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چکيده
سمينه و هدف :ؿْشّب ثِ فٌَاى فبهل اكلي ايدبدوٌٌذُ ًبپبيذاسي دس خْبى ثِ ؿوبس هيسًٍذ ،دس ٍالـ ثب تَخِ ثِ پيچيذگي راتي ؿهْشّب اص
لحبػ صيؼتهحيغي ،ؿٌبخت فَاهل اكلي دس خْت دػتيبثي ثِ پبيذاسي ؿْشي ضشٍسي ثِ ًؾش هيسػذّ .هذ تحميهك ضبضهش ،اسصيهبثي
ؿبخقّبي ًبپبيذاسي صيؼتهحيغي والىؿْش اَّاص ثب تأويذ ثش ؿبخقّبي آلَدگي آة ،آلَدگي خبن ٍ آلَدگي كذا اػت.
روش بزرسی :تحميك ضبضش ،اص ًَؿ وبسثشدي ٍ سٍؽ آى تَكيفي -تحليلي هيثبؿذ .دس ايي ساػتب ،پغ اص تجييي هفَْم پبيذاسي ؿهْشي ٍ
ًبپبيذاسي ؿْشي ٍ ؿٌبخت هقيبسّبي هَسدًؾش ،ثب تَخِ ثِ اّذا هغبلقِ ،فشآيٌذ تجذيل هقيبسّب ثِ ؿبخقّبي ووي اًدبم ؿذ ٍ ؿبخق ٍ
صيشؿبخقّب دس چبسچَة هذل ٍصًي ،AHPاٍلَيتثٌذي گشديذًذ .ثشاي تحليل هىبًي -فضبيي دادُّهب ،اص ًهشمافهضاس  GISاػهتفبدُ ؿهذ ٍ
هْنتشيي ؿبخقّبي تجييٌي ثشاي اسصيبثي ؿبخقّبي ًبپبيذاسي صيؼتهحيغي ؿْش اَّاص ،ثب تأويذ ثش ؿبخق آلَدگي آة ،آلَدگي خبن ٍ
آلَدگي كذا هَسد ثشسػي لشاس گشفت.
يافتهها :يبفتِّبي تحميك ًـبى داد وِ اص لحبػ ؿبخق آلَدگي آة ،هٌغمِ پٌح ثب ضهشيت اثهش  0/327ثهبتتشيي اسصؽ ٍصًهي سا دس هيهبى
هٌبعك ؿْشي داسد ٍ هٌغمِ ؿؾ ثب ٍصى  0/033ووتش اص هٌبعك ديگش ثبفث آلَدگي آة سٍدخبًِ وبسٍى هيؿَد .اص لحبػ ؿبخق آلهَدگي

 -1داًـيبس گشٍُ خغشافيب ٍ ثشًبهِسيضي ؿْشي ،داًـگبُ ؿْيذ چوشاى ،اَّاص ،ايشاى.
 -2اػتبديبس گشٍُ خغشافيب ٍ ثشًبهِسيضي ؿْشي ،داًـگبُ ؿْيذ چوشاى ،اَّاص ،ايشاى.
 -3وبسؿٌبػي اسؿذ خغشافيب ٍ ثشًبهِسيضي ؿْشي ،داًـگبُ ؿْيذ چوشاى ،اَّاص ،ايشاى * (هؼٍَل هىبتجبت).

خبن هٌغمِ چْبس ثب ضشيت اثش  0/331ثب ثيـتشيي هيضاى آلَدگي خبن سٍثشٍ اػت ٍ هٌغمِ ّـت ،ثب ضشيت اثش  0/024اص آلَدگي ووتشي
ثشخَسداس هيثبؿذ .اص لحبػ ؿبخق آلَدگي كذا ّن هٌغمِ يه ثب ضشيت اثش  0/336ثبتتشيي اسصؽ ٍصًي سا دس ثهيي ػهبيش هٌهبعك داسد ،اص
عش ديگش هٌغمِ ّـت ،ثب ضشيت اثش  0/02اص آلَدگي ووتشي ثشخَسداس اػت.
بحث و نتيجهگيزیً :تبيح تحميك ًـبى داد وِ ؿْش اَّاص ثش اػبع هقيبسّبي هَسد ثشسػي ،دس ؿشايظ صيؼتهحيغي ًبپبيذاسي لهشاس داسد
ٍ ػبختبس صيؼتهحيغي وًٌَي ؿْش اَّاص ثب هقيبسّهبي پبيهذاسي فبكهلِ لبثهل تهَخْي داسد .دس ايهي ساػهتب آگهبّي اص ٍضهقيت پبيهذاسي
صيؼت هحيغي ًَاضي هختلف ؿْشي ٍ ؿٌبخت ٍضـ هَخَد هي تَاًذ ًمؾ هْوي دس استمبي هذيشيت ٍ ثشًبهِ سيضي ٍ تخليق ثْيٌِ هٌبثـ
خْت ثْجَد سفبُ ػبوٌيي داؿتِ ثبؿذ.
واصههای کليدی :پبيذاسي ؿْشيً ،بپبيذاسي صيؼتهحيغي ،آلَدگي آة ،آلَدگي خبن ،آلَدگي كذا ،والىؿْش اَّاص.
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Abstract
Background and Objective: Cities are considered as the main factor causing instability in the world.
In fact, according to the inherent complexity of cities in terms of environmental issues, identification
of the main factors in achieving sustainability is necessary. The aim of the present study was to
evaluate the indicators of environmental instability in Ahvaz metropolis with a focus on indicators of
water, soil and noise pollutions.
Method: This study is a descriptive-analytical one using an applied method. In this context, after
explaining the concept of urban sustainability and urban instability and identifying relevant criteria,
according to the study, the conversion of criteria to quantitative indicators was done and the index and
sub-index in AHP model were prioritized. To perform spatial analysis of the data, GIS software was
used and the most important explanatory factors to assess the environmental indicators of instability in
Ahvaz, with emphasis on the index of water, soil and noise pollutions were studied.
Findings: Findings showed that considering the water pollution index, five area with the impact of
0.327 had the the highest weight value among the urban areas while six areas with the impact of 0.033
had the lowest value than other areas with water pollution in Karun river. In terms of soil pollution,
four areas with effect coefficient of 0.331 had the the highest rate of soil pollution, and eight regions
with effect coefficient of 0.024 had the least pollution. In terms of noise pollution, the region with
effect coefficient of 0.336 had the highest weight value among other regions, while eight regions with
effect coefficient of 0.02 had the least pollution.
Discussion and Conclusion: Results showed that Ahvaz is in unstable environmental conditions and
its current environmental condition is significantly far away from sustainability criteria. With this
interpretations of situation, awareness about ecological sustainability of urban areas and understanding
of the situation could play an important role in improving the planning and optimal allocation of
resources to improve people's welfare.
Keywords: Urban sustainability, Environmental instability, Water pollution, Soil pollution, Noise
pollution, Ahvaz Metropolis.
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مقدمه
اهشٍصُ سًٍذ هذاٍم افضايؾ خوقيت خْبًي ،هؼألِ آلَدگيّهبي

ػَخت فؼيلي دس ثخؾ كٌبيـ ٍ خَدسٍّب ٍ ًيض هٌهبثـ هتفشلهِ

هحيغي ،ثِ خغش افتبدى ػالهت اًؼبىّهب ٍ تشديهذ دس تهأهيي

ًؾيش گشد ٍ غجبس فللي ًبؿي اص ّنخَاسي ثب ثيبثبىّهبي خـهه

ًيبصّبي ًؼلّبي آيٌذُ هَخت گـتِ اػت تب هْنتشيي هؼهألِ

دس غشة ٍ ػَصاًذى هضاسؿ ،اػتفبدُ اص ػوَم هختلهف وـهبٍسصي

دس ؿْشّب ػٌدؾ پبيذاسي ٍ ًبپبيذاسي ػىًَتگبُّهبي اًؼهبًي

دس ػهغ ٍػههيـ ٍ تَليهذ فبضههالة خهبًگي ٍ كههٌقتي صيههبد دس

ثبؿذ .ثش ّويي اػبع ثشًبهِسيضي تَػقِ پبيهذاس ثهب تأويهذ ثهش

ثؼيبسي اص هَالـ هيضاى آتيٌذُّهبي صيؼهتهحيغهي سا تهب ضهذ

هؤلفِّبي اوَلَطيه ثِفٌَاى ساّىبس اكلي ثهشاي ثهشٍىسفهت اص

خغشًههبن ثههبت هههيثشًههذ .ايههي ٍضههقيت ػههجت ؿههىٌٌذگي ٍ

هـىالت وًٌَي خبهقِ خْبًي ثِعَس خهذي هغهش ههيثبؿهذ

آػيت پهزيشي هحهيظصيؼهت ايهي ؿهْش ؿهذُ اػهتٍ .ضهقيت

(.)1دس چٌذ دِّ گزؿتِ سؿذ ؿتبثبى ؿْشًـهيٌي ٍ گؼهتشؽ

ًبهٌبػههت آلههَدگي دس هح هيظصيؼههت ؿههْش اّههَاص ثههش پبيههذاسي

فقبليتّبي كٌقتي ،صيشػبختّبي ؿْشي سا وبّؾ ٍ ضهبيقبت

صيؼتهحيغي ؿْش تأثيش هٌفي هيگزاسد ٍ ؿشايظ صيؼت اًؼبى

صيؼتهحيغي سا افضايؾ دادُ اػت ٍ ؿْشّب ثِعَس فضايٌهذُاي

دس ؿههْش سا تٌههضل هههيدّههذ ( .)5ايههي پههظٍّؾ ثههب سٍيىههشدي
7

دس هقشم ثحشاىّبي ًبگَاس ،ثٍِيظُ دس وـَسّبي دسضبلتَػقِ

آػهههيتؿٌبػهههبًِ  ،اسصيهههبثي فَاههههل ثؼتشػهههبص ًبپبيهههذاسي

ّؼتٌذ .فمش ،تخشيت هحيظصيؼت ،فمذاى خذهبت ؿْشيً ،ضٍل

صيؼتهحيغي دس ايي ؿْش سا ثب تأويذ ثش ؿهبخقّهبي آلهَدگي

صيشثٌبّبي هَخَد ،فمذاى دػتشػي ثِ صهيي ٍ ػشپٌبُ هٌبػهت،

آة ،آلَدگي خبن ٍ آلَدگي كذا ثِ چبلؾ وـبًذُ اػتّ .هذ

اصخولِ ثحشاىّبي هشثَط ثِ ايي هَضهَؿ ّؼهتٌذ( .)2دس ضهبل

ولي اص تهذٍيي ايهي پهظٍّؾ اسصيهبثي ؿهبخقّهبي ًبپبيهذاسي

ضبضش اًؼبى ثب چبلؾ ثيػبثمِاي دس صهيٌِّبي صيؼت هحيغهي

صيؼتهحيغي دس ؿهْش اّهَاص اػهت .دس ضميمهت ايهي تحميهك

هَاخِ ؿذُ اػت( .)3ايي چبلؾ ّبي صيؼتهحيغي پهيؾ سٍي

هـخق هيوٌذ ؿهبخقّهبي ههَسدًؾش چگًَهِ ثهش ًبپبيهذاسي

ؿْش لشى ثيؼت ٍ يىن سا هيتَاى اييگًَِ تشػين وشد:

هحيظصيؼت ؿْشي اثش هيگزاسًذ؟ ٍ دس ًْبيت تالؽ داسد سؿذ

 -ثشٍص آلَدگي َّا ٍ تَصيـ گبصّبي ػوي هقلك دس َّا ثِ ػهجت

الگَّبي ًبپبيذاسي دس والىؿْش اَّاص سا تـشي ًوبيذ.

اػتفبدُ اص ػَختّبي فؼيلي
 آلَدگي َّا ٍ كذا ثبفث افضايؾ ثيوبسيّبي هختلهف ؿهذُ ٍآساهؾ ثـش سا دس ؿْش ثِ هخبعشُ افىٌذُ اػت.
 آلَدگي آةّبي صيشصهيٌي ٍ ػغحي تَػظ اًَاؿ فبضالةّهبيؿْشي ٍ تخليِ ػفشُ آةّبي صيشصهيٌي
 آؿفتگي ػيوبي ؿْشّب ثش اثش دخبلتّبي اًؼبًي تـذيذ تْذيذّبي هحيغي چَى صلضلِ ،خـىؼبلي ٍ غيشُ (.)4دس ايي ساػتب ،والى ؿهْش اّهَاص ّهن ثهِ دًجهبل توشوهض فضايٌهذُ
خوقيت ٍ فقبليت ٍ فـبسّبي ًبؿي اص آى ،سؿذ فَقالقهبدُاي سا
تدشثِ وشدُ اػت وِ ثب خؼبسات فشاٍاًي ثِ هحيظصيؼت اعهشا
آى ّوشاُ ثَدُ اػت .ؿْش اَّاص ثِ دليل ٍخَد هٌبثـ غٌي ًفت ٍ
گبص ٍ ًيض كٌبيـ پتشٍؿيوي ،كهٌبيـ ثهضسي فلهضي ٍ غيشفلهضي،
ػلَلضي ٍ ثشق ٍ ًيض ؿشايظ آة ٍ َّايي گشم ٍ هشعَة دس اوثهش

پيطينه تحقيق
اگشچِ اص عش هجبضهث هشثهَط ثهِ پبيهذاسي دس ػهغ هدهبهـ
ثيي الوللي ثيؾ اص چٌذ دّهِ ًوهيگهزسد ،اههب دس عهَل تهبسي،،
ّوَاسُ هَضَؿ ضفؼ ٍ ًگِ داسي خَاههـ ثهشاي ًؼهل ّهبي آتهي
هغش ثَدُ اػت .دس ػبل  1968هيالدي هدوـ فوَهي ػبصهبى
هلل هتحذ تلوين ثِ ثشگضاسي اخالع ثييالوللي هحهيظصيؼهت
گشفت ٍ دس ًتيدِ اٍليي وٌفشاًغ ػهبصهبى هلهل هتحهذ دسثهبسُ
هحيظ صيؼت دس طٍئي ػبل  1972دس اػتىْلن ثشگهضاس گشديهذ ٍ
هحيظ صيؼت سا ٍاسد دػتَس وبس ثيي الوللي ًوهَد ( .)6تَػهقِ ي
ًبپبيذاس هشثَط ثِ لشٍى خذيذ اػت وِ ثـش ثِ فلت دػتيبثي ثِ
اًَاؿ هبؿيي ّبي پيـشفتِ ،ػهَخت فؼهيلي ،افهضايؾ ثهيسٍيهِ
خوقيت ثِتجـ آى افضايؾ ثيسٍيِي تمبضب ٍ تحَتت فشٌّگهي ٍ

فلَل ػبل داساي آلَدگي َّا اػت .ثهبت ثهَدى هيهضاى هلهش
1- pathologic
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اختوبفي ٍ وهبّؾ لهذست ديهي ٍ ههزّت ٍ سٍاج خَدپشػهتي،

ػههشاًدبم ،عههش پظٍّـههي تْيههِي الگههَي اسصيههبثي ويفيههت

صهيٌِّبي ًبپبيذاسي عجيقهت ٍ ثحهشاىّهبي صيؼهتهحيغهي سا

هح هيظصيؼههت ؿههْشي اػههت وههِ دس چههبسچَة ثشًبهههِي دٍم

فشاّن آٍسدُ اػت .دس ايشاى ًيض ّوچَى ػبيش وـَسّبي خْهبى،

تَػقِ ي وـَس اص ػهَي ًيبصّهبي فشٌّگهي ،ػهقي دس اسصيهبثي

ثِ تَػقِ ي پبيذاس ثب تأويذ ثش ضفؼ هحيظ صيؼت تَخهِ ؿهذُ ٍ

پبيذاسي ؿْشي داسد(.)7

ثِتهذسيح دس فشكهِي ػيبػهتگهزاسي ،ثشًبههِسيهضي ٍ اخهشاي
فقبليت ّبي هختلف ٍ ػبيش هؤلفِّبي تَػقِي پبيذاس ثهِ فٌهَاى
هفَْهي فشاگيش ٍ چٌذثقذي هَسد فٌبيت ثَدُ اػهت .فهالٍُ ثهش
تأويذّبيي وِ دس تْيِي عش ّبي خبهـ فالٍُ ثش تأويذّبيي وِ
دس تْيِي عش ّبي خبهـ ؿهْشي ثهِ سفبيهت اكهَل تَػهقِي
پبيذاس (دس ثقذ صيؼهت هحيغهي ٍ اوَلهَطيىي) ههيؿهَد ،عهش
ؿْشّبي ػبلن ،ؿْشّبي ػجض ،تْيِ ي ؿبخق ّبي ؿْشي عجك
ًؾش دثيشخبًِ اػىبى ثـش ٍ ًيض فقبليت ّبيي وِ پيؾ اص ايهي دس
خلَف تَػقِ ي پبيذاس ؿْشي هغبثك هقبّذات ٍ هلهَثِ ّهبي
وٌفشاًغ سيَ اًدبم هيؿهَد ،اص الهذاهبت لبثهل روهش دس ادثيهبت
تحميك ّؼتٌذ .ايذُي ؿْش ػبلن دس هٌغمهِي ؿهشق هذيتشاًهِ،
ثشاي ًخؼتيي ثبس ثب ثشگضاسي ػوپَصيَم ؿْش ػبلن دس آرس 1370
دس ايشاى ٍ تَػظ ؿْشداسي تْشاى هغش ؿذ .عش ؿْش ػهجض اص
ديگش عش ّبيي اػت وهِ ثهب ثشگهضاسي ّوهبيؾ ؿهْش ػهجض دس
هْشهبُ  1378اص ػَي ػبصهبى ضفبؽهت هحهيظ صيؼهت هغهش
ؿذُ اػت .ايي عش دس ػِ هشضلِ ثب اًتخبة ؿهْشّبيي دس ّهش
اػتبى ثب ّوىبسي اػتبًذاسي ،اداسُّبي ول هحيظصيؼت ،ؿَساي
ؿْش ٍ ًْبدّبي هحلي اخشا ؿذ .عش ّبي صيشدػت ايهي عهش ،
عش ّبي هذسػِ ي ػجض ،اداسُ ي ػجض ٍ هحلهِ ي ػهجض ّؼهتٌذ.

روش تحقيق
پههظٍّؾ ضبضههش ،اص ًههَؿ تَكههيفي -تحليلههي ٍ داساي هبّيههت
وههبسثشدي ه هيثبؿههذ .ؿههيَُ خوههـآٍسي اعالفههبت پيوبيـ هي-
وتبثخبًِاي اػت؛ ثِ عَسي وهِ ضهوي هغبلقهبت وتبثخبًهِ اي ٍ
اػتفبدُ اص آهبسًبهِّب ،اص ًؾشات وبسؿٌبػبى ًيهض اػهتفبدُ ؿهذُ
اػت .خْهت ٍصى دّهي هقيبسّهب ٍ پبساهتشّهبي هشثَعهِ ثهشاي
ؿٌبػبيي ٍ اًتخهبة اثشگهزاستشيي ؿهبخقّهب ،اص ههذل ػلؼهلِ
هشاتجي( )AHPدس دٍ هشضلِ اػتفبدُ ؿذُ اػت :دس هشضلهِ اٍل
دس اص پشػهؾًبههِ ٍ ًؾشػهٌدي اص هتخللهبى ٍ وبسؿٌبػهبى
هحيظصيؼت ؿْشي اػهتفبدُ ؿهذ .ػپغ ثب تَخِ ثهِ ػهبختبس
ػلؼلِ هشاتجي ،پشػؾًبهِي AHPدس لبلهت خهذاٍل همبيؼهِ
صٍخهي تـهىيل ٍ ثهِ تقهذاد ً 40ؼهخِ ثهيي هتخللهبى ٍ
وبسؿٌبػبى هحيظصيؼت ؿْشي تَصيـ گشديذ .دس هشضلِ دٍم ،اص
ًشمافضاس  Export choiceاػتفبدُ گشديذ .دس ايي ساػهتب ،عجهك
ساٌّوبي صيش اص وبسؿٌبػبى خَاػتِ ؿذ وِ ثهب همبيؼهِ صٍخهي
هقيبسّب ًؼجت ثِ ّنً ،وشُ دّي ٍ اّويهت آىّهب سا هـهخق
وٌٌذ .خذٍل ؿوبسُ ( ،)1هذل اسصيبثي ثب اػتفبدُ اص سٍؽAHP

سا ًـبى هيدّذ.

جدول  -1مقياس  ،AHPمنبع ()8
Table1. AHP scale

تعزيف

نمزه

ضزح
دٍ فٌلش ،اّويت يىؼبًي داؿتِ ثبؿٌذ.

اّويت يىؼبى

1

يه فٌلش ًؼجت ثِ فٌلش ديگش ،ثشتشي هتَػغي داؿتِ ثبؿذ.

ثشتشي هتَػظ

3

ثشتشي صيبد

5

ثشتشي ثؼيبس صيبد

7

ثشتشي فَقالقبدُ صيبد

9

اسصؽّبي ثيٌبثيي

2،4،6،8

يه فٌلش ًؼجت ثِ فٌلش ديگش ،ثشتشي صيبدي داؿتِ ثبؿذ.
يه فٌلش ًؼجت ثِ فٌلش ديگش ،ثشتشي ثؼيبس صيبدي داؿتِ ثبؿذ.
يه فٌلش ًؼجت ثِ فٌلش ديگش ،ثشتشي فَقالقبدُ صيبدي داؿتِ ثبؿذ.
هَاسد ثيٌبثيي دس لضبٍتّب
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مبانی نظزی

نگزش بومضناسانه و پايداری ضهزها

مفهوم پايداری

هْنتشيي دغذغِاي وِ تَخِ خذي كبضتًؾشاى ٍ ثشًبهِ سيضاى

فشآيٌذ پبيذاسي ،خشيبًي چٌذثقذي اػت وِ ضوي ثْجَد

ؿْشي سا ثِػَي هفَْم تَػقِ پبيذاس ؿْشي خلت ًوَدُ اػت،

ٍضقيت التلبدي ٍ ايدبد سفبُ ّوگبًي تَأم ثب فذالت اختوبفي،

ٍالقيت سؿذ ؿتبثبى ؿْشًـيٌي دس خْبى اهشٍص ٍ تذاٍم آى دس

اص آثبس هخشة صيؼتهحيغي ٍ اوَلَطيىي ٍ ًبٌّدبسيّبي

آيٌذُ اص يهػَ ٍ سؿذ ضيشتآٍس ٍ چـنگيش والىؿْشّب ثٍِيظُ

اختوبفي ثِ دٍس اػت ،ضوي ايي وًِ ،يبصّبي ًؼل ضبضش سا

دس وـَسّبي خٌَة ٍ پيبهذّبي صيبىثبس آى ثشاي ػبوٌبى ايي

ثشآٍسدُ هيػبصد ٍ دس فيي ضبل ،ؽشفيت ٍ اهىبًبت ثشآٍسدُ

هٌبعك هيثبؿذ ( .)13ثش ايي اػبع اص ديذگبُ ًگشؽ ثَم

ػبصي ًيبصّبي ًؼل آيٌذُ سا ثب تَخِ ثِ ضفؼ ٍ ثْجَد

ؿٌبػبًِ اگش ثتَاى ؿشايظ صيش سا ثشلشاس وشد دػتيبثى ثِ تَػقِ

هحيظصيؼتً ،گِ هيداسد ( .)9هفَْم پَيبي پبيذاسي ثِ هقٌبي

پبيذاس ؿْشي هيؼش خَاّذ ثَد:

ثجبت تقبدل دس عَل صهبى اػت .ايي هفَْم چيضي ًيؼت وِ

الف -هيضاى ثْشٍُسي اص هٌبثـ (هبدُ ٍ اًشطى) ووتش اص هيضاى

ثتَاى آى سا ثِساضتي اًذاصُ گشفت .چشا وِ يه ويفيت غيشثبثت

ثبصتَليذ ٍ اضيبء آى ثبؿذ.

1

ة -همذاس اًتـبس آلَدگيّب ،ووتش اص لذست خزة آىّب تَػظ

سيـِ دس يه اكل اوَلَطيه داسد .ثش اػبع ايي اكل ،اگش دس ّش

عجيقت (هحيظصيؼت) ثبؿذ ( .)14پيذايؾ هفَْم پبيذاسي دس

هحيغي ثِاًذاصُ تَاى عجيقي تَليذ هحيظصيؼت ،ثْشُثشداسي يب

دِّ  1970سا هيتَاى ًتيدِ سؿذ هٌغمي ٍ آگبّي تبصُاي

ثْشٍُسي اًدبم ؿَد ،اكل ػشهبيِ هٌبثـ اوَلَطيه ثِعَس پبيذاس

ًؼجت ثِ هؼبئل خْبًي هحيظصيؼت ٍ تَػقِ داًؼت (.)15

ثبلي هيهبًذ ٍ اػتفبدُ اًؼبىّب اص هحيظ ثِاًذاصُ تَاى تَليذي،

پايداری محيطسيست ضهزی

ّويـِ پبيذاس اػت(.)11

پبيذاسي اػبػبً ثِ هقٌي «ثجبت تقبدل دس عَل صهبى» اػت.

اػت ًِ يه ًمغِ ثبثت( .)10ثِ فجبست ديگش ،هفَْم پبيذاسي

تقبدل تٌْب دس كَستي هيتَاًذ ضبكل ؿَد وِ توبم ًيشٍّبي ثش
ّن صًٌذُ تقبدل ضز ؿًَذ يب ًيشٍّبي هخبلف ثِ خٌثي وشدى
آى ثپشداصًذ .ثِفالٍُ دس پبيذاسيً ،يبص ثِ سّيبفت ولًگشاًِ اػت،
يقٌي ّوبىعَس وِ خضييبت سا هَسدتَخِ لشاس هيدّذ ،ثِول ًيض
تَخِ هيًوبيذ ( .)16پبيذاسي اهشي ًيؼت وِ هشدم ثِػبدگي
ثب همشسات ٍ آيييًبهِّبي آى هَافمت وٌٌذ ٍ دس ًتيدِ ثبيذ اص
عشيك هـبسوت اًدويّب دس يه هذيشيت وبسآهذ هٌبثـ ثِ ّوشاُ
ًگبّي ثِتؼبٍي ضمَق وِ اص پبيِّبي ػغَ پبيذاسي اػت،
اًدبم گيشد (ٍ .)17اطُ پبيذاسي وِ ثشاي اٍليي ثبس ثِعَس سػوي
ضکل -1ضهزهای پايدار با ورودی و خزوجی کمتز و

دس لبلت الگٍَاسُ تَػقِ پبيذاس تَػظ ثشاًتلٌذ دس ػبل 1891

باسيافت بيطتز ،منبع ()12

دس گضاسؽ آيٌذُ هـتشن هب هغش ؿذ ،ثِ اداسُ ٍ ثْشُثشداسي

Figure1. Sustainable cities with lower input and
output and more recycling

كحي ٍ وبسآ اص هٌبثـ پبيِ ،عجيقي ،هبلي ٍ ًيشٍي اًؼبًي ثشاي
دػتيبثي ثِ الگَي هلش

هغلَة پشداخت وِ ثب ثِوبسگيشي

اهىبًبت فٌي ٍ ػبختبس ٍ تـىيالت هٌبػت ثشاي سفـ ًيبص ًؼل
اهشٍص ٍ آيٌذُ ثِعَس هؼتوش ٍ سضبيت ثخؾتشي اهىبىپزيش
هيؿَد ( .)18ثش ايي اػبع هٌؾَس اص پبيذاسي صيؼتهحيغي،
1-concept of sustainability
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ضفبؽت هحيظصيؼت ثشاي ثمبي توبهي اختوبفبت دس ًؾبهي

هيثبؿذ .پيچيذگى ٍ تٌَؿ ايي صيشػيؼتنّب ،ثبفث هيؿَد تب

فبدتًِ هيثبؿذ ٍ ًِ ًگِداؿت ٍضـ هَخَد ،دس هضيتّبي

ًؾشات ثيـتش ٍ هتٌَؿتشي دس ايي صهيٌِ اسائِ ؿَد .اص عشفى ثِ

هحيغي ثشاي لزتخَييّبي الليتي اص خْبًيبى .ثِ ايي تشتيت

فلت فذم لغقيتّب ٍ غيشلبثل پيؾثيٌي ثَدى ايي

اهشٍصُ دس ؿْشّبٍ ،خَد آلَدگيّبي صيؼتهحيغي اص لجيل

صيشػيؼتنّب ٍ ثب تَخِ ثِ اييوِ ًمؾ اكلى سا دس ايي ضبلت

آلَدگي آةٍَّا ،آلَدگي كَتي ،آلَدگي ثلشي ،تخشيت هٌبثـ ٍ

اًؼبى ثش فْذُ داسد ،ساُضلّب ًيض ثِ ػٌبسيَّبى وَتبُهذت،

ثْشُثشداسي ًبهغلَة اص آى ًوَدي اص ًبپبيذاسي صيؼتهحيغي

همغقى ٍ ٍاثؼتِ ثِ هىبى هحذٍد هيؿًَذ .ساخشص3دس ػبل

هيثبؿذ ( .)19دس ًْبيت ،ؿْش پبيذاس خَدؽ سا اص عشيك ضذالل

 ،1998هفَْم پبيذاسى دسًٍى ؿْش سا ثذيي كَست ثيبى هيوٌذ

ًيبص ثِ هحيظ عجيقي اعشافؾ تغزيِ هيوٌذ ٍ اص هٌبثـ اًشطي

وِ ؿْش ثبيذ ثتَاًذ اّذا

اختوبفى ،التلبدى ،فشٌّگى،

تدذيذ پزيش ثْشُ هيثشد (( ،)20ؿىل  .)1دس ول هَضَؿ

ػيبػى ،فيضيىى ٍ هحيظ صيؼتى ػبوٌبى خَد سا تأهيي

پبيذاسى ؿْشّب سا ّنچٌيي هيتَاى ثِ دٍ ثخؾ اكلى پبيذاسى

وٌذ(.)21

دسًٍى ٍ ثيشًٍى تمؼين وشد وِ دس ّش هَسد ًؾشيبت هختلفى
هغش ؿذُ اػت:

بزخی اس عوامل ناپايداری سيستمحيطی ضهزی
آلودگی آب

پايدارى بيزونى ضهزها

ثِعَس ولي آلَدگي آة ،فجبست اػت اص افضايؾ همذاس ّش هقش

پبيذاسى ثيشًٍى ؿْشّب ،ثِ استجبط آىّب ثِفٌَاى يه ػيؼتن

افن اص ؿيويبيي ،فيضيىي يب ثيَلَطيىي وِ هَخت تغييش خَاف ٍ

صًذُ ٍ پَيب ثب ثؼتش عجيقى خَد ٍ ؿجىِ ؿْشّب ٍ سٍػتبّبى

ًمؾ اػبػي آى دس هلبس ٍيظُاؽ هيؿَد .فقبليتّبي اًؼبًي

هٌغمِ اعشا ٍ ػبيش هٌبعك خْبى اؿبسُ داسد .دس صهيٌِ استجبط

ثٍِيظُ فقبليتّبي كٌقتي ثب اػتحلبل ٍ هلش

آة ّوشاُ

ؿْش ثب ثؼتش خَد هيتَاى ثِ دٍ الگٍَاسُ هْن ،يقٌى هتبثَليؼن

اػت ،ثِعَسي وِ ثبفث تَليذ پؼبةّب ،صُآة ّب ،پؼوبًذّب ٍ

ؿْشى ٍ 1سدپبى اوَلَطيه( 2خبپبى ثَمؿٌبختي) اؿبسُ وشد .دس

گبصّبي آتيٌذُ هيؿًَذ ٍ ايي آتيٌذُّب اص ساُّبي گًَبگَى

هذل هتبثَليؼن ؿْشى وِ ًوًَِاي اص آى تَػظ ٍيليبم سيغ دس

ٍاسد هحيظصيؼت هيگشدد(.)22

ػبل  ،1997اسائِ ؿذُ اػت ،ؿْش ثِفٌَاى يه ػيؼتن
التلبدى دس ًؾش گشفتِ هيؿَد وِ خشيبًى خغى ٍ يهػَيِ اص

آلودگی خاک

هَاد ٍ اًشطى اص عجيقت ٍاسد ؿْش ؿذُ ٍ اص عش ديگش خبسج

آلَدگي خبن اغلت ثِ دليل سيختي فبضالةّبي كٌقتي،

هيؿَد .دس ايي ضبلت ،ثِ فشم ّن وِ ػيؼتن ؿْش پبيذاس

وـبٍسصي ،ؿْشي ٍ سٍػتبيي ثِ ٍخَد هيآيذ ( .)23خبنّب

ثبؿذ ،دس ٍالـ ايي پبيذاسى هحذٍد ثِ هىبى ؿْش ثَدُ ٍ اص عشيك
ايدبد ًبپبيذاسى دساصهذت دس فشكِّبي گؼتشدُ هحيظ خبسج ثِ
دػت هيآيذ .ثِ فجبست ديگش پيؾًيبص ؿْش پبيذاس ،پبيذاسى
فشكِ گؼتشدُ اػت وِ خبيگبُ پـتيجبى ،ضيبت آى اػت(.)21

ّوِػبلِ همبديش ٌّگفتي اص هَاد صائذ ًبؿي اص آثبس تَػقِ سا
دسيبفت هيوٌٌذ .ثيـتش  SO2ضبكل اص اضتشاق ػَختّبي
گَگشدداس ،دس ًْبيت ثِكَست ػَلفبت ٍاسد خبن هيؿَد.
ّنچٌيي اوؼيذّبي ًيتشٍطى دس اتوؼفش ثِ ًيتشات تجذيل
هيؿًَذ ٍ ايي ًيتشاتّب ػشاًدبم ٍاسد خبن هيؿًَذً .خبلِّبي

پايدارى درونى ضهزها

ػبختوبًي ،صثبلِّبي ؿْشي ٍ كٌقتي ًيض اص ديگش آتيٌذُّبي

پبيذاسى دسًٍى ،هشثَط ثِ ويفيت فشآيٌذّب ٍ هفبّين پبيذاسى دس

خبن ثِ ؿوبس هيسًٍذ(.)24

دسٍى ؿْش ثَدُ ٍ ؿبهل صيشػيؼتنّبي اًؼبًى هَخَد دس ؿْش

1-Urban Metabolism
2-Ecological footprint

3-Rogers
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آلودگی صدا

يافتههای تحقيق

كذا يب اًشطي اوَػتيه ثِعَس اػبػي ثب دٍ ٍيظگي ووي ٍ

مدل AHP

ويفي ػٌديذُ هيؿَد .وويت كذا فجبست اػت اص اًشطي
هَخَد دس ًوبيِ كذا ،دس ضبليوِ ويفيت آى ،پشاوٌذگي اًشطي
دس فشوبًغ اوَػتيه اػت .كذا ثِكَست اهَاج دس ضبل ضشوت
ًَػبىّبي فـبس َّا اص فشػتٌذُ ثِ گيشًذُ ،دس فضب ايدبد
هيؿَد .اًتـبس كذا تحت تأثيش ثب ٍضقيت ثبد ٍ دسخِ ضشاست
هيثبؿذ  .فشػتٌذُ كذا چيضي اػت وِ ثتَاًذ يه ٍاػغِ ًؾيش
َّا سا ثلشصاًذ ٍ ايي لشصؽ دس ضذ فشوبًغ لبثلؿٌيذى يقٌي 20
ّضاس ّشتض (تقذاد چشخؾ دس ثبًيِ) ثبؿذ .افضايؾ ًَػبى هيضاى
كذا ،ثِهٌضلِ افضايؾ كذاي هضاضن اػت .دس يه تقشيف ديگش اص
آلَدگي كَتي هيتَاى گفتّ ،شگًَِ كذاي ًبخَاػتِاي وِ دس
صهبى ًبدسػت ٍ هىبًي ًبثدب تَليذ ؿَد ،آلَدگي كَتي خَاّذ
ثَد( .)25اًَاؿ آلَدگي كَتي ثِ ػِ دػتِ اكلي تمؼين هيؿَد:
 )1آلَدگي كَتي ًبؿي اص تأػيؼبت كٌقتي )2 ،آلَدگي كَتي
ًبؿي اص تشافيه ؿْشي )3 ،آلَدگي كَتي ًبؿي اص كذاي داخل
هٌبصل.

فيزوسی و همکاران

سٍؽ تلوينگيشي ػلؼلِ هشاتجي يىي اص پشوبسثشدتشيي
اثضاسّبي تلوينگيشي چٌذ هقيبسُ هيثبؿذٍ .ايذيب ٍ وَهبس،1
وبسثشدّبي فشآيٌذ تحليل ػلؼلِ هشاتجي سا دس صهيٌِّبي
اًتخبة (هبًٌذ اًتخبة ًشمافضاس) ،اسصيبثي (هبًٌذ اسصيبثي
فشضِوٌٌذُّب) ،تحليل ّضيٌِ -هضيت ،تخليق (هبًٌذ تخليق
هىبى) ،ثشًبهِسيضي ٍ تَػقِ ،اٍلَيتثٌذي ٍ ستجِثٌذي،
تلوينگيشي ،پيؾثيٌي ،ثشًبهِسيضي اػتشاتظيه ٍ صهيٌِّبي
هشتجظ ٍ غيشُ دػتِثٌذي ٍ ثيبى ًوَدُاًذ( .)27ايي سٍؽ دس
ػبل  1980ثٍِػيلِ ػبفتي تحت فٌَاى فشآيٌذ ػلؼلِ
هشاتجي( ،)AHPاثذاؿ ؿذ .اػبع تقييي ٍصى دس ايي سٍؽ سا
همبيؼِ دٍثِدٍيي هقيبسّب تـىيل هيدّذ .دس سٍؽ همبيؼِ
صٍخي ،اّويت ًؼجي هقيبسّب دس يه همبيؼِ پيَػتِ ثِ 9
ثخؾ تمؼين هيؿَد( .)28فشآيٌذ تحليل ػلؼلِهشاتجي)(AHP

فوَهبً اص هشاضل صيش تـىيل هيؿَد-1 :ايدبد دسخت
ػلؼلِهشاتت -2،همبيؼِ دٍتبيي -3،تقييي اهتيبص ًْبيي گضيٌِّب
ٍ ثشسػي ػبصگبسي لضبٍتّب.

منطقه مورد مطالعه

هشضلِ اٍل :ػبختي دسخت ػلؼلِ هشاتجي

ؿْش اَّاص ،هشوهض ؿْشػهتبى اّهَاص ٍ اػهتبى خَصػهتبى اػهت.

اٍليي هشضلِ دس سٍؽ  AHPتدضيِ ًوَدى هؼألِ تلوينگيشي

خوقيت ايي ؿْش دس ػشؿوبسي ػبل ً 1.112.000 ،1390فش

ثِ ػلؼلِهشاتت هيثبؿذ .دس ايدبد يه ػلؼلِهشاتت ،ػغ ثبت،

روش ؿذُ اػت( .)26سؿهذ خوقيهت ٍ توشوهض كهٌبيـ ػهٌگيي

ّذ ًْبيي يه تلوينگيشي اػت .ػپغ ػلؼلِهشاتت اص ولي

فوذتبً ٍاثؼتِ ثِ ؿشوت ًفت ٍ فَتد دس عَل ًهينلهشى گزؿهتِ

ثِ خضييتش ،تب سػيذى ثِ ػغحي اص كفبت ،پبييي هيآيذ(.)29

ػبختبس خوقيتي ،التلبدي ٍ الجتِ صيؼتهحيغي ايي والىؿْش
سا تغييش دادُ اػت ،تهب خهبيي وهِ اههشٍصُ گْگهبُ اص ايهي ؿهْش

ػبختبس ػلؼلِهشاتجي ؿبخقّب

ثِفٌَاى آلَدُتشيي ؿْش دًيب ًبم هيثشًذ .هْنتهشيي هؤلفهِّهبي

آلَدگي خبن

اثشثخؾ دس ػبختبس صيؼتهحيغي والىؿْش اَّاص فجبستاًذ اص:

آلَدگي كذا

آلَدگي آة

 -1سؿذ ؿتبثبى خوقيتي
 -2اللين گشم ٍ هشعَة
 -3توشوض كٌبيـ ػٌگيي ٍ آتيٌذُ
 -4خأل هذيشيت وبسآهذ صيؼتهحيغي سٍدخبًِ وبسٍى

منطقه ي

منطقه دو

منطقه سه

منطقه چهار

منطقه پن

منطقه ضص

منطقه هفت

منطقه
هطت

ضکل -2ساختار سلسلهمزاتبی ضاخصهای مورد مطالعه
Figure 2- The hierarchical structure of the studied
indices

 -5چبلؾّبي هذيشيت آةّبي ػغحي ٍ غيشُ.

1- Vaidya and Kumar
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هشضلِ دٍم :همبيؼِ دٍتبيي

معيار آلودگی آب با تأکيد بز آلودگی رودخانه کارون

ثقذ اص تدضيِ هؼألِ ثِ ػلؼهلِهشاتهت ،فٌبكهش ػهغَ هختلهف

وضعيت سيستمحيطی کارون

ثِكَست دٍتبيي ثب ّن همبيؼِ هيؿًَذ ٍ ػپغ ثش اػبع هيضاى

منابع آالينده آب رودخانه کارون

اسخحيت دٍ هقيبس ،اسصؽگزاسي كَست هيگيشد .ايي هشضلهِ دس

آة هلشفي ؿْش اَّاص ثب ثشداؿت اص سٍدخبًهِ وهبسٍى ثهِ دػهت

ػِگبم اًدبم هيپزيشد:

هي آيذ .ؽشفيهت ٍ 3اضهذ تلهفيِخبًهِ دس دػهت ثْهشُثهشداسي

 -1تْيِ ههبتشيغ همبيؼهِ دس ّهش ػلؼهلِهشاتهت( .)30دس ايهي

خَاةگَي آة سٍصاًِ ؿْش اَّاص ًجَدُ ٍ ًبگضيش اص آة تلفيِؿذُ

هشضلِ خْت اًدبم همبيؼِ ،ههبتشيغ  7×7تـهىيل ٍ ػهپغ ثهب

تأػيؼبت كٌبيـ فَتد ًيض اػتفبدُ هيؿَد .ثب ثشسػيّبي ولهي

تخليق همبديش خذٍل غشثبل ػبفتي ،هقيبسّبي هختلف دٍتبيي

هيتَاى ثِ ايي ًتيدِ دػتيبفهت وهِ ويفهت آة دس ؿهْشّبي

ثبّن همبيؼِ هي ؿًَذ .دس ايي هشضلِ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ تمشيجي

هٌغمِ وبسٍى ،هغلهَة تهب ًيوهِ هغلهَة ثهَدُ ٍ دس آى ووتهش

هيبًگيي ٌّذػي سديفّبي هبتشيغ ،ضشايت اّويت هقيبسّب ثِ

هيتَاى آلَدگي هيىشٍثي يبفت(ً .)23تبيح ثِدػتآههذُ ًـهبى

دػت هي آيذ وِ ثشاثش اػت ثب تمؼين هيبًگيي ٌّذػي ّش هقيبس
ثِ خوـ هيبًگييّب.

سٍدخبًِ ي وبسٍى ،فجبست اص اًَاؿ فبضالةّب( ؿْشي ،كهٌقتي ٍ

 -2تقييي اهتيبص ًْبيي گضيٌِّب
دس ايي لؼوت ثب تلفيك ٍ تشويت اهتيبص هقيبسّب ٍ ًيض گضيٌِّبيي
وِ اص هبتشيغّبي همبيؼِاي صٍخي ضبكل ؿذًذ ،اهتيبص ًْبيي
ّش گضيٌِ ثِ دػت هيآيذ(.)31
 -3ثشسػي ػبصگبسي لضبٍتّب
دس ايي لؼوت اص تحميك ثشاي تقييي دسخِ دلت ٍ كحت ٍصى
دّي ،اص ؿبخق ًبػبصگبسي ،اػتفبدُ هيؿَد وِ ثش هجٌبي
سٍيىشد ثشداس ٍيظُ تئَسي گشا هحبػجِ هيگشدد(.)28
هشضلِ ػَم :تـشي

فشآيٌذ ٍصى دّي ٍ دػتِثٌذي دادُّب

(هحبػجِ ٍصى هقيبسّب)
دس ايي تحميك خْت ٍصى دّي هقيبسّب ٍ پبساهتشّبي هشثَط ،اص
هذل ػلؼلِ هشاتجهي  ،AHPدس دٍ هشضلهِ ،يقٌهي اػهتفبدُ اص
داًؾً ،ؾشيبت ٍ تدشثيبت وبسؿٌبػهبى ٍ اػهبتيذ هدهشة ٍ دس
هشضلِ دٍم آى ،اص ًشمافضاس ( ،)EXPORT CHOICEاػتفبدُ
ؿذُ اػت .پغ اص ػهبخت دسخهت ػلؼهلِ هشاتجهي ٍ هـهخق
وشدى هقيبسّب ٍ صيش هقيبسّب ،ضبل ثِ ّشيه اص هقيبسّب ،ثب تَخِ
ثِ اّويت ٍ اسصؽ آىّب ًؼجت ثِ ػبيش هقيبسّب ٍ ثب تَخِ ثِ
خذٍل همبيؼبت صٍخي ،اص ثيي افذاد  1الي  ،9يه فذد هـخق
ٍ هقيي دادُ هيؿَد .اگش هدوَؿ ضشيت اّويت هقيبسّبي هَسد
اسصيبثي هقبدل فذد يه ثبؿذ ،ايي ًـبىدٌّذُ ًؼجي ثَدى
اّويت هقيبسّب اػت.

هيدّهذ وهِ فوهذُتهشيي هٌهبثـ آتيٌهذُ آة دس ضَضهِ آثشيهض

وـبٍسصي) هي ثبؿٌذ .آلَدگي آة ٍخبن دس ثخؾّهبي هختلهف
ؿْش ،خلَكبً دس ًَاضي ػبضلي وبسٍى تحت تأثيش فبضالةّهبي
كٌقتي ٍ خبًگي ثِ سٍد وبسٍى ٍ ًيض اًجبؿت صثبلهِ دس لجهِّهبي
وبسٍى ٍ ًيض ثؼيبسي اص لؼوتّهبي ؿهْش لبثهلهـهبّذُ اػهت.
ًبسػبيي دس دفـ آةّبي ػغحي ٍ ػيؼتن فبضالة ؿهْشي ثهِ
دليل ًجَد الگَي ؿْشي ٍ ؿيت ثؼيبس وهن اساضهي ؿهْشي ًيهض
هؼبئلي سا دس ساثغِ ثب آةٍخبن هٌغمِ ايدبد وشدُ اػهتً .جهَد
آة ػبلن ٍ ثب ويفيت هغلَة ثشاي آؿهبهيذى ،ؿهَسي ٍ لليهبيي
ثَدى هٌهبثـ آة صيشصهيٌهي ،ضدهن ثهبتي آلهَدگي سٍد وهبسٍى
ثِفٌَاى يىي اص ػبختبسّبي عجيقي تأثيشگزاس ثش ؿْش ٍ ويفيهت
هحيظ صيؼت ؿْشي ًبؿي اص ٍسٍد فبضالة ٍ پؼبةّبي كٌقتي
ٍ خبًگي ٍ اًجبؿت صثبلِ دس لجِّبي سٍدخبًِ ،اص هؼبئلي اػت وِ
دس ساثغِ ثب هٌبثـ آة ؿْش ٍخَد داسدّ.نچٌهيي ثشسػهي دثهي ٍ
ضشوبت سٍد وبسٍى دس ثؼتش صهبى ،ثيهبىگهش آى اػهت وهِ دثهي
سٍدخبًِ دس چٌذ دِّ اخيش ثِؿذت وبّؾ يبفتِ وِ هَخت ؿذُ
سٍد وبسٍى اص سٍدي خشٍؿبى ،وِ ضتهي دس ثشخهي اص فلهَل ثهب
عغيبىّبي خَد هـىالتي سا ثشاي ؿْش ثِ ّوهشاُ ههيآٍسد ،ثهِ
سٍدي ثب خشيبى ثؼيبس ون تجذيل ؿَد وِ ٍسٍد فبضهالة هَخهت
اًتـبس ثَي ًبهغلَة اص آى هيؿَد .ثبت ثهَدى ػهغ ػهفشُ آة
صيشصهيٌي ًيض هَخت اؿجبؿ خهبن ٍ وهبّؾ ًفَرپهزيشي ؿهذُ
اػت(.)32
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فيزوسی و همکاران
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بزرسی آلودگی آب رودخانه کارون

هيؿًَذ .هٌغمِ ؿهؾ ثهب ٍصى  0/033ثهِ فلهت فبكهلِاي وهِ

ؿْش اَّاص داساي ؿجىِ خوـآٍسي ٍ دفهي صثبلهِ ههيثبؿهذ؛ اههب

ًؼجت ثِ وبسٍى داسد ،ووتش اص هٌبعك ديگهش ثبفهث آلهَدگي آة

توبهي هحذٍدُّبي فقلي ايي ؿْش تحهت پَؿهؾ ؿهجىِ لهشاس

سٍدخبًِ وبسٍى هيؿَد.

ًذاسد ٍ دس ثخؾّبيي اص ؿْش وِ فبلذ ؿجىِ تَصيـ آة هيثبؿهذ
ثِ فلت ثبت ثَدى ػغ آة صيشصهيٌي ،اػتفبدُ اص چبُّبي وبرة
ًيض اهىبىپهزيش ًيؼهت ٍ دفهـ فبضهالة دس ايهي لؼهوتّهب ثهب
هـىالت صيبد ٍ آلَدگي هحيظصيؼت ٍ تخليِ فبضالةّبي خهبم
ٍ تلفيِ ًـذُ ثِ سٍدخبًِ وبسٍى ّوشاُ هيثبؿذ .ثشسػهي ًتهبيح
آلَدگي فبضالةّهبي ؿهْشي ٍسٍدي ثهِ سٍدخبًهِ اص عشيهك دٍ
وبًبل دس ؿْش اَّاص ثب تَخِ ثِ ضدن پؼبة ؿْشي ًـبى هيدّذ
وِ ػبليبًِ  45168تي 75280 ،BOD5 ،تي 361344 ،COD
تي  2110 ،TDSتي ػَلفبت 1812 ،تي ولشٍس 1/33 ،تي
ًيتشات ٍ  2101تهي ػهختي وهل ثهِ سٍدخبًهِ وهبسٍى تخليهِ
هيؿَد.

ضکل -3توسيع فضايی ميشان آلودگی آب در مناطق

جدول  -2رتبهبندی معيار آلودگی آب در مناطق
هطتگانه ضهز اهواس

ضهز اهواس
Figure 3. Spatial Distribution of Water Pollution in
the regions of Ahwaz

Table 2.the ranking of water pollution in the
regions of Ahwaz

معيار آلودگی صنعتی

مناطق ضهزی

وسن

رتبه

0/327

1

هٌغمِ پٌح

0/233

2

هٌغمِ چْبس

0/156

3

هٌغمِ ػِ

معيار آلودگی صدا
سًٍذ كقَدي افضايؾ خوقيت ؿْش اَّاص عي ػبليبى اخيش،
افضايؾ ٍػبيل ضولًٍمل ٍ هـىالت تشافيىيٍ ،خَد كٌبيـ
هْوي اص خولِ ًفت ،فَتد ،وبسگبُّب ٍ ٍاضذّبي فقبل هتقذد ٍ
ؿْشنّبي كٌقتي ثضسي وِ دس هحذٍدُ ؿْش اػتمشاس يبفتِاًذ،

0/12

4

هٌغمِ ّفت

0/051

5

هٌغمِ دٍ

اَّاص سا دس هقشم اًتـبس اًَاؿ آلَدگيّبي صيؼتهحيغي اص

0/04

6

هٌغمِ يه

خولِ آلَدگي كذا دس هٌبعك هختلف ؿْش لشاس دادُ اػت(.)32

0/039

7

هٌغمِ ّـت

0/033

8

هٌغمِ ؿؾ

فَاهل آلَدگي كَتي دس ثخؾ هشوضي ؿْش اَّاص فجبستاًذ اص:
ثَق خَدسٍّب ،ػشٍكذاي ًبؿي اص اصدضبم خوقيت،

اسصيبثي ًتبيح ثِدػتآهذُ اص خهذٍل( ٍ )2ؿهىل ( ،)3دس ههَسد

هَتَسػيىلتّب ،دصدگيشّب ٍ ثلٌذگَّب .آلَدگي كَتي گزؿتِ اص

هقيبس آلَدگي آة دس ػغ هٌهبعك ّـهتگبًهِ ؿهْشي ًـهبى

تشافيه پشضدن ًبؿي اص تشدد خَدسٍّب ،فوذتبً ًبؿي اص اػتمشاس

هيدّذ وِ هٌبعك پٌح ٍ چْبس ثِ تشتيت ثب ضشيت اثهش ٍ 0/327

تأػيؼبت هختلف دس هٌبعك هختلف ؿْش اَّاص خلَكبً دس

 0/233ثبتتشيي اسصؽ ٍصًي سا دس هيبى هٌبعك ؿْشي داسًذ وهِ

اساضي هدبٍس فشٍدگبُ اَّاص ،اساضي هدبٍس ايؼتگبُّبي ساُآّي ٍ

ثيـتش ثِ فلت تخليِ ثهيسٍيهِ فبضهالةّهبي اًؼهبًي ،آةّهبي

وبسٍىًَ ،اضي اػتمشاس كٌبيـ ػٌگيي هبًٌذ كٌبيـ فَتد دس

ػغحي ٍ فبضالة خبًگي ثَدُ ٍ دس ثقضي ًمبط توبم فبضالةّب

خٌَة ؿشلي ٍ وبسخبًِّبي لَلِػبصي ٍ ًَسد ايشاى دس خٌَة

ثِ وبًبلّبي خيبثبى سيختِ ؿذُ ٍ ػشاًدبم ٍاسد سٍدخبًِ وبسٍى

غشثي ؿْش ،هؼيشّبي ػِگبًِ ساُآّي دس ؿوبل ،خٌَة غشثي ٍ

ارسيابی ضاخصهای ناپايداری سيستمحيطی با تاکيد بز....
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خٌَة ؿشلي ؿْش اػت .فالٍُ ثش آى ضدن صيبد تشافيه دس ؿْش

ٍػبيل ًمليِ اص آلَدگي ووتشي ثشخَسداس اػت ٍ ػبيش هٌبعك

ٍ ضضَس وبسخبًدبت ٍ وبسگبُّبي كٌقتي دس ثخؾّبيي اص ثبفت

ؿْشي ثيي ايي دٍ هيضاى لشاس داسًذ وِ فلل آى ثِكَست ولي

هؼىًَي ؿْش اَّاص هَخت ثشٍص آلَدگي كَتي ؿذُ اػت .ثِعَس

دس فَق ثحث ؿذ.

ولي ،اص هٌبثـ فوذُ آلَدگي كَتي دس ؿْش اَّاص خَدسٍّب ٍ
ٍػبيل ًمليِ اػت ،پغ اص خَدسٍ ٍ ٍػبيل ًمليِ ،ثحث هٌبثـ
كٌقتي هغش اػت وِ ثيـتش دس خبسج اص ؿْشّب لشاس داسًذ.
ػشٍكذاي ًبؿي اص ٍػبيل ضولًٍمل خبدُاي ؿبهل
هَتَسػيىلت ،خَدسٍّبي ػَاسي ،ػٌگيي ٍ ًيوِ ػٌگيي ًيض

جدول -3رتبهبندی معيار آلودگی صدا در مناطق
هطتگانه ضهز اهواس
Table 3.the ranking of noise pollution in the
regions of Ahwaz

معيار آلودگی صدا

مناطق ضهزی

وسن

رتبه

0/366

1

هٌغمِ يه

0/217

2

هٌغمِ ّفت

0/132

3

هٌغمِ دٍ

0/103

4

هٌغمِ چْبس

ػبختوبًي ٍ تدْيضات ٍ دػتگبُّبي هَخَد دس هحيظ صًذگي ٍ

0/083

5

هٌغمِ ؿؾ

هٌضل اػت وِ ّش يه ػْوي دس تَليذ آلَدگي كَتي

0/041

6

هٌغمِ ػِ

هحيظصيؼت داسًذً .ضديىي هٌبعك هؼىًَي ثِ هقبثش پش

0/04

7

هٌغمِ پٌح

ؿْشٍ ،خَد

0/02

8

هٌغمِ ّـت

ػْن فوذُاي دس تَليذ آلَدگي كَتي ؿْش داسًذ .اص ػَي ديگش
ػشٍكذاي ًبؿي اص تشافيه خبدُاي ٍ َّايي ًيض يىي اص
هْنتشيي فَاهل توبيل ػبوٌيي ثِ خبثِخبيي اص هحل ػىًَت
خَد اػت وِ دس ؿْش اَّاصّ ،ش ػِ فبهل آلَدگي كَتي ٍخَد
داسد .اص خولِ هٌبثـ ديگش ػشٍكذا فقبليتّبي كٌقتي،

سفتٍآهذٍ ،خَد خَدسٍّبي فشػَدُ دس ػغ

وبسگبُّب ٍ ػبختٍػبصّب ،فجَس خغَط پشٍاصي اص ثبتي ػغ
ؿْش ٍ فجَس خغَط سيلي اص ثقضي اص هٌبعك ؿْشي دس ؿْش
اَّاص ،ثبفث ايدبد هـىالت آلَدگي كَتي ؿذُ اػت؛ ثٌبثشايي
اٍليي فبهل يقٌي افضايؾ خوقيت ،تأثيش فضايٌذُ ٍ هٌفي ثش
آلَدگي كَتي هٌبعك ؿْشي هَسدًؾش داؿتِ ٍ ساثغِ هؼتميوي
هيبى ايي دٍ فبهل ٍخَد داسد .دٍهيي فبهل ّن ّوبىعَس وِ
اؿبسُ ؿذ ،سفتٍآهذ خَدسٍّب ٍ ٍػبيل ًمليِ اػت .ثب ايي
تفبػيش ،ثش اػبع خذٍل( ٍ )3ؿىل( ،)4اسصيبثي هقيبس آلَدگي
كذا دس ػغ

هٌبعك ّـتگبًِ ؿْشيً ،ـبى هيدّذ وِ

هٌغمِ يه ثب ضشيت اثش  0/336ثبتتشيي اسصؽ ٍصًي سا دس ثيي
ػبيش هٌبعك داسد .ايي هٌغمِ ثِ فلت ٍالـؿذى دس هشوض ؿْش،
ؿشيبى اكلي فجَس ٍ هشٍس سٍصاًِ هشدم ٍ داؿتي تشاون خوقيت،

ضکل -4توسيع فضايی ميشان آلودگی صوتی در مناطق

تشافيه پشضدن ًبؿي اص تشدد خَدسٍّب ٍ ٍخَد ثبصاسّب ،اص

ضهز اهواس

آلَدگي كَتي ثيـتشي ًؼجت ثِ هٌبعك ديگش ،ثشخَسداس اػت.
اص عش ديگش هٌغمِ ّـت ،ثب ضشيت اثش  0/02ثِ فلت تشاون
خوقيت ووتش ٍ دس ضبؿيِ لشاس گشفتي اصلحبػ فجَس ٍ هشٍس

Figure 4. Spatial Distribution of noise pollution in
the regions of Ahwaz
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معيار آلودگی خاک

فيزوسی و همکاران

جدول -4رتبهبندی معيار آلودگی خاک در مناطق

فقبليت كٌبيـ هٌبعك ؿْشي اَّاص ،تشويجبت ؿيويبيي ٍ هَاد
ػوي اص لجيل آسػٌيه ،وبدهين ،خيَُ ،ػشة ٍ ًيىل سا وِ اص

هطتگانه ضهز اهواس
Table 4.the ranking of soil pollution in the regions
of Ahwaz

ػويت ثبتيي ثشخَسداسًذ ٍ هغ ،سٍي ،هٌگٌض ٍ آّي سا وِ اص

معيار آلودگی خاک

ػويت ووتشي ًؼجت ثِ فٌبكش فَق ثشخَسداسًذ ٍاسد خبن ٍ

وسن

رتبه

0/331

1

0/331

هيؿَد .فقبليت كٌبيـ ٍ ػَصاًذى هَاد ػويًْ ،بيتبً افضايؾ

0/231

2

0/231

0/157

3

0/157

آلَدگي َّا ٍ دس پي آى آلَدگي خبن ،گيبّبى ٍ ًجبتبت سا ثِ

0/106

4

0/106

دًجبل خَاّذ داؿت ،دفـ غيشاكَلي پؼبةّب ٍ هَاد صائذ

0/071

5

0/071

كٌبيـً ،ـت هَاد ػَختي (هبيـ ٍ گبص) هَسد هلش

0/048

6

0/048

0/033

7

0/033

0/024

8

0/024

هحيظصيؼت هيوٌٌذ ٍ ثبفث آلَدگي خبن دس ايي ؿْش

وبسخبًِّب ،دفـ يب ػَصاًذى غيشاكَلي صثبلِّب ٍ اػتخشاج

مناطق ضهزی

ثلٌذهذت ٍ تَليذ هـتمبت ًفتي هتٌَؿ ،ثبفث گؼتشؽ آلَدگي

دس ايي ساػتب عجك اسصيبثيّبي اًدبمؿذُ ،هغبلقِ خذٍل(ٍ ،)4

دس خبنّبي اعشا هىبىّبي اػتخشاج ٍ پبتيؾ ًفت هيؿَد.

ؿىل( ،)5هٌبعمي وِ دس ضبؿيِ سٍد وبسٍى لشاس گشفتِاًذ،

ثضسيتشيي ًگشاًي دس ايي هَسد ،خغشات صيؼتهحيغي ايي

ثيـتشيي هيضاى آلَدگي خبن سا داسًذ؛ هبًٌذ هٌغمِ چْبس ثب

آتيٌذُّب هيثبؿذ.)32( .

ضشيت اثش  0/331وِ ثب ثيـتشيي هيضاى آلَدگي خبن سٍثِسٍ

ثٌبثشايي ثب تَخِ ثِ اييوِ خبنّبي اساضي دس هقشم ػوَم

اػت ،هٌغمِ ّـت ،ثب ضشيت اثش 0/024ثِ دليل فبكلِ اص سٍد

وـبٍسصي هيتَاًٌذ ضبٍي فٌبكش ػٌگيي ثبؿٌذ ،هيتَاى

وبسٍى ًؼجت ثِ ػبيش هٌبعك ،اص آلَدگي ووتشي ثشخَسداس اػت.

ًتيدِگيشي وشد وِ فوذُتشيي اثشات ايي آتيٌذُّب ،افضايؾ

دس ايي ساػتب ،آةّبي صيشصهيٌي ٍ ػغحي آلَدُ اص هْنتشيي

آلَدگي خبن ٍ پغ اص آى آلَدگي َّا هيثبؿذً .تبيح ًـبى

فَاهل اًتمبل فلضات ػٌگيي ثِ خبن هيثبؿٌذ.

هيدّذ وِ هٌجـ اكلي فلضات ػٌگيي دس خبن اعشا

ًيشٍگبُ

ساهيي اَّاص ٍخَد آتيٌذُّبي اتوؼفشي اػت وِ هحتَي فلضات
ًبؿي اص ًيشٍگبُ ٍ ثِ دليل ضولًٍمل خبدُاي ثش سٍي خبن
هيثبؿذ .ثب تَخِ ثِ ثبت ثَدى هيضاى فلضات ػٌگيي دس ايي
هٌغمِ ،هيتَاى ًتيدِ گشفت وِ فالٍُ ثش ًيشٍگبُ ٍ ضولًٍمل
خبدُاي ،فقبليتّبي وـبٍسصي دسًتيدِ اػتفبدُ اص وَدّبي
ؿيويبيي ٍ آفتوؾّب ًيض ػْن ثِ ػضايي دس آلَدگي خبن ايي
هٌبعك داسًذ.

ضکل -5توسيع فضايی ميشان آلودگی خاک در مناطق
ضهز اهواس
Figure 5. Spatial Distribution of soil pollution in
the regions of Ahwaz

ارسيابی ضاخصهای ناپايداری سيستمحيطی با تاکيد بز....
بحث و نتيجهگيزی
دس تحميك ضبضش ثشاي تحليل ٍ اسصيبثي ؿبخقّهبي ًبپبيهذاسي
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منابع
.1

هشكَكيً ،فيؼِ ،1389 ،دسعًبهِ اكَل ٍ

صيؼت هحيغي دس ؿْش اَّاص ،ؿبخقّبي آلَدگي آة ،آلهَدگي

سٍؽّبي ثشًبهِسيضي هدتوـّبي صيؼتي ،داًـگبُ

خبن ٍ آلَدگي كذا ،ثِ فٌَاى ؿهبخقّهبي هٌتخهت پهغ اص

پيبم ًَس.

ثشسػي ادثيبت ًؾشي ،هغبلقبت پيوبيـي ٍ اػهٌبدي ٍ ػهٌدؾ

.2

ػشايي ،هحوذضؼيي ٍ هؤيذفش ،ػقيذُ،1389 ،

ًؾشات وبسؿٌبػبى ،ايي ؿبخقّب دس ػغ هٌبعك ّـهتگبًهِ

ثشسػي هيضاى پبيذاسي تَػقِ دس ؿْشّبي هٌبعك

ؿْش اَّاص ثشسػي گشديذ .اص آىخبيي وِ ؿهبخقّهبي آلهَدگي

خـه ثب تأويذ ثش هؤلفِّبي صيؼتهحيغي ؿْش

آة ،آلَدگي خبن ٍ آلَدگي كذا دس ػغ هٌبعك ّـتگبًِ اص

اسدوبى ،هدلِ خغشافيب ٍ ثشًبهِسيضي هحيغي ،ؿوبسُ

لحبػ ٍصًي ،داساي دسخبت اّويت هتفهبٍتي دس دػهتيهبثي ثهِ

.1

تقييي ػْن ّشيه اص هٌبعك دس ًبپبيذاسي صيؼتهحيغهي ؿهْش

.3

ضؼييصادُ دليش ،وشين ٍ ػبػبىپَس ،فشصاًِ،

اَّاص ثَدًذ ،اص سٍؽ تلوينگيشي چٌذهقيبسُ (تحليهل ػلؼهلِ

،1356سٍؽّبي

هشاتجي) ،اػتفبدُ گشديذ تب ثتَاى ّش يه اص صيش ؿبخقّب سا ثهش

صيؼتهحيغي ،فللًبهِ خغشافيب ٍ ثشًبهِسيضي،

اػبع هيضاى اّويت ،تأثيش ٍ ًمـهي وهِ دس ًبپبيهذاسي هٌهبعك

ؿوبسُ .25

ؿْشي داسًذ ،ثِدسػتي تحليل وشد .دس ثشسػي ولي ،يبفتِّهبي
ضبكل اص تحميك ثيهبًگش آى اػهت وهِ ؿهْش اّهَاص ثهش اػهبع
هقيبسّههبي هَسدثشسػ هي يقٌههي آلههَدگي آة ،آلههَدگي خههبن ٍ
آلَدگي كهذا ،دس ؿهشايظ صيؼهتهحيغهي ًبپبيهذاسي لهشاس داسد
ثِعَسي وِ هٌبعك ّـتگبًِ ؿْش اَّاصّ ،شيه ػْن هتفهبٍتي

4. Huang, S, 1998, Urban ecosystems,
energetic hierarchies, and ecological
economics of Taipei, metropolis.
Journal
of
Environmental
Management, 52: 39–51.
5.
گضاسؽ ػبصهبى ضفبؽت هحيظصيؼت اػتبى
خَصػتبى.1387 ،

دس ًبپبيذاسي صيؼت هحيغي والى ؿْش اَّاص داؿهتِ اًهذ .دس ايهي
ساػههتب ،اتخههبر سٍيىشدّههبي فقههبل ٍ پيـههگيشيوٌٌههذُ دس

ًَيي

دس

اسصيبثي

پبيذاسي

.6

سثيقي فشٍ ،لياهلل ٍ ّوىبساى ،1392،اسصيبثي تَػقِ

ثشًبهِسيضيّبي هحيظصيؼت ؿْشي ههؤثشتشيي سٍيىهشد خْهت

پبيذاس ؿْش صًدبى اص ديذگبُ صيؼتهحيغي ثش پبيِ

اختٌبة اص پيبهذّبي صيؼتهحيغي فقبليتّبي اًؼبًي دس ّهش

تىٌيه ، SWOTهدلِ هغبلقبت ٍ پظٍّؾّبي

ػغحي هيثبؿذ؛ ثٌبثشايي ثِ ًؾش ههيسػهذ ٍضهقيت تَػهقِي

ؿْشي ٍ هٌغمِاي ،ػبل چْبسم ،ؿوبسُ .16

پبيذاس ٍ پبيذاسي صيؼتهحيغي دس وهالىؿهْش اّهَاص ثهب تَخهِ

.7

فيشٍص ثخت ،فلي ٍ ّوىبساى ،1391 ،ساّجشدّبي

ثيـتش هؼٍَليي اهش ،ثِ آهَصؽّبي صيؼتهحيغي ٍ ثشًبهِّبي

ػبختبس صيؼتهحيغي ؿْش ثب سٍيىشد تَػقِي پبيذاس

تصم هشثَط ثِ ثْجَد ؿبخقّبي اوَلَطيىي ،تؼهْيل ؿهَد .دس

ؿْشي (هغبلقِي هَسدي :ؿْش وشج) ،هدلِ

ًْبيتّ ،شگًَِ ثشًبهِ سيضي ثشاي ثْجَد ؿهشايظ صيؼهتهحيغهي

پظٍّؾّبي خغشافيبي اًؼبًي ،ؿوبسُي .80

والى ؿْش اَّاص ،ثبيذ دس دٍ ػغ والى ٍ خشد اسصيبثي ٍ تحليهل

.8

هؤهٌي ،هٌلَس ٍ ؿشيفي ػلين ،فليشضب،1390 ،

ؿَد ٍ ثب ؿٌبخت فلل آلَدگيّب ٍ ًبپبيذاسيّبي صيؼتهحيغي

هذلّب ٍ ًشمافضاسّبي تلوينگيشي چٌذ ؿبخلِ،

دس هحذٍدُ ،هيتَاى ثب افوبل هذيشيت كهحي صيؼهتهحيغهي،

اًتـبسات هؤلفييًَ ،ثت اٍل ،تْشاى.

ثشًبهِسيضيّبي تصم سا خْت تقذيل ٍ وبّؾ آىّب اًدهبم داد ٍ
ثِ ػوت پبيذاسي صيؼتهحيغي دس ايي ؿْش ضشوت وشد.

.9

ضجيت ،فش  ،1386 ،سٍيىشد پبيذاسي دس هتي
ؿْشػبصي ،فللًبهِ فلَم ٍ تىٌَلَطي هحيظصيؼت،
دٍسُ ًْن ،ؿوبسُ .1
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80

 .10افتخبسي ،فجذالشضب ٍ آلبيبسي ّيش ،هحؼي،1386 ،
ػغ ثٌذي پبيذاسي تَػقِ سٍػتبيي ،هغبلقِ هَسدي
ثخؾ ّيش ،هدلِ پظٍّؾّبي خغشافيبيي ،ؿوبسُ .61
 .11هخذٍم ،هديذٍ ،1378 ،ضقيت هحيظصيؼت خْبى،
هدلِ هحيظؿٌبػي ،ػبل ػيضدّن ،ؿوبسُ .14
 .12وبؽوي هحوذي ،ػيذ هْذي هَػي ،1380،تَػقِ
پبيذاس ؿْشي :هفبّين ٍ ديذگبُّب ،فللًبهِ تحميمبت
خغشافيبيي ،ؿوبسُ .3
 .13سٌّوبيي ،هحوذتمي ٍ پَس هَػَي ،ػيذ هَػي،
ثشسػي ًبپبيذاسيّبي اهٌيتي والىؿْش تْشاى ثش
اػبع ؿبخقّبي تَػقِ پبيذاس ؿْشي ،هدلِ
پظٍّؾّبي خغشافيبيي ،ؿوبسُ .57
 .14كشافى ،هؾفش ،1379 ،ؿْش پبيذاس چيؼت ،فللًبهِ
هذيشيت ؿْشى ،اًتـبسات ػبصهبى ؿْشداسيّب ٍ
دّيبسيّب ،ؿوبسُ .4
 .15ثحشيٌي ،ػيذ ضؼيي ،1387 ،همبيؼِ هفبّين تَػقِ
ٍ تَػقِ پبيذاس :يه تحليل ًؾشي ،هدوَفِ همبتت
تَػقِ ؿْشي پبيذاس ،تْشاى ،داًـگبُ تْشاى.
 .16هَتيي ،آيت ،1388 ،هجبًي ٍ اكَل تَػقِ پبيذاس
صيؼتهحيغي دس لبًَى اػبػي خوَْسي اػالهي
ايشاى ،دفتش ضمَلي ٍ اهَس هدلغ ،ػبصهبى
ضفبؽت هحيظصيؼت.

فيزوسی و همکاران

20. Register. Richard, and others, 2008,
Eco-City Summit Report, San
Francisco.
 .21خقفشي ،فلي ،1387 ،هقشفى ؿبخقّبي هٌبػت
ثشاى اسصيبثى تَػقِ پبيذاس ؿْشى ٍ ػٌدؾ آى،
ًـشيِ فلوي هحيظ ٍ تَػقِ ،ػبل دٍم ،ؿوبسُ .3
 .22فٌبثؼتبًي ،فلياوجش ،1387 ،عش

خبهـ وبّؾ

آلَدگي آة ؿْش ػجضٍاس ،اداسُ ول ضفبؽت
هحيظصيؼت خشاػبى سضَي.
 .23آلبيي ،هحوذ ،1390،اثقبد صيؼتهحيغي تَػقِ
پبيذاس ثب تأويذ ثش ؿْش اوَلَطيه ،هدلِ ؿَساّب،
ؿوبسُ .62
 .24ػبػبى پَس ،فشصاًِ ،1390 ،هجبًي پبيذاسي تَػقِ
والىؿْشّب ثب تأويذ ثش والىؿْش تْشاىً ،بؿش ،هشوض
هغبلقبت ٍ ثشًبهِسيضي ؿْش تْشاى ،چبح اٍل ،تْشاى.
 .25ضكپشػت ،هحوذسضب ،1389 ،خضٍُ آهَصؿي
آگبّيّبي فوَهي هحيظصيؼت ،تْشاى.
 .26ؿْشداسي اَّاص ،ضَصُ هقبًٍت ؿْشػبصي ٍ هقوبسي،
آهبسًبهِ والىؿْش اَّاص.1390 ،
27. Kumar.S and Vaidya.O.S, 2006,
Analytic hierarchy process: An
overview of applications, European
Journal of Operational Research 169.
 .28لذػي پَس ،ػيذ ضؼي ،1386 ،فشآيٌذ تحليل

17. Munier, Nolberto, 2005, Introduction
to Sustainability: Road to a Better
Future, the Netherlands: Springer.
 .18ثحشيٌي ،ػيذ ضؼيي ٍ ّوىبساى ،1374 ،ثشسػي

 .29پشّيضگبس ،اوجش ٍ غفبسي گيالًذُ ،فغب ،1385 ،ػبهبًِ

ًمؾ وبسثشيّبي صهيي دس ايدبد خضايش ضشاستي ٍ

اعالفبت خغشافيبيي ٍ تحليل تلوينگيشي چٌذ

آلَدگي َّاي ؿْش تْشاى ،فللًبهِ اًؼبى ٍ

هقيبسي ،اًتـبسات ػوت ،تْشاى.

هحيظصيؼت ،ػبل اٍل ،ؿوبسُ .3-4

ػلؼلِهشاتت( ،)AHPاًتـبسات خْبد داًـگبّي
داًـگبُ كٌقتي اهيشوجيش ،چبح چْبسم.

 .30صثشدػت ،اػفٌذيبس ٍ هحوذي ،فؼل،1384 ،

 .19هحوذي دُ چـوِ ،هلغفيً ،1391 ،بپبيذاسي

هىبىيبثي هشاوض اهذادسػبًي (دس ؿشايظ ٍلَؿ صلضلِ)

صيؼتثَم ؿْشي؛ چبلـي خْبًي دس لشى ثيؼت ٍ

ثب اػتفبدُ اص  ٍ GISسٍؽ اسصيبثي چٌذ هقيبسي

يىن ،اٍليي وٌفشاًغ هلي ساّىبسّبي دػتيبثي ثِ

 ،AHPفللًبهِ ٌّشّبي صيجب ؿوبسُ .21

تَػقِ پبيذاسٍ ،صاست وـَس ،تْشاى.

ارسيابی ضاخصهای ناپايداری سيستمحيطی با تاکيد بز....
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 .31صثشدػت ،اػفٌذيبس ،1380،وبسثشد فشآيٌذ تحليل

 .32اداسُ ساُ ٍ ؿْشػبصي اػتبى خَصػتبى ،هقبًٍت

ػلؼلِ هشاتجي دس ثشًبهِسيضي ؿْشي ٍ هٌغمِاي،

هقوبسي ٍ ؿْشػبصي ،1389 ،عش ساّجشدي تَػقِ

ًـشيِ ٌّشّبي صيجب ،ؿوبسُ .10

ٍ فوشاى ؿْش اَّاص.

