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 چکیده

بور ناپایوداری   از جمله ایران دارد، هشداری  توسعه  حال دری کشورهایژه با شکل و کارکردی که در و بهینی، شهرنشامروزه تداوم رشد 

 انوواه  از پیشوگیری  و شوهری  زیسوت  یطمح از پایدار یمند بهرهانسان  وظیفۀ شهری، اکوسیستم پایداری حفظ ینی است. برایشهرنش

. هدف تحقیع، ارزیوابی و  استتحلیلی  -تحقیع حاضر، از نوه کاربردی و روش آن توصیفی .شهرهاست در محیطی یستز های یندهآال

اهواز است. برای دستیابی به هدف مذکور، فرایند تبودیل معیارهوا بوه     شهر در کالنمحیطی  یستزی ناپایداری ها شاخصبندی  یتاولو

دهی شدند. همچنین، بورای   ، وزنAHPمراتبی  در چارچوب مدل تحلیل سلسله ها شاخصی کمی انجام شد و شاخص و زیرها شاخص

یارهای تبیینی برای ارزیوابی ناپایوداری   معین تر مهمشده است. در این تحقیع،  استفاده GIS افزار نرمها، از  فضایی داده -تحلیل مکانی

ی شوهری.  پسوماندها اند از: آلودگی صدا، آلودگی خاک، آلودگی هووا، آلوودگی آب، آلوودگی صونعتی و آلوودگی       محیطی، عبارت یستز

محیطی ناپایوداری قورار دارد و در بوین     یستزایط یارهای تحت بررسی، در شرمعهای تحقیع، بیانگر آن است که اهواز بر اساس  یافته

   شناخته شد.280/0محیطی اهواز، معیار آلودگی هوا با وزن نهایی ) یستزین عامل در ناپایداری تر مهمیارهای مذکور، مع

 واژه كلید

 محیطی. زیست شهری، ناپایداری زیست شهر اهواز، محیط شهری، رشد شهرنشینی، کالن اکوسیستم
 

 غاز. سرآ1

 و شتهرها  به توجه پایدرر  بدون توسع  و پایدرری رز بحث

 رصتتلی عامتتل شتتهرها بتتوا. خورهتتد معنتتا یبتت شهرنشتتینی

 ورقع  ار و روند یم شمار جهان به ار ناپایدرری ریجااکنندۀ

 ورحدنتد. بتروز   مفهتومی  او هتر  جهانی و شهری پایدرری

 آلتواگی  همچتون  مستائلی  و شهرها ار محیطی یها بحررن

ی هتا  نیزمت  مصترر  و آب منتابع  کمبوا و خاا ب آ هور 

 رقلیمتی  تغییررت و زمین شدن گر  تجدیدناپ یر  کشاورزی

مسائل  ارنشمندرن برریتنها   نه رمروزه که رند یمسائل و غیره 

 نیز جامعه آحاا و شهروندرن بلکه  روند یم شمار به رساسی

 رطتو   به رر محیطی یها تیمحدوا ورند  مورجه آن با روزرنه

 شهرنشتتینی (.1392پتتور   جمعتته) کننتتد یمتت ارا مستتتدیم

 ار اگرگونی سبل رنسان  فرهن  ار رندالب اومین منزل   به

 رفتزریش  که بتا  شده رست یکدیگر باها  رنسان متدابل روربط

. اشتو  یمت  تشدید محیط رز یبرارر بهره  نیشهرنش جمعیت

 گستتر   و شهرنشتینی  رشتد شتتابان   گ شته اه  رند ار

 و کتاهش  رر شتهری  یهتا  رستاخت یزصنعتی   یها تیفعال

 بتا  رستت و شتهرها   اراه رفزریش رر یطیمح ستیزضایعات 

 معتره  ار یر نتده یطتور فزر   بته  و رنتد  شتده  یمعن هم رشد

 توستعه  حتال  ار کشتورهای  ار ژهیو  بهناگورر   یها بحررن

 Email: j_saedi69@yahoo.com 09137020663سئول: نویسنده م *

 ریسی شهری، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشیار جغرافیا و برنامه
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 ختدمات  فدتدرن   ستت یز طیمحت  فدتر  تلریتل   قررر اررند.

و  زمین به استرسی فددرن وا موج نزول زیربناهای شهری 

ریتتن  بتته مربتتوط یهتتا بحتتررن جملتته رز مناستتل  ستترپناه

ار حال حاضر رنسان (. 1389)سرریی و مؤیدفر  رند  موضوف

محیطتی مورجته    زیستت  یهتا  نهیار زم یر سابده یبا رالش ب

رین موضوف بتین   خصو ار  یر شده رست. تورف  گستراه

 ۀرکوسیستم کتر محیطی وجوا اررا که  نظررن زیست صاحل

رقتصاای و  یها تیسطوح کنونی فعال تورند یزمین ایگر نم

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

پایدرری نیست  زیترر فشتارها و بتار ورراه بتر طبیعتت او      

ار (. 1386پور   الیر و ساسان  زراه )حسین رندرن شده رست

ار قترن   روی شتهر  ی پتیش طت یمح ستت یزی هتا  رالشکل 

 ترسیم کرا: گونه نیر تورن یمویکم رر  بیست

ی ستمی معلت  ار   گازهتا بروز آلواگی هور و توزیع  -

 ی فسیلی؛ ها سوختهور به سبل رستفااه رز 

ی هتتا یمتتاریبآلتتواگی هتتور و صتتدر ستتبل رفتتزریش  -

ملتلز شده و آررمش بشر رر ار شهر بته ملتاطره رفکنتده    

 رست؛

طحی توستط رنتورف   ی زیرزمینتی و ست  ها آبآلواگی  -

 ی زیرزمینی؛ ها آبی شهری و تللی  سفرۀ ها فاضالب

 ی رنسانی. ها اخالتآشفتگی سیمای شهرها بر رثر  -

تشدید تهدیدهای محیطی رون زلزله  خشکستالی و   -

( ...Huang, 1998 .) 

ار رین ررستتا  ار خصتو  توستع  پایتدرر شتهری و      

 ار 1992 تابستان زمین ار محیطی  رجالس یستزپایدرری 

 رجتالس  ریتن  ار کننتدگان  برگزرر شد. شترکت  ریواوژرنیرو

 تورن یم میان رین ار که تورف  رسیدند به موضوعاتی اربارۀ

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

ی هتا  ستکونتگاه استیابی بته توستع  پایتدرر رر ار     رست  تا

 21 کتار  راستو که رست رنسانی ممکن کند. شایان یااآوری

 ی ورافنت  و مصرر جمعیت  که کند یمبیان  رر ورقعیت رین

 آینتد.  یمت  شمار به زیست یطمح ار عمدۀ تغییررت نیروهای

 بته  رر ییهتا  برنامته  و هتا  یاستس سعی اررا کار استور رین

به تعاال پایدرر میان میزرن مصرر  جمعیت  استیابی منظور

 ضوف رصلیو ررفیت زیست زمین معرفی کند. ار ورقع  مو

و  بهدرشتتی  و ستالم  شهری ریجاا به مربوط 21 کار استور

میتزرن   رفتزریش  طری  رز فدر کاهش ضرورت حال عین ار

برری زنتدگی پایتدرر    نیاز مورا منابع به فدیر مرا  استرسی

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

بتتا حتتدرقل تلریتتل ار    توستتعه رره ار رر ایگتتر ملتتل 

نتژرا و همکتاررن     رستانند )محمتوای   زیستت یتاری   حیطم

برنامت   فصل ششتم  ار ایگر  ار ریررن نیز  سوی (. رز1388

محیطی  یستزی پایدرری ها شاخصپنجم توسعه به تدوین 

بته منظتور تحدت      کته  184ۀ ماا توجه شده رست رز جمله:

نظا  ررزیابی »رهدرر مندرج ار رصل پنجاهم قانون رساسی  

ار ری و موضوعی  ار سطوح ملی  منطده« طیررهبرای محی

منتتاط  و   ررهبراهتتای کلتتی توستتع یی رز جملتته:محورهتتا

محیطی  آثارشاخص   تجمعی رین ررهبراها آثارن کرامنظور

پایتدرری   یهتا  رعمتال شتاخص    توسعه و ررفیت زیستتی 

ری  منطده  توسع یها ها و طرح پایش برنامه  ری و ملی منطده

کتتار  و مندستتازی و تعیتتین ستتازتورن  برنامتت  و موضتتوعی

ۀ متاا باید رجترر شتوا. ار    ی ررزیابی ررهبرای محیطییرجرر

برارری بهینه رز منابع طبیعی و پایته    منظور بهره  بهنیز  185

 ارپایدرری محیطی تتا ستال او  برنامته     یها نظا  شاخص

ریجاا بانت، اراه و    پایدرری یها تدوین مدل ملی شاخص

پایدرری  یها تعیین شاخص  درریپای یها رطالعات شاخص

تعیتین ضتوربط و   و  برنامته  یهتا  ن آن برری سالکرا یو کمّ

سازی بار محیطی و کنترل  معیارهای پایدرری نارر بر متعاال

رنسانی  باید به منص  رهتور  ر محیط طبیعی و اتوسعه  آثار

  جمهوری رستالمی ریتررن    پنجم توسع  قانون برنامبرسد )

جمهوری رندرز  رشمسند  ه بر رین  ارعالو (.1394 -1390

رز سوی مدا   شمسی که هجری 1404 رف  ار ریررن رسالمی

 شتهرهای رندرز  رشم خصو  ار رست  شده ربالغ رهبری

 رز منتد  بهتره پایتدرر و   رنستانی  یهتا  سکونتگاهمثاب   به ریررن

سالم و پایدرر بحتث   مطلوب ار قالل شهری زیست یطمح

غررفیای شهری ضمن ررزیابی و ج ار رین ورای  شده رست.
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ی پایتدرری ار  هتا  مشلصته تحلیل فضایی و رکولوژیکی رز 

ی شتهری  ستعی اررا کمت، کنتد تتا      هتا  حوزهمناط   ار 

فررهم کند  شهرهازیست شهری مناسبی برری ساکنان  یطمح

کنتون بتا   ار خصو  مسئل  مورا نظر  ر (.1392)شکویی  

شتهر   کتالن  رهورز ار سطح ی،  رفزریش روزرفزون جمعیت

روز بته   یشتناخت  بتو   ۀراهر شده رست که مشکالت عدید

مشکالت  کند به طوری که رین شهر با یروز آن رر تهدید م

آن ار  نتامطلوب و آثار  نییشن بسیاری رز جمله رورج حاشیه

 هتای  یآلتواگ  صتوتی   هتای  یآلتواگ   زیست شهری یطمح

  تولیتد فاضتالب ختانگی و صتنعتی زیتاا       پسماند شهری

و  ااه رز ستمو  ملتلتز کشتاورزی ار ستطح وستیع     رستف

  کتتارون  رواخانتتهتتای ناشتی رز   یآلتواگ   آلتواگی ختتاا 

باالبوان میتزرن مصترر ستوخت    هور ناشی رز  های یآلواگ

منتابع متفرقته نظیتر     فسیلی ار بلش صنایع و خواروها و

های خشت،    گرا و غبار فصلی ناشی رز همجورری با بیابان

هتای صتنعتی و غیتره     ینتده آال  ار غرب و سوزرندن مزررف

ی رخیر آلواگی هتور ار رهتورز بته    ها سالار  رو رست. روبه

 جهتان  یشتهرها  ینتتر  آلتواه  جزوکه رین شهر حدی بواه 

ریتتن وضتتعیت ستتبل شتتکنندگی و   ا.وشتت متتی محستتوب

رین شهر شتده رستت. وضتعیت     ستیز طیمح یریپ  لیآس

ر پایتتدرری ارهتتورز  ستتتیز طینامناستتل آلتتواگی ار محتت 

گ ررا و شترریط زیستت    شهر تأثیر منفی می یطیمح تسیز

)ستتازمان حفارتتت  اهتتد  رنستتان ار شتتهر رر تنتتزل متتی  

هتای   یندهآالو  هور آلواگی(. 1387زیست خوزستان   محیط

صنعتی  آلواگی صدر  آلواگی خاا  آلواگی آب و آلواگی 

ار ررزیتابی   هتا  شتاخص ین تتر  مهتم  ی شتهری رز پسماندها

بتته ریتتن  توجتته . بنتتابررین رنتتد محیطتتی یستتتزپایتتدرری 

 شهری استیابی به و های کالن یزیر برنامه برری  ها شاخص

رسد. همچنین  شتناخت و   یم به نظر ضروری پایدرر  رمری

و عورمتتل متتؤثر ار پایتتدرری و  هتتا شتتاخصررزیتتابی ریتتن 

ی مناسل پایتدرری  رلگوهاشهر رهورز و رررئ   ناپایدرری کالن

محیطتی  رهمیتت و    یستت زی ناپایتدرری  رلگوهاو مدیریت 

 ریتن  رز موضتوف  رین کند. یمضرورت رین تحدی  رر روشن 

بتورن با رعمال متدیریت صتحیح و    که ابدی یم رهمیت زرویه

بلشتی بته رربطت  رنستان و      محیطی و تعتاال  رصولی زیست

ار  هتا  یآلتواگ شهری و با شناخت علل رنورف  ستیز طیمح

تعدیل و کاهش  ی الز  رر برریها یزیر برنامهرین محدواه  

ی شهری رنجتا  ارا و ار ررستتای   طیمح ستیزی ها یآلواگ

ی گا  برارشت. رین پژوهش با طیمح ستیزرهدرر پایدرری 

  ررزیتتابی عورمتتل بسترستتاز  2شناستتانه رویکتترای آستتیل

محیطی رر به رالش کشانده رستت. هتدر    ناپایدرری زیست

ی بنتتد تیتترولوکلتتی رز تتتدوین ریتتن پتتژوهش ررزیتتابی و  

ی ار رهتورز رستت. ار   طت یمح ستیزی ناپایدرری ها شاخص

نهایت تحدی  حاضر به انبتال پاستلگویی بته ریتن ستؤرل      

ی بهینتته بتترری ستتنجش ناپایتتدرری هتتا شتتاخصرستتت کتته 

رگونته ار   هتا  شاخصی شهری کدرمند و رین طیمح ستیز

ی بته ترتیتل رولویتت و رهمیتت ار     طت یمح ستیزپایدرری 

   رثرگ ررندرهورز 

 

 قتحقی. پیشینۀ 2

نلستتین بتار ار    محیطی  یستز ناپایدررینگررنی ناشی رز 

 بتروز کتترا  1970و  1960 یهتا  مدیاستی گستتراه ار اهتته  

هتتتا و  یتتتانز( و بتتته انبتتتال آن مبحتتتث 1384رلیتتتوت  )

 محیطی مورا توجه قررر گرفت. ستابد   یستزی ها خسارت

 محیطی نیز زیست مباحث و پایدرر توسع  موضوف به توجه

خصتو     به و جهانی او  جن  رز پس یها سال به عمدتا 

 ررشتل  کته  زمتانی  یعنی ؛شوا یم مربوط میالای 1960 اه 

به خساررت ناشتی رز   خامو  بهارکتاب  رنتشار با کارسون

اوستتتدرررن  توجتته و رشتتاره کشتتاورزی ار متتورا شتتیمیایی

رر بتته ریتتن موضتتوف جلتتل کتتراه رستتت    زیستتت محتتیط

بع مهتم ار تحلیتل   یکی ایگر رز منا (.1388نایینی   )حدیدت

 محیطی و تتدوین رصتول و ررهکارهتای    مسائل زیست  للع

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

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

هرره   ری به تولید و مصرر تورند همچنان با نرخ فزرینده می

متورا   «بپترارزا ( نیعنتی )زمتی   محدوا ۀبیشتر ار رین سیار
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ار ریتن ررستتا     (.1379 )گلکتار   اهد قررر می  رالش جدی

 ار ستتتیز طیمحتت حفتت  و رکولتتوژی رصتتول بتته توجتته

 صتتورت بتته رخیتتر یهتتا ستتال ار شتتهری یزیتتر برنامتته

(  Howard, 1902) شتهرها  مانند بتاغ  ملتلفی های رلگوورره

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

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

(  Holling and Gunderson, 2002رهتتتار جعبتتته ) 

فضتتایی بتتا رستتتفااه رز سیستتتم رطالعتتات    یزیتتر برنامتته

رکولتتوژی  رصتتول کتتاربرا ( و1378  ملتتدو )جغررفیتتایی 

 و 1387  جعفری و طبیبیتان  1385 پریور ) سرزمین سیمای

Botequilha and Ahern, 2002 )رستتت  شتتده مطتترح

ار ریررن نیز همچتون ستایر    (.1387  پور )جعفری و حبیل

با تأکید بتر   یها عرصهو  پایدرر  کشورهای جهان  به توسع

 ی گت رر  استت یس  عرص تدری  ار به و ستیز طیمح حف 

 های مؤلفه سایر و ملتلز یها تیفعال رجرری و یزیر برنامه

 توجته  یرندبعتد  و مفهتومی فررگیتر   منزل  به پایدرر  توسع

جتامع   یها طرح ی ته ار که تأکیدهایی بر شده رست. عالوه

 بعتتد پایتتدرر )ار  توستتع رصتتول رعایتتت بتته شتتهری

 سالم  شهرهای   طرحشوا یم رکولوژیکی( و یطیمح ستیز

 نظتر  منطبت  بتر   شتهری  یهتا  شاخص ی تهسبز   شهرهای

 ار ریتن  رز پتیش  کته  ییهتا  تیت فعال و بشر رسکان ابیرخان 

 و معاهتتدرت مطتتاب  درر شتتهریپایتت  توستتع خصتتو 

 قابتل  رقتدرمات  رز  شتوا  یم رنجا  ریو کنفررنس یها مصوبه

رونتد )فیروزبلتت و    بته شتمار متی    تحدی  رابیات ارذکر  

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

ار یت، طترح    شتوا.  رین ررستا رنجا  شده رست  رشاره متی 

(  1377نشگاه تهررن )ار ستیز طیمح پژوهشی که ارنشکدۀ

« شتهری  ستیز طیمح کیفیت رلگوی ررزیابی تهی »با عنورن 

 او  رتارروب برنامت    ار کرا  رشاره شده رستت کته   رجرر

بیولتتوژیکی   نیازهتتای بتتر تأکیتتد بتتا و کشتتور توستتع 

 فرهنگتی   و رجتمتاعی  نیازهای رنسان  رساسی فیزیولوژیکی

 فترا  حیصتال رست.  شهری ارشته پایدرری ررزیابی ار سعی

 جایگتاه  و ندتش  ررزیتابی »عنتورن   بتا  یر مداله (  ار1380)

 ضرورت «ریررن ینیشهرنش ار ساختار شهری پایدرر توسع 

 شتهری مستئوالن   و کارشناستان   نظررن صاحلی نگر ژرر

توستع    رلگتوی  منظتورکران  و تحلیل ررزیابی  به کشور رر

 قررگوزلو .اهد یم نشان کشور شهرنشینی ساختار ار پایدرر

 ررزیابی شهری و یزیر منظور برنامه  به ( 1388همکاررن ) و

 و یطت یمح ستت یز مشتکالت  و شتهری  توسع  یها تیررف

 ررزیتابی  انیتا  بته   روز تکنولوژی بر  هیتک با ررهکارها رررئ 

 تهتررن  5 منطد  شهری ار توسع  تحلیل و کالبدی تغییررت

 بته کتتاب   تتورن  یمت   ایگتر  آثتار  رز مجموعت   .رنتد  پرارخته

 تتتألیز شتتهری ستتتیز طیمحتتی هتتا رتتالش یبنتتد ستتطح

  ارنشگاهرنتشاررت  که گوران م، گررناهانو  پیترمارکوتولیو

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

 کته  شتهری  یطت یمح ستت یزتحوالت  بررسی به کتاب  رین

  رنتد  بتواه  فضایی ربعاا ار ی کنونیها رالش وجواآورندۀ به

  پایدرری رر ار شهرها بررسی کراه رست. سائلمپرارخته و 

 

 ی تحقیقشناس روش. 3

تحلیلتتی بتتا ماهیتتت  -پتتژوهش حاضتتر  رز نتتوف توصتتیفی

بنتدی   یترولوکاربرای رست. هدر رین پژوهش  ررزیابی و 

  گانت  هشت ار مناط محیطی  یستزی ناپایدرری ها شاخص

 صتدر   شهر رهورز بتا تأکیتد بتر شتش عامتل آلتواگی       کالن

 و صتنعتی  آلواگی آب  آلواگی هور  آلواگی خاا  آلواگی

آوری  شتتهری رستتت. شتتیوۀ جمتتع  یپستتماندها آلتتواگی

ری رستت. ار فررینتد تحلیتل     کتابلانته  -یپیمایش رطالعات

  رز هتتا آمارنامتتهی و رستتفااه رز  ر کتابلانتتهضتمن مطالعتتات  

بلشی  وزن یبرر .نظرهای کارشناسان نیز رستفااه شده رست

بتر توجته بته وضتع موجتوا هتر عامتل         یارها عالوهمعبه 

رز  هتای میتدرنی    یبررسی موجوا( و ها  طرحو  ها گزرر )

نامته   ار قالتل پرسش( AHPی )مررتب سلستله یلتحل ریندفر

زیستتت  یطمحتت کارشناستتان و ی رز متلصصتتانو نظرستتنج

 ستتاختار بتته توجتته بتتا ستتپس .رستتتتفااه شتتتد  شتتهری

 مدایست   ولجتدر  ار قالتل  AHP  نام پرسش مررتبی  سلسله

 کارشناستان  و متلصصتان  بتین  نسله 40تشکیل و  زوجی
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شتد. پتس رز تشتکیل متاتریس      توزیع زیست شهری یطمح

)ورحتد(    گروهتی  متاتریس  نهایتت  های زوجی  ار مدایسه

 و معیارهتا  نستبی  وزن ( وExpert Choice) رفتزرر  نر  وررا

تعیتین   یکتدیگر  بته  نستبت  شده  گرفته نظر ار زیرمعیارهای

معیارهای  محاسبه شد و ها ینهگزنهایی  وزن نهایت ار شد.

شتدند. ار مرحلت  او  تحلیتل     بندی یترولو بررسی تحت

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

گانته بتا رویکترای     فضتایی منتاط  هشتت    -تحلیل مکانی

 تطبیدی بر آن صورت گرفت. 

 

 . مبانی نظری تحقیق4

 شهری   زیست طمحی . پایداری4.1

توستط هتر    ها ثروتنگهدرری منابع و »بر   3مفهو  پایدرری

االلتت اررا )متوالیی    « نسل یا هر سطح رز توسع  رنستانی 

 ینتتدۀآ»ار گتتزرر   شتتده متتنعکسپایتتدرری  ورژۀ (.1388

 منتابع  و کتارر رز  صتحیح  یبرارر بهره و رارره به «ما مشترا

 به رلگتوی  یابیتاس برری رنسانی نیروی و مالی طبیعی  پایه 

 و و ساختار فنی رمکانات یریکارگ به با مطلوب  که مصرر

طور   به آینده و رمروز نسل نیاز رفع مناسل برری تشکیالت

اررا  شتوا  رشتاره   یمت  یرپت   رمکان بلش  یترضا ومستمر 

 وستیعی  مفهومی گسترۀ پایدرر شهر (. ورژۀ1374)بحرینی  

 هفتت  ار رر پایتدرر  رشه یااهایبن صررفی  گیرا. یم اربر رر

  4شتهری  رز: رقتصتاا  رنتد  عبارت که رست کراه بررسی  بعد

 بتو   یستت ز  6پایتدرر  شتهری سرپناه   5پایدرر شهری جامع 

زنتدگی شتهری     8استرسی شتهری پایتدرر    7شهری پایدرر

. بر رین رساس  بترری  10شهری پایدرر یساالر و مرا  9پایدرر

سته بعتد    محیطتی بایتد   تحلیل وضتعیت پایتدرری زیستت   

هتای   هتای تتاریلی و ررز    هتای عمتومی  جنبته    سیاست

 (.1392جایگزین رر ار نظر گرفت )مرصوصی و بهررمی  

محیطی ار فضاهای  یستز پایدرری منظور رز نهایت ار

 رجتماعتات  تمامی بدای برری زیست یطمح شهری  حفارت

 ار موجتوا   وضتع  نگاهدرشت نه و رست نظامی عااالنه ار

 جهانیتان.  رز رقلیتی های جویی ل ت برری یمحیط های یتمز

 توستع  پایتدرر   یربنتای ز منزلت   بته  محیطتی  یستز پایدرری

 نیاز حدرقل طری  رز رر خوا  پایدرر شوا. شهر یم شناخته

 رنترژی  منتابع  رز و کنتد  یمتغ یه  رطررفش طبیعی محیط به

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

ری نیست کته مترا  بته ستااگی بتا مدترررت و       پایدرری رم

هتای آن مورفدتت کننتد  ار نتیجته بایتد رز طریت         نامه یینآ

ار ی، متدیریت کارآمتد منتابع همترره      ها رنجمنمشارکت 

هتای ستطوح پایتدرری     یته پانگاهی به تساوی حدو  که رز 

ی هتتا نگتتر ار  (.munier, 2005)رستتت  رنجتتا  شتتوا  

 پایتدرر   بلتش  او ار شتهرها  پایتدرر   رکولوژی، مبحث

 شوا. یمتفسیر  و بیرونى ارونى

 

 شهرها بیرونى . پایدارى4.1.1

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

 و شتتهرها شتتبک  و ختتوا طبیعتتى بتتا بستتتر پویتتا و زنتتده

. اررا رشتاره  مناط  جهتان  سایر و رطررر منطد  روستاها 

رلگتووررۀ   او بته  تورن یم خوا بستر با شهر ررتباط زمین  ار

)جتا   12رکولوژیت،  راپتا   و11شتهر   متابولیسم یعنى مهم 

 کته  شتهر   متابولیسم مدل ی( رشاره کرا. ارشناخت بو  پا 

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

 گرفتته  نظتر  ار رقتصتاا   سیستتم  یت،  منزل  به شهر رست 

 رز رنترژ   و متورا  رز یهستو  ی، و خطى جریانى شوا که یم

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

 ورقتع  ار باشتد   شهر پایدرر سیستم که هم فره به حالت 

 طریتت  ریجتتاا رز و شتتهر مکتتان بتته محتتدوا پایتتدرر  ریتتن

 بته  خارج محیط گستراۀ یها عرصه ار اررزمدت ناپایدرر 

   ارشتهر   پایتدرر   رستاس   ریتن  بتر  آمتده رستت.   است

 تا جهانى سطح رز فضایى مررتل سلسله با تنگاتن  پیوند 

 .(1387گیترا )جعفتری     یم قررر محلى و یر منطدهسطوح 

 13ورتى که کن شهر  متابولیسم گستراۀ مدل ار همچنین 

 نظتر  ار یت، سیستتم   منزلت    به شهر رند  کراه نیومن رررئه و

 هتتای یستتتمس شتتبیه آن کتتار طتترز کتته شتتده گرفتتته

 خروجتى و  با منابع وروا  ها آن ار و (طبیعى)14،بیولوژی

 (.1)شکل  رست تعاال ار پ یر  آن زیست
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 متابولیسم شهرى گستردۀ . مدل1شکل 
  Newman and Kenworthy, 1999منبع: )

 

 شهرها درونى . پایدارى4.1.2

پایدرر   مفاهیم و فرریندها کیفیت به مربوط ارونى پایدرر 

 شتهر  ار موجوا رنسانى ها  یستمزیرس شامل شهر و ارون

 تتا  شوا یم سبل ها  زیرسیستم رین و تنوف پیچیدگى .رست

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

 رین بوان بینی یشپ یرقابلغ و ها یتقطع عد  علت به طرفى

 ریتن  ار رر رصتلى  ندتش  رینکته  بته  توجه با و ها زیرسیستم

 ستناریوها   بته  نیتز  هتا  حل رره را ار بر عهدهرنسان  حالت

 .شتوند  یمت  محتدوا  به مکتان  وربسته و مدطعى  مدت کوتاه

 بدین رر شهر ارونى پایدرر  مفهو   1998ار سال 14ررجرز

 رجتمتاعى   رهتدرر  بتورند باید که شهر کند یم بیان صورت

 ساکنان زیستى و محیط فیزیکى سیاسى  فرهنگى  رقتصاا  

 هتای  یژگتی و ررجترز . (1387ی  کند )جعفتر  تأمین رر خوا

  :ارند یم زیر موررا شهر  رر رنین

 ؛شهروندرن هم  برر  رساسى خدمات به یکسان استرسى -

 معمار ؛ و هنر نظر رز شهر زیبایى -

 رنسانى؛ های یتفعال ار خالقیت -

 ؛رکولوژیکى آثار حدرقل و طبیعى منابع رز رستفااه کارریى -
 ؛یکپاررگى و تررکم تنوف  -

 پویایى. و تحرا -

 بوم شهری یستزناپایداری . 4.2

 مطالعته  رر شتهرها  یلتت  ر هتم  بته  بو  یستز که ارنشمندرنی

 تلفیت   بترری حل  رره بهترین یافتن شان یرصل هدر کنند  یم

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

 و شهرستازی  و مستتدیم طتور    بته ار ورقع  نورحی شتهری  

ار هتا   آن سهم و یرمستدیمطور غ  به شهرها فیزیکی ساخت

 و محافتل علمتی   جدی توجه سرعت  به موجوا  ناپایدرری

 ها یهتوص رند. کراه جلل خوا به رر گ رررن حکومتی سیاست

رصلی  یها کانون و نداط منزل  به باید شهرها که رین رست بر

پایتدرر   توستع   بته  یابیاستت  و جهتانی  حل مشکالت برری

(. همچنتین  ار  Masnavi, 2000شتوند )  اهرستتفا  وتوجته  

  یت،  مثابت  بته )رندموررگی( شتهر همتورره    15قیاس ررگانی،

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

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

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

 ی یتا بترارر  بهتره  زیستت   یطمحت  لیتد تو طبیعتی  تورن رندرزۀ

 طتور   به سرمای  منابع رکولوژی، رصل شوا  رنجا  یور بهره

 ۀرنتدرز   بته  محتیط  رز ها رنسان رستفااۀ ماند و یم باقی پایدرر

 نگتر   ایتدگاه  رز .پایتدرر رستت   همیشته  تولیتدی   آنتورن

 بته  استیابى کرا برقررر رر زیر شرریط بتورن رگر شناسانه بو 
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 :بوا خورهد میسر یشهر درریپا توسع 

 رز کمتتر  رنترژ (  و منابع )متااه  رز یور بهره رلز( نرخ

 .باشد رحیای آن و یدبازتول نرخ

 هتا  آن جت ب  قدرت رز کمتر ها یآلواگ رنتشار ب( نرخ

(. 1379باشتد )صتررفی     (زیستت  محتیط )طبیعت  رز طری 

 نتیجت   تتورن  یمت  رر 1970 اهت   ار پایدرری مفهو  پیدریش

 جهتانی  مستائل  بته  نستبت  یر تتازه  آگتاهی  ی ومنطد رشد

رمتا ریتن    ( 1387ارنست )بحرینتی    توسعه و زیست یطمح

 گیرا  یمفرریند شهری ره زمانی ناپایدرر لدل 

 ار قالتتل رمتتروزه پیامتتدهای رشتتد شتتتابان شهرنشتتینی

 هتای  یآلتواگ  رنورف بروز شهرها  رویه یب و توسع  گستر 

 رز ناارستت  فااۀرستت  زیستتی   یها ررخهتلریل  محیطی 

 رستت  شتهری  نامناسل ریجاا ساختارهای و رنرژی و زمین

شده رست پتارراریم پایتدرری بته رؤیتای جهتانی       سبل که

پترارزرن معتددنتد    یته نظررو بستیاری رز    ینرتشبیه شوا. رز 

 و آب قبیتل آلتواگی   رز محیطتی  یستز های یآلواگ وجوا

و  منتابع  تلریتل  بصتری   آلتواگی  صتوتی   آلتواگی  هور 

 رز منابع محیطی شهرها خوا نمتوای  نامطلوب یبرارر بهره

رشتتمه   محیطتتی رستتت )محمتتدی اه یستتتز ناپایتتدرری رز

 تتورن گفتت   یم محیطی زیست های یانز تعریز ار (.1391

 وررا زیست محیط طری  رز رشیا یا رشلا  بر خساررتی که

 زیستت  یطمحت  رینجا  ار کنند. یم زندگی آن شوند و ار می

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

 همتت  بتتا متترتبط آلتتواگی و رز ناشتتی خستتاررت  ریتتن کتته

 هتور   آب ) طبیعتی  عناصتر  کتاهش  ار کته  رست خساررتی

(. 1390راهمتتتی و رکبتتترزراه   ) رستتتت اخیتتتل (صتتتدر

 بتین  بتر ررتبتاط   عرصته   ریتن  رندیشمندرن ونظررن  صاحل

یتد  تأک شتهری  زیست یطمح های یآلواگ و جمعیت رفزریش

 اهد. یمرین ررتباط رر نشان  2اررند. شکل 

بتتو   یستتتزار ناپایتتدرری  محیطتتی  یستتتز مشتتکالت

 حاصتتل و رمتتروزی شتتهر مستتائل تتترین یرساستت رز شتتهری

  توستع  زیترر  طبیعی رستت؛  محیط باها  آن تدابل و تعاره

 وندل  و  حمل و صنایع  ها ساختمان طلتس با ناگزیر شهری

 ریتن  و رست همرره فضاهای طبیعی بر یرقتصاا های یتفعال

 تغییتر  طبیعت بر شهر ریرگی شکل به زمانمرور   به تسلط

 شتوا  یم شهری ۀهای گسترا یآلواگ ساز ینهزم و رست یافته

محیطی  یستزبه معضالت  1 ار جدول (.1383 )زبراست 

 .شوا یم که ار ناپایدرری شهرها ندش اررند رشاره
 

 
 شهریزیست  یطمح آلودگی و جمعیت یشافزا بین ارتباط. 2 شکل

  1387زیست کشور،  یطمحمنبع: )سازمان حفاظت  
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 محیطی شهری یستز. عوامل ناپایداری 1جدول 

 ها یژگیو عورمل ناپایدرری

آلتواگی هتور رطتال       برری رنسان یا محیط رو مضر باشتد  تورند یار هور که م یر به وجوا هر مااه آلواگی هور

 وروا حاصتل  کته  هتور  طبیعتی  رلتز( آلتواگی   آیتد:  یمت  پدید صورت او به وره آلواگیشوا.  یم

 ار هتور  رستت. ب( آلتواگی  غیتره   و گیاهتان  گراۀ آتشفشان  غبار و گرا رون طبیعی های یندهآال

 و ستکونت  .1 شتوند:  می تدسیم رصلی گروه سه به هور کنندۀ آلواه رنسانی. منابع های یتفعال نتیج 

   .موتوری ندلی  وسایل و تررفیکی . منابع3 تولید؛ ورحدهای و صنایع .2 مسکونی؛ مناط 

. شوا می ریجاا مصنوعی های یتفعال رثر ار که آلواگی هورست رصلی منبع صنایع  رز ناشی آلواگی آلواگی صنعتی

 کاغ ستازی   ستازی   سیمان شیمیایی  مورا تولید های کارخانه حرررتی  های یروگاهن صنایع  میان ار

 . روند به شمار می هور آلواگی رصلی منابع غیرهنساجی و 

 وجوا به روستایی شهری و  کشاورزی صنعتی  یها فاضالب ریلتن الیل به رغلل خاا  آلواگی آلواگی خاا

  .آید یم

جا و مکتانی   ی که ار زمان نابهر ناخورستهصدری  هرگونهتورن گفت   یمار تعریز آلواگی صوتی   آلواگی صدر

د شوا  آلواگی صوتی خورهد بوا. رنورف آلواگی صوتی به سه قسمت رصتلی تدستیم   ناارست تولی

و  آلتواگی صتوتی ناشتی رز تررفیت، شتهری      ؛شوند: آلواگی صوتی ناشی رز تأسیسات صنعتی یم

 آلواگی صوتی ناشی رز صدری ارخل منازل.

 آلواگی پسماند

 ی شهری(ها زباله)

 غیرمستتدیم  مستدیم یاطور   به که شوا یم گفته ( پسماندفاضالب رز گاز )غیر و مایع جامد  مورا به

 شتامل رنتورف زیتر رستت:     کته  شتوا  یمت  زرئد تلدی تولیدکننده نظر رز و رست رنسان فعالیت حاصل

 و کشتاورزی  پسماندهای  ویژه پسماندهای  بیمارستانی پزشکی و پسماندهای  عاای پسماندهای

 صنعتی. پسماندهای

 یتا  شتیمیایی  فیزیکتی   رز رعتم  معترر  هر مددرر رز: رفزریش رست عبارت آب آلواگیکلی  طور  به آلواگی آب

 تجمتع  شتوا. محتل   ر  یتژه و ار مصتارر  آن رساسی ندش و خور  تغییر موجل که بیولوژیکی

  ختانگی  یهتا  فاضتالب   ررایورکتیویتته  ضتایعات  سطحی  معاان ار موجوا های یکان ا ه فاضالب

 .صنعتی های یندهآال و یمیاییش کواهای نباتی  آفات افع سمو 

 منبع: )نگارندگان با تللیص(    

 

 . قلمرو تحقیق5

مرکز شهرستان رهورز و رستان خوزستان رست. جمعیت  رهورز 

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

ار  آنستتعت رستتت. و (1390رهتتورز  شتتهر  کتتالن  آمارنامتت)

. رستت مربتع   کیلتومتر  895 حتریم ار  و 220شهری  ۀمحدوا

رشد جمعیت و تمرکز صنایع سنگین عمدتا  وربسته به شرکت 

قرن گ شته ساختار جمعیتی  رقتصاای و   یمننفت و فوالا طی 

شهر رر تغییر اراه رست تا جتایی   محیطی رین کالن یستزرلبته 

ین شتهر انیتا نتا     تر آلواهمنزل    بهگاه رز رین شهر  که رمروزه گه

ی رثتتربلش ار ستتاختار  هتتا مؤلفتتهین تتتر هتتممبرنتتد.  یمتت

 رند رز: شهر رهورز عبارت محیطی کالن یستز

 . رشد شتابان جمعیتی؛ 1

 . رقلیم گر  و مرطوب؛2

 . تمرکز صنایع سنگین و آالینده؛3

 کالبدی؛ -. فر  و گستراگی فیزیکی4

 محیطی رواخان  کارون؛ یستز. خأل مدیریت کارآمد 5

 یسات آالینده؛تأس نامناسلیابی  . مکان6

 ی گرا و غبار؛ها طوفان. ریزگراها و 7

 ی سطحی.ها آبی مدیریت ها رالش. 8
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 های تحقیق یافته. 6

AHPهای  یژگیو. 6.1
دهیی   منزلۀ میدل وزن  به 16

 ی مورد مطالعهها شاخصبه 

مررتبی رز پرکاربراترین ربزررهای  سلسله گیری یمرو  تصم

رستفااه  های ینهف زمتنو  ارمن .رندمعیاره رست گیری یمتصم

مررتبی تاکنون بستیار گستتراه بتواه     یند تحلیل سلسلهررز فر

ینتد  رکاربراهتای فر  ختوا     ار مدال17وریدیا و کومار .رست

رنتلتاب   مثال )رنتلاب  های ینهمررتبی رر ار زم تحلیل سلسله

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

  (مکتتان تلصتتیص متتثال )یص مزیتتت  تلصتت  -هزینتته

  یبنتتد و رتبتته بنتتدی یتتتو توستتعه  رولو یتتزیر برنامتته

رستتتررتژی، و  یتتزیر   برنامتتهبینتتی یش  پتتگیتتری یمتصتتم

 رنتد  هکترا و بیتان   یبنتد  استته و غیتره  مترتبط   هتای  ینهزم

(Kumar and Vaidya, 2006) .1980 ستال  ار رو  رین 

 مررتبتی  سلستله  فررینتد   عنتورن  تحتت  ستاعتی  وستیل   به

(AHP  .ربتدرف شتد )  رر رو  ریتن  ار وزن تعیتین  رستاس 

رو   ار اهتد.  یمت  تشتکیل  معیارهتا  اویی به او مدایس 

 مدایست   یت،  ار یارهتا مع نستبی  رهمیتت  زوجتی  مدایس 

 (. رین1386پور   شوا )قدسی یم تدسیم بلش 9 به پیوسته

 اخالتت  گیتری  یمتصتم  ار رر ملتلتز  هتای  ینهگز فرریند 

 و روی معیارهتتا ساستتیتح رمکتتان تحلیتتل و اهتتد متتی

 بهزوجی  مدایس  مبنای رین  بر اررا. عالوه رر زیرمعیارها

 تستهیل  رر محاستبات  و قضتاوت  رست که شده بنا ینوع 

رر  تصمیم ناسازگاری و میزرن سازگاری کند. همچنین  یم

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

 تعیین رز پس رو  رین ار رست. رندمعیاره گیری یمتصم

 ار رر معیتتار هتتر رهمیتتت نستتبی و وزن بایتتد معیارهتتا 

 رو  AHPفررینتد   کرا.  تعیین نظر مورا هدر خصو 

 فررینتد   ار معیارهتا  تدتد   و رهمیتت  تعیتین  برری ریاضی

گیتتری رستتت )حستتینی و همکتتاررن    یمتصتتم و ررزیتتابی

1391.) 

(  AHPمررتبتی )  فررینتد تحلیتل سلستله    به عبارت ایگر  

ی ار شرریطی ریگ میتصمرست منعطز و قوی که برری  روشی

یی رر با ها نهیگزی متضاا  رنتلاب بین ریگ میتصمکه معیارهای 

رین  .(1380)زبراست   اشو یم  رستفااه دکن یممشکل مورجه 

بترری ستاختار    ریپت   جمتع تکنی، بتر رستاس تتابع خطتی و     

ی شوا. الزم  ارشتتن رنتین ستاختار    مررتبی رستفااه می سلسله

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

مستتدل   هتا  آنموجوا به عناصر سطوح بستتگی ندرشتته و رز   

 شت،  متورا کالسی،  AHPباشد. ار غیر رین صورت کاربرا 

فررینتتد تحلیتتل   (. 1388ورقتتع خورهتتد شتتد )رصتتغرپور     

. 1شوا:  یم( عموما  رز مررحل زیر تشکیل AHPمررتبی ) سلسله

. تعیتین  3. مدایست  اوتتایی و   2؛ مررتتل  سلسلهت ریجاا ارخ

 ها.  ها و بررسی سازگاری قضاوت رمتیاز نهایی گزینه

 

 مراتبی سلسله درخت ساختن اول: مرحلۀ

ل  مستتتئکتتتران  تجزیتتته AHPرولتتتین مرحلتتته ار رو  

  مررتل سلسله. ار ریجاا رست مررتل سلسلهگیری به  یمتصم

ستتپس گیتتر رستتت.   ستتطح بتتاال  هتتدر نهتتایی تصتتمیم  

تر  تا بته ستطحی رز صتفات     یجزئرز کلی به  مررتل سلسله

آیتد. ریتن ستطحی رستت کته ار مدابتل آن        یمبرسد پایین 

 مررتتل  سلستله تترین ستطح    یینپتا گیری  یمتصمهای  گزینه

شوند. هر سطح باید به سطح باالتر قبلی متصتل   یمررزیابی 

 شوند. هتر  یمرررئه  GISها ار ی، پایگاه اراه  ینهگزشوا و 

 اراههتا تلصتیص    ینته گزالیه شامل مداایر صفاتی کته بته   

و هر گزینه )مثال  پلیگون( مرتبط بتا عناصتر ستطح     اوش  می

رر  AHP. مفهتو  صتفت  رو    رستباالیی )یعنی صفات( 

کنتد )پرهیزگتار و غفتاری     یمت متصتل   GISی هتا  رو به 

 کتته ذکتتر شتتد  طتتور همتتان رینجتتا (. ار1385گیالنتتده  

 صتدر   امل شش شاخص آلتواگی ش مورانظری ها شاخص

 و صتنعتی  آلواگی آب  آلواگی هور  آلواگی خاا  آلواگی

گانت    به تفکی، ار مناط  هشتشهری  یپسماندها آلواگی

 شده رست. منزل  شاخص رصلی رین تحدی  رنتلاب بهرهورز 
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 هوازۀ اگان هشتی در سطح مناطق طیمح ستیزی پایداری ها شاخص مراتبی ساختار سلسله. 3شکل 

 

 مرحلۀ دوم: مقایسۀ دوتایی

  عناصتر ستطوح   مررتتل  سلستله پس رز تجزی  مسئله بته  

شوند و سپس بتر   یماوتایی با هم مدایسه  صورت  بهملتلز 

ی صتتورت گتت رر ررز رستتاس میتتزرن ررجحیتتت او معیتتار  

 شوا: یمرنجا   گا   سهگیرا. رین مرحله ار  یم

  مراتب سلسله. تهيۀ ماتریس مقایسه در هر 1

تشتکیل و بتا    7×7ار رین مرحله برری رنجا  مدایسه  ماتریس 

تلصیص مداایر جدول غربتال ستاعتی  معیارهتای ملتلتز     

شوند. ار ریتن مرحلته بتا رستتفااه رز      یماوتایی با هم مدایسه 

هتای متاتریس  ضترریل     رو  تدریبی میانگین هندسی رایز

هتر   که برربر رست با تدسیم میانگین هندستی -رهمیت معیارها 

آیتد )زبراستت و    یمت بته استت    -هتا  معیار به جمع میانگین

(. پس رز تعیین ضتریل رهمیتت هتر یت، رز     1384محمدی  

شتوا. ار ریتن    ها مشتلص متی   معیارها  ضریل رهمیت گزینه

ها نسبت به معیارها بر مبنای  مرحله ررجحیت هر ی، رز گزینه

  شوا. مدیاس کمی ساعتی قضاوت می

 ها گزینه ياز نهایيت. تعيين ام2

کته   ها نهیگزار رین قسمت با تلفی  و ترکیل رمتیاز معیارها و 

ی زوجی حاصل شدند  رمتیتاز نهتایی   ر سهیمدای ها سیماتررز 

. برری رین منظتور رز رصتل ترکیتل    دیآ یمهر گزینه به است 

هم   نظر گرفتنساعتی که به برارر رولویت با ار  مررتل سلسله

  شتوا  یمت مررتبتی منجتر    لهها ار تمامی سطوح سلست  قضاوت

فرمتتول محاستتب  آن ار زیتتر مشتتاهده رستتتفااه خورهتتد شتتد )

 (.1380)زبراست   ( شوا یم

 
n m

k i ij

k 1 i 1

W W g
 

رمتیاز نهایی )رولویت( گزینه = 

: ضتریل  Wi؛ k: ضتریل رهمیتت معیتار    Wkکه ار آن 

ار خصتتو   j: رمتیتتاز گزینتت  gij؛ iزیرمعیارهتتای  رهمیتتت

 .iزیرمعیار 

 ها . بررسي سازگاري قضاوت3

ار رین قسمت رز تحدی  برری تعیین ارجت  اقتت و صتحت    

( رستتفااه و بتر مبنتای    I.Iاهی  رز شاخص ناستازگاری )  وزن

شتوا. رنانکته    یمت رویکرا برارر ویژۀ تئوری گررر محاستبه  

اهی صحیح رست  یا کمتر رز آن باشد وزن 1/0شاخص معاال 

به معیارها  باید  شده اراه اهی نسبی و ار غیر رین صورت وزن

 (.1386پور   تغییر یابد و مجدار  رنجا  شوا )قدسی

 نترخ هتا    ساعتی برری بررسی ناستازگاری ار قضتاوت  

بترا کته رز تدستیم شتاخص      رر به کار می( I.R) ناسازگاری

( حاصتل  R.I) 18بتوان  به شاخص تصاافی (I.I)ناسازگاری 

 شوا. می
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𝐼. 𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛

𝑛−1
 خص ناسازگاریشا 

 𝐿( رز 𝜆𝑚𝑎𝑥ی )جتا   بهمررتبی  ار رین رو  مدل سلسله

 شوا: به شرح زیر رستفااه می
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AW     بترارری رستتت کتته رز ضترب متتاتریس مدایستت =

 آید. به است می 𝑊𝑖( ار برارر Aماتریس)زوجی معیارها 

𝑊𝑖 (1380زبراست  ) = وزن معیارها. 

ستازگاری متاتریس بترری رطمینتان رز     ناار رینجا نترخ  

ها ار مدیاس زوجی محاسبه شتد. ستاعتی     رنسجا  قضاوت

و معتدتد   کنتد  رررئته متی   قبول  قابلمنزل  حد  بهرر  1/0 عدا

باشتد بهتتر    1/0رست رنانکه میتزرن ناستازگاری بیشتتر رز    

ار رین پژوهش ارج  . شوا دنظریتجدها  رست ار قضاوت

رستتت و  قبتتول  قابتتل ارهتتایمعمدایستت  زوجتتی ستتازگاری 

 ی وجوا ندررا.ر مالحظهناسازگاری قابل 

 

 یبنید  دسیته  و دهی  وزن فرایند  تشریح مرحلۀ سوم:

 وزن معیارها(  )محاسبۀ ها داده

 مربوط  پاررمترهای و معیارها اهی وزن برری تحدی  رین ار

 زر رستتفااه  مرحله  یعنی او ار AHPمررتبی  سلسله مدل رز

ار  و رستاارن مجرب و کارشناسان تجربیات و ارنش  نظرها

 رستتفااه  EXPORT CHOICE رفتزرر  نر  رز مرحل  او  آن 

 و مررتبتتی ارختتت سلستتله ستتاخت رز پتتس رستتت. شتتده

 رز هتر یت،   بته  حتال  زیرمعیارها  و معیارها کران مشلص

 ستایر  بته  نستبت ها  آن ررز  و رهمیت به با توجه معیارها 

 بتین  رز هتای زوجتی    مدایسته  جدول به توجه با و معیارها

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

 عتدا  مورا ررزیابی معاال معیارهای رهمیت ضریل مجموف

 معیارهاست. رهمیت بوان نسبی ۀاهند نشان باشد  ی،

 

 محیطیی  یستز های یداریناپا بندی یتاولو. 6.1.1

 شهر اهواز  کالندر 

مررتبتی بتا توجته بته وزن نستبی       د تحلیل سلستله فررین ار 

نامه رز ستوی متلصصتان    معیارها که پس رز تکمیل پرسش

های رولیه و نرمال و نتتای    مرتبط با موضوف و تهی  ماتریس

ار ناپایتدرری  ین و مؤثرترین عامل  تر مهمآن مشلص شد  

شهر رهورز معیار آلتواگی هتور بتا وزن     محیطی کالن یستز

( رست که 265/0عیار آلواگی صنعتی با وزن )( و م280/0)

 شتده   اراهرختصتا    هتا  آنباالترین ارصد وزن نسبی بته  

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

برخی مشتکالت رر بته شتهر تحمیتل     رهورز  شرریط رقلیمی

 رز ناشتی غبار  گرا و شن و یها مانند وقوف طوفان  کند یم

طعی اار مدت غرب آن که  ار خش، های انیابب با همجورری

ی کتته طتتور  بتتهشتتوا   یرز ستتال موجتتل آلتتواگی هتتور متت

برختی   رز قبیل تنگی نفس و آسم رر تشتدید و  هایی یماریب

کنتد. رز طترر    یشکالت ریتوی مت  مشهروندرن رر ارار  رز

 بلتش  ار فستیلی  ستوخت  مصترر  میتزرن  ایگر  باالبوان

 صتنایع  و گتاز  و نفتت  منتابع  و وجتوا  خواروهتا  صنایع 

 شرریط همچنین  غیرفلزی و فلزی بزرگ صنایع پتروشیمی 

 اررری ستال  فصتول  رکثتر  ار مرطتوب  و گر  هوریی و آب

 هور و صنعتی رست. آلواگی

 

 محیطی یستز. امتیاز نهایی عوامل ناپایداری 2جدول 

 نوف آلواگی ها وزن رتبه

 آلواگی هور 280/0 1

 آلواگی صنعتی 265/0 2

 اگی آبآلو 201/0 3

 آلواگی پسماند 158/0 4

 آلواگی خاا 074/0 5

 آلواگی صدر 022/0 6

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

ین منابع آالینتدۀ آب ار  تر عمدهاهد  یمنتای  نشان اررا که 

رنتد رز: رنتورف    ی کتارون عبتارت  هتا  رواخانته حوض  آبریتز  

 آلتواگی آب و ی شهری  صنعتی و کشتاورزی.  ها فاضالب

خصتو  ار نتورحی   به  ملتلز شهر  یها خاا ار بلش

ختانگی   صتنعتی و  یها ثیر فاضالبأساحلی کارون تحت ت

بستیاری رز   روا و یها رنباشت زباله ار لبه ا کارون وروبه 

نارستایی ار افتع    مشتاهده رستت.    شتهر قابتل   یها قسمت

ب شتهری بته الیتل نبتوا     سیستم فاضال سطحی و یها آب

شیل بسیار کم رررضی شهری نیز مستائلی   گوی شهری ولر

نبتوا   خاا منطده ریجاا کراه رستت.  آب و خصو رر ار 

 شتوری و  کیفیتت مطلتوب بترری آشتامیدن       با آب سالم و

حجم بتاالی آلتواگی روا    زیرزمینی  آببوان منابع  قلیایی

ر شهر ا یرگ ررطبیعی تأث ییکی رز ساختارها منزل   کارون به

 شتهری ناشتی رز وروا فاضتالب و    زیست یطکیفیت مح و

 یهتا  لته ار لبته  اصنعتی و خانگی و رنباشتت زب  یها پساب

منتابع آب شتهر    خصو رواخانه  رز مسائلی رست که ار 

(  ار 201/0ی پسماند هم بتا وزن ) آلواگ یارمع. وجوا اررا

ینکته  ررتب  رهار  قررر اررا. رین عامل ار رهتورز بته الیتل    

 آب ۀ منتابع کننتد  آلتواه  رمتاکن  رز یکی زباله افن یها محل

 ار شتده  رستفااه سنتی رو  شوند و یم محسوب زیرزمینی

 یهتا  آب سطح باالبوان و منطده خاا شرریط  ها زبالهافن 

کنتد.   یمت زیرزمینی  مشکالت افن پسماند شهری رر بیشتر 

 متعتدا  ترکیبتات  حاوی رهورز یها زباله رز تولیدشده شیررب 

 متدفن  کز رز مهندسی یها رو  با باید که رست شیمیایی

 موضتوف  ریتن  متأستفانه  که شوند و تصفیه یآور جمع زباله

 هتای  یتون  حرکت سبل شیرربه نکران جمع شوا. ینم رنجا 

 رز طریت   زیرزمینتی  آب ستفرۀ  بته  متدفن  کز رز شیمیایی

 سفرۀ ار آب و خاا شدن آلواه و مدفن زیر خاا های یهال

 و رهتورز  جمعیتت  رشتد  به توجه با. شوا یم زیرزمینی آب

 رنجتا   جمعیتت  رفتزریش  ریتن تناستل    به که پسماند تولید

رصولی برری پسماند  و صحیح مدیریت ی، به نیاز شوا  یم

ی بعتدی   هتا  رتبته اررا. ار  وجتوا  رهورز جامد زرئد مورا و

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

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

اط  ملتلتز رهتورز بتا    ار خصو  آلواگی صدر  من اررا.

رو  روبته ندل  و  های صوتی ناشی رز حمل مشکالت آلواگی

هتای صتوتی ناشتی رز تتراا      خصو  آلتواگی   بههستند  

هتای   نتاررحتی  و وسایل ندلیه که ستبل  خواروهای سنگین

( و 2شتوا )جتدول    یمت ندرن رورنی بترری شتهرو   روحی و

یارهتای متورا   معو تحلیتل   یه تجز(. بنابررین  ار 1)نموارر 

نظتتر  آلتتواگی هتتور بیشتتترین ستتهم رر ار ناپایتتدرری      

 محیطی ار رهورز اررا. یستز

 
شهر  محیطی در کالن یستزبندی ناپایداری  یتاولو. 1نمودار 

 اهواز

 

ی ناپایییداری هییا شییاخص. ارزیییابی کلییی از 6.1.2

  ۀ اهوازگان هشتمحیطی در مناطق  یستز

هتتا ار ریتتن بلتتش نشتتان ارا کتته  یتتابیررزکلتتی  طتتور  بتته

محیطی  یستزی مورا نظر ار ررزیابی ناپایدرری ها شاخص

ار رین ررستا بتا رستتفااه رز   . درن رهورز اررری رختالر رهمیت

زوجتی    مررتبی  وزن نهایی با توجه بته مدایست   مدل سلسله

نسبت به هر گزینه حاصل شده رست  یارهامعزیرمعیارها و 

هتا رر   تورن ررز  نهتایی گزینته   و با توجه به رین محور می

 ها مشاهده کترا )جتدول   وزن  نسبت به یکدیگر ار محاسب

3.) 
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 AHPی در مناطق شهری اهواز بر مبنای امتیاز طیمح ستیز. ناپایداری 3جدول 
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 1 197/0 217/0 106/0 231/0 12/0 206/0 239/0 هفت  منطد

 2 182/0 336/0 157/0 024/0 04/0 387/0 326/0 ی،  منطد
 3 164/0 103/0 331/0 106/0 233/0 097/0 171/0 رهار  منطد
 4 136/0 02/0 024/0 331/0 039/0 066/0 095/0 هشت  منطد
 5 115/0 04/0 231/0 048/0 327/0 047/0 034/0 پن   منطد
 6 092/0 083/0 033/0 157/0 033/0 144/0 064/0 شش  منطد
 7 073/0 041/0 071/0 071/0 165/0 033/0 037/0 سه  منطد
 8 038/0 132/0 048/0 033/0 051/0 02/0 033/0 او  منطد

 های تحدی  منبع: یافته

 

 
 AHPی در مناطق شهری اهواز بر مبنای امتیاز طیمح ستیزناپایداری  .1نقشۀ 

 های تحقیع منبع: یافته 
 

 و شتده  گرفتته  کتار  به مدل نتای  و تحلیل یه تجز رز پس

یدشتده  تول نهتایی  ندشت   به توجه با و شده رسم نمواررهای

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

 بررستتی  تحتتت یارهتتایمع مجموعتت  ار  (197/0)نهتتایی 

 االیتل  تورنتد  یمت  ریتن رمتر   شتد.  شتناخته  منطده ینتر آلواه

 رز هتر کتدر    االیتل  مفصلطور   به باشد که ارشته ملتلفی

 ریتن  کلتی طتور    . بهذکر شد یلتفص  به نظر مورا یارهایمع

 شترریط  منطده  جغررفیایی موقعیت رز ناشی تورنند یم االیل

 تررفیت،   شتامل  رنستانی  عورمتل  زر ناشتی  یا مورفولوژیکی

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

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

 برخورارر رست. آلواگی میزرن کمترین رز معیارها مجموع 
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 یطیمح یستزیارهای ناپایداری معها و  ینهگز. آنالیز حساسیت کارایی 2نمودار 

 های تحقیع منبع: یافته 

 

نمتوارری رز    لیت تحل و  هیت تجزبا توجته بته    ار نهایت 

هتا و معیارهتا نستبت بته یکتدیگر       حساسیت کارریی گزینه

ررجحیتت   طترر   ،رستت. ریتن نمتوارر رز یت     شده  میترس

و رز طرر ایگر   کند یممعیارها رر نسبت یکدیگر مشلص 

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

اهتد. ار   ررزشی رر که به ختوا رختصتا  اراه نشتان متی    

و ار محور عمتوای ار   رندیگ یممحور رفدی  معیارها جای 

سمت ر  نموارر  او نوف اراه برری مدایسته وجتوا اررا.   

ها  رولین اراه مربوط به ارصد کلی هر معیار و ررجحیت آن

  (.2نسبت به یکدیگر رست )نموارر 

 

  گیری یجهنتبحث و . 7

 بسترستاز پایتدرری و شتناخت عورمتل     بته  استیابی رمروزه

 بته  عمتده   مباحتث  رز محیطی ار شتهرها  یستزناپایدرری 

روا. ریتن   یمت شتمار   به توسعه  حال ار کشورهای یژه ارو 

 یر توستعه  به رسیدن ها و یماندگ عدل جبررن برری کشورها

منجتر   هتا  نستان ر همت   زنتدگی  بهبوا به که پایدرر و متعاال

 و مناستل  های یزیر برنامه و صحیح نیازمند شناخت شوا 

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

ها و رقدرماتی که  بار آن شهرها  آثار زیان محیطی یستندش ز

 کته  الز  رستت  به کار گرفت تورن یی کاهش رین آثار مربر

ار  زیستت  یطئی رز کل محجز منزل  رول شهر رر به  ار ارج

و نگتتر   شتتهری محتتیط حیتتات تجدیتتدر گرفتتت. نظتت

شناسانه به شتهرها ار قالتل توجته بته ربعتاا پایتدرری        بو 

 ریتن  .پایتدرر رستت   توستع   یسو  به مثبتی یها گا شهری  

 خاصتی  تأکید محیطی ار شهرها  منابع پایدرری بر رهیافت

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

 خطرهتای  کتاهش بنتابررین    رستاند.  یمت  رنجتا   بته  شهری

زیستتت و استتتیابی بتته پایتتدرری  یطمحتت بتترری یجااشتتدهر

هتتای  یآگتتاه و ارنتتش میتتزرن رفتتزریش محیطتتی  یستتتز

 توستعه   حال ار و یافته توسعه کشورهای ار محیطی یستز

 نظتارت  و اقیت  یزی ر برنامه ارشتن رز جمله ریررن  نیازمند

 هتتای یتتدرریناپا رز رستتت. بستتیاری آن رجتترری بتتر مستتتمر

هتتای  یآلتتواگشتتامل رنتتورف شتتهرها محیطتتی ار  یستتتز

  هتا  جنگتل  ختاا  تلریتل   فرسایش زیست شهری  یطمح

هتا   خااشورشدن  شیرین  یها آب منابع کاهش زریی  یابانب

 تتورن سترزمین   رز رستتفااه  ار ستامانی  نابته  رز ناشی غیره و

 رستفااۀ قتصاای و رجتماعی ر تورن رکولوژیکی  عد  و رست

 رز بستتیاری ارا. رمتتروزه کتتاهش خورهتتد رر منتتابع رز بهینتته

 منزلت    بته  فدط محیطی  یستز تنگناهای مشکالت و مسائل

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

ارختل   کور، مدیاس ورندرزه  هر ار محیطی یستز مشکل
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بر رین . آید یمحساب   به زمین کل برری مشکلی ی، کشور

 آثتتار ررزیتتابی ار متعتتدای یهتتا رو  رستتاس  تتتاکنون 

ربدرف شتده   شهری پایدرری مناط  و محاسب  محیطی یستز

 گرفتته  به کتار  خا  موضوعات ار یا بعدی ی، رغلل که

 محیطتی  یستزیدرر ناپای ها شاخص بین رین ار شده رست.

 و تتتورن آثتتار رکولتتوژیکی ررزیتتابی بتترری ربتتزرری منزلتت   بتته

 کنتد  روشتن  تورنتد  یم که رست روشی زیست شهری یطمح

 نتاتورنی  و ناپایدرری به رو رر فزرینده  شهرها ییگرر مصرر

 ار ریتن ررستتا  بترری    اهتد.  یم سو  روزرفزون رکولوژیکی

 محیطی رهورز  یستزپایدرری و ناپایدرری  تحلیل و ررزیابی

 مطالعتات  و تحدیت   رابیتات  و نظتری  مبانی بررسی رز پس

 سطح ار و رسناای و سنجش نظرهای کارشناسان یشیپیما

  ار نهایتت شتش معیتار بترری ریتن      مطالعته  مورامحدواۀ 

  رهورز شناسایی و بررستی  گان هشتمنظور ار سطح مناط  

یارها عبتارت بوانتد رز: آلتواگی آب  آلتواگی     معشد. رین 

خاا  آلواگی صدر  آلتواگی صتنعتی  آلتواگی پستماند و     

 بته  یارهتا معو  ربعتاا  رین رز ی، هر ا کهآنج آلواگی هور. رز

یابی به تعیتین  است ار متفاوتی رهمیت ارجات وزنی  لحاظ

محیطتی   یستت زیارها ار ناپایتدرری  معسهم هر ی، رز رین 

 رنتدمعیاره )تحلیتل   گیتری  یمرو  تصتم  رهورز اررنتد  رز 

 بتر  یارها ررمع رز ی، هر تا بتورن شد رستفااه مررتبی( سلسله

 شتهر  ناپایتدرری  ار کته  ندشی و تأثیر یت رهم میزرن رساس

 رستاس  کلتی  بتر   بررستی  کرا. ار ی تحلیلارست  به اررند 

ین تتر  مهتم یارهای تحت بررسی معگرفته رز  ررزیابی صورت

محیطی رهتورز شتاخص آلتواگی     یستزعامل ار ناپایدرری 

( شتناخته شتد. بتر ریتن رستاس       280/0وزن نهایی ) هور با

ی شتهری همستو بتا    عملکراها پ یری باال  تمرکز یتجمع

شتهر رهتورز  عتورره     فرریند شتتابان شهرنشتینی ار کتالن    

بو  رین شهر بر جای گ رشته رست. ار  یستزوسیعی رر بر 

توجهی به آستان  تحمتل   فرریند توسع  شهری ار رهورز  بی 

تطتتابدی  رکوسیستتتم شتتهری و ررفیتتت حامتتل آن و بتتی  

منتتابع( و  هتتای وروای )متتورا  رنتترژی  مصتتالح و  یتتانجر

خروجی )آلواگی هور  آب  خاا  جزریر گرمتایی و غیتره(   

  شناختهمنزل  تهدیدی برری بدای محیط پشتیبان رین شهر   به

یزی برری بهبوا شرریط ر برنامهبنابررین  هرگونه  رست. شده

شهر رهورز  محیطی ار کالن یستزمحیطی و پایدرری  یستز

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

محیطتی ار محتدواه     یستت زهتای   یآلتواگ شناخت علتل  

محیطتتی   یستتتزتتتورن بتتا رعمتتال متتدیریت صتتحیح   یمتت

رنجتا    هتا  آنهای الز  رر برری تعدیل و کاهش  یزیر برنامه

محیطی بته نگرشتی    یستزار نهایت  پایدرری ار ربعاا  ارا.

شتهر   ی کته پایتدرری کتالن   طتور   بهجامع و کالن نیاز اررا 

ار تمتا  ستطوح    جانبته  همته و  نگر کلرهورز باید با ایدگاه 

 پیگیتری شتوا.   زمتان  هتم  طتور   بته ی فررملت محلی  ملی و 

ی ار ریکتارگ   بته همچنین با شناخت ررهبراهای بهینه برری 

توسع     آثارفرریند توسع  فضایی و حف  پایدرری رین شهر 

 محیطتی  شتناخت   یستز یها شاخص ناپایدرری ار شهری

شهر و  روی  یب رز گستر  ناشی محیطی یستز های یآلواگ

تورن به  یممحیطی شهری  یستز مطالعات و ها طرح رجرری

  محیطی ار رهورز رقدر  کرا. یستزمدیریت پایدرر 
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