محیطشناسی،دورة،41شمارة،2تابستان،1394صفحة 447-464
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 .3کارشناسیارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید چمران اهواز
تاریخ وصول مقاله93/9/27 :

تاریخ پذیرش مقاله93/12/3 :

چکیده

امروزه تداوم رشد شهرنشینی ،بهویژه با شکل و کارکردی که در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران دارد ،هشداری بور ناپایوداری
شهرنشینی است .برای حفظ پایداری اکوسیستم شهری ،وظیفۀ انسان بهرهمندی پایدار از محیطزیسوت شوهری و پیشوگیری از انوواه
آالیندههای زیستمحیطی در شهرهاست .تحقیع حاضر ،از نوه کاربردی و روش آن توصیفی -تحلیلی است .هدف تحقیع ،ارزیوابی و
اولویتبندی شاخصهای ناپایداری زیستمحیطی در کالنشهر اهواز است .برای دستیابی به هدف مذکور ،فرایند تبودیل معیارهوا بوه
شاخصهای کمی انجام شد و شاخص و زیرشاخصها در چارچوب مدل تحلیل سلسلهمراتبی  ،AHPوزندهی شدند .همچنین ،بورای
تحلیل مکانی -فضایی دادهها ،از نرمافزار  GISاستفاده شده است .در این تحقیع ،مهمترین معیارهای تبیینی برای ارزیوابی ناپایوداری
زیستمحیطی ،عبارتاند از :آلودگی صدا ،آلودگی خاک ،آلودگی هووا ،آلوودگی آب ،آلوودگی صونعتی و آلوودگی پسوماندهای شوهری.
یافتههای تحقیع ،بیانگر آن است که اهواز بر اساس معیارهای تحت بررسی ،در شرایط زیستمحیطی ناپایوداری قورار دارد و در بوین
معیارهای مذکور ،مهمترین عامل در ناپایداری زیستمحیطی اهواز ،معیار آلودگی هوا با وزن نهایی ( 0/280شناخته شد.
كلیدواژه

اکوسیستم شهری ،رشد شهرنشینی ،کالنشهر اهواز ،محیطزیست شهری ،ناپایداری زیستمحیطی.

 .1سرآغاز

روزرنه با آن مورجه رند و محدوایتهای محیطی رر به طتور

بحث رز پایدرری و توسع پایدرر بدون توجه به شتهرها و

مستتتدیم ارا م تیکننتتد (جمعتتهپتتور  .)1392شهرنشتتینی

شهرنشتتینی ب تیمعنتتا خورهتتد بتتوا .شتتهرها عامتتل رصتتلی

به منزل اومین رندالب ار فرهن

رنسان سبل اگرگونی ار

ریجااکنندۀ ناپایدرری ار جهان به شمار میروند و ار ورقع

روربط متدابل رنسان ها با یکدیگر شده رست که بتا رفتزریش

پایدرری شهری و جهانی هتر او مفهتومی ورحدنتد .بتروز

جمعیت شهرنشین بهره برارری رز محیط تشدید متی شتوا.

بحررن های محیطی ار شهرها و مستائلی همچتون آلتواگی

ار رند اه گ شته رشتد شتتابان شهرنشتینی و گستتر

هور آب خاا و کمبوا منتابع آب و مصترر زمتین هتای

فعالیتهای صنعتی زیرستاخت هتای شتهری رر کتاهش و

کشاورزی تجدیدناپ یر گر شدن زمین و تغییررت رقلیمتی

ضایعات زیستمحیطی رر رفزریش اراه رستت و شتهرها بتا

و غیره مسائلیرند که رمروزه نه تنها برری ارنشمندرن مسائل

رشد هممعنی شتدهرنتد و بته طتور فزرینتدهری ار معتره

رساسی به شمار میروند بلکه شهروندرن و آحاا جامعه نیز

بحررن های ناگورر به ویژه ار کشتورهای ار حتال توستعه

* نویسنده مسئول09137020663 :

Email: j_saedi69@yahoo.com
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قررر اررند .فدتر تلریتل محتیطزیستت فدتدرن ختدمات

منظور استیابی به تعاال پایدرر میان میزرن مصرر جمعیت

شهری نزول زیربناهای موجوا فددرن استرسی به زمین و

و ررفیت زیست زمین معرفی کند .ار ورقع موضوف رصلی

ستترپناه مناستتل رز جملتته بحتتررنهتتای مربتتوط بتته ریتتن

استور کار  21مربوط به ریجاا شهری ستالم و بهدرشتتی و

موضوفرند (سرریی و مؤیدفر  .)1389ار حال حاضر رنسان

ار عین حال ضرورت کاهش فدر رز طری رفتزریش میتزرن

با رالش بیسابدهری ار زمینههتای زیستتمحیطتی مورجته

استرسی مرا فدیر به منابع مورا نیاز برری زنتدگی پایتدرر

رین موضوف بتین

رست .ار رین استور کار ملت های ثروتمند متعهد شدند تتا

صاحلنظررن زیستمحیطی وجوا اررا که رکوسیستم کترۀ

ایگتتر ملتتل رر ار رره توستتعه بتتا حتتدرقل تلریتتل ار

زمین ایگر نمیتورند سطوح کنونی فعالیت های رقتصاای و

محیطزیستت یتاری رستانند (محمتواینتژرا و همکتاررن

مصرفی و روند رو به رشد آن رر تحمل کند و ایگر قاار به

 .)1388رز سوی ایگر ار ریررن نیز ار فصل ششتم برنامت

پایدرری نیست زیترر فشتارها و بتار ورراه بتر طبیعتت او

پنجم توسعه به تدوین شاخصهای پایدرری زیستمحیطی

رندرن شده رست (حسینزراه الیر و ساسانپور  .)1386ار

توجه شده رست رز جمله :مااۀ  184کته بته منظتور تحدت

کل رالشهتای زیستتمحیطتی پتیشروی شتهر ار قترن

رهدرر مندرج ار رصل پنجاهم قانون رساسی «نظا ررزیابی

بیستویکم رر میتورن رینگونه ترسیم کرا:

ررهبرای محیطی» ار سطوح ملی منطده ری و موضوعی ار

شده رست .تورف گستراهری ار خصو

 بروز آلواگی هور و توزیع گازهتای ستمی معلت ارهور به سبل رستفااه رز سوختهای فسیلی؛

محورهتتایی رز جملتته :ررهبراهتتای کلتتی توستتع منتتاط و
منظورکران آثار تجمعی رین ررهبراها شاخص آثار محیطی

 -آلتتواگی هتتور و صتتدر ستتبل رفتتزریش بیمتتاریهتتای

توسعه و ررفیت زیستتی رعمتال شتاخص هتای پایتدرری

ملتلز شده و آررمش بشر رر ار شهر بته ملتاطره رفکنتده

منطدهری و ملی پایش برنامهها و طرحهای توسع منطدهری

رست؛

و موضتتوعی برنام ت تورنمندستتازی و تعیتتین ستتاز و کتتار

 آلواگی آبهای زیرزمینتی و ستطحی توستط رنتورففاضالبهای شهری و تللی سفرۀ آبهای زیرزمینی؛

رجرریی ررزیابی ررهبرای محیطی باید رجترر شتوا .ار متااۀ
 185نیز به منظور بهره برارری بهینه رز منابع طبیعی و پایته

 -آشفتگی سیمای شهرها بر رثر اخالتهای رنسانی.

نظا شاخصهای پایدرری محیطی تتا ستال او برنامته ار

 -تشدید تهدیدهای محیطی رون زلزله خشکستالی و

تدوین مدل ملی شاخص های پایدرری ریجاا بانت ،اراه و

.)Huang, 1998( ...
ار رین ررستتا ار خصتو

رطالعات شاخصهای پایدرری تعیین شاخصهای پایدرری
توستع پایتدرر شتهری و

و کمّیکران آن برری سالهتای برنامته و تعیتین ضتوربط و

پایدرری زیست محیطی رجالس زمین ار تابستان  1992ار

معیارهای پایدرری نارر بر متعاالسازی بار محیطی و کنترل

ریواوژرنیرو برگزرر شد .شترکتکننتدگان ار ریتن رجتالس

آثار توسعه ار محیط طبیعی و رنسانی باید به منص رهتور

اربارۀ موضوعاتی به تورف رسیدند که ار رین میان می تورن

برسد (قانون برنام پنجم توسع جمهوری رستالمی ریتررن

به استور کار  21رشاره کرا که ار رهل فصل تدوین شتده

 .)1394 -1390عالوه بر رین ار سند رشم رندرز جمهوری

رست تا استیابی بته توستع پایتدرر رر ار ستکونتگاههتای

رسالمی ریررن ار رف  1404هجری شمسی که رز سوی مدا
رشم رندرز شتهرهای

رنسانی ممکن کند .شایان یااآوری رست که استور کتار 21

رهبری ربالغ شده رست ار خصو

رین ورقعیت رر بیان می کند که جمعیت مصرر و فنتاوری

ریررن به مثاب سکونتگاه هتای رنستانی پایتدرر و بهترهمنتد رز

نیروهای عمدۀ تغییررت ار محیطزیست به شمار متیآینتد.

محیط زیست مطلوب ار قالل شهری سالم و پایدرر بحتث

رین استور کار سعی اررا سیاستهتا و برنامتههتایی رر بته

شده رست .ار رین ورای جغررفیای شهری ضمن ررزیابی و

ارزیابی شاخصهای ناپایداری زیستمحیطی در...
مصطفی محمدی دهچشمه و همکاران
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تحلیل فضایی و رکولوژیکی رز مشلصتههتای پایتدرری ار

زرویه رهمیت مییابد که بتورن با رعمال متدیریت صتحیح و

ار حوزههتای شتهری ستعی اررا کمت ،کنتد تتا

رصولی زیستمحیطی و تعتاالبلشتی بته رربطت رنستان و

محیط زیست شهری مناسبی برری ساکنان شهرها فررهم کند

محیطزیست شهری و با شناخت علل رنورف آلتواگیهتا ار

مسئل مورا نظر رکنتون بتا

رین محدواه برنامه ریزیهای الز رر برری تعدیل و کاهش

رفزریش روزرفزون جمعیت رهورز ار سطح ی ،کتالنشتهر

آلواگیهای زیستمحیطی شهری رنجتا ارا و ار ررستتای

راهر شده رست که مشکالت عدیدۀ بتو شتناختی روز بته

رهدرر پایدرری زیستمحیطی گا برارشت .رین پژوهش با

روز آن رر تهدید می کند به طوری که رین شهر با مشکالت

2

رویکتترای آستتیلشناستتانه ررزیتتابی عورمتتل بسترستتاز

بسیاری رز جمله رورج حاشیهنشینی و آثار نتامطلوب آن ار

ناپایدرری زیستمحیطی رر به رالش کشانده رستت .هتدر

محیط زیست شهری آلتواگی هتای صتوتی آلتواگی هتای

کلتتی رز تتتدوین ریتتن پتتژوهش ررزیتتابی و رولوی تتبنتتدی

پسماند شهری تولیتد فاضتالب ختانگی و صتنعتی زیتاا

شاخصهای ناپایدرری زیستمحیطتی ار رهتورز رستت .ار

رستفااه رز ستمو ملتلتز کشتاورزی ار ستطح وستیع و

نهایت تحدی حاضر به انبتال پاستلگویی بته ریتن ستؤرل

آلتواگی ختتاا آلتواگیهتتای ناشتی رز رواخانت کتتارون

رستتت کتته شتتاخصهتتای بهینتته بتترری ستتنجش ناپایتتدرری

آلواگیهای هور ناشی رز باالبوان میتزرن مصترر ستوخت

زیستمحیطی شهری کدرمند و رین شاخصهتا رگونته ار

فسیلی ار بلش صنایع و خواروها و منتابع متفرقته نظیتر

پایدرری زیستمحیطتی بته ترتیتل رولویتت و رهمیتت ار

گرا و غبار فصلی ناشی رز همجورری با بیابانهای خشت،

رهورز رثرگ ررند

مناط

(شکویی  .)1392ار خصو

ار غرب و سوزرندن مزررف آالینتده هتای صتنعتی و غیتره
روبهرو رست .ار سالهای رخیر آلواگی هتور ار رهتورز بته

 .2پیشینۀ تحقیق

حدی بواه که رین شهر جزو آلتواهتترین شتهرهای جهتان

نگررنی ناشی رز ناپایدرری زیست محیطی نلستتین بتار ار

محستتوب متتیش توا .ریتتن وضتتعیت ستتبل شتتکنندگی و

مدیاستی گستتراه ار اهتتههتای  1960و  1970بتروز کتترا

آسیلپ یری محیطزیست رین شهر شتده رستت .وضتعیت

(رلیتتتوت  )1384و بتتته انبتتتال آن مبحتتتث زیتتتانهتتتا و

نامناستتل آلتتواگی ار محتتیطزیستتت رهتتورز ار پایتتدرری

خسارتهای زیستمحیطی مورا توجه قررر گرفت .ستابد

زیستمحیطی شهر تأثیر منفی می گ ررا و شترریط زیستت

توجه به موضوف توسع پایدرر و مباحث زیست محیطی نیز
جهانی او و به خصتو

رنستتان ار شتتهر رر تنتتزل متتیاهتتد (ستتازمان حفارتتت

عمدتا به سالهای پس رز جن

محیطزیست خوزستان  .)1387آلواگی هور و آالینده هتای

اه  1960میالای مربوط میشوا؛ یعنی زمتانی کته ررشتل

صنعتی آلواگی صدر آلواگی خاا آلواگی آب و آلواگی

کارسون با رنتشار کتاب بهار خامو

پسماندهای شتهری رز مهتمتترین شتاخصهتا ار ررزیتابی

متتورا شتتیمیایی ار کشتتاورزی رشتتاره و توجتته اوستتتدرررن

پایتتدرری زیستتتمحیطتتیرنتتد .بنتتابررین توجتته بتته ریتتن

محتتیطزیستتت رر بتته ریتتن موضتتوف جلتتل کتتراه رستتت

شاخصها برری برنامهریزیهای کالن و استیابی به شهری

(حدیدتنایینی  .)1388یکی ایگر رز منابع مهتم ار تحلیتل

پایدرر رمری ضروری به نظر میرسد .همچنین شتناخت و

علل مسائل زیستمحیطی و تتدوین رصتول و ررهکارهتای

ررزیتتابی ریتتن شتتاخصهتتا و عورمتتل متتؤثر ار پایتتدرری و

«سبز» کتاب کور ،زیباست نوشت شوماخر رست کته ار

ناپایدرری کالنشهر رهورز و رررئ رلگوهای مناسل پایتدرری

سال  1974رنتشار یافت .کتاب مزبور رین نظریه رر که «بشر

و مدیریت رلگوهای ناپایتدرری زیستتمحیطتی رهمیتت و

میتورند همچنان با نرخ فزریندهری به تولید و مصرر هرره

ضرورت رین تحدی رر روشن میکند .رین موضتوف رز ریتن

بیشتر ار رین سیارۀ محدوا یعنتی (زمتین) بپترارزا» متورا

به خساررت ناشتی رز

450

دورة 41



شمارة 2



تابستان 1394

رالش جدی قررر میاهد (گلکتار  .)1379ار ریتن ررستتا

توسع پایدرر شهری ار ساختار شهرنشینی ریررن» ضرورت

توجتته بتته رصتتول رکولتتوژی و حفتت محتتیطزیستتت ار

ژرر نگری صاحل نظررن کارشناستان و مستئوالن شتهری

برنامتتهریتتزی شتتهری ار ستتالهتتای رخیتتر بتته صتتورت

کشور رر به ررزیابی تحلیل و منظتورکران رلگتوی توستع

رلگووررههای ملتلفی مانند بتاغ شتهرها ()Howard, 1902

پایدرر ار ساختار شهرنشینی کشور نشان میاهد .قررگوزلو

طررحی با طبیعتت ( )Mc Harg, 1969راپتای رکولوژیت،

و همکاررن ( )1388به منظور برنامهریزی شهری و ررزیابی

( )Rees, 1996متابولیسم شهری ( )Newman, 1999مدل

ررفیتهای توسع شتهری و مشتکالت زیستتمحیطتی و

رهتتتار جعبتتته ()Holling and Gunderson, 2002

رررئ ررهکارها با تکیه بر تکنولوژی روز انیتا بته ررزیتابی

برنامتتهریتتزی فضتتایی بتتا رستتتفااه رز سیستتتم رطالعتتات

تغییررت کالبدی و تحلیل توسع شهری ار منطد  5تهتررن

جغررفیتتایی (ملتتدو  )1378و کتتاربرا رصتتول رکولتتوژی

پرارختهرنتد .رز مجموعت آثتار ایگتر متیتتورن بته کتتاب

سیمای سرزمین (پریور  1385جعفری و طبیبیتان  1387و

ستتطحبنتتدی رتتالشهتتای مح تیطزیستتت شتتهری تتتألیز

 )Botequilha and Ahern, 2002مطتترح شتتده رستتت

پیترمارکوتولیو و گوران م ،گررناهان که رنتشاررت ارنشگاه

(جعفری و حبیلپور  .)1387ار ریررن نیز همچتون ستایر

شهید رمررن ( )1389آن رر ترجمه کراه رست رشاره کترا.

کشورهای جهان به توسع پایدرر و عرصههای با تأکید بتر

رین کتاب به بررسی تحوالت زیستتمحیطتی شتهری کته

حف محیط زیست و به تدری ار عرص سیاستتگت رری

بهوجواآورندۀ رالش های کنونی ار ربعاا فضایی بتواه رنتد

برنامه ریزی و رجرری فعالیت های ملتلز و سایر مؤلفه های

پرارخته و مسائل پایدرری رر ار شهرها بررسی کراه رست.

توسع پایدرر به منزل مفهتومی فررگیتر و رندبعتدی توجته
شده رست .عالوه بر تأکیدهایی که ار تهی طرحهای جتامع

 .3روششناسی تحقیق

شتتهری بتته رعایتتت رصتتول توستتع پایتتدرر (ار بعتتد

پتتژوهش حاضتتر رز نتتوف توصتتیفی -تحلیلتتی بتتا ماهیتتت

زیست محیطی و رکولوژیکی) میشوا طرح شهرهای سالم

کاربرای رست .هدر رین پژوهش ررزیابی و رولویتبنتدی

شهرهای سبز تهی شاخص هتای شتهری منطبت بتر نظتر

شاخصهای ناپایدرری زیستمحیطی ار مناط هشتگانت

ابیرخان رسکان بشر و فعالیتت هتایی کته پتیش رز ریتن ار

کالنشهر رهورز بتا تأکیتد بتر شتش عامتل آلتواگی صتدر

توستتع پایتتدرر شتتهری مطتتاب معاهتتدرت و

آلواگی خاا آلواگی هور آلواگی آب آلواگی صتنعتی و

مصوبه های کنفررنس ریو رنجا میشتوا رز رقتدرمات قابتل

آلتتواگی پستتماندهای شتتهری رستتت .شتتیوۀ جمتتعآوری

ذکر ار رابیات تحدی بته شتمار متیرونتد (فیروزبلتت و

رطالعات پیمایشی -کتابلانتهری رستت .ار فررینتد تحلیتل

همکاررن  .)1391با رین حال به رند پژوهش ایگر کته ار

ضتمن مطالعتتات کتابلانتتهری و رستتفااه رز آمارنامتتههتتا رز

رین ررستا رنجا شده رست رشاره متیشتوا .ار یت ،طترح

نظرهای کارشناسان نیز رستفااه شده رست .برری وزنبلشی

پژوهشی که ارنشکدۀ محیط زیست ارنشگاه تهررن ()1377

به معیارها عالوه بتر توجته بته وضتع موجتوا هتر عامتل

با عنورن «تهی رلگوی ررزیابی کیفیت محیط زیست شتهری»

(گزرر ها و طرحهای موجوا) و بررسی هتای میتدرنی رز

رجرر کرا رشاره شده رستت کته ار رتارروب برنامت او

فرریند تحلیل سلستلهمررتبی ( )AHPار قالتل پرسشنامته

توستتع کشتتور و بتتا تأکیتتد بتتر نیازهتتای بیولتتوژیکی

و نظرستتنجی رز متلصصتتان و کارشناستتان مح تیطزیستتت

فیزیولوژیکی رساسی رنسان نیازهای رجتمتاعی و فرهنگتی

شتتهری رستتتتفااه شتتتد .ستتپس بتتا توجتته بتته ستتاختار

سعی ار ررزیابی پایدرری شهری ارشته رست .صتالحی فترا

سلسلهمررتبی پرسشنام  AHPار قالتل جتدرول مدایست

( )1380ار مداله ری بتا عنتورن «ررزیتابی ندتش و جایگتاه

زوجی تشکیل و  40نسله بتین متلصصتان و کارشناستان

خصتتو

ارزیابی شاخصهای ناپایداری زیستمحیطی در...
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محیطزیست شهری توزیع شتد .پتس رز تشتکیل متاتریس

شناخته میشوا .شهر پایدرر خوا

مدایسههای زوجی ار نهایتت متاتریس گروهتی (ورحتد)

به محیط طبیعی رطررفش تغ یه می کنتد و رز منتابع رنترژی

وررا نر رفتزرر ( )Expert Choiceو وزن نستبی معیارهتا و

تجدیدپ یر بهره میبرا ( .)Register, 2008به رین ترتیتل

زیرمعیارهای ارنظر گرفتهشده نستبت بته یکتدیگر تعیتین

پایدرری رمری نیست کته مترا بته ستااگی بتا مدترررت و

شد .ار نهایت وزن نهایی گزینه ها محاسبه شد و معیارهای

آییننامههتای آن مورفدتت کننتد ار نتیجته بایتد رز طریت

تحت بررسی رولویت بندی شتدند .ار مرحلت او تحلیتل

مشارکت رنجمنها ار ی ،متدیریت کارآمتد منتابع همترره

نتای آنالیز (ری .رچ .پی) وررا سامانه (جی .آی .رس) شد و

نگاهی به تساوی حدو که رز پایتههتای ستطوح پایتدرری

تحلیل مکانی -فضتایی منتاط هشتت گانته بتا رویکترای

رستتت رنجتتا شتتوا ( .)munier, 2005ار نگتتر هتتای

تطبیدی بر آن صورت گرفت.

رر رز طری حدرقل نیاز

رکولوژی ،مبحث پایتدرر شتهرها ار او بلتش پایتدرر
ارونى و بیرونى تفسیر میشوا.

 .4مبانی نظری تحقیق
 .1.4پایداری محیطزیست شهری

 .1.1.4پایدارى بیرونى شهرها

مفهو پایدرری 3بر «نگهدرری منابع و ثروتها توستط هتر

پایدرر بیرونى شهرها به ررتباط آن ها به منزل ی ،سیستتم

نسل یا هر سطح رز توسع رنستانی» االلتت اررا (متوالیی

زنتتده و پویتتا بتتا بستتتر طبیعتتى ختتوا و شتتبک شتتهرها و

«آینتتدۀ

جهتان رشتاره اررا.

 .)1388ورژۀ پایتتدرری متتنعکسشتتده ار گتتزرر

مشترا ما» به رارره و بهره برارری صتحیح و کتارر رز منتابع

روستاها منطد رطررر و سایر مناط

ار زمین ررتباط شهر با بستر خوا می تورن بته او رلگتووررۀ
11

12

پایه طبیعی مالی و نیروی رنسانی برری استیابی به رلگتوی

مهم یعنى متابولیسم شتهر

مصرر مطلوب که با به کارگیری رمکانات فنی و ساختار و

پا بو شناختی) رشاره کرا .ار مدل متابولیسم شتهر کته

تشکیالت مناسل برری رفع نیاز نسل رمروز و آینده به طور

نمونه ری رز آن رر ویلیا ریتس ار ستال  1997رررئته کتراه

مستمر و رضایت بلش رمکان پت یر متی شتوا رشتاره اررا

رست شهر به منزل یت ،سیستتم رقتصتاا ار نظتر گرفتته

(بحرینی  .)1374ورژۀ شهر پایدرر گسترۀ مفهومی وستیعی

میشوا که جریانى خطى و ی،ستویه رز متورا و رنترژ رز

رر اربر میگیرا .صررفی بنیااهای شهر پایتدرر رر ار هفتت

طبیعت وررا شهر و رز طرر ایگر خارج می شتوا .ار ریتن

بعد بررسی کراه رست که عبارترنتد رز :رقتصتاا شتهری

حالت به فره هم که سیستم شهر پایدرر باشتد ار ورقتع

4

جامع شهری پایدرر 5سرپناه شتهری پایتدرر 6زیستتبتو
شهری پایدرر 7استرسی شتهری پایتدرر 8زنتدگی شتهری
پایدرر 9و مرا ساالری شهری پایدرر .10بر رین رساس بترری
تحلیل وضتعیت پایتدرری زیستت محیطتی بایتد سته بعتد
سیاست هتای عمتومی جنبته هتای تتاریلی و ررز هتای
جایگزین رر ار نظر گرفت (مرصوصی و بهررمی .)1392
ار نهایت منظور رز پایدرری زیست محیطی ار فضاهای
شهری حفارت محیط زیست برری بدای تمامی رجتماعتات
ار نظامی عااالنه رست و نه نگاهدرشت وضتع موجتوا ار
مزیت های محیطی برری ل ت جویی های رقلیتی رز جهانیتان.
پایدرری زیست محیطتی بته منزلت زیربنتای توستع پایتدرر

و راپتا رکولوژیت( ،جتا

ریتتن پایتتدرر محتتدوا بتته مکتتان شتتهر و رز طریت ریجتتاا
ناپایدرر اررزمدت ار عرصه های گستراۀ محیط خارج بته
است آمتده رستت .بتر ریتن رستاس پایتدرر شتهر
پیوند تنگاتن

ار

با سلسله مررتل فضایى رز سطح جهانى تا

سطوح منطده ری و محلى قررر می گیترا (جعفتری .)1387
13

همچنین ار مدل گستراۀ متابولیسم شهر که کن ورتى

و نیومن رررئه کراه رند شهر به منزلت یت ،سیستتم ار نظتر
گرفتتته شتتده کتته طتترز کتتار آن شتتبیه سیستتتمهتتای
بیولوژی(14،طبیعى) و ار آن ها وروا منابع با خروجتى و
زیستپ یر آن ار تعاال رست (شکل .)1
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شکل  .1مدل گستردۀ متابولیسم شهرى
منبعNewman and Kenworthy, 1999( :

 .2.1.4پایدارى درونى شهرها

 .2.4ناپایداری زیستبوم شهری

پایدرر ارونى مربوط به کیفیت فرریندها و مفاهیم پایدرر

ارنشمندرنی که زیستبو بتههتمریلتت شتهرها رر مطالعته

ارون شهر و شامل زیرسیستمها رنسانى موجوا ار شتهر

میکنند هدر رصلیشان یافتن بهترین ررهحل بترری تلفیت

رست .پیچیدگى و تنوف رین زیرسیستمها سبل می شوا تتا

طبیعت ارون شهر رستت (.)Erlhoff and Marshall, 2008

نظرهای بیشتر و متنوف تتری ار ریتن زمینته رررئته شتوا .رز

ار ورقع نورحی شتهری بته طتور مستتدیم و شهرستازی و

طرفى به علت عد قطعیت ها و غیرقابل پیش بینی بوان رین

ساخت فیزیکی شهرها به طور غیرمستدیم و سهم آن هتا ار

زیرسیستمها و با توجه بته رینکته ندتش رصتلى رر ار ریتن

ناپایدرری موجوا به سرعت توجه جدی محافتل علمتی و

حالت رنسان بر عهده اررا رره حل هتا نیتز بته ستناریوها

حکومتی سیاستگ رررن رر به خوا جلل کراهرند .توصیهها

کوتاه مدت مدطعى و وربسته به مکتان محتدوا متی شتوند.

بر رین رست که شهرها باید بهمنزل نداط و کانونهای رصلی

ررجرز14ار سال  1998مفهو پایدرر ارونى شهر رر بدین

برری حل مشکالت جهتانی و استتیابی بته توستع پایتدرر

صورت بیان می کند که شهر باید بتورند رهتدرر رجتمتاعى

توجته و رستتفااه شتوند ( .)Masnavi, 2000همچنتین ار

فرهنگى سیاسى فیزیکى و محیطزیستى ساکنان

قیاس ررگانی( 15،رندموررگی) شتهر همتورره بتهمثابت یت،

خوا رر تأمین کند (جعفتری  .)1387ررجترز ویژگتیهتای

ررگانیسم به ی ،کل منسجم رکولوژی ،و پایدرر شتکل اراه

رنین شهر رر موررا زیر میارند:

رست ( .)White, 2003مفهو پایدرری ریشه ار یت ،رصتل

رقتصاا

 -استرسى یکسان به خدمات رساسى برر هم شهروندرن؛

رکولوژی ،اررا .بر رساس رین رصل رگر ار هر محیطتی بته

 -زیبایى شهر رز نظر هنر و معمار ؛

رندرزۀ تورن طبیعتی تولیتد محتیطزیستت بهترهبترارری یتا

 -خالقیت ار فعالیتهای رنسانى؛

بهره وری رنجا شوا رصل سرمای منابع رکولوژی ،به طتور

 -کارریى رستفااه رز منابع طبیعى و حدرقل آثار رکولوژیکى؛

پایدرر باقی می ماند و رستفااۀ رنسان ها رز محتیط بته رنتدرزۀ

 -تنوف تررکم و یکپاررگى؛

آنتورن تولیتدی همیشته پایتدرر رستت .رز ایتدگاه نگتر

 -تحرا و پویایى.

بو شناسانه رگر بتورن شرریط زیر رر برقررر کرا استیابى بته

ارزیابی شاخصهای ناپایداری زیستمحیطی در...
مصطفی محمدی دهچشمه و همکاران

توسع پایدرر شهری میسر خورهد بوا:
رلز) نرخ بهره وری رز منابع (متااه و رنترژ ) کمتتر رز
نرخ بازتولید و رحیای آن باشد.
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 .)1391ار تعریز زیانهای زیستمحیطی میتتورن گفتت
خساررتی که بر رشلا

یا رشیا رز طری محیط زیست وررا

می شوند و ار آن زندگی می کنند .ار رینجا محتیط زیستت

ب) نرخ رنتشار آلواگی ها کمتر رز قدرت جت ب آن هتا

منبع خسارت رست نه زیان ایده .برخی ایگر بر رین باورند

رز طری طبیعت (محتیطزیستت) باشتد (صتررفی .)1379

کتته ریتتن خستتاررت ناشتتی رز آلتتواگی و متترتبط بتتا هم ت

پیدریش مفهو پایدرری ار اهت  1970رر متی تتورن نتیجت

خساررتی رست کته ار کتاهش عناصتر طبیعتی (آب هتور

رشد منطدی و آگتاهی تتازه ری نستبت بته مستائل جهتانی

صتتتدر) اخیتتتل رستتتت (راهمتتتی و رکبتتترزراه .)1390

محیط زیست و توسعه ارنست (بحرینتی  )1387رمتا ریتن

صاحل نظررن و رندیشمندرن ریتن عرصته بتر ررتبتاط بتین

فرریند شهری ره زمانی ناپایدرر لدل میگیرا

رفزریش جمعیت و آلواگیهای محیطزیست شتهری تأکیتد

رمتتروزه پیامتتدهای رشتتد شتتتابان شهرنشتتینی ار قالتتل
گستر

و توسع بیرویه شهرها بروز رنورف آلتواگیهتای

اررند .شکل  2رین ررتباط رر نشان میاهد.
مشتتکالت زیستتتمحیطتتی ار ناپایتتدرری زیستتتبتتو

محیطی تلریل ررخه های زیستتی رستتفااۀ ناارستت رز

شتتهری رز رساستیتتترین مستتائل شتتهر رمتتروزی و حاصتتل

زمین و رنرژی و ریجاا ساختارهای نامناسل شتهری رستت

تعاره و تدابل آن ها با محیط طبیعی رستت؛ زیترر توستع

که سبل شده رست پتارراریم پایتدرری بته رؤیتای جهتانی

شهری ناگزیر با تسلط ساختمان ها صنایع و حمل و ندل و

تشبیه شوا .رز رین رو بستیاری رز نظریته پترارزرن معتددنتد

فعالیت های رقتصاای بر فضاهای طبیعی همرره رست و ریتن

وجوا آلواگی های زیست محیطتی رز قبیتل آلتواگی آب و

تسلط به مرور زمان به شکل ریرگی شهر بر طبیعت تغییتر

هور آلتواگی صتوتی آلتواگی بصتری تلریتل منتابع و

یافته رست و زمینهساز آلواگیهای گستراۀ شهری میشتوا

بهره برارری نامطلوب رز منابع محیطی شهرها خوا نمتوای

(زبراست  .)1383ار جدول  1به معضالت زیستمحیطی

رز ناپایتتدرری زیستتتمحیطتتی رستتت (محمتتدی اهرشتتمه

که ار ناپایدرری شهرها ندش اررند رشاره میشوا.

شکل  .2ارتباط بین افزایش جمعیت و آلودگی محیطزیست شهری
منبع( :سازمان حفاظت محیطزیست کشور1387 ،
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جدول  .1عوامل ناپایداری زیستمحیطی شهری

عورمل ناپایدرری
آلواگی هور

ویژگیها
به وجوا هر مااهری ار هور که میتورند برری رنسان یا محیط رو مضر باشتد آلتواگی هتور رطتال
میشوا .آلواگی هور به او صورت پدید متیآیتد :رلتز) آلتواگی طبیعتی هتور کته حاصتل وروا
آالیندههای طبیعی رون گرا و غبار آتشفشان گراۀ گیاهتان و غیتره رستت .ب) آلتواگی هتور ار
نتیج فعالیت های رنسانی .منابع آلواه کنندۀ هور به سه گروه رصلی تدسیم می شتوند .1 :ستکونت و
مناط مسکونی؛  .2صنایع و ورحدهای تولید؛  .3منابع تررفیکی و وسایل ندلی

آلواگی صنعتی

موتوری.

آلواگی ناشی رز صنایع منبع رصلی آلواگی هورست که ار رثر فعالیت های مصنوعی ریجاا می شوا.
ار میان صنایع نیروگاههای حرررتی کارخانههای تولید مورا شیمیایی سیمانستازی کاغ ستازی
نساجی و غیره منابع رصلی آلواگی هور به شمار میروند.

آلواگی خاا

آلواگی خاا رغلل به الیل ریلتن فاضالب های صنعتی کشاورزی شهری و روستایی به وجوا
میآید.

آلواگی صدر

ار تعریز آلواگی صوتی میتورن گفت هرگونه صدری ناخورستهری که ار زمان نابهجا و مکتانی
ناارست تولید شوا آلواگی صوتی خورهد بوا .رنورف آلواگی صوتی به سه قسمت رصتلی تدستیم
میشوند :آلواگی صوتی ناشی رز تأسیسات صنعتی؛ آلتواگی صتوتی ناشتی رز تررفیت ،شتهری و
آلواگی صوتی ناشی رز صدری ارخل منازل.

آلواگی پسماند

به مورا جامد مایع و گاز (غیر رز فاضالب) پسماند گفته میشوا که به طور مستدیم یا غیرمستتدیم

(زبالههای شهری)

حاصل فعالیت رنسان رست و رز نظر تولیدکننده زرئد تلدی متیشتوا کته شتامل رنتورف زیتر رستت:
پسماندهای عاای پسماندهای پزشکی و بیمارستانی پسماندهای ویژه پسماندهای کشتاورزی و
پسماندهای صنعتی.

آلواگی آب

به طور کلی آلواگی آب عبارت رست رز :رفزریش مددرر هر معترر رعتم رز شتیمیایی فیزیکتی یتا
بیولوژیکی که موجل تغییر خور

و ندش رساسی آن ار مصتارر ویتژهر

شتوا .محتل تجمتع

فاضالبها کانیهای موجوا ار معاان سطحی ضتایعات ررایورکتیویتته فاضتالبهتای ختانگی
سمو افع آفات نباتی کواهای شیمیایی و آالیندههای صنعتی.
منبع( :نگارندگان با تللیص)

 .5قلمرو تحقیق

زیستمحیطی کالنشهر رهورز عبارترند رز:

رهورز مرکز شهرستان رهورز و رستان خوزستان رست .جمعیت

 .1رشد شتابان جمعیتی؛

رین شهر ار سرشماری سال  1/112/000 1390نفر ذکر شده

 .2رقلیم گر و مرطوب؛

(آمارنام ت کتتالنشتتهر رهتتورز  )1390رستتت .وستتعت آن ار

 .3تمرکز صنایع سنگین و آالینده؛

محدواۀ شهری  220و ار حتریم  895کیلتومتر مربتع رستت.

 .4فر و گستراگی فیزیکی -کالبدی؛

رشد جمعیت و تمرکز صنایع سنگین عمدتا وربسته به شرکت

 .5خأل مدیریت کارآمد زیستمحیطی رواخان کارون؛

نفت و فوالا طی نیم قرن گ شته ساختار جمعیتی رقتصاای و

 .6مکانیابی نامناسل تأسیسات آالینده؛

رلبته زیستمحیطی رین کالنشهر رر تغییر اراه رست تا جتایی

 .7ریزگراها و طوفانهای گرا و غبار؛

که رمروزه گهگاه رز رین شهر بهمنزل آلواهترین شتهر انیتا نتا

 .8رالشهای مدیریت آبهای سطحی.

متتیبرنتتد .مهتتمتتترین مؤلفتتههتتای رثتتربلش ار ستتاختار

ارزیابی شاخصهای ناپایداری زیستمحیطی در...
مصطفی محمدی دهچشمه و همکاران

 .6یافتههای تحقیق
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روشی رست منعطز و قوی که برری تصمیمگیری ار شرریطی
16

 .1.6ویژگی های  AHPبه منزلۀ میدل وزن دهیی

که معیارهای تصمیمگیری متضاا رنتلاب بین گزینههایی رر با

به شاخصهای مورد مطالعه

مشکل مورجه میکند رستفااه میشوا (زبراست  .)1380رین

تصمیم گیری سلسلهمررتبی رز پرکاربراترین ربزررهای

تکنی ،بتر رستاس تتابع خطتی و جمتعپت یر بترری ستاختار

رو

تصمیم گیری رندمعیاره رست .ارمن تنوف زمینه های رستفااه

سلسلهمررتبی رستفااه میشوا .الزم ارشتتن رنتین ستاختاری

رز فرریند تحلیل سلسلهمررتبی تاکنون بستیار گستتراه بتواه

رین رست که ررجحیتات (وزن نهتایی) ممکتن رز یت ،ستطح

ار مدال ختوا کاربراهتای فررینتد

موجوا به عناصر سطوح بستتگی ندرشتته و رز آنهتا مستتدل

تحلیل سلسلهمررتبی رر ار زمینههای رنتلاب (مثال رنتلتاب

باشد .ار غیر رین صورت کاربرا  AHPکالسی ،متورا شت،

نر رفزرر) ررزیابی (مثال ررزیابی عرضته کننتده هتا) تحلیتل

ورقتتع خورهتتد شتتد (رصتتغرپور  .)1388فررینتتد تحلیتتل

هزینتته -مزیتتت تلصتتیص (متتثال تلصتتیص مکتتان)

سلسلهمررتبی ( )AHPعموما رز مررحل زیر تشکیل میشوا.1 :

برنامتتهریتتزی و توستتعه رولویتتتبنتتدی و رتبتتهبنتتدی

ریجاا ارخت سلسلهمررتتل؛  .2مدایست اوتتایی و  .3تعیتین

تصتتمیمگیتتری پ تیشبینتتی برنامتتهریتتزی رستتتررتژی ،و

رمتیاز نهایی گزینهها و بررسی سازگاری قضاوتها.

17

رست .وریدیا و کومار

زمینههتای مترتبط و غیتره استتهبنتدی و بیتان کتراهرنتد
(  .)Kumar and Vaidya, 2006رین رو

ار ستال 1980

به وستیل ستاعتی تحتت عنتورن فررینتد سلستله مررتبتی
( )AHPربتدرف شتد .رستاس تعیتین وزن ار ریتن رو

رر

مدایس او به اویی معیارهتا تشتکیل متی اهتد .ار رو
مدایس زوجتی رهمیتت نستبی معیارهتا ار یت ،مدایست
پیوسته به  9بلش تدسیم می شوا (قدسی پور  .)1386رین
فرریند گزینه هتای ملتلتز رر ار تصتمیم گیتری اخالتت
متتیاهتتد و رمکتتان تحلیتتل حساستتیت روی معیارهتتا و
زیرمعیارها رر اررا .عالوه بر رین مبنای مدایس زوجی به
نوعی بنا شده رست که قضتاوت و محاستبات رر تستهیل

مرحلۀ اول :ساختن درخت سلسلهمراتبی
رولتتتین مرحلتتته ار رو

 AHPتجزیتتتهکتتتران مستتتئل

تصمیمگیری به سلسلهمررتل رست .ار ریجاا سلسلهمررتل
ستتطح بتتاال هتتدر نهتتایی تصتتمیمگیتتر رستتت .ستتپس
سلسلهمررتل رز کلی به جزئیتر تا بته ستطحی رز صتفات
برسد پایین میآیتد .ریتن ستطحی رستت کته ار مدابتل آن
گزینههای تصمیمگیری پتایینتترین ستطح سلستلهمررتتل
ررزیابی میشوند .هر سطح باید به سطح باالتر قبلی متصتل
شوا و گزینهها ار ی ،پایگاه اراه  GISرررئه میشوند .هتر
الیه شامل مداایر صفاتی کته بته گزینتههتا تلصتیص اراه

می کند .همچنین میزرن سازگاری و ناسازگاری تصمیم رر

میشوا و هر گزینه (مثال پلیگون) مرتبط بتا عناصتر ستطح

نیز نشان می اهتد کته رز مزریتای ممتتاز ریتن تکنیت ،ار

 AHPرر

باالیی (یعنی صفات) رست .مفهتو صتفت رو

پس رز تعیین

به رو هتای  GISمتصتل متیکنتد (پرهیزگتار و غفتاری

معیارهتتا بایتتد وزن و رهمیتتت نستتبی هتتر معیتتار رر ار

گیالنتتده  .)1385ار رینجتتا همتتانطتتور کتته ذکتتر شتتد

تصمیم گیری رندمعیاره رست .ار رین رو
خصو

هدر مورا نظر تعیین کرا .فررینتد  AHPرو

شاخص های مورانظر شامل شش شاخص آلتواگی صتدر

ریاضی برری تعیتین رهمیتت و تدتد معیارهتا ار فررینتد

آلواگی خاا آلواگی هور آلواگی آب آلواگی صتنعتی و

ررزیتتابی و تصتتمیم گیتتری رستتت (حستتینی و همکتتاررن

آلواگی پسماندهای شهری به تفکی ،ار مناط هشتگانت

.)1391

رهورز بهمنزل شاخص رصلی رین تحدی رنتلاب شده رست.

به عبارت ایگر فررینتد تحلیتل سلستلهمررتبتی ()AHP
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شکل  .3ساختار سلسلهمراتبی شاخصهای پایداری زیستمحیطی در سطح مناطق هشتگانۀ اهواز

مرحلۀ دوم :مقایسۀ دوتایی

سلسلهمررتل ساعتی که به برارر رولویت با ار نظر گرفتن هم

پس رز تجزی مسئله بته سلستلهمررتتل عناصتر ستطوح

قضاوتها ار تمامی سطوح سلستلهمررتبتی منجتر متیشتوا

ملتلز به صورت اوتایی با هم مدایسه میشوند و سپس بتر

رستتتفااه خورهتتد شتتد (فرمتتول محاستتب آن ار زیتتر مشتتاهده

رستتاس میتتزرن ررجحیتتت او معیتتار ررز گ ت رری صتتورت

میشوا) (زبراست .)1380
 =  Wk Wi  gij رمتیاز نهایی (رولویت) گزینه
m

میگیرا .رین مرحله ار سه گا رنجا میشوا:
 .1تهيۀ ماتریس مقایسه در هر سلسلهمراتب
ار رین مرحله برری رنجا مدایسه ماتریس  7×7تشتکیل و بتا
تلصیص مداایر جدول غربتال ستاعتی معیارهتای ملتلتز
اوتایی با هم مدایسه میشوند .ار ریتن مرحلته بتا رستتفااه رز
رو

تدریبی میانگین هندسی رایزهتای متاتریس ضترریل

رهمیت معیارها -که برربر رست با تدسیم میانگین هندستی هتر
معیار به جمع میانگینهتا -بته استت متیآیتد (زبراستت و
محمدی  .)1384پس رز تعیین ضتریل رهمیتت هتر یت ،رز
معیارها ضریل رهمیت گزینهها مشتلص متیشتوا .ار ریتن
مرحله ررجحیت هر ی ،رز گزینهها نسبت به معیارها بر مبنای
مدیاس کمی ساعتی قضاوت میشوا.
 .2تعيين امتياز نهایي گزینهها
ار رین قسمت با تلفی و ترکیل رمتیاز معیارها و گزینهها کته
رز ماتریسهای مدایسهری زوجی حاصل شدند رمتیتاز نهتایی
هر گزینه به است میآید .برری رین منظتور رز رصتل ترکیتل

n

k 1 i 1

که ار آن  :Wkضتریل رهمیتت معیتار k؛  :Wiضتریل
رهمیتتت زیرمعیارهتتای i؛  :gijرمتیتتاز گزین ت  jار خصتتو
زیرمعیار .i
 .3بررسي سازگاري قضاوتها
ار رین قسمت رز تحدی برری تعیین ارجت اقتت و صتحت
وزناهی رز شاخص ناستازگاری ( )I.Iرستتفااه و بتر مبنتای
رویکرا برارر ویژۀ تئوری گررر محاستبه متیشتوا .رنانکته
شاخص معاال  0/1یا کمتر رز آن باشد وزناهی صحیح رست
و ار غیر رین صورت وزناهی نسبی اراهشده به معیارها باید
تغییر یابد و مجدار رنجا شوا (قدسیپور .)1386
ساعتی برری بررسی ناستازگاری ار قضتاوتهتا نترخ
ناسازگاری ( )I.Rرر به کار میبترا کته رز تدستیم شتاخص
ناسازگاری ( )I.Iبه شاخص تصاافیبتوان )R.I( 18حاصتل
میشوا.

ارزیابی شاخصهای ناپایداری زیستمحیطی در...
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ار رین رو

𝑛−
𝑥𝑎𝑚𝜆 = 𝐼  𝐼.شاخص ناسازگاری
𝑛−1

رعدرا  1تا  9ی ،عدا مشلص و معین اراه میشتوا .رگتر

مدل سلسلهمررتبی به جتای ( 𝑥𝑎𝑚𝜆) رز 𝐿

مجموف ضریل رهمیت معیارهای مورا ررزیابی معاال عتدا
ی ،باشد نشاناهندۀ نسبیبوان رهمیت معیارهاست.

به شرح زیر رستفااه میشوا:
n

L  1   AW i /W i  
n  i 1


 = AWبترارری رستتت کتته رز ضترب متتاتریس مدایست
زوجی معیارها (ماتریس )Aار برارر 𝑖𝑊 به است میآید.

 .1.1.6اولویت بندی ناپایداری های زیست محیطیی
در کالنشهر اهواز
ار فرریند تحلیل سلستله مررتبتی بتا توجته بته وزن نستبی

𝑖𝑊 = وزن معیارها (زبراست .)1380

معیارها که پس رز تکمیل پرسشنامه رز ستوی متلصصتان

ار رینجا نترخ ناستازگاری متاتریس بترری رطمینتان رز

مرتبط با موضوف و تهی ماتریسهای رولیه و نرمال و نتتای

رنسجا قضاوتها ار مدیاس زوجی محاسبه شتد .ستاعتی

آن مشلص شد مهمترین و مؤثرترین عامل ار ناپایتدرری

عدا  0/1رر بهمنزل حد قابل قبول رررئته متیکنتد و معتدتد

زیست محیطی کالن شهر رهورز معیار آلتواگی هتور بتا وزن

رست رنانکه میتزرن ناستازگاری بیشتتر رز  0/1باشتد بهتتر

( )0/280و معیار آلواگی صنعتی با وزن ( )0/265رست که

رست ار قضاوت ها تجدیدنظر شوا .ار رین پژوهش ارج

باالترین ارصد وزن نسبی بته آنهتا رختصتا

ستتازگاری مدایس ت زوجتتی معیارهتتا قابتتل قبتتول رستتت و

رست .بنابررین با توجه به رین ررز اهتی رز یت ،طترر

ناسازگاری قابل مالحظهری وجوا ندررا.

شرریط رقلیمی رهورز برخی مشتکالت رر بته شتهر تحمیتل

اراه شتده

می کند مانند وقوف طوفان های شن و گرا و غبار ناشتی رز
مرحلۀ سوم :تشریح فرایند وزن دهی و دسیتهبنیدی
دادهها (محاسبۀ وزن معیارها)
ار رین تحدی برری وزن اهی معیارها و پاررمترهای مربوط
رز مدل سلسله مررتبی  AHPار او مرحله یعنی رستتفااه رز
ارنش نظرها و تجربیات کارشناسان و رستاارن مجرب و ار
مرحل او آن رز نر رفتزرر  EXPORT CHOICEرستتفااه
شتتده رستتت .پتتس رز ستتاخت ارختتت سلستتلهمررتبتتی و
مشلص کران معیارها و زیرمعیارها حتال بته هتر یت ،رز
معیارها با توجه به رهمیت و ررز

آنها نستبت بته ستایر

معیارها و با توجه به جدول مدایسته هتای زوجتی رز بتین

همجورری با بیابان های خش ،ار غرب آن که ار مدتاطعی
رز ستتال موجتتل آلتتواگی هتتور م تیشتتوا بتته طتتوری کتته
بیماریهایی رز قبیل تنگی نفس و آسم رر تشتدید و برختی
رز شهروندرن رر ارار مشکالت ریتوی متی کنتد .رز طترر
ایگر باالبوان میتزرن مصترر ستوخت فستیلی ار بلتش
صنایع خواروهتا و وجتوا منتابع نفتت و گتاز و صتنایع
پتروشیمی صنایع بزرگ فلزی و غیرفلزی همچنین شرریط
آب و هوریی گر و مرطتوب ار رکثتر فصتول ستال اررری
آلواگی هور و صنعتی رست.

جدول  .2امتیاز نهایی عوامل ناپایداری زیستمحیطی

نوف آلواگی

وزنها

رتبه

آلواگی هور

0/280

1

آلواگی صنعتی

0/265

2

آلواگی آب

0/201

3

آلواگی پسماند

0/158

4

آلواگی خاا

0/074

5

آلواگی صدر

0/022

6

منبع :یافتههای تحدی
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ار رتب بعدی معیار آلتواگی آب بتا وزن  0/158قتررر

آلواگی خاا با وزن ( )0/074ار رتب پتنجم قتررر اررا و

اررا که نتای نشان میاهد عمدهترین منابع آالینتدۀ آب ار

معیار آلواگی صدر بتا وزن ( )0/022ار رتبت ششتم قتررر

حوض آبریتز رواخانتههتای کتارون عبتارترنتد رز :رنتورف

اررا .ار خصو

آلواگی صدر مناط ملتلتز رهتورز بتا

فاضالبهای شهری صنعتی و کشتاورزی .آلتواگی آب و

مشکالت آلواگیهای صوتی ناشی رز حمل و ندل روبتهرو

ار نتورحی

آلتواگی هتای صتوتی ناشتی رز تتراا

خاا ار بلشهای ملتلز شهر به خصتو

هستند به خصو

ساحلی کارون تحت تأثیر فاضالبهای صتنعتی و ختانگی

خواروهای سنگین و وسایل ندلیه که ستبل نتاررحتیهتای

به روا کارون و رنباشت زباله ار لبههای روا و بستیاری رز

روحی و رورنی بترری شتهروندرن متی شتوا (جتدول  )2و

قسمتهای شتهر قابتل مشتاهده رستت .نارستایی ار افتع

(نموارر  .)1بنابررین ار تجزیه و تحلیتل معیارهتای متورا

آبهای سطحی و سیستم فاضالب شتهری بته الیتل نبتوا

نظتتر آلتتواگی هتتور بیشتتترین ستتهم رر ار ناپایتتدرری

رلگوی شهری و شیل بسیار کم رررضی شهری نیز مستائلی

زیستمحیطی ار رهورز اررا.

رر ار خصو

آب و خاا منطده ریجاا کراه رستت .نبتوا

آب سالم و با کیفیتت مطلتوب بترری آشتامیدن شتوری و
قلیاییبوان منابع آب زیرزمینی حجم بتاالی آلتواگی روا
کارون بهمنزل یکی رز ساختارهای طبیعی تأثیرگ رر ار شهر
و کیفیت محیط زیست شتهری ناشتی رز وروا فاضتالب و
پسابهای صنعتی و خانگی و رنباشتت زبالته ار لبتههتای
رواخانه رز مسائلی رست که ار خصو

منتابع آب شتهر

وجوا اررا .معیار آلواگی پسماند هم بتا وزن ( )0/201ار
رتب رهار قررر اررا .رین عامل ار رهتورز بته الیتل رینکته
محل های افن زباله یکی رز رمتاکن آلتواه کننتدۀ منتابع آب
زیرزمینی محسوب می شوند و رو

سنتی رستفااه شتده ار

نمودار  .1اولویتبندی ناپایداری زیستمحیطی در کالنشهر

افن زباله ها شرریط خاا منطده و باالبوان سطح آب هتای
زیرزمینی مشکالت افن پسماند شهری رر بیشتر متیکنتد.
شیررب تولیدشده رز زباله های رهورز حاوی ترکیبتات متعتدا
شیمیایی رست که باید با رو های مهندسی رز کز متدفن
زباله جمع آوری و تصفیه شوند که متأستفانه ریتن موضتوف
رنجا نمیشوا .جمعنکران شیرربه سبل حرکت یتونهتای
شیمیایی رز کز متدفن بته ستفرۀ آب زیرزمینتی رز طریت
الیه های خاا زیر مدفن و آلواه شدن خاا و آب ار سفرۀ
آب زیرزمینی می شوا .با توجه به رشتد جمعیتت رهتورز و
تولید پسماند که به تناستل ریتن رفتزریش جمعیتت رنجتا
میشوا نیاز به ی ،مدیریت صحیح و رصولی برری پسماند
و مورا زرئد جامد رهورز وجتوا اررا .ار رتبتههتای بعتدی

اهواز

 .2.1.6ارزیییابی کلییی از شییاخصهییای ناپایییداری
زیستمحیطی در مناطق هشتگانۀ اهواز
بتته طتتور کلتتی ررزیتتابیهتتا ار ریتتن بلتتش نشتتان ارا کتته
شاخص های مورا نظر ار ررزیابی ناپایدرری زیست محیطی
رهورز اررری رختالر رهمیترند .ار رین ررستا بتا رستتفااه رز
مدل سلسلهمررتبی وزن نهایی با توجه بته مدایست زوجتی
زیرمعیارها و معیارها نسبت به هر گزینه حاصل شده رست
و با توجه به رین محور میتورن ررز

نهتایی گزینتههتا رر

نسبت به یکدیگر ار محاسب وزنها مشاهده کترا (جتدول
.)3
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جدول  .3ناپایداری زیستمحیطی در مناطق شهری اهواز بر مبنای امتیاز AHP

رتب  -ناپایدرری

وزن نهایی

صدر0/022 -

خاا0/074 -

صنعتی0/265 -

آب0/201 -

پسماند0/158 -

هور0/28-

1

0/197

0/217

0/106

0/231

0/12

0/206

0/239

منطد هفت

2

0/182

0/336

0/157

0/024

0/04

0/387

0/326

منطد ی،

3

0/164

0/103

0/331

0/106

0/233

0/097

0/171

منطد رهار

4

0/136

0/02

0/024

0/331

0/039

0/066

0/095

منطد هشت

5

0/115

0/04

0/231

0/048

0/327

0/047

0/034

منطد پن

6

0/092

0/083

0/033

0/157

0/033

0/144

0/064

منطد شش

7

0/073

0/041

0/071

0/071

0/165

0/033

0/037

منطد سه

8

0/038

0/132

0/048

0/033

0/051

0/02

0/033

منطد او

منبع :یافتههای تحدی

نقشۀ  .1ناپایداری زیستمحیطی در مناطق شهری اهواز بر مبنای امتیاز AHP
منبع :یافتههای تحقیع

پس رز تجزیه و تحلیل نتای مدل بهکتار گرفتتهشتده و

معیارهای مورا نظر به تفصیل ذکر شد .به طتور کلتی ریتن

نمواررهای رسم شده و با توجه به ندشت نهتایی تولیدشتده

االیل می تورنند ناشی رز موقعیت جغررفیایی منطده شترریط

(ندش  )1مالحظه می شوا که منطد هفتت رهتورز بتا وزن

مورفولوژیکی یا ناشتی رز عورمتل رنستانی شتامل تررفیت،

نهتتایی ( )0/197ار مجموع ت معیارهتتای تحتتت بررستتی

وجوا صنایع و کارخانه ها تررکم جمعیت و غیره باشند .ار

آلواهترین منطده شتناخته شتد .ریتن رمتر متیتورنتد االیتل

نهایت منطد او شهری نیتز بتا وزن نهتایی ( )0/038ار

ملتلفی ارشته باشد که به طور مفصل االیتل هتر کتدر رز

مجموع معیارها رز کمترین میزرن آلواگی برخورارر رست.
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نمودار  .2آنالیز حساسیت کارایی گزینهها و معیارهای ناپایداری زیستمحیطی
منبع :یافتههای تحقیع

ار نهایت با توجته بته تجزیته و تحلیتل نمتوارری رز

ار ارج رول شهر رر بهمنزل جزئی رز کل محیطزیستت ار

حساسیت کارریی گزینههتا و معیارهتا نستبت بته یکتدیگر

نظتتر گرفتتت .تجدیتتد حیتتات محتتیط شتتهری و نگتتر

ترسیم شده رستت .ریتن نمتوارر رز یت ،طترر ررجحیتت

بو شناسانه به شتهرها ار قالتل توجته بته ربعتاا پایتدرری

معیارها رر نسبت یکدیگر مشلص میکند و رز طرر ایگر

شهری گا های مثبتی به سوی توستع پایتدرر رستت .ریتن

بین گزینه ها رز نظر ررجحیت ار معیار و زیرمعیار و مدتدرر

رهیافت بر پایدرری منابع محیطی ار شهرها تأکید خاصتی

اراه نشتان متیاهتد .ار

اررا و رین رمر رر رز طری پایدرری ار ربعاا ملتلز سیستم

محور رفدی معیارها جای میگیرند و ار محور عمتوای ار

شهری بته رنجتا متی رستاند .بنتابررین کتاهش خطرهتای

نموارر او نوف اراه برری مدایسته وجتوا اررا.

ریجااشتتده بتترری مح تیطزیستتت و استتتیابی بتته پایتتدرری

رولین اراه مربوط به ارصد کلی هر معیار و ررجحیت آنها

زیستتتمحیطتتی رفتتزریش میتتزرن ارنتتش و آگتتاهیهتتای

نسبت به یکدیگر رست (نموارر .)2

زیست محیطی ار کشورهای توسعهیافته و ار حال توستعه

ررزشی رر که به ختوا رختصتا
سمت ر

رز جمله ریررن نیازمند ارشتن برنامه ریزی اقیت و نظتارت
 .7بحث و نتیجهگیری

مستتتمر بتتر رجتترری آن رستتت .بستتیاری رز ناپایتتدرریهتتای

رمروزه استیابی بته پایتدرری و شتناخت عورمتل بسترستاز

زیستتتمحیطتتی ار شتتهرها شتتامل رنتتورف آلتتواگیهتتای

ناپایدرری زیست محیطی ار شتهرها رز مباحتث عمتده بته

محیط زیست شهری فرسایش ختاا تلریتل جنگتلهتا

ویژه ار کشورهای ار حال توسعه به شتمار متی روا .ریتن

بیابانزریی کاهش منابع آبهای شیرین شورشدن خااهتا

کشورها برری جبررن عدلماندگیها و رسیدن به توستعهری

و غیره ناشی رز نابته ستامانی ار رستتفااه رز تتورن سترزمین

متعاال و پایدرر که به بهبوا زنتدگی همت رنستانهتا منجتر

رست و عد تورن رکولوژیکی رقتصاای و رجتماعی رستفااۀ

شوا نیازمند شناخت صحیح و برنامه ریزی های مناستل و

بهینتته رز منتتابع رر کتتاهش خورهتتد ارا .رمتتروزه بستتیاری رز

بهینه ار سطح ملی و منطده ری رند .ار رین ررستا برری ارا

مسائل و مشکالت تنگناهای زیست محیطی فدط بته منزلت

ندش زیستمحیطی شهرها آثار زیانبار آنها و رقدرماتی که

ی ،موضوف محلی یا ملتی بته شتمار نمتی روا بلکته هتر

برری کاهش رین آثار می تورن به کار گرفت الز رستت کته

مشکل زیستمحیطی ار هر رندرزه و مدیاس کور ،ارختل

ارزیابی شاخصهای ناپایداری زیستمحیطی در...
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ی ،کشور مشکلی برری کل زمین به حساب میآید .بر رین

به منزل تهدیدی برری بدای محیط پشتیبان رین شهر شناخته

رستتاس تتتاکنون رو هتتای متعتتدای ار ررزیتتابی آثتتار

شده رست .بنابررین هرگونه برنامه ریزی برری بهبوا شرریط

زیست محیطی و محاسب پایدرری مناط شهری ربدرف شتده

زیست محیطی و پایدرری زیست محیطی ار کالن شهر رهورز

به کتار گرفتته

باید ار او سطح (کالن و خرا) بررسی و تدوین شوا و با

شده رست .ار رین بین شاخصهای ناپایدرر زیستمحیطتی

شناخت علتل آلتواگیهتای زیستتمحیطتی ار محتدواه

بتتهمنزلت ربتتزرری بتترری ررزیتتابی آثتتار رکولتتوژیکی و تتتورن

م تیتتتورن بتتا رعمتتال متتدیریت صتتحیح زیستتتمحیطتتی

محیطزیست شهری روشی رست که میتورنتد روشتن کنتد

برنامه ریزی های الز رر برری تعدیل و کاهش آنهتا رنجتا

مصرر گرریی فزرینده شهرها رر رو به ناپایدرری و نتاتورنی

ارا .ار نهایت پایدرری ار ربعاا زیستمحیطی بته نگرشتی

رکولوژیکی روزرفزون سو میاهتد .ار ریتن ررستتا بترری

جامع و کالن نیاز اررا به طتوری کته پایتدرری کتالنشتهر

تحلیل و ررزیابی پایدرری و ناپایدرری زیست محیطی رهورز

رهورز باید با ایدگاه کلنگر و همتهجانبته ار تمتا ستطوح

پس رز بررسی مبانی نظتری و رابیتات تحدیت و مطالعتات

محلی ملی و فررملتی بته طتور هتم زمتان پیگیتری شتوا.

پیمایشی و رسناای و سنجش نظرهای کارشناسان ار سطح

همچنین با شناخت ررهبراهای بهینه برری بته کتارگیری ار

محدواۀ مورا مطالعته ار نهایتت شتش معیتار بترری ریتن

فرریند توسع فضایی و حف پایدرری رین شهر آثار توسع

منظور ار سطح مناط هشتگان رهورز شناسایی و بررستی

شهری ار ناپایدرری شاخصهای زیستمحیطتی شتناخت

شد .رین معیارها عبتارت بوانتد رز :آلتواگی آب آلتواگی

آلواگیهای زیستمحیطی ناشی رز گستر

بیروی شهر و

خاا آلواگی صدر آلتواگی صتنعتی آلتواگی پستماند و

رجرری طرح ها و مطالعات زیستمحیطی شهری میتورن به

آلواگی هور .رز آنجا که هر ی ،رز رین ربعتاا و معیارهتا بته

مدیریت پایدرر زیستمحیطی ار رهورز رقدر کرا.

که رغلل ی ،بعدی یا ار موضوعات خا

لحاظ وزنی ارجات رهمیت متفاوتی ار استیابی به تعیتین
سهم هر ی ،رز رین معیارها ار ناپایتدرری زیستتمحیطتی
رهورز اررنتد رز رو

تصتمیم گیتری رنتدمعیاره (تحلیتل

سلسلهمررتبی) رستفااه شد تا بتورن هر ی ،رز معیارها رر بتر
رساس میزرن رهمیت تأثیر و ندشی کته ار ناپایتدرری شتهر
اررند به ارستی تحلیل کرا .ار بررستی کلتی بتر رستاس
ررزیابی صورتگرفته رز معیارهای تحت بررسی مهتمتترین
عامل ار ناپایدرری زیستمحیطی رهتورز شتاخص آلتواگی
هور با وزن نهایی ( )0/280شتناخته شتد .بتر ریتن رستاس
جمعیت پ یری باال تمرکز عملکراهای شتهری همستو بتا
فرریند شتتابان شهرنشتینی ار کتالنشتهر رهتورز عتورره
وسیعی رر بر زیست بو رین شهر بر جای گ رشته رست .ار
فرریند توسع شهری ار رهورز بی توجهی به آستان تحمتل
رکوسیستتتم شتتهری و ررفیتتت حامتتل آن و بتتیتطتتابدی
جریتتانهتتای وروای (متتورا رنتترژی مصتتالح و منتتابع) و
خروجی (آلواگی هور آب خاا جزریر گرمتایی و غیتره)

یادداشتها
 .1رین مداله مستلرج رز پایان نام کارشناسی ررشد رشت جغررفیا
و برنامهریزی شهری ار ارنشگاه شهید رمررن رهورز رست.
2. pathologic
3.concept of stability
4.urban Economic Sustainable
5.Sustainable Urban Society
6.Sustainable Urban settlement
7.Sustainable Bio Environment Urban
8.Sustainable Urban Availability
9.SustainableUrban Life
10.Sustainable Urban Democracy
11.Urban Metabolism
12.Ecological footprint
13.Ken Vrty
14.Organic analogy
15.Rogers
16.Analytic hierarchy process
17.Vaidya and Kumar
18.Random index
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رصغرپور  .ج .1388 .تصمیمگیریهای رندمعیاره راپ هفتم ارنشگاه تهررن صص .316 -299
رلیوت ا .1384 .رنرژی جامعه و محیطزیست ترجم بهرر معلمی رنتشاررت کمیت ملی توسع پایدرر راپ رول تهررن.
بحرینی س .ح .1374 .بررسی ندش کتاربریهتای زمتین ار ریجتاا جزریتر حرررتتی و آلتواگی هتوری شتهر تهتررن فصتلنام رنستان و
محیطزیست سال رول شمارۀ 4-3

.75

بحرینی س .ح .1387 .مدایس مفاهیم توسعه و توسع پایدرر :ی ،تحلیل نظری مجموعه مداالت توسع شهری پایتدرر تهتررن ارنشتگاه
تهررن.
پرهیزگار ر .غفاری گیالنده ف .1385 .سامان رطالعات جغررفیایی و تحلیل تصمیم رندمعیاری رنتشاررت سمت تهررن.
پریور پ .1385 .رهیافتی برری مدیریت کیفیت محیطزیست شهری رز طری رصالح ستیمای سترزمین شتهری مطالعت متورای :تهتررن
پایاننام کارشناسی ررشد ارنشکدۀ محیطزیست ارنشگاه تهررن.
جعفری ف .1387 .معرفى شاخصهای مناسل برر ررزیابى توسع پایدرر شهر و سنجش آن نشری علمی محیط و توستعه ستال او
شمارۀ  3صص .55 -49
جعفری ف .حبیلپور ف .ر .1387 .ررزیابی رثررت توسع شهرهای جدید بر محیطزیست (مطالع متورای :شتهر جدیتد پترایس تهتررن)
فصلنام مدیریت شهری شمارۀ  21صص .58 -45
جعفری ف .طبیبیان  .1387 .برنامهریزی فضای سبز شهری و فررشهری شهر جدید شیرین شهر بتا رستتفااه رز رصتول رکولتوژی ستیمای
سرزمین فصلنام سبزینه صص .30 -16
جمعهپور  .1392 .برنامهریزی محیطی و پایدرری شتهری و منطدتهری (رصتول رو هتا و شتاخصهتای محیطتی پایتدرری سترزمین)
رنتشاررت سمت راپ رول تهررن

.6

حسینزراه الیر ا .ساسانپور ر .1386 .رو های نوین ار ررزیابی پایدرری زیستمحیطی فصلنام جغررفیا و برنامهریزی شتمارۀ 25
صص .24 -10
حسینی  .شناور ب .رورا ن .1391 .کاربرا فرریند تحلیل سلسلهمررتبی ( )AHPار ررزیابی تورن سرزمین به منظتور توستع شتهری ار
محیط سیستم رطالعات جغررفیایی ( )GISفصلنام تحدیدات جغررفیایی شمارۀ  105صص .148 -129
حدیدتنائینی غ .1388 .رنگارۀ طررحی فر شهری پایدرر و شهر تاریلی مطالع متورای :بررستی ستکونتگاههتای حتوزۀ بیابتانی رستتان
رصفهان نام معماری و شهرسازی فصلنام ارنشگاه هنر شمارۀ  3صص .56 -41
زبراست ر .1383 .رندرزۀ شهر رنتشاررت معاونت شهرسازی و معماری وزررت مسکن و شهرسازی تهررن صص .156 -153

ارزیابی شاخصهای ناپایداری زیستمحیطی در...
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ررزیابی رندمعیاری

زبراست ر .محمدی ف .1384 .مکانیابی مررکز رمدرارسانی (ار شرریط وقوف زلزله) با رستفااه رز  GISو رو

AHP

فصلنام هنرهای زیبا شمارۀ  21صص .16 -5
زبراست ر .1380 .کاربرا فرریند تحلیل سلسلهمررتبی ار برنامهریزی شهری و منطدهری نشری هنرهای زیبا شمارۀ  10صص .21 -13
سازمان حفارت محیطزیست کشور .1387 .جمعیت و رثررت آن بر محیطزیست شمارۀ  5صص .15 -1
سرریی  .ح .مؤیدفر س .1389 .بررسی میزرن پایدرری توسعه ار شهرهای مناط خش ،با تأکید بتر مؤلفتههتای زیستتمحیطتی شتهر
رراکان مجل جغررفیا و برنامهریزی محیطی شمارۀ  1صص .76 -47
شکویی ح .1392 .ایدگاههای نو ار جغررفیای شهری جلد رول راپ شانزاهم رنتشاررت سمت تهررن

.268

شهرارری رهورز معاونت برنامهریزی توسعه .1390 .آمارنام کالنشهر رهورز.
صالحی فرا  .1380 .ررزیابی ندش و جایگاه رلگوی توسع پایدرر شهری ار ساختار شهرنشینی ریررن مجلت سیاستی -رقتصتاای شتمارۀ
.200 -199
صررفى  .1379 .شهر پایدرر ریست فصلنام مدیریت شهر

رنتشاررت سازمان شهرارریها و اهیاریها شمارۀ  4صص .13 -6

فیروزبلت ف .پرهیزگار ر .ربیعیفر و .1391 .ررهبراهای ساختار زیستمحیطی شهر با رویکرا توسع پایدرر شتهری (مطالعت متورای:
شهر کرج) مجل پژوهشهای جغررفیای رنسانی شمارۀ  80صص .239 -213
قانون برنام پنجم توسع جمهوری رسالمی ریررن.1394 -1390 .
قدسیپور س .ح .1386 .فرریند تحلیل سلسلهمررتل ( )AHPرنتشاررت جهاا ارنشگاهی ارنشگاه صنعتی رمیرکبیر رتاپ رهتار صتص
.80 -68
قررگوزلو ف .نوریکرمانی ف .کشمیری ز .1388 .ررزیابی تغییررت کالبدی و تحلیل توسع شهری بتا رستتفااه رز اراههتای متاهوررهری بتا
قدرت تفکی ،باال و سامانههای ( GIS/RSمطالع مورای :منطد پن تهررن) مجل علو و تکنولوژی محیطزیست اورۀ یازاهم شتمارۀ
ی ،صص .230 -219
گزرر

سازمان حفارت محیطزیست رستان خوزستان.1387 .

گلکار ا .1379 .طررحی شهری پایدرر ار شهرهای حاشی کویر مجل هنرهای زیبا شمارۀ  8صص .52 -43
مارکوتولیو پ .ج .گررهانان  .1389 .سطحبندی رالشهای محیطزیست شتهری رز محلتی تتا جهتانی و بترعکس ترجمت ستیدجعفر
حجازی راپ رول رنتشاررت ارنشگاه شهید رمررن رهورز.
محمدی اهرشمه  .1391 .ناپایدرری زیستبو شهری؛ رالشی جهانی ار قرن بیست و یکم رولین کنفررنس ملی ررهکارهای استیابی به
توسع پایدرر وزررت کشور تهررن

.3

محمواینژرا ه .پورجعفر  .آذری ر .علیزراه ر .بمانیان  .رنصاری  .1388 .تعامل استور کار و فرریند تحد پ یری شهر سالم بتا رررئت
ررهکارها و پیشنهااهایی ار شرریط معاصر ریررن مجل علو و تکنولوژی محیطزیست اورۀ اهم شمارۀ  4صص .356 -339
ملدو

 .1378 .شالواۀ آمایش سرزمین راپ سو رنتشاررت ارنشگاه تهررن صص .289 -1

1394 تابستان

.11
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 ارسنام توسع پایدرر شهری ارنشگاه پیا نور.1392 . بهررمی ر.مرصوصی ن
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.417
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