمي را خانوارها كربني ردپاي. شوندمي ستقيم و م سيم غيرم ستقيم»منابع كرد  تق ست، به مربوط عمولكه اغلب ردپاي كربن خانوارهاي م « غيرم  آنها

 ماشين در كه است سوختي از ناشي خروجي شامل« يممستق »بخش .شوندمي توليد نهايي كننده مگر  از دورتر كه است كاالهايي توليد براي مگرفي سوخت خروجي شامل

 .است گذاشته زيست محيط بر بيشتري مخرب آثار انرژي، مگر  از ناشي كربن هايآالينده بيشتر انتشار اخير دهه چند در . رودمي كار به كنننده مگر  فرد خانه اجاق يا

سبت توليدي بخشهاي و صنايع برخي سهم شتر ها بخش ساير به ن شور به كشوري از و بوده بي ست ممكن ديگر ك شد متفاوت ا شورها برخي .با  به آالينده صنايع انتقال با ك

 اين از بيشتر كربن پاي رد اگر .دارد هاآالينده جذب در ظرفيتي اشزيستي موقعيت به توجه با كشور هر كه است حالي در اين .نمودهاند شروع را كربن جنگ ديگر كشورهاي

 كه كاالهايي مازاد توليد از و دهد انتشار كمتري كربن كه دارند كاالهايي صادرات در سعي كشورها رو ازاين .شودمي وارد پيرامون زيست محيط بر مخرب آثار باشد ظرفيت

شار شتر را آالينده كاالهاي دارند تمايل رو ازاين .پرهيزندمي دارد بااليي كربن انت  كربني ردپاي شود.مي منفي كاال آن كربن پاي رد تجاري تراز كه طوري به نمايند وارد بي

 .گيردمي اندازه را جو به هوايي و آب تغييرات عامل گازهاي خروجي ميزان مستقيم طور به زيرا است، شناختيبوم ردپاي از تراختگاصي
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 .است بوده صعودي كشور اكولوژيك ردپاي سرانه نمودار توسعه، ناپايدار هايبرنامه از ناشي زيست محيط تخريب نيز و

 .است جهاني هكتار 2.8 اكولوژيك ردپاي و جهاني هكتار 0.9 ايران زيستي ظرفيت سرانه 2012 سال در كه ايگونهبه

ست در ايران ترتيب اين به سيب قرمز لي گر  ميزان و دارد قرار اكولوژيك ديدگانآ ستي منابع م  محيط بر آن تأثير و زي

 .است كشور زيستي ظرفيت برابر 3.1حدود  زيست،

ساس بر گر  ،2015 جهاني بانك هايگزارش ا شاورزي، بخش در آب م  ، 11.63 ، 70 ترتيب به صنعت و شرب ك

 بخش در ايران در آب مگر  بيشترين و هستند آب كنندهمگر  هايبخش ترينمهم بخش سه اين. است درصد  2.32

 و سرمايش بهداشتي، مگار  شامل كه خدمات بخش ازجمله هابخش ساير در آب مگر  ميزان اگرچه .است كشاورزي

 يافتگيتوسعه سطح با معناداري ارتباط نسبت اين. است توجه قابل نيز است ...و ظرو  شستشوي و پختوپز گرمايش،

شورها شورهاي كه ايگونهبه .دارد ك شرفته ك شاورزي، بخش در جوييصرفه با ترپي شتري سهم ك  بخش در را آب از بي

 .شودمي منجر بيشتر افزودهارزش به كه ميكنند مگر  صنعت

 در ويژه به شتتاخص اين. استتت آب مترمكعب هر بهازاي داخلي ناخالص توليد ميزان نمايانگر آب وريبهره شتتاخص

 هايسال فاصله در .است اهميت حائز بسيار است؛ توليد كمياب نهاده تزمين نه و) آب كه خشكنيمه و خشك كشورهاي

ضعيت 2014 تا 1977  آب مترمكعب هر ازايبه دالر 2.75 به دالر 2.46 از وخيزهاييافت با شاخص اين در ايران و

سيده ست ر سه در كه ا سيار دالر 14 جهاني ميانگين با مقاي شان و بوده نازل ب  اين .دارد آبي محدود منابع اتال  از ن

 كشور زيست محيط حوزه در تنظيمي هايسياست سابقه اوالً كه است شرايطي در زيست محيط حوزه در ايران وضعيت

 .است باقي توسعه برنامه دو فقط منطقه اول رتبه به دستيابي هد  و 1404 افق تا ثانياً و ميرسد قرن نيم به

سعه و حفظ تخريب، از جلوگيري جهت در دولت اخير دهه چهار در ديگر سوي از ست محيط پايدار تو  در اقداماتي زي

 قوانين در زيست محيط ويژه جايگاه رغمبه وصف اين با .است داده انجام الملليبين تعهدات اجراي و داخلي قوانين قالب

شور صاً ك سي، قانون مخگو سا سائل توفيقات ميزان ا  و مؤسسات عملكرد نيز و محيطيزيست عوامل و زيست محيط م

 هاگذاريسياست و گذارقانون جدي توجه زيست، محيط از حفاظت سازمان باالخص عرصه، اين فعال و مرتبط سازمانهاي

ست محيط مقوله به سيب و آفات از بازدارنده عوامل در دقت و زي گوب قوانين در هاآ سعه هايبرنامه و م شور تو  و ك

 محيط المللي،بين و ايمنطقه مجامع و حمايتي مختلف هايكنواسيون در عضويت و حضور جهت گرفته صورت تالشهاي

 و موجود قوانين نمودن اجرايي در توفيق عدم از غالباً كه استتت اييافته ستتازمان و باثبات وضتتعيت فاقد كشتتور زيستتت

 ساختاري و مديريتي مشكالت بر عالوه توفيق عدم اين .دارد حكايت كشور توسعه ششم برنامه جمله از توسعه هايبرنامه

شي ست متعددي عوامل از نا ست خاص و عام مقررات و قوانين تعدد به ميتوان جمله آن از كه ا  موجب كه محيطي زي

 ضمانت لحاظ از و مشترك موضوعي حيطه در مذكور مقررات و قوانين كه است حالي در اين .كرد اشاره است سردرگمي

 و روزرسانيبه عدم كنار در محيطي زيست قوانين در محكم و قوي اجرايي ضمانت نبود لذا .هستند همديگر به شبيه اجرا

ست محيط مختلف هايحوزه در جديد قوانين تدوين ستفاده و زي گان براي ايبهانه قديمي، قوانين از ا گور يا و نق  در ق

ست آورده وجودبه مقررات و قوانين تعطيلي و تعليق يا و اجرا سب عدم همچنين .ا سارات با جرائم تنا  محيط بر وارده خ

ست گادي هايارزش دقيق تعيين عدم و زي ستمحيطي عوامل اقت شكالت زي ضاعفي م  اجرايي و كنترل نظارت، در را م

ستمحيطي قوانين نمودن صه اين در فعال نهادهاي عملكرد و موجود زي صاً عر گو ست محيط از حفاظت سازمان مخ  زي

ست آورده پديد شنهاد لذا .ا شود پي  ديگر، سوي از .پذيرد صورت جدي نظر تجديد سازمان اين مديريتي ساختار در مي
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 در شودمي پيشنهاد و نيافته را خود واقعي جايگاه تاكنون كشور ريزيبودجه و ريزيبرنامه نظام در زيستمحيطي الزامات

 بودجه و هابرنامه متن در واقعي صورت به محيطيزيست مالحظات ساليانه، هايريزيبودجه و توسعه هايبرنامه نظامهاي

 .درآيد اجرا به و ملحوظ سنواتي

 مسکن-8

سكن صلي نيازهاي از يكي عنوان به م سان ا صول جمله از و بوده اهميت داراي همواره اجتماعي و فردي بقاي براي ان  ا

 نياز مورد مسكن تأمين تدارك و مديريت ريزي،برنامه .است شده تگريح بدان نيز اساسي قانون در كه است زيستي اوليه

 براي مناسب مسكن كمبود .شودمي محسوب هادولت وظايف از خانوار و جمعيت رشد اساس بر آن توسعه و جامعه افراد

شد مانع و جامعه در بحران ايجاد سبب تواندمي شهروندان سكونت سكن كمبود .شود خانوار سالم ر  عوارض از يكي م

 ريزيبرنامه و پاسخگويي عدم .دهدمي تقليل ممكن حداقل به را سكونت فضاي كه است خانوار و جمعيت رشد ناخواسته

 .دارد پي در را اقتگادي و اجتماعي منفي تبعات و نشينيحاشيه افزايش بدمسكني، نياز اين به پاسخ براي مناسب

 و قبل به مربوط) 1395 تا 1355 سالهاي طي در شهرسازي و مسكن بخش شاخگهاي تغييرات گزارش از بخش اين در

 نتايج استتاس بر ايران آمار مركز هايداده از استتتفاده با شتتده ارائه اطالعات .ميشتتود بررستتي )استتالمي انقالب از پس

 و تغيير اطالعات خالصه 22 جدول .است آمده بهدست 1395 و1385 ، 1375 ، 1365 ، 1355 سالهاي سرشماري

 اطالعات ادامه در .ميدهد نشان را 1395 تا 1355 سالهاي طي در مسكن و شهرنشيني جمعيتي، شاخگهاي در تحول

 .است شده بحث و ارائه نمودارهايي قالب در و شده تفكيك صورت به جدول اين

گها اين برايند ست آن بيانگر شاخ سطه به جمعيت، برابري دو از بيش افزايش رغم به كه ا  تعداد خانوار، بعد كاهش وا

 حجم اين به پاسخ ضمن كه است موضوع اين بيانگر موجود مسكن آمار .است يافته افزايش برابر چهار به نزديك خانوار

 به .است يافته ارتقا ايمالحظه قابل طور به نيز سكونت و مسكن كمي كليدي نماگرهاي مسكن، به خانوارها فزاينده نياز

سكوني واحد در خانوار كه ايگونه سكوني واحد سهم زمان همين در و يافته كاهش 1.06 به 1.26 از م  0.3 از بادوام م

 .كندمي داللت نيز طبيعي سوانح برابر در مسكن امنيت و مقاومت ارتقاي بر نوعي به كه است يافته افزايش %57به درصد
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ساله بازه در خانوار برابري چهار و جمعيت برابري دو افزايش بر عالوه  با)  بزرگ شهرهاي تعداد ؛ 1395 تا 1355 چهل

 شهرنشيني نسبت آن با متعاقب و است رسيده شهر 98 به شهر 23 از سال 40 اين درت نفر هزار 100 از بيش جمعيت

 در رودمي انتظار كه آنجايي از .است رسيده 1395 سال در %74 به1355 سال در درصد 47 از صعودي سير يك با نيز

 ناشي پيامدهاي با برخورد براي دقيق هايريزيبرنامه باشد، داشته ادامه همچنان صعودي روند اين نيز آتي هايسال طي

 و سوءاجتماعي آثار كاهش منظور به الزم هايزيرساخت ايجاد همچنين و شهرنشيني تمركز و شهرها جمعيت افزايش از

گادي سيار آن اقت ست ضروري ب شيني اين با مواجه آتي هايدهه هايچالش از يكي نظر به و ا سائل و فزاينده شهرن  م

 .است شهري توسعه
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 با كنند،مي زندگي اقامتگاه يك در هم با كه شودمي تشكيل نفر چند از معمولي خانوار ايران آمار مركز تعاريف اساس بر

 سيمان، آجر،( سخت مگالح از كه مسكوني مكانهاي از دسته آن عالوه به .خورندمي غذا هم با و هستند خرج هم يكديگر

 گزارش اين در .آيدمي حساب به معمولي مسكوني واحد است شده ساخته سكونت منظور به )...و خشت چوب، سنگ،

 مسكوني واحد در خانوار شاخص .است معمولي مسكوني واحد مسكوني، واحد از منظور و معمولي خانوار خانوار، از منظور

سكوني واحدهاي تعداد كمبود برآورد و خانوار تراكم تعيين در مهم شاخص يك ست م سيم از كه ا  به خانوار تعداد تق

سبه مسكوني واحد تعداد شان را مسكن كمبود شاخص اين .شودمي محا  بر داللت شود نزديكتر 1 به هرچه و دهدمي ن

 واحد يك خانوار هر ازاي به يعني باشتتد 1 با برابر شتتاخص اين مقدار اگر كه صتتورت اين به دارد مطلوبتري وضتتعيت

 14 نمودارهاي .دارد وجود بيشتري مسكن ساخت به نياز يعني باشد 1 از بيشتر عدد اين هرچه و است موجود مسكوني

 بعد و كشتتور كل بعد در ترتيب به1395 تا 1355 ستتالهاي طي را مستتكوني واحد در خانوار شتتاخص تغييرات 15 و

 روند يك با كشور كل بعد در گذشته سال 40 طي در شاخص اين نمودارها اين با توجه با .ميدهد نشان كشور شهرهاي

 يك دهنده نشان كشور جمعيت توجه قابل افزايش به توجه با كه است رسيده 1.057 مقدار به 1.264 مقدار از كاهشي

 در شهرنشيني گسترش به توجه با نيز كشور شهري مناطق در شاخص اين همچنين .است مسكن بخش در مثبت تغيير

 به1.373 مقدار از و يافته كاهشت استتت برابري 1.5تقريباً افزايش و صتتعودي روند يك داراي كه) ستتال 40 اين طي

 .است مطلوبي تغيير كه رسيده 1.038مقدار
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 :است زير شرح به مگالح دوام حسب بر مسكوني واحدهاي طبقهبندي ايران آمار مركز تعريف اساس بر

 .آهن و سنگ آهن، و آجر بتني، يا فلزي اسكلت شامل بادوام مگالح 

 .آجر تمام سيماني، بلوك چوب، و سنگ چوب، و آجر شامل بادوامنيمه مگالح 

 .گل و خشت چوب، و خشت چوب، تمام شامل دوامكم مگالح 

 سال در درصد0.3 ميزان از بادوام ساختمانهاي ميزان سرشماري آمار نتايج اساس بر گرفته صورت هايبررسي به توجه با

 استفاده با وساز ساخت روند بهبود افزايش نتيجه اين كه است رسيده 1395 سال در درصد 57 تقريباً ميزان به 1355

 .دهدمي نشان را گذشته سال 40 طي تربادوام مگالح از

 
 در ساكن خانوار به مشابه موارد و كپر زاغه، آلونك، چادر، در ساكن خانوار نسبت تغييرات ميزان بررسي يك در همچنين

 نمودار به توجه با .است شده تعيين شهرها بعد در هم و كشور كل بعد در هم گذشته سال 40 طي مسكوني واحدهاي

 و است بوده توجه قابل بسيار 1365 تا1355 سال از آن كاهش و داشته كاهشي روند يك كشور كل براي نسبت اين 17

 كشور شهرهاي بعد در نسبت اين كه شودمي مشاهده18 نمودار به توجه با .است مانده ثابت تقريباً آن از بعد سالهاي در

 صورت به 1395 تا 1375 سال از آن تغييرات روند كه حالي در بوده نزولي روند داراي 1375 سال تا 1355 سال از

ست درآمده صعودي ست توجه و تأمل قابل كه ا سيدگي لزوم و ا سئله به ر سمي هايسكونتگاه م  در آنها افزايش و غيرر

 .ميدهد نشان را كشور شهرهاي
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 فشار و شهرنشيني و خانوار جمعيت، فزاينده رشد وجود با 1395 - 1355 ساله 40 بازه در اجمالي بندي جمع يك در

 بدمسكني بحث و كيفي موضوعات حوزه در اما .است يافته ارتقا مسكن كمي هاي شاخص اتفاق به قريب مسكن، تقاضاي

 در بدمسكني شرايط با نفر ميليون 19 معادل جمعيتي شهرسازي و راه وزارت مسكن بخش مديران اظهارنظرهاي به بنا

سوده بافتهاي سمي سكونتگاههاي و فر ستند مواجه غيرر ضوعات بر عالوه كه ه سكن تابآوري و مقاومت مو  برابر در م

 .دارند همراه به را اي مالحظه قابل اقتگادي و اجتماعي معضالت و مسائل سوانح،

 

 حمل و نقل -9

 توسعه .است شده شناخته جوامع اجتماعي و فرهنگي اقتگادي، توسعه محرك و بنا سنگ پيش قرنها از حملونقل بخش

سير در شهرها شم جاده م سعه نتيجه در اروپا صنعتي شتاب افزايش و ابري سر در آهن خطوط تو  مثالهاي قاره، آن سرا

 ايجاد در ونقل حمل نقش همواره نيز ما كشور در .كشورهاست پيشرفت و توسعه بر حملونقل تأثير از شدهاي شناخته

 انقالب پيروزي .است بوده تگميمگيران و سياستگذاران توافق مورد فرصتها اين به دسترسي و اقتگادي جديد فرصتهاي

 صتتدر در را فرصتتتها به يكستتان دستتترستتي و برابر امكانات ايجاد و اجتماعي عدالت به توجه 1357 ستتال در استتالمي

ساله كه طوري به .داد قرار هادولت هايديدگاه سعه به توجهي قابل سهم بودجه لوايح در هر  ونقل حمل زيربناهاي تو

 قالب در توانمي استتالمي انقالب پيروزي زمان از گذشتتته ستتال 40 طول در را توستتعه اين .يابدمي اختگتتاص كشتتور

 به مردم دسترسي افزايش و زيرساختها توسعه در را ونقل حمل بخشهاي از هريك عملكرد كه كرد توصيف شاخگهايي

 .دهد نشان كمي صورت به اقتگادي فرصتهاي

گهايي سالمي جمهوري عملكرد ارزيابي براي كه شاخ سعه زمينه در ايران ا ساختهاي تو  دهه 4 طول در ونقل حمل زير

ستفاده مورد ست، گرفته قرار ا سناد شامل المللي بين منابع از ا  بازرگاني اتاق پول، المللي بين صندوق جهاني، بانك ا

 به الملليبين شاخگهاي نياز به توجه با .اندشده استخراج اقتگادي توسعه و همكاري سازمان و ملل سازمان المللي،بين

 از شمسي 1350 دهه در اطالعات از بسياري نبود و سو يك از محاسبات انجام براي كافي اطالعات و جامع داده بانكهاي

 است، آمده ادامه در كه شاخگهايي .كرد ارائه تغييرات از كاملي تحليل تواننمي هاشاخص از ايمجموعه در ديگر، سوي

شور هر عملكرد ارزيابي هايشاخص مهمترين از ايمجموعه سعه در ك ساخت تو ست آن ونقلي حمل هايزير  شهود و ا

 .ميدهد دست به گذشته دهه 40 در كشور عملكرد از مناسبي
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 ایجاده ونقلحمل توسعه های شاخص -1-9

 جاييجابه از بيشتري سهم ميكند، ايجاد كشور نقاط اقگي به كه بيشتري دسترسي به توجه با ما كشور در ايجاده بخش

سافر و بار شور در را م گاص خود به ك ست داده اخت سعه رو اين از .ا سياري صنايع و جمعيت بخش اين در تو  تحت را ب

 دستيابي قابل نيز 1350 دهه در آن آمار كه ايجاده بخش در ايتوسعه هايشاخص مهمترين .ميدهد قرار مثبت تأثير

 شاخگهاي اين از هريك تغيير ادامه در .است روستايي راههاي طول و هابزرگراه و هاآزادراه طول ها،راه طول شامل باشد

 .است شده داده شرح عملكردي

 کشور های راه طول -1-1-9

 راهها طول .است شده ساخته راههاي كليه طول زيرساختها، توسعه در كشور عملكرد ارزيابي عمومي شاخگهاي از يكي

 نياز دسترسي ارزيابي براي هرچند .دانست كشور راهي شبكه به جمعيت دسترسي ميزان نمايانگر كلي طور به ميتوان را

 .شوندمي تحليل ادامه در كه دارد وجود نيز روستايي راههاي و بزرگراهي آزادراهي، شبكه از اطالع به

 برابري 5 حدود رشدي كه بوده كيلومتر 216000و  36000 ترتيب به 1396 و 1357 سالهاي در كشور راههاي طول

شته ست، كشور هايراه شبكه به جامعه آحاد دسترسي ايجاد نحوه شاخص اين ارزيابي از هد  كه آنجا از .است دا  به ا

 .ميشود گرفته نظر در شاخص عنوان به سال هر جمعيت به راهها طول نسبت عدد، دو اين بين كلي مقايسه امكان منظور

 شاخص ، 1396 سال در نفري ميليون 81 جمعيت و 1357 سال در كشور نفري ميليون 35 حدود جمعيت به توجه با

 102.85 با برابر ترتيب به 1396 و 1357 سالهاي در نفر، صدهزار هر بر كيلومتر حسب بر جمعيت به راهها طول نسبت

 مربوط ارقام دهندهن نشا 23 جدول .است دهه 4 طول در درصدي 160 رشد از حاكي كه شودمي محاسبه 266.66و 

 .است اطالعات بودن دسترس در صورت در گذشته دهه 4 طول در كشور راههاي به

 

 
 

 بزرگراه ها و آزادراه ها طول -2-1-9
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 شبكه طريق از استانها دسترسي كه است كشور پرظرفيت مواصالتي شبكه وضعيت توسعه، هايشاخص ترينمهم از يكي

 ظرفيتهاي و امكانات به دستيابي هزينه و سفر زمان كاهش در موضوع اين اهميت .كندمي ايجاد را آزادراهي و بزرگراهي

ستانهاي و شهرها ساير شور ا ست ك  ظرفيت افزايش ديگر سويي از .برميدارد گام اجتماعي عدالت افزايش جهت در كه ا

 و اقتگادي تعامالت باعث و كرده برقرار را يكديگر با مختلف استانهاي و مردمشهرها ارتباط امكان كشور مواصالتي شبكه

 .ميشود منجر امنيت افزايش و ملي انسجام به طريق اين از و ميشود اجتماعي

 است رسيده كيلومتر 2401 عدد به 1396 سال تا كه بوده كيلومتر 150 معادل 1357 سال در كشور آزادراههاي طول

ست شده برابر 16 حدودا حيث اين از و سبت نيز كميت اين چنانچه .ا  1396 تا 1357 سالهاي در كشور جمعيت به ن

 دست به نفر صدهزار هر ازاي به كيلومتر 2.96و 0.42 معادل ترتيب به جمعيت به آزادراهها طول نسبت شود، محاسبه

شدي از حاكي كه ميآيد صدي 600 ر ست )برابري7 ( در  1396 و 1357 سالهاي براي نيز بزرگراهها طول مورد در .ا

سيده ثبت به كيلومتر 16.820  و 174 معادل مقاديري ست ر سبه با .ا سبت محا شور، جمعيت به بزرگراهها طول ن  ك

 را )برابري 42 ( درصدي 4100 رشدي حدوداً كه ميآيد بهدست نفر صدهزار هر ازاي به كيلومتر 20.76و 0.49 مقادير

 .ميدهد نشان

 دسترسي ايجاد ميزان از بهتري جنبه كه كرد محاسبه ديگري شاخص اساس بر را هابزرگراه طول توان مي ديگر سوي از

 توانمي كنندمي متگل هم به را شهري نواحي عموماً هابزرگراه كه آنجا از .ميدهد دست به راه ساخت توسط ارتباط و

سبت را بزرگراهها طول سي شهري جمعيت به ن شور بزرگراهي شبكه كارايي و كرد برر سبت را ك صلي كاركرد به ن  آن ا

شور شهري جمعيت به توجه با .نمود ارزيابي  60 و نفر ميليون 16 با برابر ترتيب به 1396 و 1357 سالهاي در كه ك

  28.03و 1.08 معادل شهري جمعيت نفر صدهزار هر ازاي به هابزرگراه طول نسبت شاخص است شده ثبت نفر ميليون

 . دهدمي نشان را )برابر 26 حدود( درصد 2495 معادل رشدي كه شودمي محاسبه
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 روستایی راههای طول 3-1-9

ستايي راههاي درمورد ستايي مناطق بين ارتباط و دسترسي ايجاد ميزان ارزيابي منظور به نيز رو سبت كشور، رو  طول ن

 و 1357 سالهاي در كشور روستايي جمعيت .ميشود محاسبه كشور روستايي جمعيت به سال هر در روستايي راههاي

ست شده شمارش نفر ميليون 21 و ميليون 19 برابر ترتيب به 1396  راههاي طول براي مقاديري 1357 سال براي .ا

ستايي شده گزارش رو ست ن ستايي راههاي طول 1396 سال در اما .ا شور رو  شده گزارش كيلومتر 128000 معادل ك

ست سبت كه ا ستايي راههاي طول ن ستايي جمعيت به رو ست نفر صدهزار هر ازاي به كيلومتر 609.52 با برابر رو  .ا

سه شد از حاكي ، 1387 سال در آن مقدار با شاخص اين مقاي صدي 24 حدوداً ر  اين در اخير سال 10 طول در در

 .است شاخص

 
 

 ريلي ونقلحمل -2-9

 آنجا از .است ريلي شبكه به دسترسي داراي جمعيت و آنها ريلي زيرساختهاي وضعيت كشورها، توسعه مگاديق ديگر از

ستي محيط عملياتي، هزينههاي ريلي ونقل حمل كه شور هرچه دارد، پايينتري ايمني و زي شتري گذاريسرمايه ك  در بي

سب توزيع در مؤثرتري گامهاي دهد، انجام حوزه اين سيهاي ايجاد و اجتماعي عدالت ثروت، متنا ستر  منابع، به برابر د

 كشور ريلي زيرساخت وضعيت سنجش عمومي شاخگهاي از يكي ريلي خطوط طول .است برداشته ظرفيتها و امكانات

ست ست شده گزارش كيلومتر 11061 و 4567 برابر ترتيب به 1396 و 1357 سالهاي در ريلي خطوط طول .ا  كه ا

شدي صدي 142 حدود ر شان را در ضعيت همانند .ميدهد ن شور، راههاي و سي ميزان ارزيابي براي ك ستر  به جمعيت د

 به خطوط طول نستتبت ترتيب اين به .ميشتتود بررستتي كشتتور جمعيت به ريلي خطوط طول نستتبت ريلي، ونقل حمل

  و13.04 با برابر ترتيب به 1396 و 1357 ستالهاي براي جمعيت نفر صتدهزار هر ازاي به كيلومتر حستب بر جمعيت
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سبه 13.65 شود محا شته سال 40 طول در بنابراين  .مي شد گذ صد 4.6 معادل شاخص اين ر ست در شد لذا .ا  ر

سالمي انقالب اوليه هاي دهه در ريلي زيرساختهاي  بعد سالهاي در تغييرات اين اما بوده، كمتر جمعيت رشد به نسبت ا

  .است رسيده درصد 4.6 رشد به و شده جبران

 حاكي كه است ديگري شاخص ريلي بخش از استفاده با شده انجام سفرهاي حجم خطوط، طول بر عالوه ريلي بخش در

 بخش توسط مسافران جايي جابه تعداد .است امكانات به دسترسي براي افراد جابهجايي در ونقل حمل شيوه اين نقش از

 كميت اين تحليل براي .است شده گزارش نفر ميليون 24 و  5.4 با برابر ترتيب به 1396 و 1357 سالهاي براي ريلي

ست الزم نيز سبت ا شور جمعيت به جايي جابه ن سبه ك سبت اين 27 جدول مطابق .شود محا  و 1357 سالهاي براي ن

 .است دهه 4 طول در درصدي 92 رشدي نشانگر كه 0.296 و 0.154 با است برابر ترتيب به 1396
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 دریایی ونقلحمل -3-9

شور در ونقلحمل شيوه مهمترين گوالت صادرات المللي،بين تجارت براي ك شاورزي، صنعتي، مح  همچنين و نفتي و معدني ك

 بار و كاال از بزرگتري مقياس حمل قابليت ترپايين هزينه دليل به دريايي حمل .است دريايي ونقل حمل اوليه، مواد و نيازها تأمين

سزايي و مستقيم تأثير كشور بنادر توسعه رو اين از .داراست را  و صادرات هاي هزينه كاهش و كشور بينالملل تجارت توسعه در ب

 همچنين و كشور صنايع توسعه به توجه با انقالب از پس سالهاي در .دارد المللبين سطح در كشور پذيري رقابت افزايش و واردات

شتري نياز جمعيت، افزايش سعه به بي شور بنادر تو سخگويي براي ك ضا اين به پا ساس تقا  حوزه، اين در گذاريسرمايه و شد اح

شت همراه به را بنادر ظرفيت توجه قابل افزايش  سرانه توليد بين نزديكي ارتباط كه دليل اين به دريايي، ونقل حمل زمينه در .دا

شورها سعه ارزيابي شاخص دارد، وجود بندري عمليات و ك ساخت تو ساس بر سرانه توليد به توجه با بنادر در زير  قدرت برابري ا

 سال در تن ميليون 19 از اسالمي، انقالب پيروزي از گذشته سال 40 طول در كشور تجاري بنادر ظرفيت .ميشود محاسبه خريد

سيده 1396 سال در تن ميليون 217 به 1357 ست ر شد كه ا صدي1042 ر شان را )برابري 11 حدود( در  همچنين .ميدهد ن

شور سرانه داخلي ناخالص توليد  پول، الملليبين صندوق آمارهاي مطابق ساس بر ك  و 1357 سالهاي در خريد قدرت برابري ا

 با كشور، توليد در بنادر زيرساخت نقش محاسبه براي بنابراين .است شده ثبت دالر هزار 20و دالر هزار 6.4 معادل ارقامي 1396

 ناخالص توليد هزاردالر ازاي به تن ميليون 10.85 و 2.96 مقادير داخلي، توليد ستترانه به تجاري بنادر ظرفيت نستتبت محاستتبه

 ظرفيت رشد بودن باالتر از حاكي رشد اين .دهدمي نشان را )برابري 3 حدود( درصدي 266.5 رشد و ميآيد بهدست سرانه داخلي

سبت كشور بنادر گادي رشد به ن ست انقالب از پس سالهاي طول در كشور اقت سير .ا  كه بود خواهد ترتيب اين به موضوع اين تف

 حملونقل بخش ظرفيت

شور بنادر و دريايي شد براي تنها نه ك گاد ر شور اقت شد بلكه نبوده، محدودكننده ك ستقيم محركي ميتوان را آن توجه قابل ر  غيرم

 است الزم دريايي حملونقل زيرساختهاي عملكرد ارزيابي براي تجاري، بنادر ظرفيت بجز .گرفت نظر در كشور اقتگادي رشد براي

 ظرفيت، با مرتبط شاخص كنار در شاخص اين .شود بررسي ظرفيت، بر عالوه نيز كشور بنادر در بارگيري و تخليه عمليات  حجم

ضا متناسب رشد شان را دريايي حملونقل در عرضه و تقا ساس بر .ميدهد ن  بنادر بارگيري و تخليه عمليات حجم شده، ثبت آمار ا

شور تجاري ست بوده تن ميليون 157 و 15 با برابر ترتيب به 1396 و 1357 سالهاي در ك سبه با .ا سبت محا  عمليات حجم ن

 .است شاخص اين درصدي 235.4 رشد نشاندهنده كه ميآيد دست به 7.85 و 2.34 ارقام سرانه، داخلي ناخالص توليد به بندري

 . است داشته بيشتري رشد حتي و بوده متناسب اقتگادي رشد از ناشي تقاضاي افزايش با زيرساخت توسعه ميدهد نشان موضوع اين
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 هوايي ونقل حمل -4-9

 افزايش را فرصتها به جامعه آحاد دسترسي ناوگان و هازيرساخت توسعه ونقل، حمل ديگر هايشيوه مانند نيز هوايي ونقل حمل در

 حمل زيرساختهاي توسعه ارزيابي .شود كشور كسبوكار فضاي بهبود براي فرصتهايي ايجاد و اقتگادي توسعه منشأ ميتواند و ميدهد

ساس بر هوايي ونقل سافر پذيرش و اعزام ظرفيت شاخص دو ا سافر جابهجايي و م  از .ميپذيرد صورت هوايي حملونقل طريق از م

سترس در هوايي ونقل حمل كه آنجا شار همه د سافر جاييجابه همچنين و نبوده جامعه اق شور جمعيت تأثير تحت الملليبين م  ك

 كل تعداد ميشود، مشاهده 7 جدول در كه همانطور .ميشود گزارش مستقيم صورت به ونقل حمل شيوه اين شاخگهاي نيست،

 برابر 11 از بيش يعني .است رسيده فروند 288 به 1396 سال در كه است بوده فروند 25 ، 1357 سال در كشور هوايي ناوگان

شته افزايش  مواجه بينالمللي تحريمهاي جمله از فراواني مشكالت و مسائل با كشور مدت، اين طي كه است حالي در اين .است دا

 .است شده مناسب طور به ناوگان تجهيز از مانع كه بوده

 در مستتافر پذيرش و اعزام ظرفيت استتت، گذشتتته دهه چهار در هوايي حملونقل فزاينده رشتتد نشتتاندهنده كه ديگري شتتاخص

 ظرفيت اين مذكور، دوره طي گرفته صورت توسعه با و است بوده نفر ميليون 3 حدود 1357 سال در كه است كشور فرودگاههاي

سيده نفر ميليون 56 به 1396 سال در ست ر ست كرده پيدا افزايش برابر 18 معادل يعني .ا سافر جابهجايي كل همچنين .ا  م

شور در بينالمللي و داخلي شته دهه چهار طي ك ست شده برابر 10 حدود گذ سافر جايي جابه كه طوري به .ا  2.6 از داخلي م

 از مدت اين طي الملليبين مسافر جابهجايي تعداد و است رسيده 1396 سال در نفر ميليون 23.7 به 1357 سال در نفر ميليون

 .است يافته افزايش نفر ميليون 12 به نفر ميليون يك حدود
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 فناوری -10

 بنيان دانش های شرکت  -1-10

 دانش كه نسبت ميدهند توسعه چهارم برنامه به را ايران اقتگاد كردن دانش بنيان عزيمت نقطه صاحبنظران، از بسياري

نظام » ساماندهي به ديگر سوي از و بوده  )دانايي بر مبتني توسعه فگل( آن فگول و محورها از يكي اقتگاد كردن بنيان

شاره« ملي نوآوري ستقيم ا ست كرده م شي در البته .ا ستهاي مورد در آنكتاد كه گزار  ايران نوآوري و فناوري علم، سيا

ستها و اين دوم موج جزء را توسعه چهارم برنامه قانون است نوشته و بيان  كرده معرفي توسعه سوم برنامه امتداد در سيا

ستهاي موج اولين»كند: مي سعه بر ايران در نوآوري و فناوري علم، سيا  1369 سال از كه بوده متمركز عالي آموزش تو

 و بوده متمركز )آنها نياز مورد زيرساختهاي و نوظهور فناوريهاي جمله از( فناوري و پژوهش توسعه بر دوم موج .شد آغاز

 حدود از و گرفته هد  را نوآوري بر مبتني و بنيان دانش اقتگاد به گذار هم موج سومين  .شد آغاز 1379 سال حدود از

  .است شده آغاز 1389 سال

شت عهده بر مهمي نقش حوزه اين در كه ديگري قانون سسات و شركتها از حمايت قانون» دا  تجاري و بنيان دانش «مؤ

 آنها از هاحمايت برخي تبيين و بنيان دانش شركتهاي تعريف با كه است 1389 سال مگوب« اختراعات و نوآوريها سازي

شور بنيان دانش فعاليتهاي در مهمينقش « شكوفايي و نوآوري صندوق «ايجاد طريق از ويژه به  سال از .كرد ايفا ك

 در مختلف هايحوزه در بنيان دانش شركت 4000 از بيش حاضر حال در و شده شروع قانون اين اجراي تاكنون 1392

شتغالي 1396 سال پايان تا شركتها اين دسترس، در آمار آخرين اساس بر .هستند فعاليت حال  نفر هزار 127 بر بالغ ا

 تفكيك به را بنيان دانش شركتهاي تعداد 30 جدول .است بوده تومان ميليارد 33000 حدود آنها كل درآمد و اندداشته

 . دهدمي نشان شركتها نوع
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 از را ها حوزه اين از يك هر سهم 25 نمودار كه داد جا اصلي تخگگي حوزه 9 در ميتوان را ايران در فعال بنيان دانش هايشركت

 .دهدمي نشان كل

 
 

 علمی توليدات رشد -2-10

گاد تحقق در مهم عوامل ست علم توليد در گذاري سرمايه بنيان، دانش اقت شور علمي مقاالت تعداد .ا  سال در مقاله 670 از ك

سيده 1396 سال در مقاله 54000 از بيش به 1356 ست ر سب به كه ا شورمان براي دنيا شانزدهم جايگاه ك ست انجاميده ك  .ا

سبت است توليدي مقاالت كيفيت با مرتبط كه نيز اچ شاخص شته توجهي قابل رشد انقالب از قبل سالهاي به ن  عدد از و است دا

 را كشور 239 ميان در 42 رتبه 2017 سال در كشورمان نظر اين از و است رسيده 2017 سال در 257 به 1978 سال در 28

 كسب

 .است كرده
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شگاهها تعداد به توان مي علم حوزه در ديگر شاخص هاي جمله از شجويان و عالي آموزش مراكز و دان  دكتري تعداد دان

 .دارد وجود كشور دكترا در دانشجوي هزار 60 از بيش و دانشگاه 1100 از بيش حاضر حال در .كرد اشاره

 

 پيشرفته هاي فناوري صادرات و علمي دستاوردهاي سازي تجاري -3-10

شد مراكز و فناوري و علم پاركهاي ستي ابزارهاي ديگر از نيز ر ستند مهمي سيا  از حمايت براي اخير سالهاي در كه ه

 و علم پارك 36 در فناوري، و تحقيقات علوم، وزارت گزارش طبق .شتتدهاند گرفته كار به بنيان دانش اقتگتتاد تحقق

 نفر هزار 38 حدود و فناور واحد 5084 و رشتتد مركز 100 فناوري، و تحقيقات علوم، وزارت زيرمجموعه فعال فناوري

شغول ستند فعاليت م شد اخير سالهاي در نيز اختراعات ثبت تعداد. ه شته توجهي قابل ر ست دا  تعداد كه نحوي به ا

شور از خارج در شده ثبت اختراعات سط ك  پنج در اختراع 250 به انقالب از پيش سالهاي در اختراع 25 از ايرانيان تو

 ت26 نموداراست. ) رسيده اخير ساله

 
 

 .است شده ارائه كشور از خارج و غيربومي بومي، تفكيك به ايران شده ثبت اختراعات از تري دقيق آمار 32 جدول در
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 ايران كشور از خارج و غيربومي بومي، شده ثبت اختراعات . 32 جدول

 
 

 

ستاوردهاي لحاظ به شور د ساس بر نيز صادرات حوزه در ك سالمي جمهوري گمرك آمار آخرين ا  صادرات ميزان ايران ا

 صادرات از كوچكي سهم البته كه است بوده دالر ميليون 605 به نزديك بنيان دانش خدمات و باال فناوري با محگوالت

شور غيرنفتي شكيل را ك شرفته فناوري صادرات سهم ، 2018 سال جهاني نوآوري شاخص گزارش طبق .ميدهد ت  پي

صد 0.5 ايران، براي مجدد صادرات بدون ست شده برآورد تجارت كل از در  126 بين از 81 رتبه در لحاظ اين از كه ا

شور صد 0.2 ميزان به نيز تجارت كل از ارتباطات و اطالعات فناوري خدمات صادرات سهم .دارد قرار ك  شده برآورد در

 .دهدمي اختگاص خود به را 116 رتبه كشورمان زمينه اين در و است

 

 فضایی حوزه -4-10

 بهره گيري ايران با اسالمي جمهوري بيگانگان، جانب از كارشكني ها و متعدد تحريم هاي عليرغم فضايي صنايع حوزه در

 صنعتي و پيشرو همپاي كشورهاي فضايي حوزه هاي از برخي در توانست پيشرفته صنايع بومي سازي و داخلي توان از

 1387 بهمن ماه 14 در و شد آغاز و ماهواره بر ماهواره آزمايشگاهي نمونه هاي ساخت تحميلي جنگ از پس .كند رشد

سيله به  » اميد «نام به ايران بومي ماهواره اولين ست در ايران و گرفت قرار زمين مدار در 2 سفير ماهواره بر و  10 لي

 دانشمندان 1391 بهمن ماه در نيز زيست فضا حوزه شد. در معرفي به فضا ماهواره مستقل پرتاب توانايي دارايي كشور

 موفقيت اين تكرار با كنند. بازيابي سالمت به و ارسال فضا به را ميمون اولين« پيشگام كاوشگر»توسط  شدند موفق ايراني

 آن بر عالوه .شد تثبيت پيش از بيش زيست فضايي فناوري در ايران اسالمي جمهوري جايگاه آن، جديد  دستاوردهاي و

 مگباح ملي طلوع، ماهواره ، 3 كاوشگر فجر، اميد، ماهواره ، 1 سينا هواشناسي ماهواره مگباح، ماهواره ساخت و طراحي

 بر ماهواره و فضايي در پژوهشگاه آزمايشگاهي مراكز گسترش دور، از سنجش آزمايشگاه ساخت و رصد ماهواره نويد، ، 2

 جمهوري موفقيتآميز پرتابهاي به مهمترين 33 جدول در .استتت فناوري اين در ايران پيشتترفت گامهاي نمونه ستتيمرغ

 .است شده اشاره ايران اسالمي

 ايران اسالمي جمهوري آميز موفقيت هاي پرتاب مهمترين . 33 جدول
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 ارتباطات و اطالعات فناوري 5-10

سياري سالمي انقالب از پس سالهاي در ارتباطات و اطالعات فناوري تحوالت از ب ست داده رخ ا ضه همراه تلفن .ا  و عر

 قابل تنها شتتاخص تقريباً .داد رخ ايران و جهان در استتالمي انقالب از پس كه استتت تحوالتي جمله از جهاني اينترنت

 سرعت البته .است درصد رسيده 36 از بيش به 1397 سال در كه است ثابت تلفن نفوذ ضريب انقالب از قبل با مقايسه

 كه است شده موجب ثابت زيرساختهاي تلفن توسعه در كشور مناسب سرمايه گذاري عدم و جهان در فناورانه تحوالت

 ت34 جدول( باشد داشته كاهش اخير سالهاي در زميني ارتباطات توسعه

 استفادهارتباطات  و فناوري اطالعات به عام دسترسي شاخگهاي دسته سه شامل ارتباطات و اطالعات فناوري شاخگهاي

 است. روستايي مناطق در ارتباطات و اطالعات به فناوري دسترسي ارتباطات و و اطالعات فناوري از

 
 درصد 96 از بيش .درصد  است 113 از بيش كشور همراه تلفن نفوذ ضريب مي شود مشاهده 34 جدول در كه همانطور

 اما .دارند دسترسي تلفن به درصد خانوارها 98.7 و دارند قرار همراه تلفن شبكه سيگنال پوشش تحت كشور جمعيت

سترسي شد همراه آموزش با اگر اطالعات فناوري به د  را اطالعاتي فناوري ابزارهاي به كارگيري توانايي افراد جامعه و نبا

 ،شاخگهاي اطالعات فناوري به دسترسي شاخگهاي كنار در لذا نخواهد داشت، را جامعه بر الزم اثرگذاري باشند، نداشته
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ستفاده ضعيت آخرين 35 جدول در  .مي يابد اهميت اطالعات نيز فناوري از ا ستفاده شاخص عملكردي و  فناوري از ا

 .است قابل مشاهده اطالعات

 
 

 سال 6 باالي افراد درصد65 و است درصد 64 اينترنت، كاربران نفوذ ضريب ميشود، مشاهده 35 جدول در كه همانطور

شور ضويت مجازي اجتماعي شبكه هاي در ك شتر .دارند ع شترك جمعيت بي شور م ستند همراه تلفن اينترنت ك  و ه

سازي ضه آزاد سل عر ست در شده موجب همراه اينترنت چهار و سه ن شد اخير سالهاي ا سعه در زيادي ر ستفاده تو  از ا

 بخش در استتت زدايي محروميت كه استتالمي انقالب البته اولويت هاي .دهد رخ جامعه در ارتباطات و اطالعات فناوري

ستا اين در .مي يابد بيشتري اهميت روستاييمناطق  در اطالعات فناوري به دسترسي  مربوط اطالعات 36 جدول در را

 .است شده ذكر ارتباطات و اطالعات فناوري به مناطق روستايي دسترسي به

 

 
 گرفتهاند قرار تلفن  همراه پوشش تحت كشور روستايي جمعيت درصد 73 مي شود، مشاهده 36 جدول در كه همانطور

صد 53 از بيش و ستايي جمعيت در سي پهن باند اينترنت به رو ستر ستاي 604 همچنين براي .دارند د  20 از كمتر رو

 .است شده فراهم عمومي تلفن به دسترسي خانوار

 

 آخرکالم 

 انرژي هاي حوزه در ويژه به پيشرفتها اين .است يافته دست مهمي هاي پيشرفت به گذشته سال لچه طول در كشور

 حمل عهتوس روستايي، توسعه و اساسي محگوالت توليد ويژه به كشاورزي معدن، و صنعت پتروشيمي، و برق نفت، شامل
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سترش ويژه به ونقل سعه ريلي، شبكه گ سكن تو ستحكام منظر از ويژه به م سكن و بنا ا ستايي، م  به فناوري و علم رو

 .است چشمگير بسيار فضايي فناوري و ارتباطات و اطالعات فناوري يان،دانشبن شركتهاي توسعه خگوص

 به نواقص، رفع ضمن توان مي شده ايجاد زيربناهاي به اتكاي با اما دارد، وجود همچنان يزياد اشكاالت و نواقص هرچند

شرفتهاي شتري پي شور محيطزيست به توجهي بي يا و توجهي كم شايد موجود نواقص كنار در .يافت ستد بي سيار ك  ب

 در لذا و داشتهن قبولي قابل كارنامه زيست محيط به توجه مقوله در ما كشور .است بوده مخرب حال عين در و برجسته

 .آورد عمل به گذشته تخريبهاي جبران براي مضاعف تالشهاي بايد رو پيش سالهاي

 

 
 

 


