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 مقدمه

 هاسانانکه شرایط نظر به اینرو به افزایش است.  یآمارهای این تقاضا برای آمارهای محیط زیست موضوعی نسبتاً جدید است و

 بیعیتنوع زیستی و مدیریت منابع ط ی مانند تغییر اقلیم، کاهش درمسائل محیط زیست به محیط زیست است، توجه به وابسته

 ای ازآمارهای محیط زیست طیف گسترده .است مهمزندگی و کسب کار بر ارائه آمارهای با کیفیت در این حوزه  رد واهمیت دا

های روش آوری داده است وشامل طیف وسیعی از موسسات جمع هستند. منابع آنای میان رشته دهند واطالعات را پوشش می

  شود.ها استفاده میمتعددی برای گردآوری آن

ای هوضعیت و تغییرات شرایط محیط زیست، کیفیت و دسترسی به منابع محیط زیستی، اثر فعالیت ،آمارهای محیط زیست

ایط محیط زیستی در حال تغییر، همچنین رفتارهای اجتماعی و اقدامات اقتصادی انسانی و وقایع طبیعی بر محیط زیست، اثر شر

اتخاذ شده توسط جوامع برای اجتناب یا کاهش این تاثیرات و حفظ و نگهداری ظرفیت محیط زیست برای تامین خدماتی 

 کند.ها را توصیف میضروری برای حیات و رفاه انسان

 مرور شده ،های بین المللی موجود در این حوزهو توصیهرهای محیط زیست پرداخته شده در این گزارش به اهمیت و گستره آما

مورد  "توسعه آمارهای محیط زیستچارچوب "های مرتبط با موضوعات محیط زیستی بر اساس دستورالعمل و آمارها و شاخص

، ارائه شده در مرکز آمار ایران تولید شدهاخیر  هایمرتبط با محیط زیست که در سال مطالعه قرار گرفته و در ادامه آمارهای

 است. 

 ر خانم هایده حجت االسالمیسرکا "FDES چارچوب توسعه آمارهای محیط زیست"ترجمه دستورالعمل  ،در این تهیه گزارش

را  "زیستچارچوب توسعه آمارهای محیط " دستورالعمل های موجود درها و شاخصمولفهو است  مورد استفاده قرار گرفته

 .اندقرار داده مورد بررسی و ارزیابیجناب آقایان عرفاتی و مهاجر 

 اهمیت آمارهای محیط زیست -1

و عوامل  ترین تغییرات آن در طول زمان و مكانمین اطالعات در مورد محیط زیست و مهمأت ،هدف از آمارهای محیط زیست

 آماری با کیفیت برای بهبود دانش محیط زیست، اطالعات ارائه ،ستهدف آمارهای محیط زی است. در نهایت، اصلی مؤثر بر آنها

   .مین اطالعات برای عموم مردم و نیز برای کاربران خاص استأتمبتنی بر شواهد و گیری گذاری و تصمیمحمایت از سیاست

 

 گستره آمارهای محیط زیست -2

های دسترسی به منابع محیط زیستی، اثر فعالیتآمارهای محیط زیست، وضعیت و تغییرات شرایط محیط زیستی، کیفیت و 

های اجتماعی و اقدامات انسان و رخدادهای طبیعی بر محیط زیست، اثر شرایط محیط زیستی در حال تغییر، همچنین کنش

اقتصادی اتخاذ شده توسط جوامع برای اجتناب یا کاهش این آثار و حفظ و نگهداری ظرفیت محیط زیست برای تامین خدمات 

  .کندروری برای حیات و تندرستی انسان را توصیف میض

ن ایاجتماعی و اقتصادی، همپوشان است و ترسیم یك خط تفكیك کننده بین با موضوعات زیست، گستره آمارهای محیط

سائل ( نیست. فراتر از آن، سایر آمارهای اجتماعی و اقتصادی مرتبط برای روشن شدن مهای آماری آسان )و امكان پذیرحوزه

  اجتماعی و اقتصادی، نیز مورد نیاز هستند. محیط زیستی و تسهیل تحلیل یكپارچه از فرآیندهای محیط زیستی،
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های محیط زیستی ابالغی موارد متعددی مانند سیاستنظر به گسترده و حوزه وسیع آمارهای محیط زیست در کشور نیز در 

از آمارهای محیط زیست به اشاره شده است.  و ... به این موضوعاته پایدار مقام معظم رهبری، برنامه ششم توسعه، اهداف توسع

 منظور:

 های کلی محیط زیست ابالغ شده توسط مقام معظم رهبریدستیابی به سیاست •

 ریزی برای آیندهوضعیت محیط زیستی کشور و برنامه بررسی •

 های ملی محیط زیست تهیه حساب •

  SDG1تهیه آمارهای مورد نیاز برای اهداف توسعه پایدار  •

 برنامه ششم توسعه •

  شود.استفاده می

  عبارتند از: های کلی محیط زیست کشورسیاستموضوعات مطرح شده در 

 ایجاد نظام یكپارچه ملّی محیط زیست •

 انگاری تخریب محیط زیست مند منابع حیاتی جرممدیریت هماهنگ و نظام •

 بوم کشورزیست تهیه اطلس •

 تقویت دیپلماسی محیط زیست •

 گسترش اقتصاد سبز •

 نهادینه سازی فرهنگ و اخالق زیست محیطی •

 

 های بین المللی مرتبط با محیط زیست توصیه -3

 های بین المللی متعددی در این زمینه وجود دارد:توصیه ،محیط زیستبا توجه به گستردگی موضوعات مرتبط با 

 )FDES2(چارچوب توسعه آمارهای محیط زیست  •

 )SEEA)3اقتصادی  -های محیط زیستیسیستم حساب •

 )IRWS4(های بین المللی برای آمارهای آب یهتوص •

 )IRES5( های بین المللی برای آمارهای انرژیتوصیه •

                                                           
1 Sustainable Development Goals 
2 The framework for the Development of Environment Statistics 
3 System of Environmental Economic Accounting 
4 The International Recommendations for Water Statistics 
5 The International Recommendations for Energy Statistics 
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 (DRSF6چارچوب آمارهای بالیای طبیعی ) •

 

  

                                                           
6 Disaster Related statistics Framework 
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 زیستحیط م هایمارها و شاخصآ -4

آوری، ها، جمعهای آماری، استانداردها و رویهها را با توجه به روشهای محیط زیستی و سایر دادهزیست، دادهآمارهای محیط

های محیط زیستی را به آمارهای معنادار توصیف کند. این وظیفه آمارهای محیط زیست است تا دادهدهی میترکیب و سازمان

با استفاده از آمارهای محیط  .تاثیر گذار بر آن آنها تبدیل کنداصلی  کننده وضعیت و روندهای محیط زیست و فرآیندهای

های اصلی آمارهای محیط زیستی که یك مجموعه شاخص شود. در این گزارشهای محیط زیستی ساخته می، شاخصزیست

در زمینه محیط  برای تجزیه و تحلیل و گزارش دادندهد و های محیط زیستی را پیشنهاد میحداقلی از اطالعات و شاخص

  شود.، ارائه میزیست کاربرد دارد

   شود: سازی میآماده های محیط زیستی با اهداف زیر بررسی وداده    

 تهیه آمارهای مرتبط با محیط زیست •

 ارائه آمارهای یكپارچه محیط زیست در یك مجموعه •

 تهیه شاخص های توصیه شده توسط سازمان های بین المللی •

 ها در ارائه آمارهای یكسانسازمانهماهنگی بین  •

    

 های آمارهای محیط زیستین اولویتتعی -5

شوند و معموالً از استانداردهای الزم تولید آمار برخوردار نیستد. آمارهای محیط زیست معموالً توسط منابع مختلفی تولید می

دسترسی  دشود. به منظور مقابله با این امر باینمیها حتی بین سازمان های دولتی نیز به اشتراک گذاشته در بعضی موارد داده

ها وضع شود و تعاریف و متدولوژی های آوری دادهبهبود پیدا کند و جریانات مشخصی برای جمع هادادهو به اشتراک گذاری 

 برای منابع داده و فواصل زمانی تولید آن وضع شود. 

(، FDESآمارهای محیط زیست ) نند چارچوب توسعههایی ماابزارهای و مدلسازی این آمارها به برای جمع آوری و یكپارچه

چارچوب ارزیابی کیفیت داده ( SNA7های ملی )(، سیستم حسابSEEA) محیط زیستی -سیستم حسابداری اقتصادی

(DQAF8( و مدل عمومی فزایند کسب و کار آماری )GSBPM9نی ) .از است 

های رسمی )کیفیت، بی طرفی، محرمانگی، مرتبط بودن و اعتماد دولت و جامعه( ابزارهای با در نظر گرفتن اصول بنیادین آمار

های سرشماری، ها )به شیوهآوری دادهها و حفظ محرمانگی در جمعجمع آوری، سازماندهی، تجزیه و تحلیل و انتشار داده

 عنوان گزارش دهنده و ناظر بر آمارها مطرح می شود. شود و به تر میآمارگیری، داده های ثبتی و ...( نقش مراکز آماری پررنگ

های ملی و با توجه به اولویت ی محیط زیستی اهمیت بسیاری دارد وهاهای آمارها و شاخصدر این میان تعیین اولویت

توجه به موضوعات داخلی کشورها، باید اولویت ها مشخص شده و تعیین گردد تولید و ارائه چه آمارهایی حائز اهمیت است. 

ها و سیاستگذاری در کشور کمك کند. به عنوان مثال در به تعیین اولویت توانهای بین المللی نیز میها و گزارشدرخواست

                                                           
7 System of National Accounts 
8 Data Quality Assessment Framework 
9 Generic Statistical Business Process Model 
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ایی و امنیت انرژی مطرح ذکشورهای جنوب آسیا موضوعات تغییرات آب و هوایی، امنیت آب، محیط زیست شهری، امنیت غ

 مشخص شده است. شده و شاخص های مرتبط با هر موضوع 

های محیط شاخصاین گزارش چارچوب توسعه آمارهای محیط زیست به عنوان پایه کار در نظر گرفته شده و  ربدین منظور د

 .شده است نیز بررسی ESCAPو  UNSTAT ،Core set of green economyتوسط ارائه شده زیست 

شاخص  227دسته شاخه و  113سرفصل،  37مولفه فرعی،  15مولفه،  6 ، (FDES) چارچوب توسعه آمارهای محیط زیستدر    

 ارائه شده است. 

 

 FDESهای موجود در تعداد مولفه و شاخص -1 جدول                   

 

 

 

 

 

 

  

 ماخذ: چارچوب توسعه آمارهای محیط زیست                    

        

بررسی  ESCAPو  FDES  ،UNSTAT ،Core set of green economyهای پیشنهادی توسط در این گزارش شاخص

 Core set of green economyشاخص،  UNSTAT 23شاخص،  FDES 227های پیشنهادی تعداد شاخصشده است. 

 شاخص است.  ESCAP 13شاخص و  9

 المللیهای بینهای پیشنهاد دهنده توسط سازمانتعداد شاخص - 2 جدول

 تعداد دهنده پیشنهاد

FDES 227 

UNSTAT 23 

 Core set of green economy 9 

ESCAP 13 

 

 تعداد شرح

 6 مولفه

 15 فرعی های مولفه

 37 سرفصل

 113 شاخص دسته

 227 شاخص 
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 هایشاخص سایر ( ارائه شده است، اشتراکاتی باFDES)شاخص که در چارچوب توسعه آمارهای محیط زیست  227از بین 

   ها دسته بندی و ذکر شده است. ها و اشتراکات آنپیشنهادی وجود دارد. در جدول زیر تعداد شاخص

 های بین المللیهای مشترک بین سازمانتعداد شاخص -3 جدول

 FDES UNSTAT ESCAP شرح

FDES * 23 13 

UNSTATS 23 * 11 
 Core set of green 

economy 
9 6 2 

ESCAP 13 11 * 

 

ها بر اساس ماهیت شاخصها دسته بندی شده است. های پیشنهادی بر اساس تناوب زمانی تولید آندر جدول زیر شاخص

وجود دارد و  شاخص اطالع 56ر خصوص دوره تناوب د. دنشوبه صورت ساالنه، فصلی، ماهانه، روزانه و نامرتب تولید می هاآن

 شود. تولید نمی شاخص 51دهد، های اولیه نشان میبررسی

 ها بر حسب تناوب زمانی تولیدتعداد شاخص - 4جدول 

 شرح
کل 

 هاشاخص

عدم  نامرتب روزانه ماهانه فصلی ساالنه

 اطالع
 تولید

شودنمی  

FDES 227 92 0 15 3 10 56 51 

UNSTAT 23 12 0 3 1 1 1 5 

Core set of 
green 

economy 

9 8 0 0 . 1 . . 

ESCAP 13 8 0 0 . 0 . 5 

 های تحقیق ماخذ: بررسی                   

 

شاخص به صورت آمارگیری  130های آمارگیری مرکز قابل استخراج است و شاخص از نتایج طرح 3شاخص موجود،  227از بین 

 شود. ها تولید میهای مكانی توسط سایر سازمانیا ثبتی یا داده

 بر اساس وضعیت تولیدها تعداد شاخص -5 جدول              

 شاخص تعداد تولید شاخص

 3 در مرکز

 130 در خارج از مرکز

 51 تولید نمی شود
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 43 عدم اطالع

 227 جمع

 های تحقیق ماخذ: بررسی                         

    

از  22.5هستند و ها قابل تولید درصد از شاخص 58.6شاخص  227همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است، از 

 نیست. ها اطالعی موجوددرصد از شاخص 18.9شود و از تولید یا عدم تولید ها تولید نمیشاخص

 

 های بر اساس وضعیت تولیدتعداد شاخص -6 جدول

 کل جمع شرح
 تولید

 شودمی
 درصد

 تولید

 شودنمی
 درصد

 بدون

 اطالع
 درصد

FDES 227 133 58.6 51 22.5 43 18.9 

UNSTAT 23 17 73.9 5 21.7 1 4.3 
 Core set of 

green economy 
9 9 100 0 0.0 0 0.0 

ESCAP 13 8 61.5 5 38.5 0 0.0 

 های تحقیق ماخذ: بررسی                

 

. در شودهای اجرایی تولید میها و دستگاهمحیط زیست موضوعی گسترده و فرابخشی است که توسط تعداد زیادی از سازمان

 بندی شده است. های ذکر شده را دارند، آورده و دستهدستگاه اجرایی که امكان تولید شاخص 27لیست  جدول زیر

 

 ها بر اساس سازمان تولید کننده شاخصتعداد شاخص - 7 جدول

 وزارت نیرو شرح
 آب سازمان

 فاضالب و

شرکت مدیریت 

 منابع آب ایران

وزارت 

 بهداشت

وزارت 

 صنعت

 سازمان

 تحقیقات

 کشاورزی

FDES 28 12 1 6 5 1 

UNSTAT 5 0 0 4 0 0 

 Core set of 
green 

economy 

5 0 0 1 1 0 

ESCAP 0 0 0 3 0 0 

 های تحقیق ماخذ: بررسی     
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 )ادامه(        ها بر اساس سازمان تولید کننده شاخصتعداد شاخص -7 دولج

 شرح

 وزارت

 جهاد

 کشاورزی

 سازمان

 تحقیقات

 کشاورزی

 موسسه

 تحقیقات

 خاک و آب

تحقیقات 

جنگل ها و 

 مراتع

سازمان 

جنگل ها و 

 مراتع

پژوهشکده 

 علوم محیطی

FDES 23 1 7 15 27 13 

UNSTAT 0 0 0 3 8 0 

 Core set 
of green 

economy 

1 0 0 0 0 0 

ESCAP 0 0 0 3 3 0 

 های تحقیق ماخذ: بررسی   

 

 )ادامه(         کننده شاخص ها بر اساس سازمان تولیدتعداد شاخص - 7 جدول

 هاشهرداری شرح

سازمان 

مدیریت 

 پسماند

 شرکت

 کنترل

 هوا آلودگی

مرکز 

پژوهش 

های 

 مجلس

سازمان 

حفاظت 

محیط 

 زیست

سازمان 

هواشناسی 

 کشور

FDES 3 3 13 3 52 8 

UNSTAT 2 2 3 0 5 0 

 Core set 
of green 
economy 

0 
0 

0 
0 3 0 

ESCAP 0 0 0 0 5 0 

 های تحقیق ماخذ: بررسی       
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 )ادامه(         ها بر اساس سازمان تولید کننده شاخصتعداد شاخص - 7 جدول

 شرح

زمین  سازمان

و  شناسی

اکتشافات 

 معدنی

سازمان 

جغرافیایی 

نیروهای 

 مسلح

سازمان 

نقشه برداری 

 کشور

سازمان 

بنادر و 

 دریانوردی

سازمان 

مدیریت 

 بحران

 پژوهشگاه 

زلزله 

 شناسی

FDES 2 1 1 1 4 3 
UNSTAT 0 0 0 0 3 3 

 Core set of 
green 

economy 

0 0 0 0 0 0 

ESCAP 0 0 0 0 3 3 

 های تحقیق ماخذ: بررسی               

 

 ها بر اساس سازمان تولید کننده شاخص         )ادامه(تعداد شاخص - 7 جدول

 شرح
 اقیانوس

 شناسی

انجمن 

 ژئومورفولوژی

 مرکز آمار ایران

 عمومی سرشماری

 مسکن و نفوس

 آمارگیری طرح

 صنعتی هایکارگاه

 آمارگیری طرح

 حال در معادن از

 برداریبهره

FDES 15 1 2 3 4 
UNSTAT 0 0 0 0 0 

 Core set 
of green 

economy 

0 
0 0 0 1 

ESCAP 0 0 0 0 0 

 های تحقیق ماخذ: بررسی                   
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شاخص در سطح استانی، شهرهای منتخب و  79شود، سطح ملی تولید میشاخص در  56شاخص تولید شده،  176از بین 

 شاخص اطالعی در دست نیست.  41شود و از سطح انتشار های تولید میناحیه

 

 تعداد شاخص بر اساس سطح تولید در کشور - 8جدول 

 تعداد سطح تولید

 56 ملی 

 4 استانی

 27 منتخب شهرهای

 48 ناحیه ای

 41 عدم اطالع

 51 تولید نمی شود

 227 جمع

 های تحقیق ماخذ: بررسی                   

 

 های بین الملیمروری بر توصیه -6

   (FDES)چارچوب توسعه آمارهای محیط زیست  6-1

FDES  آمارهای وابسته به آن  ویك ابزار آماری است که بنیان و ساختار الزم برای سازماندهی اطالعات در حوزه محیط زیست

خدمت به عنوان یك مرجع و راهنما برای توسعه آمارهای محیط زیست در سطوح ارائه  ،FDESکند. هدف اصلی عرضه میرا 

 المللی است. ای و بینملی، منطقه

FDES آوری و تفسیر آمارهای محیط زیست و های جمعیك چارچوب جامع، کامل و سازمان دهنده برای هدایت فعالیت

 گیرد.های محیط زیست را در بر میهای موضوعی و منابع مختلف است و تمام جنبههای حوزهآمیختن داده

FDES،  .ختار سازماندهی کننده برای هدایت جمع یك سایك مفهوم چند منظوره و چارچوب آماری جامع و یكپارچه است

کند. طبیعت ها و منابع مختلف را ترکیب میآوری و گردآوری آمارهای محیط زیست را تامین و نیز داده های حاصل از حوزه

 د.دهگیری را پوشش میهای محیط زیست مربوط به تحلیل، خط مشی و تصمیمآن وسیع و کل نگر است و مسائل و جنبه

FDES به دنبال سازگاری با  طوری ساختار یافته که امكان برقراری ارتباط با حوزه های اقتصادی و اجتماعی را دارد. همچنین

است  (SEEA)اقتصادی  -ها )آماری و تحلیلی( برای مثال سیستم تلفیقی حسابداری محیط زیستیها و سیستمسایر چارچوب

 کند. ست همراه با آمارهای اقتصادی و اجتماعی را تسهیل میتجمیع داده در حوزه آمارهای محیط زی FDES و
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 در مراحل توسعه آمارهای محیط زیست  FDESاهداف 

 های آماریهای فرعی و سرفصلدهنده، مؤلفههای تشكیلتعیین محدوده و مؤلفه (1

 دادهها، منابع، دسترسی و خالءهای ( مشارکت در ارزیابی نیازمندی2

 هادادهآوری داده چند منظوره و پایگاه ( هدایت توسعه فرآیند جمع3

 زیست( همكاری در هماهنگی و سازماندهی آمارهای محیط 4 

 

 هاها و شاخصها، سیستمبا سایر چارچوب FDESرابطه  - 1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FDES های فرعی کند که هر کدام از آنها به مؤلفهمؤلفه سازماندهی می 6، آمارهای محیط زیست را به یك ساختار متشكل از

 عبارتند از: مؤلفه،  6شوند. های آماری تفكیك میو سرفصل

 شرایط و کیفیت محیط زیست؛ -1

 ؛ هازیستی و کاربرد آن منابع محیط -2

 ؛ هاطلهپسماندها و بامواد منتشره،  -3

 ؛ وقایع غیرمعمولی و رخدادهای طبیعی -4

 انسان و سالمت محیط زیستی؛  هایسكونتگاه -5

 حفاظت، مدیریت و تعهدات محیط زیست -6

 ها )محیط زیست و مرتبط با آن(شاخص

FDES 

 )آمارهای محیط زیست(

SEEA 

 حسابداری()سیستم 

SNA 

 های محیط زیستداده

 داده های اقتصادی 

 مرتبط

  اجتماعیداده های 

 مرتبط
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 FDES                            مولفه های - 2شكل                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDES س کند و سپگیرند را تعیین میهای محیط زیستی که درون گستره آن قرار میکند که مرز دادهچارچوبی ایجاد می

 کند.آنها را به آمارهای معنادار سازماندهی، ترکیب و گردآوری می

 

 FDESهای فرعی ها و مؤلفهمؤلفه            

 شرایط و کیفیت محیط زیستی :1مؤلفه 

 شرایط فیزیكی :1-1 مؤلفه فرعی 

 دما حداکثر/ حداقل/ میانگینمثال:              

  خاک و پوشش زمین2-1مؤلفه فرعی : 

 خاک فرسایش تاثیر تحت مساحتمثال:              

 هاتنوع زیستی و اکوسیستم :3-1 مؤلفه فرعی 

 بومی / درمعرض خطر/ خارجی هجوم کنندهجمعیت گونه ها / مثال:                                               

 محیط زیستیکیفیت  :4-1 مؤلفه فرعی 

 ها/ های نفتی/ حلّالز هیدروکربنمساحت زمین تحت تاثیر آلودگی ناشی ا مثال:                                        

 اسیدی شدنها/ فلزات سنگین/ آفت کش                                                 

شرایط و  :1مؤلفه 

 کیفیت محیط زیستی

 

: 2مولفه 

 منابع محیط زیستی و 

آنها کاربرد  

مواد منتشره،  :3مؤلفه 

 پسماندها
گاه انسان سكونت :5مؤلفه 

 و سالمت محیط زیست

 

 :4مؤلفه 

قایع غیر معمول و بالیای و

 طبیعی

حفاظت، مدیریت : 6مولفه 

 و تعهدات محیط زیست
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 منابع محیط زیستی و کاربرد آنها :2مؤلفه 

 انرژی غیر: منابع معدنی 1-2 مؤلفه فرعی 

 مثال: ذخایر مواد معدنی غیر انرژی زا                             

  منابع انرژی2-2مؤلفه فرعی : 

 منبعموجودی منابع انرژی تجدید ناپذیر با توجه به مثال:                          

  زمین 3-2مؤلفه فرعی : 

 مثال: زمین تحت تاثیر شور شدن           

  یمنابع بیولوژیك: 4-2مؤلفه فرعی  

 مثال: افزایش منابع ماهیان           

 منابع آب: 5-2 مؤلفه فرعی 

 ها توسط منابع اقتصادیمثال: مجموع برداشت           

 مواد منتشره، پسماندها و باطله :3مؤلفه 

 انتشار مواد خطرناک به هوا1-3 مؤلفه فرعی : 

 گاز نوع به توجه با ای، گلخانه گازهای مستقیم انتشار مجموعمثال:             

 مدیریت فاضالب  و : تولید2-3 مؤلفه فرعی 

 مثال: حجم فاضالب جمع آوری شده             

 مدیریت پسماند جامد و : تولید3-3 فرعی مؤلفه 

   شده لندفیل شده، سوزانده شده، کمپوست شده، بازیافت پسماند مقدارمثال:              

 وقایع غیر معمول و بالیای طبیعی :4مؤلفه 

 بالیای طبیعیو 10وقایع غیر معمول :1-4 مؤلفه فرعی 

 خانمان و زخمی شدهمثال: تعداد افراد کشته/ بی            

 صنعتی هایفاجعه :2-4 مؤلفه فرعی 

    بر اثر وقایع شكست اقتصادی یا افت درآمد برای خرده فروشی یا سایر خدمات اقتصادیمثال:         

 گاه انسان و سالمت محیط زیستسکونت :5مؤلفه 

 گاه انسانسكونت :1-5 مؤلفه فرعی 

 محیط زیست سالمت :2-5 مؤلفه فرعی 

 بنفش ماوراء اشعه معرض در حد از بیش قرارگرفتن لتعداد روزهای از دست رفته به دلیمثال:         

 : حفاظت، مدیریت و تعهدات محیط زیست6مؤلفه 

  مخارج حفاظت محیط زیست و مدیریت منابع :1-6مؤلفه فرعی 

                                                           
10 Extreme events 
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  حكومت و مقررات محیط زیستی :2-6مؤلفه فرعی 

  و مدیریت بحران وقایع غیر معمولآمادگی برای  :3-6مؤلفه فرعی 

  اطالعات و آگاهی محیط زیستی :4-6مؤلفه فرعی 

 

 (SEEA)اقتصادی  -های محیط زیستیسیستم حساب  6-2

، درون و بین محیط زیست هاها و جریان، آمارهای محیط زیست را با توجه به موجودیSEEAهای حسابداری مانند چارچوب

 هایکند، در نتیجه آمارهای محیط زیست را با سیستم حساببر اساس اصول حسابداری ملی سازماندهی مجدد می و اقتصاد

 کند.دهد و تحلیل روابط بین اقتصاد و محیط زیست را تسهیل میپیوند می (SNA)ملی 

 , SEEA Central Framework, SEEA Energy, SEEA Waterسیستم حسابداری اقتصادی محیط زیست شامل 

SEEA Land  شود.  می 

یك ابزار برای آنالیز رابطه متقابل بین محیط زیست و اقتصاد در شرایط  (SEEA)اقتصادی  -های محیط زیستیسیستم حساب

اطالعات محیط زیستی و اقتصادی هایی با رویكرد سازماندهی ، سیستمSEEAفیزیكی و مالی است. در قلب چارچوب مرکزی 

دهد. در هایی مرتبط با تحلیل محیط زیستی و مسائل اقتصادی را پوشش میها و جریانوجود دارد که تا حد امكان موجودی

کند. در استفاده می SNA، از مفاهیم حسابداری، ساختارها، قوانین و اصول SEEAبه کارگیری این رویكرد، چارچوب مرکزی 

-های عملكردی و حساباقتصادی شامل گردآوری منبع فیزیكی و استفاده از جداول، حساب -های محیط زیستیعمل، حساب

 های دارایی برای منابع طبیعی است. 

دارد و بر پایه تئوری و  ارتباط  SNAچارچوب منسجمی است که با  (SEEA)محیط زیستی  -سیستم حسابداری اقتصادی

های کشورها دارای انعطاف پذیری است و لزومی ندارد که تمام آن پیاده به شرایط و ویژگی اصول حسابداری است و با توجه

ها با در نظر داشتن نقش منابع طبیعی بر اقتصاد، سازی شود تا کارایی الزم را داشته باشد. این سیستم راهنمای تولید حساب

 های مورد نیاز به منظور کاهش این تاثیرها است. تاثیر محیط زیست بر اقتصاد و هزینه

 

 محیط زیستی -های اقتصادیچارچوب توسعه آمارهای محیط زیست با سیستم حساب رابطه 6-3

ها را با دهد و دادهها و اجزای آمارهای محیط زیست را نشان میجنبه  (،FDESآمارهای محیط زیست ) چارچوب توسعه

این اطالعات آماری را به  (SEEA)محیط زیستی  -اقتصادی هایکند و سیستم حسابمیاستانداردهای مشخصی یكسان 

 کند. حساب تبدیل می

FDES  وSEEAیست های آماری مكمل هستند که فصل مشترک آنها، محتوای آماری مرتبط با محیط زها/ سیستم، چارچوب

کند، در ها با انسان را ساختاربندی مینگی ارتباط آن، اطالعات کلی در حوزه محیط زیست و چگوFDES(. است )شكل زیر

های ها و تغییرات در موجودی دارایی، روابط متقابل بین اقتصاد و محیط زیست و موجودیSEEAکه چارچوب مرکزی حالی

 کند.محیط زیستی را توصیف می
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 SEEAو  FDES رابطه - 3شكل 

FDESنیست؛ چون هدف آن باقی ماندن به عنوان یك چارچوب پایدار برای  گونه سیستم حسابداری، محدود به هیچ

محدود به هیچ بنیان جامع مفهومی  FDESآمارهای محیط زیست است. همچنین  ازی و تسهیل تولید و توسعهستوانمند

 CFمرکزیاست. از سوی دیگر، چارچوب ده توصیف کننده محیط زیست نیست؛ چرا که این ساختار در سطح جهانی ایجاد ش

SEEA مفاهیم حسابداری، ساختارها، قوانین و اصول ،SNA  را در اطالعات محیط زیستی به حساب آورده و در نتیجه باSNA 

 سازگار است.

به عنوان اجزای اصلی در نظر  FDESکلیدی آمارهای محیط زیست که  هایبه طور مستقیم شامل سرفصل،  SEEAمحتویات 

، تاثیر  های مختلف محیط زیست از جمله کیفیت محیط زیست )هوا، آب و غیره(شامل تمام ویژگی FDESنیست.  ،گیردمی

آب و هوایی و طبیعی  11ها، همچنین وقوع و تأثیر مستقیم مخاطرات طبیعی و رخدادهای شدیدمحیط زیست بر سالمت انسان

 گیرد. در بر میگذاری محیط زیستی شی از ارزشها را تنها به عنوان بخاین جنبه SEEAشود. چارچوب مرکزی و غیره می

ها، جریانات فیزیكی )مقداری( و جریانات مالی تمرکز بر دارایی (SEEA CF)محیط زیستی  -سیستم مرکزی حسابداری اقتصادی

چارچوب مرکزی شود. دارد و شامل معدن و انرژی، خاک، زمین، الوار، آب، انتشارها، پسماند، مخارج نگهداری، مالیات و یارانه می

SEEA کند.های محیط زیستی را به آن وارد میها و داراییکند و اطالعات در مورد منابع طبیعی، آلودگیبا اقتصاد شروع می  

 

 SNAو  SEEAرابطه  6-4

SNA اقتصادی )دولتهای های پولی و روابط بین بخشها را با در نظر گرفتن جنبههای اقتصاد ملی، تولید و داراییفعالیت ،

 گیرد. خانوارها و بنگاه ها( اندازه می

SEEA گیرد:رابطه بین اقتصاد و محیط زیست را اندازه می 

 های طبیعی(دهد )با درنظر گرفتن داراییها را گسترش میمحدوده دارایی 

 کند. مخارج حفاظت از محیط زیست را مشخص می 

  کند.می شود را ثبت میمقادیر منابع اولیه ای که به اقتصاد وارد 

 کند. مقادیر پسماندهای تولید شده و مصرف شده را )منبع تولید آن( ثبت می 

 کند.تغییر در منابع طبیعی خصوصی و عمومی را ثبت می 

                                                           
11  Extreme events 
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 از کجا شروع به کار کنیم:  -9جدول 

 های مرتبطآمارها و حساب هااولویت

 هافرسایش جنگل

 فرسایش خاک

 حساب دارایی زمین

 حساب دارای اکوسیستم

 حساب آب )دارایی، عرضه و مصرف( منابع و کیفیت آب

 حساب اکوسیستم )آب(

 حساب انرژی )انتشار گازها( تغییرات آب و هوایی

 حساب اکوسیستم )کربن(

 حساب پسماند جامد مدیریت پسماند جامد

 حساب اکوسیستم )تنوع زیستی( از بین رفتن تنوع زیستی

 حساب دارای زمین بر محیط زیستتاثیر معادن 

 حساب اکوسیستم

 

 SEEA Water های آبحساب 6-5

به منظور دستیابی به حساب آب به موجودی آب بر اساس منابع، عرضه آب و مصرف آب نیاز است. نبود آمارهای آب مانعی   

نیست بلكه آمارها در خصوص مقدار گیری است. تنها داشتن آمار در خصوص کیفیت آب حایز اهمیت بزرگ در مسیر تصمیم

هایی که از منابع مختلف بدست های آب چارچوبی را در خصوص سازماندهی دادهزمینی مهم است. حسابآب سطحی و زیر

كی آب حایز اهمیت است و در حساب آب گردش آب مد نظر قرار یهای آب چرخه هیدرولوژآورد. در حسابآید را فراهم میمی

های مختلف )کشاورزی، صنعت، خانوار، تامین برق، گاز گی استفاده از آب حاصل از منابع مختلف توسط بخشگیرد و چگونمی

دهد. را در قالب جداول ارائه می  (soil waterو بخار و آب رسانی( به تفكیك منابع آب )آب سطحی، آب زیرزمینی، آب دریا، 

و داده های تحقیقاتی  hydrological dataهای امارگیری، داده های ثبتی، بخش توسط توسط طرحاین  های مورد نیازداده

 شود. حاصل می

 

 

 SEEA Energy حساب انرژی 6-6

های کند. در این حساب جریانجریانات انرژی را بر حسب مقدار ثبت میحایز اهمیت حساب انرژی است که های یكی از حساب

شود و به بررسی ( ثبت میISICهای خانواری، صنعت و ... )کدهای تفكیك بخشانرژی به صورت عرضه و مصرف انرژی به 
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های انرژی به مقدار فیزیكی انرژی، مقدار انرژی مصرفی توسط افراد کشور پردازد. در حسابتاثیرات انرژی بر محیط زیست می

سی زنجیره عرضه و تقاضای انرژی پرداخته شود. در این حساب به برر( و تراز انرژی پرداخته میSNA)با در نظر گرفتن اصول 

 شود. می

 

 (DRSFچارچوب آمارهای بالیای طبیعی ) 6-7

آمارهای  2014پردازد. از ماه می مولفه چهارم از چارچوب توسعه آمارهای محیط زیست به وقایع غیرمعمول و بالیای طبیعی می

راستا گروه کارشناسی آسیا و اقیانوسیه در خصوص آمارهای مرتبط مرتبط با بالیا در دستور کار اسكاپ قرار گرفت و در همین 

رد ها موپنج جلسه کارشناسی تشكیل شد و تعاریف و مفاهیم و طبقه بندی 2017تا سپتامبر  2014با بالیا تشكیل شد. از اکتبر 

ی آوری آمارهای مرتبط با بالیا بررسی قرار گرفت و کشورهای اندونزی، چین، مغولستان و بنگالدش به عنوان پایلوت برای جمع

( منجر DRSF) باالیای طبیعیهای کارشناسی به تهیه و نهایی سازی چارچوب آمارهای بیعی تعیین شدند. نتیجه این نشستط

عبارت است از، تخریب جدی در عملكرد یك اجتماع یا  (Disaster)، بالیا بر اساس چارچوب آمارهای باالی طبیعیگردید. 

تاثیرات  و فراد، جامعه، اقتصاد و محیط زیستیل وقوع اتفاقی خطرناک به دلیل در معرض آسیب پذیری قرار گرفتن اجامعه به دل

ادی حاصل از بالیای گذارد. به منظور کاهش خطرات ناشی از وقوع بالیا، ریسك اجتماعی و اقتصو آثار تخریبی که بر آن می

یر مسكونی و کشاورزی باید جمع اطالعات جمعیتی، مناطق مسكونی، غ ،د. به منظور محاسبه ریسكشوطبیعی محاسبه می

توان استفاده کرد و با جمع آوری اطالعات سال های قبل میتوان ریسك آینده را شود. از داده های سرشماری و ثبتی می آوری

 پیش بینی کرد.

 

 منابع آمارهای محیط زیست -7

 کند:را ترکیب می (شامل موارد زیر)از انواع منابع  های حاصل از طیف وسیعیآمارهای محیط زیست داده

 نیروی گیری مانند جمعیت، مسكن، کشاورزی، بنگاه اقتصادی، خانوار،های سرشماری یا نمونههای آمارگیری )طرحطرح 

 های مختلف مدیریت محیط زیست(؛کار یا جنبه

 (و مقامات هامنابع طبیعی و سایر وزارتخانه مسئولهای دولتی )سازمان آمارهای ثبتی 

 سازیبرآورد و مدل 

 آلودگی هوا، اقلیم، خاک و غیره( )در خصوص کیفیت آب، پایشهای سیستم 

 های جنگلی(منابع آب و پوشش ای از کاربری زمین،برداری ماهوارهعكس :سنجش از دور )برای مثال 

  برای مثال:تحقیقات( غلظت جهانی  علمیCo2) 

 المللیتقاضای داخلی و بین برآوردنها و مطالعات خاص صورت گرفته برای پروژه 

 آمارگیریهای طرح 7-1

تولید آمارهای  آمارگیری بنا به هدف آن در خصوص شوند،آوری میجمع ، از طریق آمارگیریهای محیط زیستیکه دادهزمانی 

ر ها اغلب از سایها همیشه شدنی یا اقتصادی نیستند، در نتیجه دادهآمارگیریشود. با این وجود، این طراحی میمحیط زیست 

متفاوت با تولید آمارهای محیط زیست دارند، به دست  ایکه هدف اولیه های آماری موجود )اجتماعی، اقتصادی، بخشی(طرح

د استفاده قرار گرفتن در آمارهای محیط زیست، ها برای مورممكن است نیاز باشد داده آید. در نتیجه، در بسیاری از موارد،می
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سازماندهی یا دسته بندی مجدد شوند. در مقایسه با آمارهای اقتصادی، آمارهای محیط زیست با یك دشواری دیگر نیز مواجه 

 گنجد.بتی نمیهای حسابداری کسب و کار یا ثمورد نیاز در هیچ نوع از سیستم یهای مثال، در بسیاری از موارد دادههستند. برا

 آمارهای ثبتی 7-2

استفاده از آمار ثبتی یك روش مقرون به صرفه از نظر اقتصادی و منابع برای به دست آوردن اطالعات محیط زیستی است. با 

و  هاواژهداده ها ممكن است نیاز به تلفیق با  و تعاریف ثبتی و آماری وجود دارد، هاواژههایی بین چون معموالً تفاوت این وجود،

 های مورد استفاده در آمارها داشته باشد.دسته بندی

 سایر منابع 7-3

ها حاصل از های آالیندهای برای آمارهای کاربری زمین یا سنجشهای ماهوارههای منابع دیگر )مانند دادهاستفاده از داده

 یاها اغلب برای اهداف ویژهچالش مواجه شود؛ چراکه این داده تواند باها پایش( برای تولید آمارهای محیط زیست میایستگاه

آمارهای محیط زیست، که طبیعتا بین  سازد. با این وجود،الزامات کیفی آمارها را برآورده نمی اند و لزوماًآوری و تالیف شدهجمع

های مناسب آنها را با آمارهای ان به کمك روشها و منابع دارند و تا حد امكچند رشته مشترک هستند، نیاز به تكیه به این داده

 دهند. رسمی پیوند می

 

 های مربوط به آمارهای محیط زیستو سایر گروه هامقوله، هابندیطبقه -8

آماری یا یك فایل  توانند به یك متغیر خاص در یك طرحهای مجزا هستند که میای از مقولههای آماری، مجموعهبندیطبقه 

ندی بحوزه آمارهای محیط زیست دارای هیچ نوع طبقه یابند و در تولید و ارائه آمارها مورد استفاده واقع شوند.ثبتی، تخصیص 

-فعالیت یالمللبندی بینمانند طبقه ،آماری اقتصادیاستاندارد های بندیطبقهالمللی برای اهداف آماری نیست. مورد توافق بین

استفاده از چنین . هستنددر آمارهای محیط زیست مورد استفاده و  مناسب (CPC) محصولبندی طبقهو  (ISIC)اقتصادی های 

 سازد. سازی آمارهای محیط زیست را با آمارهای اقتصادی تسهیل مییكپارچه هایی،بندیطبقه

 

 ل اجرایی کردن آمارهای محیط زیستمراح -9

 ها،فرصت ها، اهداف،ها، مشخص کردن اولویتاطالعات و دانستهها، ریزی استراتژیك )شناخت و آگاهی از اولویتبرنامه -1

 تهدیدها و تهیه برنامه عملیاتی و ارزیابی(

ها، اجرای های شامل تبادل دادههای آماری و سازمانی )رهبری، آگاهی دادن، هدایت، اجرای برنامهساخت مكانیزم -2

 ها(آمارگیری

 (GSBPM)مانند استفاده و بكارگیری مدل  ملیآماری  تقویت نظام -3

  هاتولید حساب -4

 هااستفاده از حساب -5

 تولید آمارهای محیط زیستبین المللی در های چالش -10

 های سازمانی زیر مواجه هستند:محیط زیست با چالش کشورها در تولید آمارهای ملی
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  بر تولید آمارهای محیط زیست، وجود ندارد. برای نظارت در بسیاری از کشورها، یك چارچوب سازمانی منسجم و صریح

یاری به عالوه، در بس اغلب روشن نیست کدام مؤسسه یا مؤسسات مسئول تولید آمارهای محیط زیستی گوناگون هستند.

 شوند.منتشر نمی آوری،زیست حتی بعد از جمعاز کشورهای در حال توسعه، آمارهای محیط 

 محیط زیست و سایر مؤسسات  مراکز آماری، سازمانمحیط زیست )برای مثال،  مؤسسات گوناگون درگیر تولید آمارهای

ها را به اشتراک بخشی در حوزه آب، هوا، جنگل، کشاورزی و غیره( در بیشتر اوقات با یكدیگر همكاری نداشته و داده

 شود. ها میگذارند که اغلب باعث تكرار تالشنمی

 محیط زیست در تمام سطوحآمارهای گان و کاربران ارتباط و همكاری ناکافی بین تولیدکنند. 

  های مورد نیاز برای ایجاد یك برنامه محیط زیست، ایده روشنی از حداقل نیازمندی ها و سازمانمراکز آماری کشوراغلب

 آماری محیط زیستی ملی ندارند.

  دات کلیدی باشمؤسسها بین گذاری دادهبه اشتراکهای نامهموافقتتواند به شكل می ملی زیرات ملی و مؤسسهمكاری 

با وظیفه هماهنگی تولید آمارهای محیط  اییا بین مؤسسه نفعان متعددبرای ذیخط مشی ایجاد یك و اغلب نیازمند 

 است.  زیست

 

 های استفاده کننده از آمارهای محیط زیستهای اصلی و گروهکاربر -11

 شامل )و نه محدود به( موارد زیر است:  آمارهای محیط زیست در خدمت طیف وسیعی از کاربران،

 در تمام سطوح گذارانگیران و سیاستتصمیم -

 ها و جامعه مدنیعامه مردم، شامل رسانه -

 گران و محققینتحلیل -

 دانشگاهیان -

 های بین المللیآژانس -

 

 مرکز آمار ایرانتولید آمارهای مرتبط با محیط زیست در  -12
 

 طرح های مرتبط با محیط زیست اجرا شده در مرکز آمار ایران 12-1

های پیش رو های آمارگیری مرتبط با انرژی و محیط زیست انجام داده است و برای سالهای اخیر طرحمرکز آمار ایران در سال

 های مدونی در این خصوص دارد. نیز برنامه
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 های محیط زیستی خانوارهای شهریمقدار مصرف انرژی و ویژگیطرح آمارگیری از  12-1-1

  "های انرژی در بخش خانوار در نقاط شهریمصرف حامل"تحت عنوان طرح آمارگیری از  1390این طرح برای اولین بار در سال 

های انرژی و ویژگی هایحامل مصرف" تحت عنوان طرح آمارگیری از با ادغام دو طرح 1395نمونه اجرا شد و سال  15136با 

 نمونه اجرا شد.  10010با  "محیط زیستی خانوارهای شهری

بررسی  و در نقاط شهری کشور ه تفكیك استانب های انرژی خانواربرآورد مقدار مصرف حاملهدف کلی از اجرای این طرح 

 بخش بدین شرح است: 13است. پرسشنامه این طرح آمارگیری شامل  ی شهری کشورزیستی خانوارهامحیطرفتارهای 

 مشخصات آماری -بخش اول      

 نام و نشانی و مشخصات خانوار  -بخش دوم      

 مشخصات واحد مسكونی و وسیله نقلیه   -بخش سوم      

 پسماند و پساب -بخش چهارم      

 آب      -بخش پنجم      

 کود و آفت کش  -بخش ششم      

 تجهیزات خانوارامكانات و  -بخش هفتم       

 سایر لوازم و تجهیزات خانوار  -بخش هشتم      

   گرمایشی تجهیزات و امكانات –بخش نهم       

 وسایل و امكانات سرمایشی -بخش دهم      

  روشنایی –بخش یازدهم       

   خانوار اعضای عمومی مشخصات – دوازدهمبخش       

 وضعیت تكمیل پرسشنامه -همسیزبخش       

 برخی نتایج مهم این طرح به شرح زیر است: 

 13958گاز طبیعی، آب و برق در سال تعداد پرسشنامه های دارای شناسه قبض  - 10جدول 

 قبض برق شناسه قبض آب لوله کشی شناسه گاز طبیعی قبض شناسه هشد تکمیل پرسشنامه تعداد

9556 4971 4929 5550 

- 52% 51.6% 58.1% 

 1395-های محیط زیستی خانوارهای شهریهای انرژی و ویژگیماخذ: مصرف حامل
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برحسب زیر بنای کل، زیربنای گرم و خنک شده به تفکیک نوع واحد شهری واحدهای مسکونی  - 11 جدول

 1390_1395مسکونی: 

 تعداد سال مشخصات

 زیربنا بر حسب متر مربع

 کل زیربنا
درصد زیربنایی 

 شودکه گرم می

 زیربنایی درصد

 شودمیخنك  که

 کل واحد مسكونی
 67.7 77.1 1596393783 14782114 90سال 

 76.0 79.8 1853272194 17679243 95سال 

 آپارتمانی
 80.5 85.5 572451865 5992212 90سال 

 86.0 88.6 781295636 7998335 95سال 

 غیرآپارتمانی
 0.013 72.3 1023941918 8785543 90سال 

 68.7 73.4 1071976558 9669264 95سال 

 1395، 1390 -های محیط زیستی خانوارهای شهریهای انرژی و ویژگیماخذ: مصرف حامل   

-می گرم و خنکنیاز گرمایشی خیلی زیاد و درصدی از زیربنای واحد مسکونی که  های دارایاستان -12جدول  

 1395-شود

 درصدی از زیربنا که خنک می شود درصدی از زیربنا که گرم می شود استان

 82,0 31,8 آذربایجان شرقی

 68,4 40,3 آذربایجان غربی

 75,2 48,2 کردستان

 73,7 50,0 چهارمحال

 90,4 79,6 همدان

 82,4 53,3 زنجان

 91,2 14,9 اردبیل

 85.9 81,6 مرکزی

 86.4 88,5 کرمانشاه

 83.5 83,3 رضوی خراسان

 88.8 90,7 لرستان

 81.0 76,9 احمد بویر و کهگیلویه

 1395 -های محیط زیستی خانوارهای شهریهای انرژی و ویژگیماخذ: مصرف حامل
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 1395-شودمیو خنک گرم  دی از زیربنای واحد مسکونی کهنیاز گرمایشی زیاد و درص های دارایاستان -13جدول 

 خنک می شوددرصدی از زیربنا که  درصدی از زیربنا که گرم می شود استان

 85.9 81,6 مرکزی

 86.4 88,5 کرمانشاه

 83.5 83,3 رضوی خراسان

 88.8 90,7 لرستان

 81.0 76,9 احمد بویر و کهگیلویه

 1395 -های محیط زیستی خانوارهای شهریهای انرژی و ویژگیماخذ: مصرف حامل

 

 1395-شودمیخنک و گرم  زیربنای واحد مسکونی کهدرصدی از نیاز گرمایشی متوسط و  های دارایاستان -14جدول      

 درصدی از زیربنا که گرم می شود درصدی از زیربنا که خنک می شود استان

 89.3 80.9 گیالن

 89.6 77.0 مازندران

 72.3 68.2 اصفهان

 76.2 81.9 ایالم

 67.1 62.4 سمنان

 91.7 93.6 قم

 61.4 65.0 یزد

 93.8 96.1 تهران

 59.3 51.4 گلستان

 61.1 66.6 خراسان جنوبی

 90.8 90.3 البرز

 67.4 77.8 سیستان

 84.9 84.7 کرمان

 81.9 72.5 خراسان شمالی

 70.7 73.9 فارس

 1395 -های محیط زیستی خانوارهای شهریهای انرژی و ویژگیماخذ: مصرف حامل      
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 1395-شودمیو خنک نیاز گرمایشی کم و درصدی از زیربنای واحد مسکونی که گرم  استان های دارای -15جدول    

 درصدی از زیربنا که گرم می شود درصدی از زیربنا که خنک می شود استان

 64.1 75.2 خوزستان

 45.7 90.9 بوشهر

 7.2 97.1 هرمزگان

 1395 -خانوارهای شهریهای محیط زیستی های انرژی و ویژگیماخذ: مصرف حامل       

 

   1395و  1390 -19درصد واحدهای مسکونی بر اساس رعایت حداقل یکی از موارد مبحث  -4نمودار 

 

 1395 -های محیط زیستی خانوارهای شهریهای انرژی و ویژگیماخذ: مصرف حامل       

 

 )کیلوگرم(  1395-متوسط و سرانه مصرف پسماند هفتگی خانوار  -16جدول 

 سرانه  پسماند تر سرانه کل پسماند کل 

 پسماند تر

پسماند 

 خشک

سرانه پسماند 

 خشک

175،547،535 9.7 128،680،985 7.1 46،866،550 2.6 

 1395 -های محیط زیستی خانوارهای شهریهای انرژی و ویژگیماخذ: مصرف حامل       
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 خانوارها بر اساس جدا یا تفکیک کردن انواع پسماند  )درصد( - 5نمودار         

 

 1395 -های محیط زیستی خانوارهای شهریهای انرژی و ویژگیماخذ: مصرف حامل       

 

 1395- و سرانه خانوارها بر اساس استفاده از وسایل یکبار مصرف پالستیکی تعداد - 17جدول 

(مترسانتی) سفره دیس کاسه، بشقاب، لیوان کارد، قاشق و چنگال   

(میلیون) وسیله تعداد  14.5 45.9 18.9 32.3 

 750 11 14 11 سرانه

 1395 -های محیط زیستی خانوارهای شهریهای انرژی و ویژگیماخذ: مصرف حامل       

 

 1395-سرانه مصرف انواع کیسه در هفته  - 18جدول    

 پالستیكی شفافکیسه  کیسه مخصوص زباله کیسه فریزر 

 8 4 11 سرانه

 1395 -های محیط زیستی خانوارهای شهریهای انرژی و ویژگیماخذ: مصرف حامل       
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 حداقل استفاده خانوارهای شهری از امکانات و تجهیزات گرمایشی  )درصد( - 19جدول             

گرمایشی امکانات  1390 1395 

 8.8 2.8 پكیج

 0.1 0.4 اسپلیت

گازی شومینه  1.6 0.5 

گازی بخاری  79.4 75.1 

نفتی بخاری  3.1 1.8 

برقی بخاری  1.3 1.2 

عالالدین چراغ  1.4 1.6 

کوئلفن  0.1 0.1 

 7.0 7.7 شوفاژ

گازی شومینه و شوفاژ  0.4 0.2 

گازی بخاری و شوفاژ  0.1 0.4 

ترکیبات سایر  0.3 2.5 

 0.7 0.5 نشده اظهار

 1395 -های محیط زیستی خانوارهای شهریهای انرژی و ویژگیماخذ: مصرف حامل              

 

 رمایشی  )درصد(امکانات و تجهیزات سحداقل استفاده خانوارهای شهری از  - 20جدول            

گرمایشی امکانات  1390 1395 

 0.4 0.2  چیلر

کوئلفن  0.2 0.2 

برودتی پكیج  0.2 0.3 

گازی کولر  8.8 9.8 

آبی کولر  57.3 56.8 

 5.4 9.0 پنكه

گازی کولر و آبی کولر  0.5 0.8 

پنكه و گازی کولر و آبی کولر  0.3 0.7 

پنكه و آبی کولر  12.7 14.0 

پنكه و گازی کولر  9.4 11.5 

چیلر و پنكه  0.003 0.1 

کوئلفن و پنكه  0.01 0.0 

پكیج و پنكه  0.03 0.0 

ترکیبات سایر  - 0.1 

 0.1 1.1  نشده اظهار

 1395 -های محیط زیستی خانوارهای شهریهای انرژی و ویژگیماخذ: مصرف حامل               
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 برداریاطالعات محیط زیستی معادن در حال بهره 12-1-2

مارگیری به حدود آطرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور ساالنه اجرا می شود و از طریق مصاحبه حضوری مامور 

شود. یك بخش از پرسشنامه این طرح به ویژگی های محیط زیستی پرسشنامه تكمیل می ،برداریدر حال بهره معدن 5000

 معادن اختصاص دارد. 

برداری کشور، به ارائه اطالعات در خصوص تعداد معادن دارای فاضالب، زیستی معادن در حال بهرههای محیط نشریه ویژگی

 پردازد. یم مقدار فاضالب، نوع سیستم تصفیه فاضالب، روش دفع مواد باطله، مقدار و ارزش سرمایه گذاری در بخش محیط زیست

 

 سیستم فاضالب برداری بر حسبهای معادن در حال بهرهویژگی -21جدول     

 سال
 معادن تعداد

 فاضالب دارای

 دارای معادن درصد

 در معادن به فاضالب

 برداری بهره حال

 دارای معادن

 تصفیه سیستم

 فاضالب

 معادن درصد

 سیستم دارای

 فاضالب تصفیه

1390 1404 26.8 392 27.9 

1391 1460 27.5 459 31.4 

1392 1597 29.3 494 30.9 

1393 1509 28.8 486 32.2 

1394 1039 19.9 627 60.3 

1395 1253 25.5 694 55.4 

 1390-1395 -برداری کشورماخذ: نتایج آمارگیری از اطالعات محیط زیستی معادن در حال بهره
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 )درصد(         : کشور برداريمعادن در حال بهرهتولید شده برحسب فعالیت در  فاضالب مقدار - 6 نمودار 

 

 

 ترنفر کارکن و بیش 10های صنعتی دارای مقدار مصرف انرژی کارگاه 12-1-3

. اطالعات شودهر سال منتشر می 1382از سال   ترنفر کارکن و بیش 10های صنعتی دارای سری زمانی مصرف انرژی در کارگاه

به دست آمده است. در این نشریه مقدار تر نفر کارکن و بیش 10های صنعتی دارای این نشریه از نتایج آمارگیری از کارگاه

شود. مقدار مصرف ارائه می، (ISIC Rev3) های آمارگیری شدهنوع فعالیت اقتصادی کارگاه استان و  مصرف انرژی بر اساس

انرژی بر اساس نوع حامل و به تفكیك نوع مصرف )مواد اولیه، موتور برق، خط تولید، گرمایش و سرمایش، حمل و نقل، سایر( 

  شود. منتشر می

 

 1394-1390نفر کارگن و بیشتر  10های صنعتی مقدار و سرانه مصرف انرژی کارگاه -22 جدول

 1394 1393 1392 1391 1390 شرح

 مصرفی انرژی مقدار

)هزار بشكه معادل نفت 

   خام(

224573 230418 246795 260928 255401 

سرانه مصرف انرژی 

 )بشكه معادل نفت خام(
15010 15586 16792 18055 19462 

 

استخراج  

استخراج  57/6سنگ مس

13/8سنگ آهك

استخراج  

11/2سنگ آهن

استخراج  

10/6شن و ماسه

استخراج

3/9سنگ سرب و روی
2/9سایر معادن
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 نفر کارکن و بیشتر 10های محیط زیستی کارگاه های صنعتی طرح آمارگیری از ویژگی 12-1-4

های کشور تر در سطح تمامی استاننفر کارکن و بیش 10های ساالنه در سطح کارگاه 1382تا سال  1377این طرح از سال 

 .به اجرا درآمده استمجدداً  1393اجرا شد و در سال  ایران آمار توسط مرکز استان( 31)

مقدار آب و اطالعات  استهای صنعتی های محیط زیستی کارگاهها و شاخصارائه آالیندههدف کلی از اجرای این طرح،   

ارزش ، ارگاهکمقدار پسماند صنعتی ، مقدار فاضالب صنعتی بازیافت شده کارگاه، مقدار فاضالب صنعتی کارگاه، مصرفی کارگاه

 المللی زیست محیطی کارگاههای بینتعداد گواهینامه، های مختلف زیست محیطیهای کارگاه در بخشگذاری یا هزینهسرمایه

 آید. بدست می تعداد شاغالن واحد محیط زیست کارگاهو 

 

 تر نفر کارکن و بیش 10های صنعتی دارای کارگاه های محیط زیستیویژگی 12-1-5

هایی از پرسشنامه این طرح، به پرسش سوال شود ونفر کارکن و بیشتر هر سال اجرا می 10های صنعتی آمارگیری از کارگاهطرح 

ی های صنعتکارگاه های محیطزیستیویژگی»نشریه در خصوص مقدار مصرف آب و فاضالب و پسماند صنعتی اختصاص دارد. 

 یاطالعاتاین نشریه . دهدبه بعد را ارائه می 1388های سال داده ت سری زمانیصوراطالعات مذکور را  «ترارکن و بیشنفر ک 10

های صنعتی به ویژه مقدار پسماند جامد، پسماند مایع، مقدار فاضالب صنعتی، زیستی کارگاههای محیطخصوص شاخصدر 

 اسـتاندارد بندیو رقمی طبقهمقدار آب مصرفی و خریداری و به تفكیك استان و نوع فعالیت اقتصادی بر اساس کدهای د

 . ددهمیویرایش سوم ارائه  -اقتصـادی هایفعالیت رشـته تمامی المللـیبین

 

 آمارهای ثبتی مرتبط با محیط زیست 12-2

گیرد. همانطور که در ها را دربرمیای بسیار گسترده و فرابخشی است و طیف وسیعی از شاخصآمارهای محیط زیست حوزه

ها شاخص در چارچوب توسعه آمارهای محیط زیست اشاره شده است که بیشتر این شاخص 227اشاره شد، این گزارش  1جدول 

 . مانند شوندهای اجرایی متعددی تولید میها و دستگاهدارند و توسط سازمانماهیت ثبتی 

 میكرون 2.5میكرون /  10غلظت ذرات با قطر کمتر از  •

 آلودگی از سطح مجاز فراتر میرودتعداد روزهایی در سال که  •

 ذخایر منابع انرژی •

 موجودی منابع انرژی تجدید ناپذیر با توجه به منبع •

 مقدار بارش •
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 حجم فاضالب جمع آوری شده •

 جمعیت متصل به تصفیه فاضالب •

 

 های پیش روفعالیت -13

 بین  هایو توصیه های کشوراولویتها و های محیط زیست کشور با در نظر گرفتن سیاستتعیین نیازهای آماری و شاخص

 المللی

  دفتر  ها مانندهای آماری و آمارهای ثبتی و دفاتر سایر معاونتدر معاونت طرح سایر دفاتر موضوعیهمكاری با جلب

های کالن و پژوهشكده آمار به منظور هماهنگی در اقالم مرتبط و دفتر شاخص ، دفتر شاخص قیمتهای اقتصادیحساب

 محیط زیست با موضوعات

 مار و ایران استارزآدر قالب برنامه ملی  های مرتبط با محیط زیستها و سازمانجلب همكاری دستگاه 

 ها بر اساس دستگاه تولید کننده، سطح تولید و دوره زمانی تولیدنهایی کردن اقالم و شاخص 

 هااز دستگاه ها و سازمانهای مورد نیاز اقالم آماری و شاخص اخذ 

  های محیط زیستیشاخص و سامانه از اقالمتهیه 

 تعیین تكلیف اقالمی که نیاز به اجرای طرح آمارگیری دارند 

 به صورت ثبتی، طرح آمارگیری( شودتعیین تكلیف اقالمی که تولید نمی( 

 ا در مرکز یهای موجود نیاز دارند. )گنجاندن اقالم در طرح ن تكلیف اقالمی که به منظور تولید به طرح آمارگیریتعیی

 تعریف طرح های آمارگیری جدید(

 

 های پیش روچالش -14
  گستردگی موضوعات مرتبط با محیط زیست )گستردگی موضوعات به ارتباط زیاد با دستگاه های متعدد و دانش در حوزه های مختلف

 نیاز دارد.(

  ای برای بهبود این حوزه مشخص نیست و برنامهنبود برنامه آماری در حوزه محیط زیست )نیازها و کمبودها و آمارهای موجود در

 ای صورت میگیرد.(وجود ندارد و فعالیت ها به صورت پراکنده و بر اساس نیازهای دوره

 نفر نیروی کارشناسی وجود دارد که در قالب یك گروه با  6)در چارت دو گروه انرژی و محیط زیست با  کمبود تعداد نیروهای گروه

 ل به فعالیت است.(سه نفر کارشناس مشغو

  فاتر بین دزیاد ا توجه به گستردگی موضوع محیط زیست هماهنگی )بهای مرکز کافی بین دفاتر موضوعی و معاونتنبود هماهنگی

 ها الزم است.(معاونت مرکز و

 با یكدیگر و با مرکز آمار ایران ی مرتبط با محیط زیستهانبود هماهنگی بین سازمان 

  محیط زیست آمارهای  بهبا محیط زیست ط های مرتبسازمانعدم احساس نیاز 

  مهمترین دستگاه اجرایی کشور در حوزه محیط زیست )سازمان حفاظت محیط زیست( از قدرت اجرایی و نیروی کافی )به خصوص

 در حوزه آمار( برخوردار نیست.
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 و پیشنهادات بندیجمع -15
 محیط آمارهای گستره. ددهمی پوشش را اطالعات از ایگسترده طیف و است ایو میان رشته جدید نسبتاً موضوعی ،زیست محیط آمارهای

( ذیرپ امكان و) آسان آماری هایحوزه این بین کننده تفكیك خط یك ترسیم و است همپوشان اقتصادی، و اجتماعی موضوعات با زیست،

 .نیست

 و ترکیب آوری،جمع ها،رویه و استانداردها آماری، هایروش به توجه با را هاداده سایر و زیستی محیط هایداده زیست، محیط آمارهای

 و وضعیت کننده توصیف معنادار آمارهای به را زیستی محیط هایداده تا است زیست محیط آمارهای وظیفه این. کندمی دهیسازمان

 .کند تبدیل آنها آن بر گذار تاثیر اصلی فرآیندهای و زیست محیط روندهای

 ضیبع در. نیستد برخوردار آمار تولید الزم استانداردهای از معموالً و شوندمی تولید مختلفی منابع توسط معموالً زیست محیط آمارهای

 ذاریگ اشتراک به و دسترسی باید امر این با مقابله منظور به. شودنمی گذاشته اشتراک به نیز دولتی هایسازمان بین حتی هاداده موارد

 زمانی فواصل و داده منابع برای های متدولوژی و تعاریف و شود وضع هاداده آوریجمع برای مشخصی جریانات و کند پیدا بهبود هاداده

 . شود وضع آن تولید

 آمارهای تولید منظور به. شودمی تولید...  و هاسرشماری آمارگیری، هایطرح ثبتی، آمارهای مانند متعددی منابع از زیست محیط آمارهای

 و تهدیدها ها،فرصت اهداف، ها،اولویت کردن مشخص ها،دانسته و اطالعات ها،اولویت از آگاهی و شناخت شامل برنامه داشتن به با کیفیت

 ا،هداده تبادل شامل ایهبرنامه اجرای هدایت، دادن، آگاهی رهبری، شامل سازمانی و آماری مكانیزم ساخت ارزیابی، و عملیاتی برنامه تهیه

 .است نیاز ملی آماری نظام تقویت و هاآمارگیری اجرای

سازمان به  27قلم و شاخص و  227. حداقل ارهای محیط زیست اهمیت داردسازی آمگردآوری و یكپارچه تدوین برنامه آماری به منظور

های آماری بر اقالم و شاخص آمارهای این حوزه، بایدعنوان تولید کننده، آمارهای محیط زیست شناسایی شده است. به منظور جمع آوری 

های مورد نیاز مشخص شده و در منابع تولیدی اقالم و شاخصو  ، سطح تولید و دوره زمانی تولید مشخص شدههای کشوراولویت اساس

 ها اقدام کرد. ملی آمار و ایران استارز به جلب مشارکت این دستگاه قالب برنامه

توجه به گستردگی موضوعات محیط زیستی، تقویت کارشناسی گروه به لحاظ کیفی و کمی حائز اهمیت است و ضروری  در این خصوص با

نیازهای آماری این حوزه ای بودن این آمارها( هماهنگی صورت گیرد و ها و دفاتر مرکز آمار ایران )با توجه به میان رشتهاست بین معاونت

های مرتبط با موضوع قرار ها و فعالیتو محیط زیست در جریان دادهگروه آمارهای انرژی ران اخذ شده و های مرکز امار ایتوسط سایر طرح

 گیرد. 

ها بوده و اهمیتی به ، این در حالی است که آمار از موضوعات فرعی سازماناهمیت بسیار دارد هاها و سازمانایجاد هماهنگی بین دستگاه

 رشته ای به هماهنگیکه بخش محیط زیست به دلیل ماهیت میانکنند به ویژه ایناحساس نیاز نمی آماردهند و به حوزه این موضوع نمی

. سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان مهمترین دستگاه اجرایی در حوزه محیط ها نیاز داردها و سازمانو تعامل بیشتری بین دستگا

 صوص در حوزه آمار( برخوردار نیست.خزیست کشور، از قدرت اجرایی و نیروی کافی )به 

 شود: پیشنهاد می برای دستبابی به آمارهای محیط زیست

 .برنامه آماری در این حوزه تدوین شود 
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 ها و اقالم اماری تعیین شود.شاخص 

 .شیوه تولید آمار مشخص شود 

 های متولی تعیین شود. دستگاه 

 تشكیل شود. جلسات منظم ها به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاه 

 ها و دفاتر مرکز آمار هماهنگی الزم برقرار شود. بین معاونت 

  .گروه آمارهای انرژی و محیط زیست به لحاظ کمی و کیفی تقویت شود 
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