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چکیده

نفت بهعنوان یک من عب عظیم ثروت عالوه بر آن که میتواند در حکم موتور محرکه رشد اق صت ادی کشورهای نفتخیز باشد ،مییی-
تواند بهعنوان مانعی در مسیر پیشرفت اق صت اد این کشورها عمل کند؛ لذا آنچه در خور تو ّجّجه است نحوۀ مدیریت بر درآمدهای ن تف ی
با مدنظر داشتن رفاه نسلهای آتی بهعنوان یکی از مبانی اساسی توسعه پایدار است .از سویی کشورهای صاحب ن م تف یی یییتوانن اب د   
تخصیص بهینه این منابع به پروژههای زیرساخت بستر مناسبی را برای توسعه پایدار کش رف رو ا زا و دنروآ مه س رگید ووووو وووووو ،با داجیا    
صها یداصتقا نالک ی    
رانتیهای ن تف ی که آن نیز به نوبه خود ریشه در سوء مدیریتها دارد ،سدی مستحکم در رون خاش دشر د صصص صصص
پدید آورند .هدف از این پژوهش تحلیل شاخصهای توس دیاپ هع ا ناهج تفن هدمع ۀدننکرداص یاهروشک رد ر

((((((( ((((((((  30کش اب )رو   

اس فت اده از  23شاخص(زیستمحیطی ،اق صت ادی و اجتماعی) میباشد .نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی-مقایسهای میباشد.
همچنین برای تجزیه و تحلیل اطالعات نیز از روش پرامتی (از روشهای تصمیمگیری چند شاخصه) به ن .تسا هدش هتفرگ هر ت جیا     
حاصل از پژوهش نشان میدهد که ،در سال  ،6002به ترتیب کشورهای نروژ ،کانادا و ایالت متحدۀ آمریکا با بیشترین میزان ضریب

ی ،اس یلارت ا ا ،ن و ژور
پرامتی( ،)Qاز نظر شاخصهای توسعه در وضعیت مطلوبی به سر میبرند .و در سال  ، 2012به ترتی اهروشک ب یی یی

کانادا بیشترین میزان ضریب پرامتی را دارند .و نامطلوبترین کشور که در این دو سال در رت سا هتفرگ رارق اهروشک رخآ ۀب تتتتتت تتتتتتت،
کشور عراق میباشد .در این میان کشور ایران در سال  6002با میزان پرامتی (  )-0/ 03125در جایگاه بیست و ه تف م و در سال
با میزان ( )0/54320با صعود به جایگاه بیست و دوم در میان سی کشور صادر کننده نفت قرار گرفته است.

واژگان کلیدی :توسعه پایدار ،کشورهای صادرکنندۀ نفت ،روش پرامتی.
( -1نویسنده مسئول) Smhosseini@mshdiau.ac.ir
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مقدمه و بیان مسئله
یدهد که در ابتدا رسیدن به رشد اقتصادی باال ،بیانگر توسعه ی کی یگتفا   
بررسی سیر تکاملی مفهوم توسعه نشان م 
یتواند بی نماض و رگنا   
یشد .ا ّمّما تجربه حاکی از آن است که صرف ایجاد رشد باالی اقتصادی نم 
کشور محسوب م 
یکند که مجموعه قابل تو ّجّجهی از شاخصه یا
یتوان گفت توسعه زمانی محقق پیدا م 
بقای توسعه باشد .از اینرو م 
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی نظیر توزیع عادالنه درآمد ،بهداشت ،آموزش ،بیک هب رقف و یرا ب روفیط(دبای دو ی و   
اکبری .)2 :2931 ،در سالهای اخیر ،توجه زیادی به نقش منابع طبیعی و محیطزیست ،به عن بنج ناو هه هههه یلصا یا   
طزیست از محدودیتی برای رشد اقتصادی به نقش فعال آن
سالمت انسانی و کیفیت زندگی شده است و نگاه به محی 
در کاهش فقر ،دستیابی به استانداردهای باالتر و افزایش سطح توسعه انسانی فراتر رفت هب(تسا ه ب و یدو ه مم مممک ارا ننن،
 .) 5:1389بهتبع این مسائل ایده توسعه ابتدا در س لا

 1949از س مورت یو نن ننن ،رئیسسسجمه حرطم اکیرما تقو رو     

شد(واستیوا .) 4:1377 1 ،از این رهگذر ،یکی از ارکان توسعه ،جامعیت و یکپارچه بودن آن در رفع عدم تع دا للله یا
اقتصادی و اجتماعی مناطق درون کشورها میباشد(فنی2 : 1382 ،؛ عنابس اکمه و ینات را نن ننن ) 100:1393 ،و ه نآ فد
بهبود شرایط موجود و حرکت در مسیر مطلوب جهت رفاه ( )Malberg,2000:36و راهحلی در جهت رفع فشارها و
یباشددد(.)Storper,2006:20
شهای مختلف زندگی اجتم جو یناسنا و یعا و راد د د دد دددد ،می ی
مشکالت که پیوسته بین بخ 
یبایس نایم زا تمس هب هعماج ت      
عالوه براین؛ توسعه را میتوان فرایند همهجانبهای دانست ک م نآ ۀجیتن رد ه ییی ییی
برداشتن عوامل توسعهنیافتگی(مانند گرسنگی ،فقر ،بیماری ،آسیبپذیری ،اجتماعی و بیکاری) حرکت کرده و منجر
ت ،مف هش ریظن یمیها ررررررر،
به پایداری جوامع گردد .در ده سال اخیر ،مفاهیم مختلفی از توسعۀ پایدار ارائ سا هدش ه تتت تتت
روستا ،انرژی ،عدالت اجتماعی ،توزیع عادالنه ثروت ،مشارکت مردم در تصمیمگیریها را شامل میگردد و در واقع
همه زوایای زندگی انسان امروزی و نسلهای آینده را در برمیگیرد(اذانی و همک ارا ننن 119 :2931 ،؛ اس یعام لللزاده و
همکاران .) 66:1394 1 ،به طوریکه مسائل و مشکالت در دستیابی به اهداف توسعه پایدار و به ویژه مسائل سیاسی
و فرهنگی و عدم توانایی در تحقق اهداف جهانی این رویکرد ،منجر به شکلگیر عسوت زا یرتدرخ ی ههه هههه پای اد ررر ،با
تأکید بر اجرایی کردن اندیشهها و آرمانهای جهانی در سطح محلی و ملم زاضر(دیدرگ سو اد هه ههه .)3 : 1389 ،مفه مو
یباش زا دناوتب هک د   
توسعه پایدار ،ارائه راهکارهایی در برابر الگوهای سنتی کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی توسعه می ی
نابودی منابع طبیعی ،تخریب اکوسیستمها ،آلودگی ،افزایش بیرویه جمعیت ،رواج بیعدالتی و پ یا ی فیک ندمآ ن یت    
بناپ یرتریذ ن ن
ن
زندگی انسانها جلوگیری کند(امینزاده .)0931 ،از طرفی دیگر نفت خام هماکنون مهمتریننن و اجتناب ب
ی .)6 91:138 1 ،و یک سا عبانم زا ی اسی    
ماده خام در تمدن صنعتی جهان است(ابولحسن شیرازی و آخون زیرهم د یی یی
است که امروزه نوع بشر مورد استفاده قرار میدهد( .)Mariano,2007:1با این حال بهرهبرداری تجاری از ای عبنم ن
کشور با چالشهای زیست محیطی با توجه به نهادهای ضعیف ،عدم مشارکت عمومی ،ارتباط ب(فیعض تا

هه ههه علت

ی ،س و ینامزاس راتخا
شکاف در جریان اطالعات) نیروی کار غیر ماهر در صنعت نفت ،فقدان سیاستتته تایح یا یی یی

ی-
ی هس دیاپان ثعاب هک ت ا د هعسوت یر ر وشک  ر دننک رداص یاه هههههههه ههههههههه می ی
سیستم حکومتی ضعیف مجموعه ع لماو ی ی

تهای نفت و یگدنز یاهوگلا رب ی   
گردد( .)Bertelsen,2014:2همچنین نگرانیها در مورد افزایش نحوۀ تأثیر فعالی 
ی ،اس ژتارت یییه جو یتسیروتوکا یا ود    
ی ،کش زروا ی ی
ارتباطات اجتماعی ،اقتصاد و عناصر ریگیهام :دننام یگنهرف  یییی یییی

تحلیل شاخصهای توسعه پایدار در 365 ...

دارد( .)Esuruku,2013:6طبق گزارش مطالعات سازمان جهانی فعالیتهای نفتی تأثیرات بیامانی مانند؛ برخوردهایی
که از عوامل مؤثر در فقر توسعه بشر هستند را در جامعه ایجاد میکند( .)UNDP,2006:75ب وت ا ّجّج تیدودحم هب ه     
  

منابع فسیلی و رشد باالی مصرف سرانه انرژی در کشورهای صادر کنندۀ نفت ،سبب ته رد و یتفن عبانم ندش ی
زمانی نه چندان دور ،و به تبع آن قطع درآمدهای ناشی از صدور نفت میشود که توسعۀ کشورها را به ط یدج رو   

تحت تأثیر قرار میدهد .بنابراین این پژوهش با هدف بررسی میزان این نارساییها در توسعه علی الخصوص توسعه
 2006تا

پایدار با تکیه بر شاخصهای پایداری توسعه در میان کشورهای عمده صادر کننده نفت جهان از ساله یا

صها در طی ای اس ن لل للله ماجنا ا   
سال  21 20و مقایسه وضعیت هر یک از کشورها از لحاظ برخورداری از این شاخ 
شده است.
پیشینه تحقیق

بهرامی و همکاران( )1931در پژوهشی با عنوان"بررسی رابطه علیت ب اشتنا نی ر صتقا دشر و یگدولآ  ا هعلاطم(ید      
موردی کشورهای صادر کننده نفت)" به بررسی تجربی رابطه علی رشد اقتصادی و انتشار آلودگی ،مبتنی بر آزم نو

دو مرحلهای علیت گرانجری بین درآمد سرانه و انتشار سرانۀ دیاکسیدکربن ،در کشورهای توسعهههیافت لاح رد و ه   
توسعه صادرکنندۀ نفت پرداختهاند .نتایج حاصل از بررسی نشان داد که در حالت همگنی کوتاهمدت و بلند م و تد
همچنین حالت ناهمگنی کوتاهمدت و بلند مدت رابطه علیت قوی دو طرفه بین انتشار آلودگی و درآمد وج .دراد دو
بهبودی و همکاران(  ) 1389در مقالهای با عنوان توسعه انسانی و توسعه پای وشک رد راد ر هدننک رداص بختنم یاه      
نفت؛ با اشاره به اهمیت توسعه پایدار در سطح جهانی با استفاده از روش منحنی محیطی کوزنتس( )EKCبه بررسی
شاخصهای توسعه پایدار و توسعۀ انسانی در  02کشور منتخب صادر کنندۀ نفت پرداختهاند .نتایج تحقیق آ تا نننها
نشانگر رابطه وارون Uبین توسعۀ انسانی و ناپایداری منابع در این گر وشک زا هو ر  اه ا شناراکمه و سرطف .تس     
نیز(  ) 1389در مقالهای دیگر با عنوان مطالعه رابطه آلودگی هوا و رشد اقتصادی کشورهای صادر کنندۀ نفت ،با تکیه
طزیس یداصتقا دشر و ت    
جرب یحم یگدولآ ی ططط ططط
ی ،ش ت دهاو ج ج
بر نظریههای اقتصادی و با استفاده از دادهه قیفلت یا یی یی
کشورهای عضو اوپک را بررسی کردهاند .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که در بدو امر ،افزایش درآمد ب بیرخت ا   
تمحیط نیا ی   
زیستمحیطی همراه بوده است .اما با تداوم رشد و واردات تکنولوژیهای کمتر آالیندۀ کیفیت زیست ت
کشورها بهبود یافته است .میرشجاعیان حسینی و رهبر(  ) 1389به بررسی رابطهی علی میان مؤلفههای توس رادیاپ ۀع   
ی ،با
ی ،اقت عامتجا و یداص یی یی
در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا(منا) ،از طریق  29متغیر نهادی ،زیس طیحم ت یی یی
استفاده از روش تحلیل مؤلفههای اصلی برای دورۀ زمانی  2007 -0 200پرداختهاند ،نتایج تحقیق آنها نش هک داد نا   
توسعه اقتصادی به بهای تخریب محیط زیست این منطقه به دست آمده ،از ای  نیا ور ن ن نمض هعسوت عو

هکنآ

     

نتوانسته موجب بهبود مؤلفههای غیر اقتصادی توسعه پایدار شود ،بلکه زمینه اف آ لو نننه زا .تسا هدرک مهارف ار ا

  

تحقیقات خارجی نیز میتوان به موارد زیر اشاره نمود :برتلسن )41 20 (1در رساله کارشناسی ارشد خ اونع اب دو ننن نننن"

پایداری و صادرات نفت در اوگاندا  :2نمونه موردی منطقه البرتین 1اوگاندا" با اشاره به تبعات اجتماعی و اقتصادی و
. Pernille Bertelsen
. Uganda

1
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یدم ر تی    

فرهنگی صادرات نفت در کشورها با استفاده از روشهای کیفی به کشف و تحلی ییل چگ و یرادیاپ یگنو

ی ،تنظ می و تسایس
منابع طبیعی و معدنی پرداخته است .نتایج تحقیق وی نشان داده است که ایج وق یاهداهن دا ییی ییی

حکومت سازمانیافته ،میتواند از عوامل مهم در حفظ پایداری توسعه در اینگونه کشورها باشد .اق یلا ینووو )21 20 (2در

مقالهای باعنوان"صادرات نفت و اثرات آن بر محیط زیست نیجریه ،به بررسی آلودگیهای محیط زیست در توس هع

پایدار جوامع صادر کننده نفت پرداخته است .نتایج تحقیقات وی به تعیین اثرات این آلودگیهای بر هعسوت دنور     

ی 3ب ناونع ا    "صاادرات نفت تینما و ی   
پایدار جوامع صادر کننده نفت پرداخته است .در مقاله مشابه دیگر چیک زو ی ی

انسانی در نیجریه( چالشی برای توسعه پایدار) به بررسی اثرات تولیدات نفت ن یاتلد رد یزاگ و ی ی رج ی پ ه ر هتخاد      

است .همچنین بایدو )11 20 ( 4در تحقیق مشابه دیگری باعنوان"پیامدهای زیست محیطی نفت و بهرههبر رد نآ یراد

منطقه ساحلی ایالت اوندو ،5نیجریه :یک منطقه برنامهریزی و ارزیابی شده" به بررسی اثرات زیستمحیطی استخراج

نفت در این منطقه پرداخته است .نتایج تحقیق وی نشاندهنده خطرات ج ّدّدی زیست محیطی شامل :آلودگی و از بین
رفتن اراضی کشاورزی بزرگ و ...بوده اس موا نینچمه .ت و در و وو وووو )41 20 (6در مقالهههای ب اونع ا نن ننن" ارزیاببی اثر تا

صادرات منابع نفتی و گازی بر محیط زیست جوام ِعِع منتخب در ایالت دلتایی نیجریه"با تأکید بر نظریه نفرین من با ععع

7

ت  ،از
به بررسی اثرات زیستمحیطی این منابع میپردازد .با تو ّجّجه به یافتههای این محقق مشکالتی از قبیل نشت نفت ت
بین رفتن پوشش گیاهی ،ناباروری خاک ،سرایت انواع بیماری به اعضای جامعه ،جابجایی مردم از منطقه ،مش تالک
ت ،مطالع تا
اقتصادی ،اجتماعی و به حاشیه رانده شدن مردم در این کشور مشهود است .همانطور که مش سا دوه تت تت
چندی در رابطه با نفت و کشورهای صادر کنندۀ نفتی انج  رتمک یلو .تسا هدش ما م د یتاعلاط ر ۀنیمز 

یسررب

      

شاخصهای مربوط به اصول سهگانۀ توسعۀ پایدار (زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی) در کشورهای صادر کنن ۀد
نفت جهان صورت پذیرفته است .در این مقاله سعی است با استفاده از روش تصمیمگیری چن ایعم د ر ب هتمورپ ه ه    
صه اس یط رد ا للل لللله یا
مقایسۀ وضعیت هر یک از کشورهای صادر کنندۀ نفت از لحاظ برخورداری از این ش خا ص ص
 2006و  21 20پرداخته شود.
مبانی نظری
توسعه پایدار :اصطالح توسعۀ پایدار به مفهوم امروزی آن ،اولین بار در کتاب حدود رشد مورد استفاده قرار گرفت.
ا ّمّما سرچشمههای مفهوم توسعۀ پایدار عمومًاًا به گزارش  987 1کمیسیون جهانی محیط و توسعه نسبت داده میش .دو
ی .)14:4931 ،در این
این گزارش بر مسائل زیست محیطی در فرآیند توسعه اقتصادی تأکید میکرد(حس ذبنج ینی یی یی

ل-
گزارش مفهوم توسعه پایدار عبارت است از :توسعهای که نیازهای انسان را بدون به مخاطره انداختن نیازهای نسل ل
های آینده را بر طرف کند( .)WECD,1987: 43توسعۀپایدار ،توسعهای است انسان مح زا روظنم هک رو    آن فر مها
1

. Albertine Region
. S. O. Aghalino
3
. COMFORT CHUKUEZI
4
. Bayode
5
. Ondo
6
. Omorede
7
. Resource curse theory
2
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کردن زمینههای الزم برای آمادهسازی انسان میباشد(یزدی و حکمت پناه .) 104:1388 ،و فراین رد هک تسا ید نآ   
یش ک دنو هه ههه
سیاستهای اقتصادی ،مالی ،تجاری ،انرژی ،کشاورزی ،صنعت و سایر سیاستها به نح م یحارط یو ییی ییی
موجز توسعهای است که از لحاظ اقتصادی ،اجتماعی و اکولوژیکی پایدار میباشد و مفهوم آن انجام سر یام هههگ یراذ
کافی در زمینه آموزش ،بهداشت ،محیط و انرژی است بهطوری که بدهی اجتماعی برای نسل آینده بههه وج یاین دو دد ددد
(پرانک ،و همکاران .) 87:1380 ،در این نوع از توسعه رویکرد جدیدی برای چالش سازگاری شکل و ساخت جامعه
انسانی معاصر در چهارچوب پیشرفت آینده(توسعه) از طریق حمایت محیطی تعریف شده استتت ،کههه در آن مفهوممم
ی کههه مردممم در آن
ی و ماهیتتت س خا تتت محیطی ی
سازگاری واقعی در اقدامات جوامع انسانی ،کنشهای متقابل محیطی ی
ف برنامهههر زي ييي از جملههه
ب مختلف ف
ت مكاتب ب
زندگی میکنند ،نهفته است(آ.الیوت .)3 : 1378 ،این نظريه در پي شكست ت
مدرنيسم و پسامدرنيسم در عدم توانا يي به شرايط مطلوب زندگي و آثار مخرب بر محيط زيست جهاني ،ملي ،منطقه
اي و محلي پا به عرصه وجود گذاشت(زیاری .) 137:1381 ،با تش يك ل كنفرانس زمين در ريودوژانيرو در سال ، 1992
موضوع توسعه پايدار در سرتاسر جهان به چالش جدي فراخوانده شد كه در آن مشاركت جوامع در رهيافت ارتقاءء
و بهبود وضعيت محيط زيست و توسعه پايدار شهر و ( )Cullingworth&Nadin,2002: 224براي باالالال بردننن آن در
سط ححح ح محي ططط ط ن اي ززز ز ب ههه ه اق اماد تتت ت فراوان يييي در سط ححح ح جه نا يييي در اچ روچ ببب ب توسع ههه ه پا ادير رر ر م يييي باش ددد د
ت،
ص ،مح سیز طی تت تت
( .)UNDP,2001&UNESCO,1995:5به طور کلی توسعۀ پایدار به معنی توس اهچ هع ر خاش  صصص صصص
یکه آیندگان نیز بتوانند به سطحی از توس وم هع ر هتشاد یبایتسد رظن د      
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگ است ،بهطور 
باشند (بهلولی و خوبان.)1 2: 6 390 ،
ثه یا ی
کشورهای نفتخیز و توسعه پایدار :رابطه بین رشد اقتصادی و کیفیت زیست سالهاست که موض حب عو ثث ثث
طوالنی بین پژوهشگران است(بهرامی و همک ارا ننن .) 24:1391 ،ثر کی تفن تو ی زا  مز یضعب رد گرزب یایا زا

   

  

کشورها است که بیشتر با تالش بشر به دست میآید .یکی از نتایج آن تبدیل شدن جمعیت به دو زیر مجموعه غنی
تها با این فراوانی ثروت هیچ انگیزهای برای
و فقیر است که زیر نظر جمعیت قوی و بزرگتر کنترل میشوند .و دول 
حفاظت از حقوق بشر را ندارند( )Subramanin, 2004 Birdsall andوجود رانت منابع طبيعي در اقتصادهاي متك ييي
به نفت ،تأثير متفاوتي در ساختار سياسي و اقتصادي دارد(شمس و پالیزبان .) 61:1389 ،برخی از محققان معتقدند که
کشورهایی که به نفت و مواد معدنی وابسته هستند به احتمال زیاد از جنگهای داخلی رنج میبرند .همچن یاراد نی
تهایی که از لحاظ منابع طبیع نتسه ریقف ی
نرخ رشد اقتصادی کمتری نسبت به دیگر مل 
 .)2003از حیث اقتصادی رانت نفت موجب تض اک هزیگنا فیع ررررررر ،تض صوصخ شخب فیع

د ( Obadina,
یباشند د
ددد دددد ،می ی

ی ،گس گنهرف شرت   
ییی ییی

رانتخواری ،مصرفگرایی و اتالف منابع اقتصادی میگردد(مرادی .) 1389 ،اقتصادهای مولد و غیر رانتی بر دیلوت    
کاال و خدمات متکی هستند .در اقتصادهای متکی بر رانت نفت بخش قابل توجهی از ثروت کشور ناش ریاخذ زا ی   
یکن مئاق(د ییی،
نفت است ،نه نیروی کار و این امر انگیزه نیروی کار را برای کار سخت و رقابت اقتصادی تضعیف می ی

ت-
 .) 162:1393به عبارت دیگر باید گفت توسعۀ بر محور نفت بادوام و پایدار نیست .زیرا ساختار و فرهن نار گ تت تت

یس وشک رد .دزا ر یاه   
خواری با سرعت نهاد دولت را از درون پوسیده میکند و آن را در اجرای وظایفش ناتوان می ی
ی ،سیاس و ی
نفتخیز توسعهنیافته و در حال رشد ،توسعۀ نفت محور موجب بروز ناهنجاریها و مشکالت اقت داص ی ی
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اجتماعی گوناگونی میگردد(عیوضی .) 66:1387 ،از حیث اقتصادی رانت نفت موجب تضعیف انگیزۀ کار ،تض فیع
بخش خصوصی گسترش فرهنگ رانتخواری ،مصرفگرایی و اتالف منابع اقتصادی میگردد .اقت و دلوم یاهداص
ت،
غیر رانتی بر تولید کاال و خدمات متکی هستند(صمدی و همکاران .) 1388 ،در اقت  رب یکتم یاهداص ر  تنا نفت تتتت تتتتت
بخش قابل توجهی از ثروت ناشی از ذخایر نفت است ،نه نیروی کار و این امر انگیزه نیروی کار را برای کار سخت
و رقابت اقتصادی تضعیف میکند(قائمی.) 146:1383 ،
مواد و روشها
تنام ممۀ جهاننن در
 کشورهای صادر کننده نفت :فهرست کشورها بر پایۀ ذخایر نفتی اثبات شده به نق زا ل اطالعات تژانویه  ،31 20شامل  97کشور میباشد .که به ترتیب ،ونزوئال با  ،% 21 / 38عربستان صعودی با  ،% 19کان ادا

% 12 / 58

در ردۀ اول تا سوم جهان قرار دارند .در این میان ایران با  % 11 / 31ذخایر نفتی در جایگاه چهارم ای در ن ه هبن ارق ید ر   
دارد .شکل ( )1پراکندگی فضایی کشورهای صادر کننده نفت و ش  لک ( ( )2وض وشک تیع ر نازیم بسح رب ار اه      
یدهد.
صادرات نفت نشان م 

شکل :1موقعیت کشورهای صادر کنندۀ نفت
33,000
41,640
225,300
269,000
290,000
291,800
314,100
319,100
338,100
413,000
619,100
705,100
777,900
821,000
1,097,000
1,378,000
1,389,000
1,395,000
1,406,000
1460000
1576000
1,602,000
1,645,000
1,928,000
2,142,000
2341000
2390000
2,445,000
4,720,000
6880000

میزان صادرات نفتی کشورهای منتخب

چی ن
ایاالت متحده آمریکا
گابون
مالزی
کنگو
سودان
استرالیا
گینه
اندونزی
اکوادور
برزیل
عمان
کلمبیا
آذربایجان
الجزایر
لیبی
قطر
کویت
قزاقستان
مکزیک
کانادا
نر و ژ
ونزوئال
آنگوال
امارات متحده عربی
نیجریه
عراق
ایران
روسیه
عربستان سعودی

شکل :2میزان صادرات نفت در کشورهای مورد مطالعه (سایت بانک جهانی)www.worldbank.org :

7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
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همچنین میزان صادرات نفتی کشورهای صادر کننده نفت طبق آخرین آمار منتشره از س رد یناهج کناب یو

لاس     

 51 20به این صورت است که کشورهای عربستان صعودی کشور عربستان با میزان صادرات  6880000بش تفن هک   
در روز در جایگاه اول و ایران پس از روسیه با میزان صادرات  0 2.444.00بشکه در روز در جایگاه سوم دنی ارق ا ر   
گرفته است .همچنین کمترین میزان صادرات نفت به ترتیب مربوط به مالزی و گابن است.
 روش تحقیق :در پژوهش حاضر نوع تحقیق کاربردی و روش آن نیز تحلیلی -مقایسهای میباشد .ابتدا اطالع تا  

و دادههای مورد نیاز از روش اسنادی و کتابخانهای با تأکید بر دادههای آماری بانک جهانی جم عععآوری ش .تسا هد

سپس دادههای گردآوری شده پایش و سازماندهی گردیدند .در مرحله بعد با استفاده از روش آنتروپی شانون وزن و
اهمیت هر یک از شاخصهای مورد مطالعه تعیین گردید .سپس با استفاده از روش پرامت کی هک ی ی زا 

شه یا
ور ششش ششش

تصمیمگیری چند معیاره است ،کشورهای نفت خیر موردی بررسی و اولویتبندی قرار گرفتند .عل نیا باختنا ت    
روش نیز دخالت داده شدن شاخصهای منفی و مثبت در روند رتبهبندی عناصر که به عنوان یکی از مزیتهای این
یباشددد هس پ شور هب بیترت هب ریز رد .ت ر و یتما     
روش نسبت به دیگر روشهای تصمیمگیری چند معیاره می ی
شاخصهای مورد مطالعه اشاره شده است.

روش پرامتی :1روش  PROMETHEEکه در دهه  980 1ميالدي به وسيله دو پروفسور بل يژ کي به نام ژان پير برنررر

2

و برتراند مارسکال 3براي انجام رتبهبندي ارائه شده است . ،در اين روش ک تخاس شور هب ه ار     يافتهههي رتبهههبندی ی
ی
ترجيحي براي غنيسازي ارزيابيها معروف است ،رتبهبندي گزينهها با مقايسه زوجي گزينهها در هر شاخص ،انجام

{

}

ميشود .اين روش براي حل مسائلي به صورت رابطه  f j (a ), f j (a ), f j (a ),... f k (a )∫ a ∈ Aکاربرد دارد .که در
يباشددد
آن  Aمجموعهاي از گزينههاست كه بايد از ميان آنها انتخاب صورت گيرد و  j=1,2,…, kدر رابطه ( fj )aم 
که نشان دهنده ارزش شاخص  jام در گزينههه  aاس رب هسياقم شور نيا رد .ت ميمعت عبات کي هياپ اب هتفاي           
يگير دد د .ت يجرت عبا حححح ح ،Pبر نيزگ ود هسياقم يا هههههه ه aو bاز نظر صخاش      
مم م مم 

دامن هه هي( )1+,0صور  ت
]) Pj(a, b) = P [d (a, bاست که
j

j

)(a, b) = f j (a) − f j (b

j

 jب نوگ ه هههه هي:

ص jاست ..روش
dب زادنا توافت رگناي ههه ههههه خاش رد ا صص صص

 PROMETHEEشش معيار تعم مي يافته را براي تعريف تابع برتري در اختيار تصمیمگیرنده قرار م مميدهد(سر و ييا
يدهد.
حسيني .)3931 ،جدول( )1توابع تعم مي يافته را نشان م 
مثالي از تابع ( Vنوع پنجم) با پارامترهاي  q= 0.2و  p=0.5در ش لک ( ( )1آم وافت نازيم رگا .تسا هد ت رتمک 

زا       

 )q(0/2باشد ،هيچ برتري وجود ندارد .از سوي ديگر اگر اين تفاوت بزرگتر از  )p(0/5باشددد ،آنگ ها گزینهههای که
امتياز بيشتري دارد نسبت به گزينهي ديگر داراي اولويت کامل( )1خواهد بود .اگر تفاوت گزينهها بين دو مقدار 0/2
و  0/5باشد آنگاه اولويت گزينهها همانند تابع خطي ترجيح خواهد بود .در اينجا ميزان تسلط يک گزين هب تبسن ه    
يآيد(.)Brans and Mareschal,1994:304
گزينه ديگر به دست م 

1 . PROMETHEE
2 . Jean Pierre Brans
3 . Bertland Mareschal
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جدول:1توابع تعميم يافته روش PROMETHEE

Raju and Kumar, 1999:119, Kalogeras et al, 2004

شکل :3مثالي از يک معيار تعميم يافته

رتبهبندي پاياني يا اولويت دو گزينه با جمع کردن اولويت همه شاخصها به دست ميآيد که به آن مقدار کلي گفته
يآيد(.)De Leeneer and Pastijn,2002:331
يشود و با رابطه زير به دست م 
م
k

k

j =1

j =1

)π (a, b ) = ∑ w j p j (a, b), (∑ wj = 1

يشود) ب شي تر از دو تا باشد،
به گونهای که wj :برابر وزن شاخص  jام است .اگر تعداد گزينهها(که با  nنشان داده م 
رتبهبندی پاياني بهوسیلهی مجموع مقادير مقايسات زوجي به دست ميآيد .براي هر گزینهای که  a ∈ Aو با در نظر

گرفتن گزینههای ديگر  x ∈ Aم 
يتوان جريان رتبهبندی زير را به دست آورد(.)Brans et al,1998
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(جريان رتبهبندي مثبت يا جريان خروجي)

1
) ∑ π ( a, x
n − 1 x∈A

= )Φ + (a

يدهد ک هنيزگ ه    a
اين جريان نشان م 

+
گترين ) Φ (aبه معناي بهترين گزينه است.
به چه اندازه نسبت به گزینههای ديگر اولويت دارد .بزر 

1
)∑ π ( x, a
n − 1 x∈A
(جريان رتبهبندي منفي يا جريان ورودي)

= )Φ − (a

اين جريان نشان ميدهد كه ساير گزينهههها

−
کترررين )Φ (aنش نا
تا چه ميزان بر گزينه  aاولويت دارند .اين جريان ،در حقيقت ،ضعف گزينه  aاس چوک .ت کک کک

ی به
دهنده بهترين گزينه است .گزينهها را ميتوان با جريان مثبت يا جريان منفي رتبهبندی کرد .اما اين دو رتبهبندی ی
طور عم  م تسين ناسکي لو ن .د          رتبهههبندیی ی جزئ د ي

رر ر PROMETHEE Iب ت نيا هر تسا بيت (((((((( ( Brans and : 307

.)Mareschal,1994
)Φ + (a) > Φ + (b), Φ − (a) < Φ − (b

) Φ + (a) > Φ + (b), Φ − (a) = Φ − (bاگر )(aP I b
)Φ + (a) = Φ + (b), Φ − (a) < Φ − (b

) Φ + (a) = Φ + (b), Φ − (a) = Φ − (bاگر
اگر ن ه

)(aI I b
)(aR I b

I

 : aP bگزينه  aبر گزينه  bبرتري دارد .زيرا بيشترين توانمندي  aبا کمترين کاستي آن همراه شده است.
I

 : aI bهر دو جريان رتبهبندی مثبت و برابر هستند.
I
 : aR bگزينهها مقايسه ناپذيرند .زيرا توانمندي گزينه  aبا کاستي کم گزينه ديگر همراه شده است .اين امر به ط رو

معمول وقتي اتفاق ميافتد که گزينهي  aروي مجموعه معيارها يي که گزينه  bضعف دارد ،ق و تسا يو
گزينهي  bدر معيارهاي ديگر نسبت به گزينه  aقووويتررر اس  .ت ددر ا وص ني ر گ ت

لباقم رد    

زز زززينههههاا قاب دنتسين هسياقم ل .... ...

تصمیمگیرندگان هميشه خواهان رتبهبندي کامل هستند ،زيرا تصم مي گيري سادهتر خواهد بود .محاسبه جريان خالص
+
−
يکند( Φ (a) = Φ (a) − Φ (a) .)Babic and plazibat,1998اين جريان حاصل
رتبهبندي اين امکان را فراهم م 

توازن ميان جريانهاي رتبهبندي مثبت و منفي است .جريان خالص باالتر نشان دهنده گزينهي برتر است .اين نس هخ
نگونههه خواهد
ينامند .بنابراين رتبهبندی کام ليسو هب ل ههه هههه  PROMETHEE IIاین ن
از روش را II PROMETHEEم 
بود(اجزا شکوهی و حسینی.) 41:1394 1 ،
) Φ(a) > Φ(bاگر
) Φ(a) = Φ(bاگر

II

)(aP b
 II

)(aI b

 شاخصهای مورد مطالعهصهای ی
ی
برای اندازهگیری توسعه پایدار در مناطق مختلف از شاخصهای متفاوتی استفاده میشود ،با این حال ش خا ص ص
ن
توسعه پایدار به طور فزایندهای در حال تبدیل شدن به ابزارهای محبوب برای نظارت بیشتر بر پیشرفتها و ت یود ن ن
ی ،اجتم و یعا
سیاستهای کارآمد برای سوق به توسعه پایدار میباشد .امروزه شاخصهای زیست محیطی ،اقت داص ی ی
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فرهنگی به عنوان ابزاری اساسی برای پیگیری و تعریف عملیاتی و استراتژیهایی که به یک توسعۀ پایدار و تجزیه و
صه اوس ا دد ددد ،درآمددد،
تحلیل سود و هزینه ناشی از توسعه منجر میگردد ،ظهور کردهاند که با توج خاش نیا هب ه صصصص صصصص
فقرزدایی ،بهداشت ،سالمت و زیست محیطی و  ....میتوان پایداری و ناپایداری جامعه را ارزیابی کرد و قدر مس مل
شپ و رو
برای رسیدن به پایداری ،کلیه شاخصهای پایداری باید همگام و همراه با هم مورد توج ارق ه ر اداد(دریگ  ششش ششش

ی-
همکاران .)2931 ،82:در ادامه به توضیحاتی مختصر پیرامون شاخصهای به کار رفته در این پژوهش پرداخت م ه یی یی
شود(جدول.)2
صها مورد مطالعه
صها و زیر شاخ 
جدول  :2شاخ 
شاخص

زیر شاخص

زیست        

ی ،آب
کشاورزی ارگانیک ،آب هوا و کشاورزی ،طبیعت و محیط زیست ،منابع آب تجدید پذیر ،میزان گازهای گلخانهای منتشرشده ،کیفیت هوا ،تنوع زیستی ،من عبا عیبط یی یی

محیطی

کافی ،آب سالم و هوای پاک

اقتصادی

حکمروایی خوب ،برابری جنسیتی ،رفاه بشری ،رفاه محیطی ،آموزش ،زندگی سالم ،سالمتی ،توسعه شخصی و اجتماعی ،اشتغال ،امنیت بهداشتی.

اجتماعی

تغییر و انتقال ،تولید ناخالص ملی ،بدهیهای عمومی ،میزان پسانداز واقعی ،مواد غذایی کافی ،میزان مصرف ،رفاه اقتصادی و اقتصاد.
www.worldbank.org

نتایج
همانطور که در باال نیز اشاره شد ،برای بررسی وضعیت هریک از کشورهای مورد مطالعه از لح وخرب ظا ر زا یراد   
شاخصهای پایداری از روش آنتروپی شانون و پرامتی بهره گرفته شده است .در ادامه نتایج حاصل از تحقی ود رد ق
دوره مطالعه ارائه میگردد
 وضعیت کشورهای صادر کننده نفت از نظر شاخصهای مورد مطالعه در سال  :6002بعد از انجام مراحل اینمدل نتیجه حاصل برای جایگاه هریک از کشورها با توجه به دادههای سال  2006به صورت ج  هرامش لود (( ((( )4بههه
دست آمده است که در زیر نمایش داده شده است.
جدول  :4رتبه کشورهای در سال 6002
Q-

Q+

Q

نروژ

0.023439

0.137738

0.1143

1

کانادا

0.043314

0.088965

0.04565

2

0.042918

0.079976

0.037057

3

ای هدحتم تالا         
آمریکا
استرالیا

0.047745

0.083281

0.035536

4

برزیل

0.04698

0.080026

0.033046

5

کلمبیا

0.041415

0.072079

0.030664

6

ر و س یه

0.038624

0.068029

0.029405

7

0.047571

0.064029

0.016458

8

اکوادور

0.045909

0.061996

0.016087

9

مالزی

0.043685

0.057832

0.014147

10

الجزایر

0.047565

0.057367

0.009802

11

ونزوئال

0.052718

0.058461

0.005742

12

گابون

0.058706

0.063816

0.00511

13

نیجریه

0.075655

0.07411

-0.00154

14

آنگوال

0.085793

0.080176

-0.00562

15

گ ی نه

0.083424

0.076933

-0.00649

16

قزاقستان

0.059648

0.048824

-0.01082

17

عربستان سعودی

0.065019

0.053566

-0.01145

18

مطلوب

0.029406 - -0.01255

اندونزی

0.01100-0.029405

کشور

ر ت به

ضریب اولویت

وضعیت

نیمه مطلوب
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مکزیک

0.055395

0.043376

-0.01202

19

آذربایجان

0.06107

0.041085

-0.01999

چین

0.071317

0.047309

-0.02401

22

عمان

0.069844

0.04328

-0.02656

23

کویت

0.0737

0.046649

-0.02705

24

قطر

0.07551

0.047997

-0.02751

25

امارات متحده عربی

0.07587

0.044667

-0.0312

26

ایران

0.067784

0.036539

-0.03125

27

کنگو

0.095956

0.055935

-0.04002

28

سودان

0.100817

0.059593

-0.04122

29

عراق

0.096397

0.034513

-0.06188

30

-0.01256 - -0.06188

لیبی

0.066053

0.053506

-0.01255
21

نا مطلوب

منبع :محاسبات نگارندگان

ی )0/ 43 11( ،در جایگ ها
همانطور که در جدول نیز مشاهده میگردد کشور نروژ ب تشیب ا ر نی    می تمارپ بیرض ناز ییی ییی
نخست ،کشور کانادا با میزان پرامتی (  )0/ 65 5 04در جایگاه دوم و در نهایت کشور ایال ب اکیرمآ هدحتم ت ا نازیم      
پرامتی (  )0/ 037057در جایگاه سوم به لحاظ بهرهمندی از شاخصهای مورد مطالعه قرار دارند به عبارتی دیگر سه
کشور نروژ ،کانادا و آمریکا از نظر شاخصهای مورد مطالعه در رتبههای اول تا سوم بهرهمندی از ش خا صصصه ارق ا ر   
دارند و دارای وضعیت مطلوبی در بین کشورهای صادر کننده نفت هستند .همچنین کشور عراق با پایینترین می ناز
ضریب پرامتی برابر با (  )-0/ 034513در بدترین وضعیت از نظر شاخصهای مورد مطالعه قر لاس نیا رد .دراد را    
کشور ایران با میزان پرامتی (  )-0/ 03125در میان سی کشور صادر کننده نفت ،در جایگاه بیس ظاحل هب متفه و ت     

شاخصهای مورد مطالعه قرار گرفته است ،این امر نشان دهنده وضعیت نه چندان مطلوب کشور از نظر خاش  صص صصص-
های مورد مطالعه است.
 وضعیت کشورهای صادر کننده نفت از نظر شاخصهای مورد مطالعه در سال  :2 01 2بعد از انجام مراحل اینمدل نتیجه حاصل برای جایگاه هریک از کشورها با توجه به دادههای سال  21 20به صورت ج  هرامش لود (( ((( )6بههه
دست آمده است که در زیر نمایش داده شده است
جدول :6رتبه کشورها در سال 2 01 2
استرالیا

0.127085

0.016654

0.11043

1

نروژ

0.126197

0.023157

0.10304

2

کانادا

0.082536

0.042887

0.039649

3

برزیل

0.081882

0.043658

0.038224

4

0.07261

0.041587

0.031023

5

کلمبیا

0.068301

0.04378

0.024521

6

اکوادور

ای دحتم تالا هههههههه ه
آمریکا

0.064824

0.043526

0.021298

7

مالزی

0.056363

0.043007

0.013356

8

ونزوئال

0.059635

0.047168

0.012466

9

گابون

0.066874

0.054872

0.012003

10

اندونزی

0.059146

0.049588

0.009558

11

نیجریه

0.083531

0.075365

0.008166

12

گونیه

0.081977

0.076175

0.005802

13

0.10305- -0.00646

کشور

Q+

Q-

Q

ر ت به

ضریب اولویت

0.011000-0.10304

وضعیت
مطلوب
نیمه مطلوب
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الجزایر
آنگوال

0.076135

0.076927

-0.00079

15

قزاقستان

0.051641

0.055388

-0.00375

16

ر و س یه

0.046434

0.052893

-0.00646

17

عربستان سعودی

0.051708

0.063694

-0.01199

18

مکزیک

0.042591

0.055744

-0.01315

19

چین

0.048691

0.065324

-0.01663

20

آذربایجان

0.039931

0.062534

-0.0226

21

ایران

0.040496

0.063942

-0.02345

22

لیبی

0.044599

0.068725

-0.02413

23

کنگو

0.053865

0.085371

-0.03151

24

امارات متحده عربی

0.040222

0.073768

-0.03355

25

عمان

0.038608

0.07357

-0.03496

26

کویت

0.040325

0.079518

-0.03919

27

سودان

0.06055

0.108962

-0.04841

28

قطر

0.033686

0.095056

-0.06137

29

عراق

0.037344

0.099294

-0.06195

30

-0.00647- -0.06195

0.055349

0.050075

0.005274

14

نا مطلوب

منبع :محاسبات نگارندگان

ی )0/ 43 11( ،در جایگ سخن ها
مطابق جدول فوق ،در سال  ،21 20کشور استرالیا با بیشترین میزان ضر تمارپ بی یی یی

تت تتت،

کشور نروژ با ضریب پرامتی ( )0/ 0304 1در جایگاه دوم قرار دارند .همچنین کشور کانادا با ضریب (  )0/ 039649در
جایگاه سوم از نظر شاخصهای مورد مطالعه قرار دارند .همچنین کشور عراق با اختصاص پایینترین میزان ضر بی
پرامتی (  )-0/ 06195به خود در وضعیت نامطلوبی از نظر شاخصهای مورد مطالعه قر روشک لاس نیا رد .دراد را     
ایران نیز با میزان پرامتی (  )-0/ 02345در جایگاه بیست و دوم در میان سی کشور صادرکنندۀ نفت قرار گرفته است.
بح ث
ی ،پیشر و یعامتجا تف
بنا به تعریف کارشناسان ،توسعه پایدار در تعادل میان سه مفهوم رش صتقا د اد یی یی

  

زا تظافح

محیط زیست خالصه می شود .تاکنون بیشتر تحقیقاتی که در زمینه توسعه پایدار انج هتفرگ ما    بیش رب رت ر دعب یو    
اقتصادی توسعه تاکید میکردهاند در حالیکه از ابعاد دیگر توسعه غافل بودهاند .تا جایی که بیشتر برنامهریزیها نی رد ز
راستای توسعه اقتصادی بودهاند .همانطور که در باال اشاره شد کشور استرالیا با وجود آنکه در سال  2006در جایگاه
چهارم قرار داشت اما در سال  21 20با بهبود شرایط خود در شاخصهای مورد مطالعه به جایگاه اول در سال 21 20

ی-
دست پیدا میکند و کشور نروژ و کانادا هر کدام با یک جایگاه افت در سال  21 20در جایگاه دوم و سوم قرار می ی
گیرند .در سال  21 20کشور آمریکا با دو جایگاه افت نسبت به دوره  2006به جایگاه پنجم تغییر پیدا کرده است ،که
گویای سیر نزولی کشور آمریکا در سالهای  2006تا  21 20از نظر شاخصهای مورد مطالعه اس روشک نینچمه .ت    
صه وم یا ر رد هعلاطم د نیب     
عراق در سال  21 20مانند دوره قبل همچنان در نامطلوبترین وضعیت از نظر ش خا ص ص
کشورهای صادر کننده نفت است .در بین کلیه کشورهای مورد مطالعه روسیه با  01جایگاه افت از جایگاه هف مت رد
سال  2006به جایگاه هفدهم در سال  21 20رسیده است .کشور ایران نیز هر چند در سال  21 20مانند سال  2006در
وضعیت نامطلوبی از نظر شاخصهای مورد مطالعه به سر میبرد ،اما باید توجه داشت شرایط ایران نس هرود هب تب   
قبل سیر صعودی داشته است ،به طوری که جایگاه ایران از رتبه بیست و هفتم در سال  21 20به رتب و تسیب ه

مود   

تحلیل شاخصهای توسعه پایدار در 375 ...

در سال  2006ارتقا یافته است .رتبۀ کشورها در ساللله یا

 2006و  21 20در نم کش(ریز رادو لل للل )4مش هدرک صخ   

است.

شکل  :4نمودار رتبه کشورها در سال های  20 06و 2 01 2

برای مشخص شدن بهتر وضعیت کشورها ،با توجه به میزان پرامتی بههه دس لاس رد هدمآ ت    

 2006و س لا

،21 20

کشورهای صادر کننده نفت در این دو دوره در قالب سه تیپ با وضعیت مطلوب ،وضعیت نیمه مطلوب و وض تیع
نامطلوب طبقهبندی شدند.

شکل :5نقشۀ وضعیت کشورها در سالهای  6002و 2 01 2
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نتیجهگیری
منابع طبیعی یکی از مهمترین منابع ثروت ملی در جهان محسوب میشوند .شاید در ابتداي امر اینگونه ت وص ررر شودد
که درآمدهاي فراوان حاصل از منابع طبیعی براي یک کشور ایجاد ثروت کرده و پیشرفت اقتصادي و کاهش فقررر را
ی مه ممم در تسری ععع سر یام هههگ راذ ييي و ب ابند ه لل للل آن رشددد
به دنبال داشته باشد و بنابراین منابع طبیعی میتوانند ع لما ی ی
اقتصادي باشند(ابراهیمی و ساالریان ،) 78:1388 ،ا ّمّما مشاهدات تجربی نشان میدهد برخی از کشورهای دارای من با ععع
ی سههه دهۀۀۀ اخیررر ،باا رشددد
طبیعی ،از جمله کشورهای صادرکنندۀ نفت ،ح ّتّتی با وجود درآمدهای نفتی کالن در طی ی

ی ،فساد د اداری ،رانتتت-
ی هلندی ی
اقتصادی ضعیفی مواجه بودهاند .چرا که منابع طبیعی ،از طریق مختلف ،مانند بیم را ی ی

ن نوععع اقت هداص اا شدهه
ف در عملکردد این ن
ب انحراف ف
جویی ،بیثباتی و سرمایۀ انسانی ،بههه ص یقتسمریغ ترو ممممم موجب ب
یتواننددد فعالیتتتهای ی
ی
است(اثنیعشری و همکاران .) 82:1394 ،به طور کلی ،شوکهای قیمت نفتتت از دو طریققق می ی
اقتصادی یک کشور را تحت تأثیر قرار دهند .یکی از طریق تأثیر بر طرف عرضۀ اقتصاد است که این تأثیرات اصو ًالًالًالًال
ی از طریققق
با وقفه نمایان میگردند و با تأثیرگذاری بر ظرفیت تولیدی کشور نقش خود را آشکار میس نزا ددد .دیگری ی
تأثیر بر تقاضای کل میباشد که میتواند در کوتاهمدت آثار خود را بر فعالیتهای اقتصادی کشور برجای گذارد .بر
این مبنا در این پژوهش به بررسی شاخصهای توسعه پایدار در کشورهای صادر کنن جیاتن .دش هتخادرپ تفن هد      
بوه ناخلگ یاهزاگ و او ههه ههههای
یه یذپ دیدجت یا ر رر رررر ،وض آ تیع ب ب
حاصل از انجام تحقیق نشان داد که شاخص انرژی ی
مهمترین شاخصهای کشورهای نفتخیز در سال  2006و شاخصهای کشاورزی ارگانیک ،انرژیهای تجدید پذیر
ی،
و گازهای گلخانهای نیز مهمترین شاخصهای کشورهای نفتخیز در سال  21 20و شاخصه تیسنج یربارب یا ییی ییی
تخی وم هرود ود رد ز رد   
مواد غذایی کافی و آب کافی کماهمیتترین شاخصهای م فن یاهروشک رد هجوت درو تتتت تتتت
مطالعه است .همچنین نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در سال  ، 2006کش م نیرتشیب اب ژورن رو ی بیرض ناز

     

پرامتی )0/ 43 11( ،در جایگاه نخست ،کشور کانادا با میزان پرامت  ی ( (  )0/ 65 5 04در جایگ روشک تیاهن رد و مود ها    
ایالت متحده آمریکا با میزان پرامتی (  )0/ 037057در جایگاه سوم به لحاظ بهرهمندی از شاخصهاای م رو دد مطالعه
قرار دارند به عبارتی دیگر سه کشور نروژ ،کانادا و آمریکا از نظر شاخصهای مورد مطالعه در رتبههای اول تا س مو
بهرهمندی از شاخصها قرار دارند و دارای وضعیت مطلوبی در بین کشورهای صادر کنن نینچمه .دنتسه تفن هد     
کشور عراق با پایینترین میزان ضریب پرامتی برابر با (  )-0/ 034513در بدترین وضعیت از نظر شاخصه وم یا رد   
ی )0/ 43 11( ،در جایگ سخن ها
مطالعه قرار دارد .در سال  21 20نیز کشور استرالیا با بیشترین میزان ضریب پرامتی ی

ت،
تت تت

کشور نروژ با ضریب پرامتی ( )0/ 0304 1در جایگاه دوم قرار دارند .همچنین کشور کانادا با ضریب (  )0/ 039649در
جایگاه سوم از نظر شاخصهای مورد مطالعه قرار دارند .همچنین کشور عراق با اختصاص پایینترین میزان ضر بی
پرامتی (  )-0/ 06195به خود در وضعیت نامطلوبی از نظر شاخصهای مورد مطالعه قرار دارد .ایران در نی لاس رد ز   
 2006با میزان پرامتی (  )-0/ 03125در میان سی کشور صادر کننده نفت ،در جایگاه بیست و هفتم و در س لا

21 20

با میزان پرامتی (  )-0/ 02345در جایگاه بیست و دوم قرار دارد که این امر هرچند گویای آن است که وضعیت ایر نا
یت ناو به
نسبت به دوره قبل بهتر شده است .از مهمترین دالیل تغییر در جایگاه ایران در دو دوره م م هعلاطم درو ییی ییی
افزایش قیمت نفت از  59 / 52دالر در سال  2006به  601/ 13دالر در سال  21 20اشاره کرد ،به عبارتی میانگین قیمت
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نفت بین سالهای  2006تا  21 20حدود  80 / 36دالر بود است .به طور کلی با وجود ارتق د روشک تیعضو ا ر لاس     
 21 20باید یادآور شد که همچنان وضعیت کشور از نظر شاخصهای مورد مطالعه در وضعیت نامطلوب قرار دارد.
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