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Abstract 

Climate change is one of the 15 challenges of the next millennium in the world and affects 

sustainable development and one of the seven main challenges of Iran. The biggest 

environmental threat today is global warming and climate change. The effects of climate 

change led to water and food shortages, disease, unemployment and migration, poverty, 

resource tensions and instability in Iran and the world. Since climate change is a global 

change and a creeping phenomenon and given that the whole planet is involved and its effects 

are not tangible due to gradual, we will have problems in the long run if no strategic action 

is taken to deal with its effects. In this qualitative study, by examining the major trends 

affecting the path of sustainable development and counting the drivers and assuming the four 

global scenarios of 2040 climate change, the JRC, the European Commission Science and 

Knowledge Service in 2021 to develop climate change scenarios. And the future of 

sustainable development in Iran on the horizon of 2040 as: 1. Scenario 1: Dream Iran; 2. 

Scenario 2: Iran on the way to sustainability; 3. Scenario 3: Unstable Iran; 4. Scenario 4: Iran 

in difficult conditions. 
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 سناریوهای تغییرات اقلیمی و آینده توسعه پایدار ایران

 2040در افق 

 2یباش هیق انیاحد رضا، 1زینب زارعی

 پژوهی، مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایراندانشجویی کارشناسی ارشد آینده. 1

 رانیتهران، ا کشور، علمی ستسیا تحقیقات مرکز همکار دانشگاه تهران، پژوهشگر ،یپژوه ندهیآ یپسادکتر. دکتری و 2

 (15/09/1400؛ تاریخ پذیرش: 20/07/1400)تاریخ دریافت: 

 چکیده

 تهدید چالش هزاره آینده جهان و تأثیرگذار بر توسعه پایدار و یکی از هفت چالش اصلی ایران است. بزرگترین 15تغییر اقلیم یکی از 
و  آب و غذا، بیماری، بیکاری کمبود به منجر اقلیم تغییر است. اثرات میاقلی تغییرات و جهانی امروز جهان، گرمایش محیطیزیست

 خزنده ایجهانی و پدیده تغییر یک اقلیم شود. از آنجا که تغییراتمی جهانی ثباتی در ایران وبی و منابع زمینه در هامهاجرت، فقر، تنش
 با مقابله برای راهبردی اقدام نیست، اگر ملموس بودنتدریجی دلیل به آن آثار و است آن درگیر زمین کره تمام اینکه به توجه با و است

مشکل ایجاد خواهد شد. در این پژوهش کیفی با بررسی کالن روندهای تأثیرگذار بر مسیر توسعه پایدار و  درازمدت در نشود انجام آثار آن
، سرویس علم (JRC)توسط مرکز تحقیقات مشترک  که قلیما تغییر 2040جهانی  چهارگانه سناریوهای گرفتنها و مفروضاحصاء پیشران

. سناریو 1های: باعنوان 2040، سناریوهای تغییرات اقلیمی و آینده توسعه پایدار در ایران در افق 2021و دانش کمیسیون اروپا در سال 
. سناریو چهارم: ایران در شرایط سخت، تدوین 4ت؛ ثباسوم: ایران بی . سناریو3دوم: ایران در راه پایداری؛  . سناریو2اول: ایران رویایی؛ 

 شد. 

 تغییرات اقلیمی، توسعه، توسعه پایدار، کالن روندها.  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

چالش هزاره آینده جهان و یکی از هفت چالش اصلی ایران است. گرمایش  15تغییر اقلیم یکی از 

تغییر کاربری اراضی، موجب تغییرات آشکاری ای و جهانی ناشی از افزایش غلظت گازهای گلخانه

های مخرب های اقلیمی ایران شده است. افزایش دما، کاهش بارش و افزایش پدیدهدر فراسنج

و  عزت، پورباشیقیه رضایاناقلیمی در کشور به ویژه در دو دهه اخیر، از آن جمله هستند ) -جوی

اقتصادی،  رفاه تحقق جهت درها انسان زندگی یفیتک به بهبودبخشی جامع (. رویکرد1396ا، نیحافظ

 توسعه دیگر، عبارت به. شودمی نامیده پایدار توسعه انسانی هایگاهسکونت محیطی و اجتماعی

 منابع از برداریبهره مدیریت و محیط و انسان رابطه تنظیم و سازماندهی با که است فرایندی پایدار

 ثبات و غذایی، عدالت مطمئن، امنیت مستمر، زندگی و زودهاف تولید به دستیابی ،زیست محیط و

 رفاه رویکرد با ذخایر نگهداری و حفاظت ترتیب، کند. بدینمی تسهیل را مردم مشارکت و اجتماعی

 از بهینه برداری بهره جهت در آینده و حاضر هاینسل برابری در تغییر فرایندهای کارایی پایدار

، 1395آورد )سند توسعه روستایی،  شمار به پایدار توسعه مرکزی هسته تواندمی سرمایه ذخایر

 (. 27ص

 پایدار را توسعه اصطالح باراولین برای 19۸7 سال در توسعه و زیست محیط جهانی کمیسیون

 هاینسل به توانایی رساندنآسیب بدون را فعلی نسل که احتیاجات کرد تعریف توسعه عنوان به

 . (19۸7)گزارش برونتلند، کند می تأمین ی خودنیازها برآوردن در آینده

 پایدار زمانی است. بنابراین، توسعه محیطی و اجتماعی اقتصادی بعد سه دارای پایدار توسعه

 محیطی نظر از و مقبول اجتماعی نظر ماندگار، از اقتصادی نظر از :باشد ویژگی سه دارای که است

 درآمد و سود انگیزه با غالباً( اجتماعی) گیردمی انجامها انسان وسیله به که فعالیتی هر درست. زیرا

پذیرد )سند توسعه می صورت( محیطی) و طبیعی منابع از استفاده با طبیعت در که( اقتصادی)است 

 (. 2۸، ص139۸روستایی، 

 کرده چالش دچار را انسانی جامعه بیست سده پایانیهای دهه از محیطیزیست تهدیدات

داده  قرار تهدید معرض در را انسانی جوامع بنیاد و ها گذشتهدولت مرز از آن گستره که ایگونهبه

 تغییر است. اثرات اقلیمی تغییرات و جهانی گرمایش امروز محیطیزیست تهدید است. بزرگترین
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 ثباتیبی و منابع خصوص درها و مهاجرت، فقر، تنش آب وغذا، بیماری، بیکاری کمبود به منجر اقلیم

 (. 1399و همکاران،  بصیری صدرشود )می نیجها

 پذیریمسئولیت و اجتماعی اقتصادی، پیشرفت توسعه طریق از تا است آن بر پایدار توسعه

 معنا این کند. در رهنمود یافتنیدوام و پذیرخوب، زیست دنیای سوی به را انسانی جامعه محیطی

 توسعه حقیقت، در و است استوار ایسرمایه ذخایر داشت نگاه حفظ بر پایداری مفهوم مرکزی هسته

نیست )سند  اقتصادی و سرمایه، انسانی، اجتماعی، طبیعی همچون« سرمایه ذخایر» جز چیزی پایدار

پژوهش حاضر این است که با توجه به وجود فضای  (. بنابراین، مسأله27، ص1395توسعه روستایی، 

 ،محیطی و گرمایش جهانی )تغییرات اقلیمی(رات زیستی پیرامون وضعیت توسعه پایدار و تغیینانینااطم

 قابل ترسیم است.  2040چه سناریوهای برای تغییرات اقلیمی و آینده توسعه پایدار ایران در افق 

 مبانی نظری

 به جامد از بارش شکل شیرین، تغییر آب مدت، کمبودطوالنی هایخشکسالی و شدید گرما موج

 ترینلمس قابل و ترین اهمیت با قطبیهای یخ ذوب روند در تسریع ا وهاقیانوس آب شدنمایع، گرم

است )علیجانی و قویدل  دیده خود به را زیستی و انسانی جوامع اخیرهای دهه در که هستند مواردی

 گیرانتصمیم برای اصلی هاینگرانی از یکی به اقلیمی تغییرات سان(. بدین22، ص13۸4رحیمی، 

 این و است شده تبدیل کنونی قرن در مدنی جامعه و صنعت، کشاورزی شبخ گذاران سیاست و

 قرار تأثیر تحت محیطی راو زیست اجتماعی و اقتصادی گذاریسرمایه توسعه موضوع موضع عقیده

 یافته فراوان بسیار اهمیت هوای و آب هاگیریتصمیم اجرا و ریزیبرنامه چگونگی دهد. بنابراین،می

 ( . 1399همکاران،  و بصیری صدراست )

 19۸7 سال در توسعه و زیست محیط جهانی با توجه به تعریف توسعه پایدار از نظر کمیسیون

نیازهای  برآوردن در آینده هاینسل به توانایی رساندنآسیب بدون را فعلی نسل بشر احتیاجات»

 اساسی فقرا نیازهای ویژه نیازها، به مفهوم .1دارد:  بر در را مفهوم دو تعریف این«. کند تأمین خود

 هاییمحدودیت برگیرنده که در پایدار توسعه .2 آورد؛ دست به را آن اصلی اولویت باید که جهان در

 توسعه به بیشتر را آن و شودمی تحمیل زیست محیطی و اقتصادی، اجتماعی وضعیت وسیله به که



  121                                                                  2040در افق  سناریوهای تغییرات اقلیمی و آینده توسعه پایدار ایران 

  

 

 است کرده تمرکز آینده هاینسل برای زیست محیط از حفاظت و اجتماعی اقتصادی، توسعه

(Shaker, 2015بنابراین، توسعه .) است )فالمکی،  زیست محیط و جامعه، اقتصاد تالقی محل پایدار

 (.300، ص1393

 کالن روند تأثیرگذار بر مسیر توسعه پایدار 

ف تواند مسیر توسعه پایدار را تغییر دهد. در حالی که جهان برای دستیابی به اهداشش ابرروند که می

کند که اهداف کند، گزارش اخیر سازمان ملل شش موضوع را شناسایی میتوسعه پایدار تالش می

 . (2017، آوریل 1گزارش گاردینکشد )بلندپروازانه را به چالش می

 عدالتی . فقر و بی1

های گذشته پیشرفت شایان توجهی در ابعاد مختلف فقر حاصل شده است، از جمله کاهش در دهه

ق، کاهش نرخ مرگ و میر کودکان و مادران و بهبود دسترسی به آب سالم و امکانات فقر مطل

بهداشتی. نابرابری درآمد بین کشورها نیز کاهش یافته است که به طور عمده، به دلیل رشد سریع در 

های کشورهای بزرگ در حال توسعه است. با وجود این دستاوردها، پیشرفت نابرابر بوده و چالش

وجهی باقی مانده است. اینها شامل افزایش نابرابری درآمد در داخل کشورها، نابرابری شایان ت

ها های اقتصادی و تشدید درگیریجنسیتی مداوم و افزایش اخیر فقر در سراسر مناطق به دلیل شوک

است. شاخص فقر چندبعدی که محرومیت در سالمت، آموزش و استانداردهای زندگی را 

برشمرد که تقریباً دوبرابر  2016میلیارد نفر را در فقر چندبعدی در سال  1/6ند، کگیری میاندازه

شود. این گزارش گیری میکنند که تنها با درآمد اندازهتعداد افرادی است که در فقر شدید زندگی می

های دورنمای اقتصادی نامشخص دشوارتر بردن فقر در زماندهد که پیشرفت در جهت ازبیننشان می

 . شودتر میها و ناامنی پیچیدهاست. این امر با شرایط ضعیف بازار کار، تغییرات جمعیتی، و درگیری

  شناسی )دموگرافی یا روند جمعیتی(. جمعیت2

جایی های جمعیتی از جمله رشد جمعیت، پیری، مهاجرت و شهرنشینی خواهد بود. جابهپویایی
                                                           

 :05/07/1400در تاریخ آدرس زیر  برگرفته از .1
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/apr/14/six-megatrends 

-that-could-alter-the-course-of-sustainable-development. 

https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/apr/14/six-megatrends%20-that-could-alter-the-course-of-sustainable-development
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/apr/14/six-megatrends%20-that-could-alter-the-course-of-sustainable-development
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ها و مخاطرات طبیعی مردم را نند فقر، بیکاری، درگیریتر شده است و عواملی مابرای مردم آسان

المللی به سطوح های خود را به دنبال زندگی بهتر ترک کنند. مهاجرت بینکند، تا خانهوادار می

میلیون مهاجر در سراسر جهان را تشکیل  244بالغ بر  2015که در سال  ای رسیده است،سابقهبی

کننده ، مهاجرت همچنان مزایای عمیقی را برای کشورهای اعزامخوبی مدیریت شوددهد. اگر بهمی

ها و کشورهای پذیرنده با پرکردن کمبود شدید نیروی کار از طریق برگشت محصالن، دانش و شبکه

به همراه خواهد داشت. مشارکت از نظر مالیات و خدمات مراقبتی، مهاجرت داخلی نیز در حال 

کند شود. از یک طرف، شهرنشینی رشد را تقویت مینشینی میرشد است و باعث افزایش سریع شهر

درصد از تولید ناخالص  ۸0کند، به طوری که شهرها بیش از و کیفیت زندگی باالتری را فراهم می

ها و هایی را درباره فقر شهری، تنش دهند. از سوی دیگر، نگرانیداخلی جهانی را تشکیل می

 کند. الگوهای خانواده و خطرات محیطی ایجاد می های اجتماعی، تغییر درنابرابری

 . تخریب محیط زیست و تغییرات آب و هوا 3 

زدایی، آلودگی دریا و محیطی شامل گرمایش هوا و زمین، کمبود آب، جنگلهای مهم زیستچالش

اند زیست هستند، عبارتکاهش تنوع زیستی است. برخی عوامل اصلی که موجب تخریب محیط 

ها که ناشی از مصرف برداری بیش از حد از اکوسیستمهای آالینده، و بهرهجمعیت، فناوریاز رشد 

 ناپایدار و الگوهای تولید است. 

های طبیعی است. این خود باعث جهان در حال حاضر شاهد تأثیر تغییرات آب و هوا بر سیستم

غییرات آب و هوایی امنیت شود که تبینی میشود. همچنین، پیشافزایش و شدت خطرات طبیعی می

گذارد کند، بر دسترسی مطلوب به آب تأثیر میغذایی را تضعیف کند، سالمتی موجودات را تهدید می

 و منجر به افزایش مهاجرت شود. 

رود زیان بیشتری در معیشت های آینده، احتماالً این روند ادامه خواهد یافت و انتظار میدر دهه

پذیری در برابر خطرات طبیعی تأکید باشد. این امر بر پیوند بین فقر و آسیبها وجود داشته و دارایی

هایی که احتماالً از تأثیرات کند، زیرا کشورها و جمعیتکند. همچنین، نابرابری را آشکار میمی

ها دارند و بینند، اغلب کمترین مسئولیت را در ایجاد آنتغییرات آب و هوایی بیشترین آسیب را می

 ت و منابع محدودی برای مقابله با پیامدها دارند. ظرفی
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 هاها و بحران. شوک4

ها ها و شیوع بیماریهای اقتصادی و مالی، بالیا، درگیریهای مختلفی از جمله شوکها و بحرانشوک

توانند بر پیشرفت توسعه پایدار تأثیر بگذارند. ها نفر را تضعیف کرده و میکه خود معیشت میلیون

ها و نقض ها، خشونتجایی اجباری جهانی به دلیل درگیریهای گذشته، جابهمثال، در دهه برای

انداز اقتصاد جهانی همچنان در معرض خطرات درصد افزایش یافته است. چشم 75حقوق بشر 

مختلفی است، از جمله افزایش عدم اطمینان سیاست در اقتصادهای بزرگ پیشرفته و نوظهور، 

های ژئوپلیتیکی. در عین حال، دستاوردهای شایان توجهی در مالی و تشدید تنش اختالالت بازار

های گذشته حاصل شده است که های عفونی بزرگ و کاهش گرسنگی در دههمبارزه با بیماری

های صحیح حمایت اجتماعی های قوی جهانی و سیاستتوان آن را به تعهد سیاسی، مشارکتمی

های شایان توجهی در رسیدگی به مسائل بهداشتی هان همچنان با چالشنسبت داد. با وجود این، ج

میلیون نفر در سراسر جهان از گرسنگی  ۸00و کمبود تغذیه مواجه است، به طوری که نزدیک به 

 . برندوخطرات باالی قحطی رنج می

 . تأمین مالی برای توسعه5

های توسعه باید فراتر از پرکردن شکاف های مالیبرای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، استراتژی

های رسمی برای توسعه منبعی حیاتی برای تأمین مالی عمومی خارجی مالی باشد. در حالی که کمک

 –پذیرترین کشورها باقی خواهد ماند، و کافی نخواهد بود. همه منابع مالی برای فقیرترین و آسیب

یج شوند. به ویژه، بسیج منابع داخلی مؤثر برای باید بس –المللی دولتی و خصوصی، داخلی و بین

تأمین مالی توسعه پایدار. کمبود سرمایه در اقتصاد جهانی وجود ندارد، در حالی که منابع 

یافته برای اهداف توسعه کافی نیست، در اقتصاد جهانی کمبود سرمایه وجود ندارد. چالش تخصیص

یش دهیم و در عین حال، منابع مالی اضافی را به این است که چگونه تأثیر منابع موجود را افزا

های بخش خصوصی گذاری در توسعه پایدار بلندمدت تبدیل کنیم. همراستایی بهتر مشوقسرمایه

های نهادی، قانونی و نظارتی های تقویت شده و چارچوببا اهداف توسعه پایدار از طریق سیاست

های مشارکت بخش خصوصی در کمک صحیح بسیار مهم است. به عنوان یک روند مثبت،
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گذاری تأثیرگذار و رویکردهای تجاری بشردوستانه، ابتکارات مسئولیت اجتماعی شرکتی، سرمایه

های چندجانبه نوآورانه مانند تعدادی از مشارکت 2000فراگیر در حال گسترش است. از سال 

اوراق قرضه سبز پدیدار  های تأمین مالی جدید برای توسعه از جملهصندوق جهانی و مکانیسم

 اند. شده

 های تکنولوژیکی. نوآوری6

SDGs فناوری ابزار مهمی برای اجرای
های گذشته های فناوری در دههترین پیشرفتاست. بزرگ 1

شود که ساخت در بهداشت، آموزش و محیط زیست رخ داده است. برای مثال، تخمین زده می

های آنالین میلیون نفر را نجات دهد. دوره 3ی ساالنه جان های عفونهای جدید علیه بیماریواکسن

های دهند و راههای کاربردی تعاملی دسترسی به آموزش را در سراسر جهان گسترش میو برنامه

های تجدیدپذیر در های انرژیدهند. فناوریجدیدی برای یادگیری، آموزش و کار مشترک ارائه می

های حلها راهاثرات مثبت آن حیاتی هستند. در حالی که فناوری پرداختن به تغییرات آب و هوا و

ها و خطرات جدیدی از جمله اند، اما چالشای برای بسیاری از مشکالت توسعه ارائه کردهنوآورانه

اند. های جایگزینی شغل را نیز اضافه کردههای امنیتی و حفظ حریم خصوصی، فرصتنگرانی

میلیون کارگر دانشی را  140کار  2025توانند تا سال ها میت که رایانهها حاکی از آن اسبینیپیش

توانند به دلیل نوآوری در هوش میدرصد مشاغل با درآمد متوسط  30انجام دهند، در حالی که 

 مصنوعی حذف شوند. 

  یشینه پژوهشپ

بیان کرده است. « زیست و توسعه کمیسیون جهانی محیط» ترین تعریف از توسعه پایدار رامتداول

حاضر را بدون نسل های ای که نیازمندیتوسعه» کند:پایدار را چنین تعریف می کمیسیون، توسعه این

(. 13۸5زاهدی و نجفی، ) «سازددر تأمین نیازهای خود برآورده می های آتیزدن به توانایی نسللطمه

های دغدغه ،و همچنین ی شدتوسعه پایدار به واسطه فرایند جهان( معتقد است 1997بوداگرز )

                                                           
1. Sustainable Development Goals (SDGs) 
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مورد توجه  ...(،های واگیردار وآبی، بیماریمحیطی، رشد جمعیت، کممسائل زیست) مشترک جهانی

توسعه  بنابراین،دادن است؛ الملل در حال رخقرار گرفته است و چون این فرایند در سطح نظام بین

و که در کنفرانس جهانی سازمان ملل اعالمیه معروف ری. Bourdages, 1997)) جهانی است ایمسئله

صادر شد،  1992 پایدار در شهر ریودورژانیر و برزیل و در سال متحد برای محیط زیست و توسعه

 یایمحور توسعه پایدار است. آدمی الیق آن است که زندگ و یانسان هسته اصل» کند کهکید میأت

(، 1395بابایی میبدی و همکاران ). (1390سوبوتینا، )« باشد خالق، سالم و هماهنگ با محیط داشته

 وضعیت اقتصادی، اجتماعی و هایی است که به وسیلهتوسعه پایدار دربرگیرنده ایده محدودیت

پایدار باید  از آن است که اهداف توسعه یشود. این امر به نوبه خود حاکمحیطی تحمیل میزیست

 . شودطور عملیاتی و خاص آن کشور تعریف  هر کشوری به در

دهد که دستیابی به آن های توسعه پایدار کالن شهرها نشان میتری مارسن معتقد است، گفتمان

های فضایی و روابط سنتی شهر و روستا است. مستلزم تعهد بلندمدت و بازنگری اساسی در مقیاس

فت و پیشر« محیطی و اجتماعیتوازن نیازهای اقتصادی، زیست»این امر مستلزم فراتررفتن از 

های متمرکز انسانی را ای و احیا است تا ردپای اکولوژیکی چنین فعالیتاقتصادهای فضایی دوره

 (.Terry Marsde, 2016کاهش دهد )

بلکه به ، شود یمشکل حل نم کیبه عنوان  تیآب و هوا در نها ریی( تغ2016ولم )به گفته ه

 نیبر کره زم یاجتماعی، اسیهای سروژهپ شبردیپ یچگونگ بارهدر یبر بازنگر یمبتن یمبان کیعنوان 

در مناطق  یثباتیب دیتشد جبدر حال حاضر مو ییآب و هوا راتتغیی آثار ،واضح است کامالً

 یخشکسال ؛منجمله ییآب و هوا دیشد داتیدر حال وقوع تهد ارهیس نیا، شودجهان می ریپذبیآس

 میهای عظالبیس های قطب،خیشدن و ذوب  ایسطح در شیافزا، سابقهیب یهایسوزآتشی، طوالن

 (. (Hulme, 2016 خواهد شد دیشد یو کم آب

رخدادها  افزایش مانند پیامدهای جهانی معتقدند، گرمایش( 1392رحیمی، کارگری و گودرزی )

 میانگین کلی )علیرغم کاهش مترقبه غیر و سنگینهای بارش اقلیمی، وقوع – مخاطرات جوی و

غذایی،  باغی، کاهش امنیت و زراعی محصوالت عملکرد فان، کاهشطو رخداد بارش(، افزایش

گیاه،  و انسان، دامها بیماری انواع گیاهی، افزایش و جانوری هایگونه برخی جاییجابه یا حذف
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 خشک اقلیم افزایش اقلیم مرطوب و پهنه چشمگیر دریایی، کاهش موجودات و زیستی تنوع کاهش

گردشگری،  شدن رونقکم و اقلیمی زیست شاخص کیفیت ی، کاهشزایبیابان روند کشور، افزایش

 هایبخش در گذاریسرمایه ریسک ماالریا، افزایش مانند گرمسیری مناطق هایبیماری افزایش

 همچنین و ساالنه بودجه و ریزیبرنامه به اعتمادیغیرمترقبه، بی حوادث هزینه کشاورزی، افزایش

رحیمی، ) داشت خواهد دنبال به کشور در اقلیمی مخاطرات معرض در مناطق از مهاجرت افزایش

 (. 1392، کارگری و گودرزی

به نظر وی اصطالح کند. تعریف می« عه پایدارتوس»را با اصطالح عه توس (13۸2) متوسلی

و پایداری آن اشاره زندگی افراد و بهبود رفاه جامعه است  کیفت معطوف به ارتقای سطح« توسعه»

های زندگی های بشر دارد. بدین ترتیب توسعه پایدار کلیه جنبهن فرایند در طول نسلبه استمرار ای

 (.55، ص13۸2گیرد )متوسلی، بشر را دربرمی

 یطیو مح یاجتماع یگانه توسعه اقتصادکه بر تعامل ابعاد سه داریمفهوم توسعه پا ینظر نییدر تب

 ییگراو جامعه ییگراطیمحیی، گرااظتمانند حف یکردهایرو(، 1)مدل مفهومی شکل  دارد دیکأت

 ساندنبه حداکثر ر، داریپا یرشد اقتصاد نییتع نهاییهدف  یدر توسعه اقتصاد. اندشکل گرفته

، تحمل منابع تیظرف نیمأت یطیو در توسعه مح استها نهیحداقل ساختن هز و گسترش بازار، منافع

خود  شیو افزا ازهایاز ن یتمندیرضا یتماعتوسعه اج در و عاتیکاهش ضا، منابع افتیحفاظت و باز

 است.  افتهی یمعنا ییافزاو توان ییاتکا
 

 
 . مدل مفهومی توسعه پایدار1شکل 

توسعه 
پایدار

توسعه 
محیطی

توسعه 
اجتماعی

توسعه 
اقتصادی
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 پژوهش شناسیروش

توانند میمختلفیسازوکارهای  وها روشموضوع، یک محتمل  وممکن پیامدهای شناسایی برای 

 . استآینده پیامدهایکشف در ها روشپرکاربردترین از یکی سناریونویسی شوند. گرفته کار هب

توسط مرکز  که اقلیم تغییر 2040جهانی  چهارگانه سناریوهای گرفتنمفروض با حاضر پژوهش

. در این  است شده تهیه 2021، سرویس علم و دانش کمیسیون اروپا در JRC(1(تحقیقات مشترک 

ها در طول زمان و کند، به دنبال چگونگی تکامل آنتشریح می گزارش روندها و مسائل نوظهور را

شده در این گزارش از طریق فرایند ها و خطرات ناشی از آن پرداخته است. نتایج ارائهبررسی فرصت

ها توسط ها و فرصتنگاری و با تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف موجود و همچنین، چالشآینده

های مربوطه انجام گرفت. تجزیه و تحلیل در پنج حوزه: به کمک کمسیونخبرگان از سراسر اروپا و 

ژئوپلیتیک، فناوری، اقتصادی، محیط زیست و اجتماعی بوده و سناریوهای چهارگانه تدوین شده 

های کلی جهانی و است. با بررسی کالن روندهای کلی تأثیرگذار بر روند توسعه و سناریو

های تأثیرگذار بر تغییر اقلیم این تحقیق قرار گرفته و دیدن پیشران محیطی که به عنوان فرضیهزیست

نوشته شده  2040و توسعه پایدار، سناریوهای تغییرات اقلیمی و آینده توسعه پایدار ایران در افق 

 است. 

 موردپدیده  کیفیت بررسی پژوهشگر هدف هاپژوهش گونهنیا رویکرد پژوهش، کیفی است. در

فرد، ییداناخود است ) در شکل طبیعی هادهیپد است و متکی بر مطالعه آن کمیت ل، در مقابمطالعه

 .(13، ص13۸3الوانی و آذر، 

 های پژوهشیافته

ایران است. با  آینده اصلی چالش هفت از یکی و جهان آینده هزاره چالش 15 از یکی اقلیم تغییر

مسیر پیش روی توسعه پایدار و  بررسی و تجزیه تحلیل مهمترین کالن روندهای تأثیرگذار بر

که فرضیه تحقیق گرفته شده، سناریوهای تغییرات  2040های کلی نوشته شده جهانی گزارش سناریو

 تدوین شده است. 2040اقلیمی و آینده توسعه پایداردر ایران در افق 

                                                           
1. Joint Research Centre 
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 الف( کالن روند تأثیرگذار بر مسیر توسعه پایدار

 عدالتی . فقر و بی1

 سی )دموگرافی یا روند جمعیتی(شنا. جمعیت2

 . تخریب محیط زیست و تغییرات آب و هوا 3

 هاها و بحرانشوک .4

 . تأمین مالی برای توسعه5

 های تکنولوژیکی. نوآوری6

 نیروهای پیشران تغییرب( 

شود ها توصیف میسو در مقام توصیف، آینده بر مبنای آنها از دو نظر اهمیت دارند، از یکپیشران

شوند، نیز متکی به همین نیروهای و از سوی دیگر، تجویزهایی که برای تغییر در آینده ارائه می

در ابتدا از  ادشدههای ی( . شناسایی اولیه پیشران1۸7، ص1394پدارم و احمدیان، پیشران است )

لیه خبرگان مواردی را به فهرست او آن از پسو  شدهحاصلمرور اسناد و بررسی پیشینه پژوهش 

 اضافه کردند. 

 تغییرات مثبت آب و هوایی و حذف آالیندهای کربنی -

 ترین میزان خود رسیده است.ای به پایینانتشار گازهای گلخانه -

 های تجدیدپذیربه شدت افزایش یافته است. استفاده از انرژی -

 های اجتماعی عدالتی، تنش و درگیریکاهش بی -

د اقتصادی، زندگی بهتری را برای اکثر افراد فراهم جامعه جهانی اساساً از طریق تداوم رش -

 کرده است. 

  اجتناب خواهد کرد. « فروپاشی ناشی از طبیعت»بشریت از  -

 با مدیریت آب جمعیت جهان از تنش آبی خارج خواهند شد.  -

 فقر و نابرابری از بین برود و تعداد گرسنگان کاسته شود.  -

 تولید مواد غذایی سالم  -
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هانی تا نیمه دوم قرن بیست و یکم همچنان در حال رشد است، اما با نرخی تولید ناخالص ج -

 رو به کاهش. 

 دما در سطح کره زمین رو به کاهش و سطح آب دریاها همچنان ثابت است.  -

 سطح بهداشت جهانی افزایش پیدا کرده است. -

 کاهش رو به حذف منازعات بین و درون کشورها و ایجاد تجارت آزاد در کل جهان. -

 های فرضیه پژوهش ج( سناریو

 توسط مرکز تحقیقات مشترک که اقلیم تغییر 2040جهانی  چهارگانه سناریوهای این سناریوها براساس

(JRC) است. 2021، سرویس علم و دانش کمیسیون اروپا در 

 سناریو اول: جهان سبز

های ورها اکوسیستمشیوه زندگی بدون کربن در همه کشورهای دنیا ترویج پیدا کرده است. همه کش

پیشتاز در این « فناوری پاک»اند. کشورها توسعه یافته به عنوان رهبران طبیعی را در اولویت قرار داده

درصد برق اکثر  100های تجدیدپذیر شود. انرژیاز کربن خنثی  2050مسیرهستند که تا سال 

م خود برای متقاعدکردن کشورهای یافته از قدرت نرکند. کشورهای توسعهکشورهای دنیا را تأمین می

همسایه و سایرین در سراسر جهان برای پیوستن به گروهای که بر اقتصاد سبز و ارائه اهداف توسعه 

کنند. با پایدار متمرکز است و تولید ناخالص داخلی دیگر در مرکز مدل اقتصادی نیست تشویق می

تر و ادی و مقررات تجاری راحتاین حال، تعدای از کشورهای جهان همچنان به ثروت اقتص

 دهند. تر اولویت میمحیطی پاییناستانداردهای زیست

حفاظت از طبیعت بخشی از فلسفه اکثر کشورهای جهان شده است. ظرفیت خدمات اکوسیستمی 

ها به طور پایدار از طریق مالیات کربن و پرداخت برای خدمات شود. استفاده از آنتقویت می

های خود را از طریق کنند ارزششود. کشورهای توسعه یافته سعی میت میاکوسیستم مدیری

ای برای منابع مذاکرات قدرت نرم، مشارکت در سطح جهانی و با ارائه فناوری پایدار به عنوان انگیزه

شود، حیاتی مطرح کند. تا زمانی که اکثر جوامع به مسیر پایداری نپیوندند، بحران اقلیمی تسریع می

 شود. ناپذیر نابود میطور برگشتشود و طبیعت بهطبیعی تمام می منابع
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 سناریو دوم: کامیابی پیچیده 

های حاکمیت اکثر کنند، اما اکنون سیستممحیطی حمایت میهای زیستشهروندان از توافقنامه

آب و  های ذینفع محور با کاهش تغییراتکنند. در اقتصاد کشورها مدلکشورها سنتی آن را رد می

های عمومی اصلی در تحقیق گذاریاند. در این کشورها سرمایهزیست ظاهر شدههوا و تخریب محیط

های خصوصی قوی در صنایع که متعهد به کاهش آلودگی آب و هوا و بهداشت، و توسعه، و شرکت

ورهای ها در اکثر کشگذاریاند. هدف سرمایهاکوسیستم طبیعی باشد به اندازه کافی شکوفا نشده

 یافته حمایت از منافع داخلی است. توسعه

گرایی است. محیطی کشورها با اهداف توسعه پایدار و منطبق بر چندجانبههای زیستاولویت

المللی مانند انجمن جدید بلوک بر تعامل متکی است، نهادها و کشورهای عضو آن در مجامع بین

اکنون همچنین یک اتحاد از پیشروان کاهش  کشور، که 15کشورهای آسیای جنوب شرقی متشکل از 

کند و از حاکمیت محیطی جدید را رهبری میآلودگی آب و هوا است. اتحادیه اروپا نظم زیست

های جهانی عمدتًا گذاریکند. سرمایهجهانی رو به رشد مشترکات )یعنی محیط طبیعی( حمایت می

ای تجدیدپذیر است که به انتقال سریع ههای کاهش آلودگی آب و هوا و انرژیبه سمت فناوری

ها، در انرژی و پاک در همه کشورها رو به گسترش است. حمایت سیاسی قوی پیرامون این گزینه

محیطی های سیاستی مشابه درباره سایر مسائل زیستاکثر کشورها در حال انجام است. فقدان اولویت

محیطی به جز تغییرات آب و ائل زیستهای نظارتی که مسوجود دارد. بودجه عمومی و انگیزه

دهند، محدودتر هستند. اجماع ناقص کشورهای حامی محیط زیست در هوایی را هدف قرار می

 کند. المللی اقدام در مورد این موضوعات را دشوارتر میسطوح بین

 سناریو سوم: رشد اقتصادی باال 

دارد. تجارت جهانی در حال رونق است.  دنیایی است که در آن ثروت آنی بر رفاه بلندمدت اولویت

به طور مشخص، تعامل ماشین انسانی، ساخت به کمک رایانه و تولید انفرادی خودکار در حال انجام 

ها و عواقب است. منافع خصوصی بر سیاست عمومی حاکم است. افزایش شدید آالینده
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بیعی در حال فروپاشی است ها در حال گسترش است، به طوری که اکوسیستم طناپذیر آناجتناب

 فناوری بزرگ فراگیر است و برنده مسابقه استعدادیابی است. 

های طبیعی برای تغییر منبع درآمد و محل زندگی خود تحت فشار هستند. جوامع اکوسیستم

ماهیگیر با مشکل مواجه هستند، زیرا افزایش دمای دریا روی زیستگاه غذاهای دریایی و ذخایر ماهی 

جایی داخلی و مهاجرت اجباری به ذاشته است. جوامع ساحلی با یک بحران، با جابهتأثیر گ

گذاری های سبزی سرمایهها مواجه هستند. اتحادیه اروپا در فناوریکشورهای همسایه و سایر قاره

کند که با منافع اقتصادی آن همسو هستند. کشاورزی بیشتر به مواد شیمیایی، گوشت مصنوعی و می

مواد غذایی با فناوری پیشرفته متکی است. شیر مصنوعی، پنیر، ماست و گوشت تا حدی تقاضا تولید 

 . های احتمالی را کاهش داده استبرای زمین، آب و انرژی و تهدیدات بیماری

 نشینی سناریو چهارم: عقب

ن بیست ها در این جوامع اواسط قردهد، باور مدرن ملتهر کشور فقط به استقالل خود اهمیت می

و یکم است. این یک دنیای جهانی زدایی است. تضعیف زنجیره تأمین مواد غذایی، کمبود آب رو 

ها غالب است. رهبران منتخب و الگوهای سیاستگذاری منجر به به رشد و گسترش بیماری

نسبت به منافع  -های بهداشتی حقوق بازنشستگی، مراقبت -بندی منافع جامعه سالخورده اولویت

ها از های جوان شده است. حتی اگر این به معنای مالیات بیش از حد از جوانان، حذف آنلنس

محیطی باشد. زیرا هر کشوری به جای های زیستقدرت سیاسی و ناتوانی در رسیدگی به نگرانی

دهد. حمل و نقل بار و مسافر در رسیدن به اهداف مشترک، منافع خود را در اولویت قرار می

 های فسیلی متکی است. ی طوالنی هنوز به سوختهامسافت
جمعیت سالخورده حفظ وضعیت رفاهی خود را بر اقدامات اقلیمی در اولویت قرار دادند. اهداف 

محیطی )پاریس و گالسکو و. . . ( به دست نیامدند که منجر اقلیمی تعیین شده در توافقنامه زیست

)سیل و خشکسالی و...(. از آنجا که تأثیر تغییرات  به افزایش شدید رویدادهای اقلیمی شدید شده

آب و هوایی در مناطق مختلف جهان متفاوت است، شکاف در کشورها رو به افزایش است. در 

 حالی که کمبود آب سالم و در دسترس افزایش یافته است. 
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 2040های تغییرات اقلیمی وآینده توسعه پایدار ایران در افق سناریو

 یران رویاییسناریو اول: ا

های سوخت از استفاده لطف به نیست. امروزه آرزو دیگر کربن و دود فاقد و آبی آسمان دیدن

است.  آبی رنگ به ایرانهای شهرکالن تمام آسمان خودروها و تولید و صنعت در سبز و تجدیدپذیر

یطی و محزیست تعهدات به ایران جمله از صنعتی کشورهای همه (2040-2030اخیر ) دهه در

 اخیر سال چند در هوا دمای نسبی کاهش با جهان اند، وبوده پایبند جهانی و تغییراقلیمی گرمایش

 هوشمند وهای فناوری نیست. وجود خبری گذشته دهه دو شدید گرمای از دیگر و بوده همراه

ازرگانی آزاد، ب المللی سازنده و تجارتبین روابط کنار در پذیر تجدیدهای انرژی از استفاده و مدرن

 کامل رفاه در حاضر حال در افراد است. زندگی شده کشور اقتصادی چرخه باعث شکوفایی و رونق

کودکان  از خبری دیگر ایستیممی قرمز چراغ پشت در که حال دارد، رواج آرامش و ثبات و امنیت و

ی، اجتماعی و اقتصاد رشد را مرهون همه این و نیست بودند گل و فال فروختن حال در که کار

 محیط زیستی و ایجاد توسعه پایدار در کشور هستیم. 

 دوم: ایران در راه پایداری سناریو

آالت عالوه بر های تجدیدپذیر در صنعایع و ماشیناز سرگیری رونق تولید و استفاده از سوخت

ری ثبات ای و ایجاد روز افزون صنعت سبز به کاهش بیکاری و فقر و برقراکاهش گازهای گلخانه

 و عدالت اجتماعی در جامعه امروز منجر شده است. 

 اقتصاد آزاد با کشورهای منطقه، باعث ایجاد بازرگانی و تجاری و المللیبین وجود ارتباطات

 پس است انجام حال در دنیا صنعتی کشورهای و کشور بین خوبی پذیری است. رقابت شده نسبتاً

های برنامه کردناجرایی به موظف هموطنان تمام 2035 سال در زیستیهای نشست برگزاری از

 روی تجدیدپذیرهای انرژی از استفاده به نیز صنایع حدی تا و اندشده کشور در محیطیزیست

 وارد کشور مناطق تمامی به گذشته دهه سه در که هاییآسیب وجود با حاضر حال در و اندآورده

 مناطق شدنخشک و غذایی امنیت گذشته هایدهه رد هرچند است شده جلوگیری آن از بود، شده

. به طور کلی، مردم از رفاه  ایمرسیده امنیت و ثبات یک به اکنون اما داشت، بر در را ایران مرکزی
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های بلندمدت توسعه پایدار در کشور در اقتصادی اجتماعی نسبتاً خوبی برخوردار هست، و برنامه

 .حال اجرا است

 ثباتبیسوم: ایران  سناریو

 زیست محیط متأسفانه کشور در اقتصادی توسعه برای کرده پیدا اولویت بلندمدت رفاه بر آنی ثروت

های نسل از حمایت وتولید مصرف الگوهای به عمیق نسبت تغییرات شود. بدونمی گرفته نادیده

 وجود با از پیش بیش و است شدن گسیخته از هم درحال اکوسیستم بود، و نخواهد ممکن آینده

های شده است. تنش تبدیل بیابان به ایران کمتر( ساالنههای ای )بارشلحظه آساسیل و آنیهای باران

 شدت کاهش یافته وبه غذایی آبی در مناطق مختلف کشور در حال شدت گرفتن است، امنیت

 و اقتصادی رشد از اینکه وجود است، با گرفتن شکل حال در کشور در شدیدی طبقاتی شکاف

 و شدید آبیبیهای بحران با کشور از زیادی ایم، درصدشده برخوردار خوبی صنعتی تولید

 خشک و گرمهای استان از افراد مهاجرت باعث امر این و است شده روروبه مفرطهای خشکسالی

 در نشینیحاشیه موج با ما نیز اینجا است. در شده کشور غرب شمال و کشور شمالی سواحل به

 از هاییماه در جنوبی سواحل در گرما حالی که مواجه هستیم. در کشور غربی و شمالی شهرهای

 دنیا کشورهای سایر با ایران که آزادی تجارت خاطر به است. از طرفی، کرده تحمل غیر قابل سال

 اتیثببی اقتصادی، اقتصاد توسعه در مقابل و معادن طبیعی منابع از رویهبی استفاده است، کرده برقرار

های همسایه بر سر منابع های بین کشور ایران و کشورخواهد داشت. تنش ارمغان به آیندگان برای را

 و صنایع و تنظیم قابل غیر بازارهای از ناشی اقتصادی گیری است. رشدآبی مشترک در حال شکل

است.  انجام حال در هستند، استراتژیک استقالل و طلبیجاه دنبال به که بزرگ و کوچک هایشرکت

 اکثر شدن کشت قابل غیر دلیل افزایش دمای هوا و تغییرات اقلیمی شدید در چند دهه اخیر به

 مصنوعی غذایی مواد کشاورزی کشور امنیت غدایی با خطر جدی مواجه شده است و تولید هایزمین

 های خصوصیزیادی در شرکت هایآموزی و مهارت هادر جامعه برنامه ،کرده پیدا رواج ایران در

 در حاضر حال در کارواشتغال نیروی و شودمی ارائه جدید شغلی نیازهای برآوردن به کمک برای

حاضر، توسعه اقتصادی بیشتر از مباحث  حال است. در شده پذیر آسیب اما پذیر،انعطاف جامعه

 گیرد. زیست محیطی مورد توجه قرار می
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بین انسان و  تعامل است این کرده بنا تجاریای هپیشرفت بر پایه را خود زندگی کس هر گویی

 آنکه از بیش است منافع شخصی خود دنبال به کس هر که دهدمی نشان فناوری و هوش مصنوعی

و  زیست محیطیها آالینده باشند. افزایش عمومی جامعه و محیط زیست و رفاه طبیعی منابع فکر به

 به ابزیان برای زندگی جای گذاشته وناپذیری بهباجتنا های ساحلی دریا عواقبها به آبورود آن

شده  واقع تخریب مورد ماهی ذخایر و دریایی غذاهای زیستگاه دما افزایش با افتاده، همینطور خطر

های گوناگونی شده است. و به طور کلی، ایران با توسعه ناپایدار آن خود باعث افزایش بیماری

 مواجه است. 

 شرایط سخت سناریو چهارم: ایران در

ها خاص بیماری و است شده روروبه آب شرب سالم کمبود و غذایی مواد خطرجدی تأمین کشور با

 سیاستمداران اولویت جامعه حاضر حال است. در یافته به دلیل تغییر اقلیم در بعضی مناطق گسترش

 اند. داده قرار سالخوردگان و بازنشستگان را

 نقل و حمل و صنایع تجدیدپذیر، هنوز هم و پاک هایانرژیو مدرن هایوجود فناوری رغم به

 به محیطی زیستهای نامه توافق متکی است. اهداف فسیلیهای سوخت به ایران در و مسافر بار

های شدید، سیالب هایخشکسالی جمله از اقلیمی رویدادهای شدید افزایش به و نیامده دست

 شدنکشور منجر شده است. با تبدیل مناطق تمام در فصلی و غیر قابل کشت شدن اراضی کشاورزی

 زیست کشور در موجودهای وآب درهوا شدیدهای آالینده وجود و با بیابان به کشور مرکزی مناطق

مواد  تولید سمت به کشور و ندارد وجود کشور در غذایی امنیت و افتاده خطر به دریایی موجودات

 آمده وجود به جامعه در شدید طبقاتی حاضر، تضاد حال در است. و آورده روی مصنوعی غذای

 به رو شمالی سواحل سمت به کشور هایاستان اکثر از زیادی خیلی شکل بهها مهاجرت و است

 است. علیرغم شده منجر زیادی هایبزهکاری و نشینیحاشیه افزایش به نیز خود که است افزایش

 ثبات با دنیا، اقتصاد کشورهای سایر و ایران بین آزاد سازنده وتجارت المللیبین ارتباطات وجود

های آبی است. در یک سوی دیگر تنش افزایش حال در کشور در بیکاری موج ندارد، و وجود
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توان گفت توسعه پایدارابعاد ای بر سر منابع مشترک آب شکل گرفته است. به طور کلی، میمنطقه

 محیطی شکل نگرفته است. اجتماعی، و زیست

 گیرینتیجه بحث و

چالش هزاره آینده جهان و یکی از هفت چالش اصلی ایران است. گرمایش  15تغییر اقلیم یکی از 

ای و تغییر کاربری اراضی، موجب تغییرات آشکاری جهانی ناشی از افزایش غلظت گازهای گلخانه

ای مخرب ههای اقلیمی ایران شده است. افزایش دما، کاهش بارش و افزایش پدیدهدر فراسنج

و  عزت، پورباشیقیهرضایاناقلیمی در کشور به ویژه در دو دهه اخیر، از آن جمله هستند ) -جوی

 (. 1396ا، نیحافظ

 اقلیم تغییر است. اثرات اقلیمی تغییرات و جهانی گرمایش امروز محیطیزیست تهدید بزرگترین

ثباتی در بی و منابع خصوص درها شو مهاجرت، فقر، تن آب وغذا، بیماری، بیکاری کمبود به منجر

 توجه با و است خزنده ایجهانی و پدیده تغییر یک اقلیم شود. از آنجا که تغییراتمی جهانی ایران و

 اقدام نیست، اگر ملموس بودنتدریجی دلیل به آن اثرات و است آن درگیر زمین کره تمام اینکه به

آب و هوا  رییتغشد.  خواهیم مشکل دچار درازمدت در نشود انجام آثار آن با مقابله برای راهبردی

 بارهدر یبر بازنگر یمبتن یمبان کیبلکه به عنوان ، شودیمشکل حل نم کیبه عنوان  ،تیدر نها

آب و  راتتغیی . آثارواضح است کامالً نیبر کره زم یاجتماعی، اسیهای سپروژه شبردیپ یچگونگ

. شودجهان می از جمله ایران و ریپذبیدر مناطق آس یثباتیب دیتشد جبدر حال حاضر مو ییهوا

 یهایسوزآتشی، طوالن یخشکسال از جمله ییآب و هوا دیشد داتیدر حال وقوع تهد ارهیس نیا

خواهد  دیشد یآب و کم میهای عظالبیس های قطب،خیشدن و ذوب ایسطح در شیافزا، سابقهیب

کی جهان قرار دارد این تهدیدها برای کشور شدیدتر ، و از آنجا که ایران بر روی کمربند خششد

های داخلی و بین المللی آب، غیر قابل کشت شدن اراضی خواهد بود. از جمله مشکل تنش

کشاورزی، تهدید امنیت غذایی، ایجاد فقر و بیکاری و تضاد طبقاتی شدید در مناطق مختلف کشور، 

نشینی در شهرهای پذیرنده، رواج بزهکاری و المللی مخرب و ایجاد حاشیهمهاجرت داخلی و بین
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نیافتگی در کشور ثباتی جامعه و توسعهها باعث بیهای کاذب و. . . که خود این تهدیدایجاد شغل

 شود. می

های پیش روی برای رسیدن به توسعه پایدار در کشور باید با توجه به کالن روندها و پیشران

 محیطی پذیریتمسئولی و اجتماعی اقتصادی، پیشرفت توسعه طریق از توسعه پایدار و تغییر اقلیم و

 هسته معنا این کنیم. در رهنمود یافتنیمدوا و پذیرخوب، زیست دنیای سوی به را انسانی جامعه

 پایدار توسعه حقیقت، در و است استوار ایسرمایه ذخایر داشت نگاه حفظ بر پایداری مفهوم مرکزی

نیست، و رشد یک  اقتصادی و سرمایه انسانی، اجتماعی، طبیعی همچون« سرمایه ذخایر» جز چیزی

شود و خصوصاً اگر بعد محیط زیستی و تغییر اقلیم نادیده تنهایی به توسعه پایدار منجر نمیبعد به

گرفته شود، با وجود توسعه اقتصادی، توسعه پایدار اتفاق نخواهد افتاد و ایران به بیابان غیر قابل 

 یل خواهد شد. زیست تبد
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