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 بسمه تعالی

 مقدمه 
ای بین های مقایسهها و شاخصصادی کشورها با یکدیگر، آمارها، دادهبا جهانی شدن اقتصاد و گسترش پیوندهای اقت

المللی اقدام به گردآوری و انتشار بر همین اساس برخی سازمانهای معتبر بین. کشوری اهمیتی بیش از پیش یافته است

 . نمایندای بین کشوری میهای مقایسهآمارها و شاخص

-گیری های اقتصادی، سرمایهتواند نقشی به سزاء در تصمیمها میشاخصاطالع از آخرین وضعیت کشورمان در این 

ها در لذا در جهت انتشار مستمر و فراگیر اینگونه آمارها و شاخص. گذاران و فعالین تجاری و دیگر ذینفعان داشته باشد

های یاد شده ضمن کمک شاخصداند با انتشار گزارشاتی از آمارها و وظیفه خود می فرآوری داده هاکشور، دفتر آمار و 

در راستای فراهم آوردن شفافیت در فضای کالن اقتصادی کشور، دسترسی فعاالن اقتصادی را به اینگونه نیازها 

های مهم  در همین راستا، معاونت طرح و برنامه با هدف شناسایی و باز نشر اقالم آماری و شاخص. نمایدتسهیل می

را در دستور کار « المللی های بین آمارها و شاخص» دن و تجارت، تهیه گزارش اقتصادی مرتبط با بخش صنعت، مع

های اطالعاتی معتبر  این گزارش که بصورت ادواری منتشر خواهد شد، شامل آمار و اقالم پایگاه. خود قرار داده است

رود که  انتظار می. ه می شودالمللی بوده و فارغ از هر گونه تحلیل تخصصی، صرفاً در قالب آمارهای توصیفی ارائ بین

این سلسله گزارشات از . قرار گیرد( کارشناسانه)های تخصصی  این آمارها بصورت نقادانه مورد بحث، بررسی و تحلیل

 .قابل بهره برداری می باشد نیز طریق پورتال وزارتخانه

 .کسب کار را فراهم سازدامید است این سری گزارشات زمینه بهبود تصمیمات و سیاستگذاری مرتبط با فضای  

و فرآوری داده ها ارائه آن را به دفتر آمار همکاران محترم می توانند نظرات خود در زمینه موضوعات گزارش و ساختار 

.نمایند
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  معرفی شاخص

ترین مسائل مطرح در سطح جهانی و در سطح ملی در بسیاری از  زیستی یکی از مهم در حال حاضر مسائل محیط

در این خصوص برگزار شده و کشورها به   المللی مهمی های بین ها و نشست یا هستند و تاکنون کنفرانسکشورهای دن

داشتن . اند زیست جهانی متعهد شده های متعددی برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت محیط معاهدات و کنوانسیون

زیستی یکی از موضوعات مورد توجه  زیست کشورها و بررسی روند تغییرات محیط اطالعات کافی از وضعیت محیط

این موضوع در شناخت و درك صحیح از وضعیت موجود برای تعیین . مجامع جهانی طی سالهای اخیر بوده است

 به این دلیل تاکنون. کند  ایفا می  های مدیریتی نقش بسیار مهمی تغییرات الزم در نحوه مدیریت و ارائه برنامه

متحد و  زیست از سوی سازمان ملل یز برای نظارت بر فرایندهای تخریب محیطزیستی متعددی ن های محیط شاخص

ك مقایسه  صورت گسترده مال ها که در حال حاضر به شاخص ترین این یکی از مهم .دانشگاهها مطرح شده است

محیطی  بر دو سیاست محوری زیستشاخص مذکور . باشدمی (EPI)1عملکرد محیط زیست شاخص ،کشورها بوده

 :وار استاست

 .کندتنش های محیطی را بر سالمت انسان اندازه گیری میدر آن ، که 6بهداشت محیط (1

 .شودسالمت اکوسیستم و مدیریت منابع طبیعی اندازه گیری میدر این محور ، که 3سرزندگی اکوسیستم (6

 :شودسه زیر شاخص به شرح زیر تعیین می بهداشت محیطدر محور 

  2آثار بهداشتی  -

  5اهو کیفیت  -

  2و بهداشت آب  -

 :شودن میزیر شاخص به شرح زیر تعیی 2 در محور سرزندگی محیط زیست نیز 

 7منابع آب    -

 کشاورزی  -

                                                           
1
 Environmental Performance Index 

2
 Environmental Health 

3
 Ecosystem Vitality 

4
 Health Impacts 

5
 Air Quality 

6
 Water and Sanitation 

7
 Water Resources 
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 جنگل   -

 شیالت  -

 8نوع زیستی و زیستگاهت -

 و انرژی ییآب و هوا اتتغییر  -

 کسب نمودهرا  83 رتبه ،کشور جهان 178در میان   EPIشاخص  در ایران ، 6012اساس گزارش منتشر شده در سال  بر

 کشور بوده است 136از بین  112، (6016سال )گزارش قبلی این در حالی است که رتبه ایران در  .داده است

 معرفی مرجع 

 عات علوم المللی شبکه اطال زیستی دانشگاه ییل و مرکز بین های محیط ن و سیاستوقان توسط مرکزاین شاخص   

کلیه جداول این . شودسال یکبار منتشر می 6تهیه و هر  و با همکاری مجمع جهانی اقتصاد زمین دانشگاه کلمبیا

استخراج گردیده است و دسترسی به  http://epi.yale.edu/epiبه آدرس  دانشگاه ییل گزارش از سایت

 .اطالعات از طریق مراجعه به سایت برای عموم امکان پذیر است
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 Biodiversity and Habitat 
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 6012لغایت  6002طی دوره  (EPI)ر شاخص عملکرد محیط زیسترتبه د _ 1جدول 

 

 كشور

 سال 

6002 

کشور 133ازبین   

6002 

کشور 129از بین   

6010 

کشور 123از بین   

6016 

کشور 136از بین   

6012 

  کشور 178از بین 

 83 112 78 27 53 ایران

 22 109 77 76 29 تركیه

 51 65 52 62 10 مالزی

 23 23 92 51 26 كره جنوبی

وسیهر  31 68 29 102 73 

 118 112 161 105 92 چین

 2 11 17 13 66 آلمان

 62 63 60 61 12 ژاپن

 33 29 21 39 68 آمریکا

 35 86 99 78 59 عربستان
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 رتبه و امتیاز در شاخص عملکرد  _ 6جدول 

 6012در سال ( EPI) محیط زیست
 

 رتبه امتیاز كشور

 83 51.08 ایران

 22 52.91 تركیه

 51 59.31 مالزی

 23 23.79 كره جنوبی

 73 53.25 روسیه

 118 23 چین

 2 80.27 آلمان

 62 76.35 ژاپن

 33 27.56 آمریکا

 35 22.22 عربستان
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  آثار بهداشتی رتبه و امتیاز در زیر شاخص _ 3جدول 
 

 رتبه امتیاز كشور

 102 22.32 ایران

 100 22.02 تركیه

 32 95.38 مالزی

 69 92.93 كره جنوبی

 22 83.16 روسیه

 80 72.63 چین

 1 100 آلمان

 62 99.6 ژاپن

 35 95.33 آمریکا

 38 92.28 عربستان

 

 .شودهر کشور بر مبنای مرگ و میر اطفال وکودکان تعیین می یبهداشتشرایط  ،در این زیر شاخص
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 Health Impacts 
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   هوا كیفیت رتبه و امتیاز در زیر شاخص _ 2جدول 
 

 رتبه امتیاز كشور

 58 88.81 ایران

 72 82.07 تركیه

 55 90.52 مالزی

 122 23.79 كره جنوبی

 29 92.32 روسیه

 172 18.81 چین

 92 78.5 آلمان

 70 82.79 ژاپن

 38 92.21 آمریکا

 73 82.25 عربستان

 

 نو میزان آلودگی هوا و قرار گرفت( هوای داخل منازل)در این زیر شاخص امتیاز هر کشور بر مبنای کیفیت هوای خانگی

 . کنددر معرض ذرات معلق هوای شهری تعیین می
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 Air Quality 
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   و بهداشت آب رتبه و امتیاز در زیر شاخص _ 5جدول 
 

 رتبه زامتیا كشور

 27 75.61 ایران

 53 71.23 تركیه

 25 77.61 مالزی

 37 85.96 كره جنوبی

 96 25.17 روسیه

 109 33.15 چین

 1 100 آلمان

 1 100 ژاپن

 32 82.28 آمریکا

 38 83.28 عربستان

 

این اساس این شاخص از دو جزء دسترسی به آب آشامیدنی و دسترسی به تسهیالت بهداشتی تشکیل شده است و بر 

 .شودامتیاز هر کشور تعیین می
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 Water and Sanitation 
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   منابع آب رتبه و امتیاز در زیر شاخص  _ 2جدول 
 

 رتبه امتیاز كشور

 117 6.77 ایران

 26 28.93 تركیه

 92 8.22 مالزی

 18 83.28 كره جنوبی

 26 61.5 روسیه

 27 18.18 چین

 5 95.18 آلمان

 62 71.62 ژاپن

 36 23.22 آمریکا

 55 68.52 انعربست

 
دهد و بر مبنای آن امتیاز و یه خانه فاضالب مورد بررسی قرار میفاز منظر تصرا این زیرشاخص  وضعیت هر کشور  

 .کندرتبه هر کشور را مشخص می
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 Water Resources 
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 كشاورزی رتبه و امتیاز در زیر شاخص  _7جدول 
 

 رتبه امتیاز كشور

 17 96 ایران

 165 52.27 تركیه

 162 57.28 مالزی

 158 22.98 كره جنوبی

 171 12.93 روسیه

 122 33.85 چین

 95 25.31 آلمان

 120 22.28 ژاپن

 109 21.53 آمریکا

 17 96 عربستان

 

 

این زیر شاخص از دو جزء تشکیل شده که شامل  سوبسیدهای پرداختی کشور در بخش کشاورزی و مقررات مربوط به 

 .باشدیاستفاده از سموم و آفت کششها م
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 شیالت رتبه و امتیاز در زیر شاخص _ 2جدول 
 

 رتبه امتیاز كشور

 28 66.21 ایران

 70 61.9 تركیه

 86 17.2 مالزی

 29 66.62 كره جنوبی

 96 16.73 روسیه

 89 12.28 چین

 91 13.2 آلمان

 28 65.32 ژاپن

 92 3.32 آمریکا

 92 2.23 عربستان
 

 .شودتعیین میدر سواحل یک کشور  و موجودی منابع آبزیانماهیگیری  گسترهی این زیرشاخص بر مبنا
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   نوع زیستی و زیستگاهت رتبه و امتیاز در زیر شاخص -9جدول 
 

 رتبه امتیاز كشور

 168 37.02 ایران

 133 36.26 تركیه

 66 63.37 مالزی

 108 50.2 كره جنوبی

 102 53.39 روسیه

 72 22.23 چین

 1 100 مانآل

 26 73.53 ژاپن

 82 23.35 آمریکا

 61 93.7 عربستان

 

امتیاز هر کشور بر مبنای مناطق زمینی و دریایی حفاظت شده و وضعیت این شاخص از چهار جزء تشکیل شده و در آن 

 .شودگاهها تعیین میزیست
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 Biodiversity and Habitat 
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  رتبه و امتیاز در زیر شاخص-10جدول 

 و انرژی ییآب و هوا اتتغییر
 

 رتبه امتیاز شورك

 100 32.73 ایران

 72 22.56 تركیه

 95 20.62 مالزی

 93 21.55 كره جنوبی

 38 21.06 روسیه

 61 25.12 چین

 31 26.77 آلمان

 82 23.52 ژاپن

 29 52.25 آمریکا

 72 22.23  عربستان

 

تغییرات کربن، دسترسی به  رصدزمینه دکه در است امتیازاتی  متوسط امتیاز هر کشور در این زیرشاخص بر مبنای

 .نموده استکسب  ایالکتریسیته و میزان تولید گازهای گلخانه
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 جنگل رتبه و امتیاز در زیر شاخص -11جدول 
 

 رتبه امتیاز كشور

 12 82.16 ایران

 38 56.35 تركیه

 169 1.28 مالزی

 26 33.72 كره جنوبی

 57 35.07 روسیه

 80 65.32 چین

 70 31.35 آلمان

 35 55.21 ژاپن

 107 12.35 آمریکا

 - - عربستان

 

 .شده است محاسبهاین زیر شاخص بر مبنای سطح جنگل و تغییرات آن در هر کشور 


