ﻓﺼﻠﻨﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ-ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻫﺎي ﻧﻮ در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻧﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻧﮕﺮش ي
ﭘﺎﻳﻴﺰ 1395
ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم ،ﺰ

ن
ﻣﺎزﻧﺪران
ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺷﻬﺮﺮي ن
اﺳﺘﺎن
ه
ﻲ
ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﺑﺮﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻌﻴﺖ ﺖ
زﻳﺴﺖ
VIK
ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪﻣﻌﻌﻴﺎره KOR
ﺼﻤﻴﻢ ي
ﺪلﻫﺎي ﺗﺼ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﻔﺎده از ﻣﺪ
ﺼﺮت ﺑﺮزﮔﺮ
ﻧﺼ
اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﮔﺮﻣﺴﺎر ،ﮔﺮﻣﺴﺎر ،اﻳﺮان
داﻧﺸﺠﻮﻮي دﻛﺘﺮي ﺟﻐﺮﺮاﻓﻴﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺳ

ﺣﺴﻴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻲ زادده

1

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﻬﺮي ،داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻠﺴﺘﺎنن ،ﮔﺮﮔﺎن ،ن
اﻳﺮان
ﻪ
ﻛﺎﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و

اﻳﻮب ﺑﺪراق ﻧﮋااد
ﻋﻀ
ﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ،داﻧﺸﮕﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ،اﻳﺮاان

ﻣﻬﻬﺪي ﺧﺪاداد
اﻳﺮان
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي روﺳﺘﺎﻳﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻠﺴﺘﺎﺎن ،ﮔﺮﮔﺎن ،ن
ﻛﺎررﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺟ
ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ1395/04/01 :
ﺦ

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ13995/06/14 :

ﭼﻜﻴﺪه
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ-
ﺳﻨﺠﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻜﻲ از راهﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﺒﻮل ﺑﺮاي دﺳﺖﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺖ
اﺛﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه زﻳﺴﺖﻣﻣﺤﻴﻄﻲ را ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ،ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲﺷﻮﻧﺪﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
رﻳﺰي ،ت
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاي زﻳﺴﺴﺖاﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻢ
ﻨﻪﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺮاي ﺣﻞ آنﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﺳﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﺗﻨﻮع
ﻛﻨﺪ و ﮔﺰﻳ ﻪ
ي در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻧﺮخرﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮي
ي اﺧﻴﺮ داراي ﺮ
ﺟﻤﻌﻴﺖﭘﺬﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲرود ،ﻛﻛﻪ ﻃﻲ دﻫﻪﻫﺎي
ﺖ
ﺟﺰء ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻳﻦ ﻧﻘﺎط
ﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاش ﺿﺮﻳﺐﺷﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺷﺪت ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﺤ
ﺖ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺚ
ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخررﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖرووﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺷﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﻣﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ
ﺖ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺤﻠﻴﻞ
اﻳﻦ رو ﭘﮋوﻫﺶ ﺣ
اﺳﺘﺎن ﮔﺮدﻳﺪﺪه اﺳﺖ .از ﻦ
ﺖ .در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺘﺎﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻜﻮﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎي
 ،VIKORﺻﻮﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره R
ﺗﺮﺗﻴﺐ رﺗﺒﻪﻫﺎي اول و آﺧﺮ را در ﺳﻄﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﻮد اﺧﺘﺼﺎص داددهاﻧﺪ.
ﺷﻬﺮي ﻧﻮﺷﻬﻬﺮ و آﻣﻞ ﺑﻪ ﺐ

ن.
 ،VIKﻣﺎزﻧﺪران
ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره IKOR
ﻴﻢ
ﻄﻲ ،ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮي،
وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄ
ﺖ
واژﮔﺎن ﻛﻠﻠﻴﺪي:

-1ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﺳﻲزاده )ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﻣﺴﺌﻮل( h.mosazaddeh5575@yahhoo.com

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال هشتم ،شماره چهارم ،پاییز 5931
 112فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

مقدمه
با بروز مشکالت زيستمح طي ي و كاهش سطح کیفی عمومي زندگي مردم ،بهويژه در جوامع شهري طي كي ي دو
دهه گذشته ،رهيافت توسعه پايدار به عنوان موضوع روز دهه آخر قرن بيستم ،از سوي سازمان ملل مطرح و بهعنوان
دستور كار قرن بيستو كي م در سطوح ب ني المللي ،منطقهاي و محلي ت نييع گرديد ( .)Roseland, 1997: 199در دهه

 ، 1980اقدام دستور کار بخش توسعه شهری بانک جهانی بر نیاز به آگاهی زیستمحیطی با تمرکز بر مسائل زیست-

محیطی شهری همچون مدیریت پسابها و پسماندهای جامد ،کنترل آلودگی هوا و سایر جنبههای نامناسب زیست-
محیطی شهری تأکید داشت ( .)Zakerian & parhizkar, 2010: 94نگرانیهای بر یخ

از صاحبنظران موجود

دربارهی اضمحالل محیطی و کاهش منابعطبیعی ،توسعهپایدار را بهعنوان مفهوم کلیدی در سیاستگذاریهای ملی و

بینالمللی مطرح کرده است ( .)Vouvaki & Xepapadeas, 2008: 473بلور ،1توسعه پایدار شهری را در بهرهبرداری

در استفاده از زمین میداند و نیز معتقد است که اندازه ،تراکم و مکان زیستگاههای انسانی که برای پایداری مناسب
باشد ،به تناسب توسعهی تکنولوژی در انرژی ،ساختمان و حمل ونقل متغیر خواهد بود (.)Blowers, 2000: 6
رشد شهرنشینی در ایران و اکثر کشورهای رو به توسعه ،در صورت عدم برنامهریزی مناسب باعث وقوع پیامدهای
متعددی میگردد ،بهطوریکه زیرساختهای شهری ممکن است در فشار قرار گیرند و حتی کاهش یابند ،وضع
مسکن موجود بدتر و مسا نک متراکمتر شوند ،فضای باز مورد تجاوز قرار گیرد ،خیابانها متراکمتر شوند ،کیفیت هوا
تنزل پیدا کند ،از ظرفیت تصفیه طبی یع زبالهها توسط رودها و کانالها کاسته گردد ،منابع آب سطحی و زیرسطحی
بها آلوده شوند ( )Crane,1996:203و در مجموع باعث تخریب محیطهای شهری و
رو به کاهش گذارند و آ 

افزایش نابرابریهای بهداشتی ،اجتماعی و اقتصادی در مقیاس وسیع بین ساکنان گردد ( .)Shekhi, 1999: 113به-
طوریکه کیفیت زندگی در کانونهای متمرکز شهری فوقالعاده پایین آید و شرایط حاصله نه تنها زندگی انسان،
بلکه حیات کلیه موجودات زنده را نیز تهدید نماید (.)Bahrainei, 1997: 76
از این رو برای درک نقش زیستمحی یط توسعه شهرها ،آثار زیانبار آن و اقدام در جهت کاهش این آثار الزم است
که شهر را بهعنوان جزئی از کل محیطزیست در نظر گرفت ( .)Mohammadi, 2009: 444بهطوریکه شهر بهعنوان
یک سیستم پویا و زنده نیاز به جریان دائمی ماده و انر یژ دارد و ورود و خروج انر یژ و مواد به شهر چنانچه بر
اساس الگوی مدیریت زیستمحی یط مناسب و پایدار انجام نگیرد ،دیر یا زود دچار اختالل خواهد شد و در دراز
مدت موجبات بروز معضالت زیستمحی یط  ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی را در سطح منطقهای و ملی فراهم
شهاي تصمیمگیري
خواهد آورد ( .)The Encyclopedia of Urban and Rural Management, 1999: 293رو 
چندمعیاره که به اختصار  MCDMنیز گفته میشود ،بهعنوان محور اصلی زیرمجموعه ارزیابی پایداري یکپارچه،
رویکردي رسمی براي ایجاد اطالعات و ارزیابی تصمیمگیري در مسائل متعدد و اهداف متناقض بهشمار میرود .این
روش میتواند به کاربران در درك نتایج ارزیابی یکپارچه ازجمله ارزیابی اهداف سیاستگذاري و استفاده از این
نتایج در یک نظام و رو 
شهاي اتخاذ سیاستهاي پیشنهادي در راستاي توسعه پایدارکمک کند ( Bell et
1

. Blowers

بررسی وضعیت زیستمحیطی سکونتگاههای شهری113 ...

 .)al,2003:209با توجه به مباحث مطرح شده پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت زیستمحی یط سکونتگاههای
شهری استان مازندران با استفاده از مدلهای تصمیمگیری چند معیاره ویکور انجام گرفته است.
واژه پایداری از واژه التین  sustenereمشتق میشود که به معنی حفظ و نگاه داشتن است .بر اساس فرهنگ وبستر
 sustainبه معنای حفظ کردن ،پشتیبانی کردن یا تسکین دادن است ( .)Zahedei, 2007: 50توسعهي پايدار بهعنوان
توسعهاي كه به برآورده ساختن نیازهای نسل حاضر با در نظر گرفتن نیازهای نسل آتی میباشد ( Tanguay, 2010:

 .)407توسعهي پايدار نياز به رو كي رد برنامهريزي زيستمح طي ي دارد كه در آن ،در تمام سطوح مجاز از توسعهي
پايدار نگهداري ميشود .ارزيابي آثار زيستمح طي ي ضمن كمك به رو كي رد برنامهريزي ،كي ي از ابزار مهم براي
دستيابي به ا ني هدف است (.)Hilden, 1997: 4
مشكالت زيستمح طي ي كي ي از اساسيتر ني مسائل شهر امروزي و حاصل تعارض و تقابل آنها با محيط طب عي ي
است؛ چراكه توسعهي شهري ناگذير با تسّلّلط ساختمانها ،صنا عي و حمل ونقل و فعاليتهاي اقتصادي بر فضاهاي

طب عي ي همراه است و ا ني تسّلّلط به مرور زمان به شكل يچ رگي شهر بر طب عي ت تغ يي ر يافته است و زمينهساز آلودگي-
هاي گسترده شهري ميشود .نتيجهي ا ني روند عدم تعادل و ناسازگاري ميان انسان و طب عي ت و به هم خوردن روابط
شهاي محيططب عي ي در معرض نابودي و فرسايش بيشتر قرار
اكوسيستم خواهد بود .با گسترش شهرها ،مظاهر و ارز 
گرفته است و شهرنشينان از جاذبههاي طب عي ي محروم شدهاند و مشكالت رواني و اجتماعي نمود يافته است .تمركز

جم يع ت در شهرها و مناطق حاشيهاي شهرها و عدم تناسب ب ني رشد خدمات و زيربناهاي شهري بهويژه در كشور-
هاي در حال توسعه مناطق شهري را به مكانهاي غير بهداشتي و آلوده تبديل و با مشكالت دفعفاضالب و زباله،
تأم ني آب بهداشتي و ...روبه رو ساختهاست (.)Firozbakht & et al, 2012: 215

شکل  :1ارتباط بین افزایش جمعیت و آلودگی محیط زیست شهری
Source: Mohammadi Dehcheshmeh & et al, 2015: 453

از سویی توسعه شهرها را که از جنبههای ضروری برای ادامه حیات و فعالیتهای انسان است را نمیتوان محدود
ساخت ،بلکه باید متناسب با نیازهای امروز و فردای بشر آنها را مهیا نمود ،بهگونهای که از وارد آمدن آسیب بر
محیطزیست نیز جلوگیری بهعمل آید ( .)Gharagozlou, 2005: 3توسعهي پايدار شهري ،كي

فرآيند پويا و بيوقفه

در پاسخ به تغ يي ر فشارهاي اقتصادي ،زيستمح طي ي و اجتماعي است ( .)Haughton, Graham, 2005: 276حفاظت
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و بهبود محيطشهري از طر قي مسئوليت و ضمانت زيستمح طي ي كه از طر قي كاهش اتكا به منابعطب عي ي ،به حداقل
رساندن آلودگي هوا ،اجتناب از آلودگيزم ني  ،بهدنبال بهرهوري انرژي ،باال بردن تنوعزيستي و استفادهي مجدد و يا
پاككردن زم ني هاي سوخته امكانپذير است كه سرانجام به بهبود يك فيت زندگي خواهد انجاميد ( Strong,

 .)Hemphill, 2006: 486-485ارزیابی پایداری میتواند بهعنوان وسیلهای برای شناسایی و سنجش احتمال و میزان
تغییر سیاست و یا اندازهگیری اثرات اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحی یط

تعریف شود ( George & Kirkpatrick,

.)2003: 3

ارزیابی پایداري زیستمحی یط نشانگر اقدامات مادي و غیرمادي است که اطالعاتی کلیدي در مورد تأثیرات محیط-

زیست ،رعایت مقررات ،روابط ذينفعان و سیستمهاي سازمانی فراهم میآورد و نشانگر تعاریفی از اثربخشی و بهره-
وري اقدامات انجام گرفته در محیطزیست میباشند (  .)Henri & Journeault, 2008 : 166ارزیابی پایداري زیست-

محی یط شامل ارزیابی تأثیرات مستقیم از پروژه در محیط زیست با توجه به جایگزینها و تالش براي کاهش اثرات

زیانبار زیستمحی یط میباشد ( .)Sutcliffe,et al, 2009 : 6تحقق ارزیابی پایداري بهویژه ارزیابی پایداري زیست-

محی یط به وسیله مجموعهاي از معیارها و شاخصها میسر خواهد بود .بر این اساس شاخصهاي زیستمحی یط به-
عنوان عناصر عملیاتی و نماینده پدیدههاي سازمانی جهت ارزیابی و سنجش پایداری میباشند ( Henri & 2008 : 166

 .)Journeault,رهیافتهاي مختلفی جهت انتخاب شاخصهاي توسعه پایدار ایجادشدهاند که این مفاهیم تحت تأثیر
چارچوبهایی هستند که در آنها شاخصهایی سازمان یافتهاند .چارچوبهاي مفهومی براي شاخصهاي توسعه
پایدار فراهمکننده دقت و وضوح اندازهگیري ،دستیابی به اهداف مورد انتظار ارزیابی و تعریف و انتخاب نوع شاخص
مورد میباشد ( .)Ayres et al, 2010 : 10
در زمينه بررسی وضعیت زیستمحی یط سکونتگاههای شهری ،مطالعات نسبت ًاًا زيادي در داخل و خارج از كشور
انجام گرفته است که در ادامه به ذكر چند مورد از مطالعات انجام گرفته در ا ني زمينه پرداخته ميشود.
حسینزاده و همکاران (  ،)09 13در پژوهشی به ارزیابی پایداري زیستمحی یط شهر بندر ترکمن با استفاده از فن
تصمیمگیري چند معیاره تخصیص یطخ پرداخته و به این نتیجه رسیدند که از بین نواحی پنجگانه بندر ترکمن ،ناحیه
پنج در اولویت نخست و نواحی یک ،چهار ،سه و دو در اولویتهاي َبَبعدي از نظر پایداري زیستمحی یط قرار
گرفتند .احدنژاد روشتی و همکاران (  ،)19 13به ارزیابی شهرستانهاي استان مازندران از لحاظ دسترسی به
زیرساختهاي بهداشتی_درمانی با استفاده از مدل  TOPSISو  ،MORISاقدام کرده و نتایج نشان داد که شهرستان-
ساري در هر دو مدل داراي باالترین برخورداري و شهرستان گلوگاه کمترین برخورداري از زیرساختهاي بهداشتی
و درمانی را دارا میباشند.
ذاکریان و همکاران (  ،)29 13در مقالهای تحت عنوان « مسائل زیستمحی یط و توسعه پایدار شهرستانهای یزد» که
براساس روش تحقیق تحلیل شبکه ( )ANPانجام شده است ،معتقدند که شاخصهای مصرفانر یژ  ،پسآبهای
شهری و فعالیتهای کشاورزی ،بیشترین تأثیر را بر افزایش مسائل زیستمحی یط در شهرستانهای استانیزد دارند.
رب عي يفر و همکاران (  ،)29 13در پژوهشی توسعهپايدار شهر زنجان را از ديدگاه زيستمح طي ي با استفاده از تكن كي

 SWOTمورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار داده و استراتژيي تنوعي (اقتضايي) را برای تحقق پایداری زیست-
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محی یط شهر زنجان ارائه کردهاند .مختاري و همکاران (  ،)39 13در پژوهشی به ارزيابي زيستمح طي ي و اقتصادي
توسعه پايدار در شهرهاي استخراجي (مطالعه موردي :شهر عسلويه) ،پرداختهاند .بهطوریکه نتايج تحليل پژوهش
پس از انجام آزمونهاي آماري  Tاستيودنت ،ويلكاكسون و آزمون فريدمن ،بيانگر آنست كه فعاليتهاي استخراجي-
معدني در شهر ساحلي عسلويه نه تنها منجر به پايداري ا ني شهر نشده است كه به ناپايداري بيشتر آن نيز انجاميده -
است .در ُبُبعد پايداري زيستمح طي ي ،مؤلفه كنترل آلودگيها بهعنوان كي ي از مهمتر ني پارامتر تعیین شد .محمدی ده
چشمه و همکاران (  ،)49 13در پژوهشی به ارزیابی شاخصهای ناپایداری زیستمحیطی در کالنشهر اهواز با
استفاده از روش  AHPو نرمافزار  GISپرداختهاند ،بهطویکه نتایج بیانگر آن بود که مهمترین عامل در ناپایداری
زیستمحیطی اهواز ،معیار آلودگی هوا میباشد.

بایرن و همکاران ،) 1993 ( 1در مطالعهای بر روی پنج شهر آن و از جمله پکن ،به این نتیجه رسیدند که با تغییر
نگرش به توسعه با هدف پایداری در راهبردهای سنتی که رشد صنعتی را تعقیب میکنند ،میتوان کیفیت زیست-

محی یط شهرها را بهتر کرد (ذاکریان و همکاران .)792 :29 13 ،مندس و همکاران ،) 2003 ( 2در پژوهشی به بررسی
اثرات زیستمحیطی در شهر سائوپائولو برزیل پرداختهاند .در این پژوهش ،ارزیابی چرخه حیات برای مقایسه اثرات
زیستمحیطی دفنزباله ،کمپوست و درمان بیولوژیکی زباله جامد شهری در شهر سائوپائولو برزیل به کار گرفته شد.
نتایج نشان داد که فرآیندهای که نیاز به سطح باالیی از مصرف انرژی دارند ،مانند فاضالب ،نقش مهمی در اثرات

زیستمحیطی ایفا میکنند .همچنین مشخص شد که دفن زباله بهطورکلی بدترین استراتژی از نقطه نظر زیست-
یباشد.
محیطی م 

تهای اداری بین
داژو و جیانگ رو ،) 2008 ( 3در مقالهایی با عنوان ارزیابی زیستمحیطی استراتژیک در چین ،سیاس 

وزارتخانههای زیستمحی یط

و غیر زیستمحی یط

چین در مورد محیطزیست را مورد بررسی قرار دادهاند و

خاطرنشان کردهاند که قانون و اجرای ارزیابی استراتژیک محیطزیست به ارزیابی زیستمحیطی ،4برای مجموعهای
از برنامههای دولت تعریف شده در سال  2003محیطزیست در این کشور را محدود کرده است .در ادامه نشان داده-
اند که تنش رو به افزایش بین وزارتخانههای زیستمحیطی و غیر زیستمحی یط نقش برنامهریزی بهعنوان یک ابزار
تصمیمگیری مشارکتی را محدود کرده است ،همچنین به این نتیجه رسیدهاند که عالوه بر سیاستهای اداری،
مشارکت عمومی ضعیف در تحلیل اجتماعی در برنامهریزی ممکن است بیشتر در معرض طخ ر استفاده از ابزار

ارزیابی محیطزیست قرار گیرند .کاواکبو و همکاران ،) 2011 ( 5در پژوهشی با موضوعیت ارزیابی سراسر کشور ژاپن
از عملکرد شهر بر اساس بهره وری از محیط زیست ،تأکید کردهاند که شهرها باید کیفیت خود را بدون افزایش یا
کاهش بهبود ،و یا بهطور ایده آل ،در مقدار زیستمحیطی برای تبدیل شدن به پایداری بیشتر حفظ کنند .نتایج نشان
داد که میتوان ارزیابی بصری شهرها را بر روی نقشه با استفاده از یک سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISنشان داد.
1. Byrne et al.
2. Mendes and Et al
3. Da Zhu & Jiang Ru
4. Environmental Assessment
5. Kawakubo and Et al
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بهطوریکه شهروندان ،دولتهای محلی ،و تمام افراد ذینفع بهراحتی میتوانند درک وضعیت واقعی شهرستان خود

را در مقایسه با دیگر شهرستانها در کشور نمایش داده و ببینند .المورگس و جینیلیتی ،) 2013 ( 1در مقالهایی با عنوان

سنجش اصول پایداری در ارزیابی استراتژیک محیطزیست ،چارچوبی برای تحلیل درجه اصول پایداری در ارزیابی
زیستمحیطی استراتژیک ،2و کاربرد آن در یک نمونه از طرح شهری ایتالیایی را نشان میدهند .نتایج حاصل از این

بررسی نشان میدهد که حتی اگر پایداری که معموال بهعنوان یک مفهوم محوری در نظر گرفته میشود ،وجود داشته
باشد هنوز هم بهطور مؤثر باید ادغامی در اصول پایداری با ارزیابی زیستمحی یط استراتژیک انجام شود.

سلیتو و همکاران ،) 2015 ( 3در پژوهشی به ارزیابی عملکرد زیستمحیطی عملیات حمل و نقل در شهرهای

آمریکای التین پرداختهاند .هدف از این پژوهش ارائه یک ابزار برای ارزیابی عملکرد زیست محیطی از اپراتورهای
حمل و نقل شهری بوده و روش پژوهش کیفی و مدلسازی میباشد .از بین شاخصهای محیطزیست شهری پنج
شاخص از بین شاخصهای اولویتبندی شده توسط فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ،مورد استفاده قرار گرفت .اعداد
بدست آمده از مدلها نشان دادند که در منطقه مورد مطالعه کارشناسان با نتایج به دست آمده از محیطزیست توسط
مدلها رضایت داشتهاند .و همچنین وجود یک استراتژی بهبود و اجرای اقدامات اصالحی نظارت شاخص از
معیارها توصیه شده است.
روش و تکنیکهای تحقيق

روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی بوده است .به این ترتیب که جهت بررسی وضعیت زیست-

محی یط سکونتگاههای شهری استان مازندران پس از بررسي ادبيات تحق قي  ،جهت انتخاب م يع ارها از روش دلفی،4

بهمنظور ت نييع درجه اهميت نسبي م يع ارها از تکنیکهای وزندهی 5و جهت ارزیابی از روش راهحل توافقی و بهینه-
بهینهسازی چندمعیاره استفاده گردید .بهطوریکه از روش راهحل توافقی و بهینهسازی چندمعیاره 6استفاده گردید.

الزم بذکر است در این پژوهش جهت بررسی تأثیرات سکونتگاههای شهری بر محیطزیست استان مازندران با
مراجعه به مبادی ذیربط از آمارهای رسمی و مطالعات انجام یافته بر پایه مطالعات میدانی استفاده گردید.
شهای تصمیمگیری چند معیاره
رو 

تصمیمگیری که عنصر اساسی مکان و فضا است ،از ارکان مطالعاتجغرافیایی محسوب میشود ،بهطوریکه نظریه-
های مکانی و فضایی کلیدیترین نظریههای جغرافیایی میباشند ،که ارتباط حساس و تنگاتنگی با مفهوم تصمیم-
شها و مدلهای متفاوتی برای تصمیمگیریهای جغرافیایی به کار گرفته شده است ،که یکی
گیری دارند .تاکنون رو 
شهای کاربردی آن ،مسائل مبتنی بر تصمیمگیریهای چندمعیاره است ( .)Pourtaherei, 2010: 3این روش
از ر و 
مبنای عملکرد را بر پایه مقایسه گزینههای قرار میدهند و به دو طبقه کلی تقسیم میگردند .بهطوريكه مدلهاي

1. Lamorgese and Geneletti
2.Strategic Environmental Assessment
3.Sellitto and Et al
4 .Delphi
5.Entropy
6.VIKOR: VlseKriterijumska optimizaceija I Kompromisno Resenje
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چند هدفي 1غالبا به منظور طراحي و مدلهاي چند صفتي غالب ًاًا بهمنظور ارزیابی گزینهها و انتخاب گزینه یا گزينه-

های برتر مورد استفاده قرار میگیرند ( )Tavakouli, 2005: 4و شامل دو گروه غیرتعاملی 2و تعاملی ميباشند.

مدلهای غیرتعاملی ،روشهایی را شامل میشود ،که در آنها مبادله در بین شاخصها مجاز نیست ،اما در مدلهای

تعاملی مبادله در بین شاخصها مجاز است و شامل سه زیرگروه نمرهگذاری و امتیازدهی ،3سازشی و هماهنگ 4می-

میباشند (.)Pourtaherei, 2010: 29
روش راه حل توافقی و بهینه سازی چندمعیاره

این روش در سال  1988میالدی توسط اپریکوویک 5و تزنگ 6ارائه گردید .این روش که مبتنی بر برنامهریزی توافقی
یدهد
توافقی مسائل تصمیمگیری چندمعیاره است ،مسائلی با معیارهای نامتناسب و ناسازگار را مورد ارزیابی قرار م 
( .)Ataei, 2010: 87مراحل این روش به صورت ذیل است:
• تشکیل ماتریس تصمیمگیری
)(i=1,2,…,m

)(j=1,2,…,n

• بی مقیاس کردن ماتریس تصمیمگیری

• تعیین بهترین و بدترین مقدار هر معیار به ترتیب برای معیارهای مثبت و منفی

• محاسبه مقادر سودمندی( )Sو مقدار تاسف()R

• محاسبه شاخص ویکور()Q

V=0.5
1.MODM: Multiple Objective Decision Making
2. Non Compensatory Model
3.Scoring
4.Concordance
5.Opricovic
6 Tzeng
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• رتبهبندی گزینهها
بهمنظور رتبهبندی گزینههای مقادیر  S ،Rو  Qدر سه گروه از کوچکتر به بزرگتر مرتب میشوند و در نهایت
گزینهای بهعنوان گزینه برتر انتخاب میشود که در هر سه گروه بهعنوان گزینه برتر شناخته شود.

شکل شماره  .1راه حل توافقی و ائده آل

Source: Opricovic & Tzeng, 2004: 447

محدوده و قلمرو پژوهش
استان مازندران با وسعت 23756

يك لومترمربع (  1/ 46درصد كشور) در منطقه َ  47و َ 35 °تا  35و َ 36 °درجه عرض-

شمالي و َ  34و 50 َ°تا َ  10و 54 °درجه طول شرقي از نصف النهار گرينو چي قرار گرفته است و به ترتیب ساعتگرد ،06
 70 ، 250 ، 150و  50کیلومتر مرز مشترک با استانهای گلستان ،سمنان ،تهران ،قزوین و گیالن دارد و در سرتاسر
شمال به طول  320کیلومتر با دریای خزر در تماس است .استان مازندران در سال  1389بر اساس برآورد جمعیتی
حدود  3013123نفر را در خود جای داده بود ،و بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای  19شهرستان 52 ،شهر،
 46بخش 117 ،دهستان و  3665آبادی میباشد (شکل.)2 -

شکل  -2موقعیت محدوده مورد مطالعه
Source: Authors, 2016

یافتههای تحقیق
انتخاب معیارها با روش دلفی
در این تحقیق در نوبت اول به هر یک از اعضای گروه کارشناسی دلفی شامل  36نفر از اساتید دانشگاه ،کارشناسان
و صاحبنظران که در این بین  18درصد دارای مدرک دکتری تخ یصص  42 ،درصد دارای مدرک کارشناسیارشد و
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 40درصد دارای مدرک کارشناسی بودند ،بهطور جداگانه پرسشنامهای در برگیرنده معیارهای حاصل از بررسی
ادبیات تحقیق ارائه گردید و خواسته شد با توجه به تجارب ،دانش و اندوختههای علمی ،پیشنهادهای خود را ارائه
دهند .سپس نقطه نظرات گروه کارشناسی جمعآوری و میانگینحسابی و هندسی معیارها محاسبه گردید و دوباره
بهمنظور تعدیل ،اصالح و تجدید نظر به اعضاء برگردانده شد ،این روند ادامه پیدا کرد تا نوبت سوم که یک اجماع
نظرکلی در صخ وص معیارهای تحقیق حاصل گردید (جدول  .)1سپس معیارهای فوق با استفاده از نتایج سرشماری
عمومی نفوس و مسکن سال  ،09 13سالنامه آماری استان مازندران گردآوری گردید.
جدول  .1معیارهای بررسی وضعیت زیستمحیطی سکونتگاههای شهری استان مازندران
معیار

واحد

معیار

واحد

تراکم جمعیت

نفر به کیلومتر مربع

سرانه مصرف برق

میلیون کیلووات ساعت  /هزار اشتراک

نرخ شهرنشینی

درصد

سرانه فضای سبز

هزارمترمربع به هزارنفر

تعداد واحد مسکونی

فقره به هزار نفر

سرانه آب تولیدی

مترمکعب در شبانه روز

تعداد صدور پروانه ساختمانی

فقره به هزار نفر

سرانه آب مصرفی

مترمکعب در شبانه روز به هزار نفر

تعداد کارگاه مستقر در شهر

فقره به هزار

میزان تلفات آب

درصد

سهم شبکه جمع آوری و دفع فاضالب درصد

سرانه مصرف بنزین

هزار مترمکعب به هزارنفر

سرانه مصرف نفت سفید

هزار لیتر به هزارنفر

تعداد انشعاب فاضالب

سرانه مصرف نقت گاز

هزار لیتر به هزار نفر

میزان پسماند شهری

تن در روز به هزار نفر

سهم معاینه فنی خودرور

درصد

میزان پسماند درمانی

کیلوگرم در روز به هزار نفر

فقره به هزار نفر

تعداد وسیله نقلیه عمومی درون شهری عدد به هزار نفر

Source: Delphi Experts Groups, 2016

تعیین درجه ارجحیت معیارها با روش آنتروپی
ت نييع درجه اهميت نسبي معیارها حا یک از آن است ،معیار طول شبکه جمعآوری و دفع فاضالب دارای بیشترین

درجه اهمیتنسبی (  )0/ 193349و معیار سرانه مصرف برق دارای کمترین درجه اهمیتنسبی (  )0/ 001931می-
باشند .همچنین معیارهای تعداد انشعاب فاضالب ،میزان مصرف نفت سفید در شهر و میزان پسماند درمانی بعد از

معیار طول شبکه جمعآوری و دفع فاضالب و معیارهای نرخ شهرنشینی ،سرانه آب مصرفی ،سرانه آب تولیدی و
میزان تلفات آب بعد از معیار سرانه مصرف برق ،به ترتیب دارای بیشترین و کمترین درجه اهمیت نسبی میباشند
(جدول.)2
جدول  - 2درجه ارجحیت نسبی معیارهای بررسی وضعیت زیستمحیطی سکونتگاههای شهری مازندران
معیار

وزن

معیار

وزن

طول شبکه جمعآوری و دفع فاضالب

0.193349

میزان مصرف بنزین در شهر

0.039039

تعداد انشعاب فاضالب

0.176970

میزان پسماند شهری

0.032460

میزان مصرف نفت سفید در شهر

0.088462

تراکم جمعیت

0.024201

میزان پسماند درمانی

0.087570

تعداد صدور پروانه ساختمانی

0.021528

تعداد وسیله نقلیه عمومی درون شهری

0.073327

میزان تلفات آب

0.009344

تعداد معاینه فنی خودرور

0.062598

سرانه آب تولیدی

0.002840

میزان مصرف نقت گاز در شهر

0.046844

سرانه آب مصرفی

0.002402

میزان فضای سبز شهری

0.045966

نرخ شهرنشینی

0.002389

0.045235

سرانه مصرف برق

0.001931

تعداد واحد مسکونی
تعداد کارگاه مستقر در شهر

0.043545
Source: Research findings, 2016
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رتبه بندی با روش راه حل توافقی و بهینه سازی چندمعیاره VIKOR

نتایج این روش حا یک از آن است ،که سکونتگاههای شهری شهرستان نوشهر رتبه اول و شهرستان آمل رتبه آخر را
از نظر وضعیت زیستمحی یط در سطح استان به خود اختصاص دادهاند .همچنین در رتبههای بعدی سکونتگاههای
شهری شهرستانهای جویبار ،بابلسر ،بابل و ساری َبَبعد از نوشهر و شهرستانهای تنکابن ،نور ،بهشهر ،سوادکوه بعد
از آمل رتبههای بعدی را به خود اختصاص دادهاند (جدول .)3
جدول  .3رتبهبندی وضعیت زیستمحیطی سکونتگاههای شهری استان مازندران با روش VIKOR
شهرستان

رتبه

شهرستان

رتبه

شهرستان

رتبه

نوشهر

1

قائم شهر

7

سوادکوه

13

جویبار

2

گلوگاه

8

بهشهر

14

بابلسر

3

فریدونکنار

9

نور

51

بابل

4

محمودآباد

10

تنکابن

16

ساری

5

رامسر

11

آمل

17

چالوس

6

ن کا

12

Source: Research findings, 2016

نتيجهگيري
مشكالت زيستمح طي ي كي ي از اساسيتر ني مسائل شهر امروزي و حاصل تعارض و تقابل آنها با محيط طب عي ي
شهاي محيط طب عي ي در معرض نابودي بيشتر قرار گرفته است .شهرها با
است .با گسترش شهرها ،مظاهر و ارز 
مسائل متعدد زيستمح طي ي و در نتيجه بروز انواع آلودگيهاي زيستمح طي ي ،تخريب منابع و كاهش فضاهاي
طب عي ي روبرو شدهاند .بهنحويكه مراكز شهري به بحرانيتر ني نقاط مواجهه محيطهاي انسان ساخت با محيطهاي
طب عي ي بدل شدهاند .بنابراین ،اگر در محیط به اندازه توانطبی یع فرآوری محیطزیست ،بهرهبرداری و یا بهرهوری
شود ،اصل سرمایه (منابعاکولوژیکی) پایدار میماند .لذا در توسعه پایدار ،همسازی با طبیعت و رفع محدودیتهای
حاکم بر آن از یک سو و هم نوا کردن جریان توسعه و الگوهای اتخاذ شده با آن اهمیت زیادی دارد .در كشور ما نيز
فرآيند توسعه شتابان و بدون برنامهريزي و مالحضات زيستمح طي ي كانونهاي شهري با سهمبرداري از منابع،
نابودي اراضي حاشيهاي ،باغات ،جنگلها ،ايجاد كاربريهاي ناسازگار و در نهايت ،آلودگي آب ،هوا ،خاك و ...را
در سطح گسترده بر چهره محيطهاي شهري ميتوان ديد ،كه سبب برهم خوردن تعادل اكوسيستمهاي طب عي ي شده
شها در جهت سالم نگهداشتن محيط در فرآيند توسعه پايدار متمركز شود ،عدم
است .در شرا طي ي كه بايد كليه تال 
توجه به مالحضات زيستمح طي ي در برنامهريزيها موجب بروز بحرانهاي متعددي در عرصههاي شهري گرديده

است .همینطور استان مازندران با تنوع اکوسیستمهای مناسب و مساعد برای زیستانسانی با بحرانهای زیست-
محی یط در نواحی شهری رو به رو میباشد .لذا با اهمیت این مباحق پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت
زیستمحی یط

سکونتگاههای شهری استان مازندران صورت پذیرفت .در نهایت نتایج بررسی تطبیقی وضعیت

زیستمحی یط سکونتگاههای شهری استان حا یک از آن است که سکونتگاههای شهری شهرستان نوشهر ،جویبار،
بابلسر ،ساری و بابل به ترتیب از وضعیت زیستمحی یط مطلوبتر و سکونتگاههای شهری شهرستانهای آمل،
تنکابن ،نور ،سوادکوه و بهشهر به ترتیب از وضعیت وخیمتری نسبت به سایر سکونتگاههای شهری استان برخودار
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میباشند با توجه به نتایج حاصل پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت زیستمحی یط سکونتگاههای شهری استان مازندران
:به شرح زیر ارائه میشود
• اصالح الگوی مصرف با آموزش در جهت کاهش سرانه زباله؛
• تسریع در اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در کلیه شهرهای استان؛
• اتخاذ تمهیدات مناسب جهت جمع آوری و حمل مناسب زبالههای شهری استان؛
• احداث کانالهای زهکش و جمع آوری شیرابه در مراکز دفن زباله شهری استان؛
 کمپوست)؛، نیروگاه زباله سوز،شهای تلفیقی دفع زباله (دفن بهداشتی
 • استفاده از رو
• ساماندهی فاضالب مراکز مسکونی حریم رودخانه در شهرهای استان؛
• تسریع در عملیات احداث سیستم تصفیه خانه و شبکه فاضالب شهرهای استان؛
 انر یژ خورشید و انر یژ آبی؛،• استفاده از منابع تجديدپذير و پاک مانند انر یژ باد
• از رده خارج نمودن وعدم واگذاری وسایل نقلیه دودزا و فرسوده؛
• استفاده از سوخت گاز در صنایع و خودروها بجای سوختهای فسیلی؛
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