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 چکيده

ت شود که این خود ناشی از رشد جمعي طور روزافزون از آثار حيات شهری ناشی میزیست بهتأثير انسان بر محيط

عنوان مراکز جذب جمعيت با مسائل و مش کالت . شهرها نيز بهباشدمیفناوری  پيشرفتانسانی و تا حدودی نتيجه 

ک ه ای ن ام ر  ها و... روب رو هس تندمحيطی مانند آلودگی هوا، صدا، توليد زباله، آلودگی آبمتعدد و مختلف زیست

يط ی ش ده محهای زیستدرنتيجه بروز انواع آلودگیزیست و خود منجر به افزایش شدت فشارهای وارده بر محيط

در  حليل یت-توص يفی یرویک ردب ا  ش هریزیس ت مح يط تي يفکس نجش پژوهش حاضر باهدف رو است. ازاین

محيط یممحيط مؤلف ه زیس ت 5انجام شد. ب رای رس يدن ب ه ه دف تحقي ق  شهری استان اردبيلهای سکونتگاه

گرفت ه اس ت. رشاخص مورد ارزیابی قرا 30تفریحی و اشتغال( در قالب و  طبيعی، انرژی، محيط اجتماعی، فرهنگی

حلي ل توکاربرده شده برای تجزیهشانون استخراج شد. مدل بهضریب اهميت هریک از متغيرها با استفاده از آنتروپی

باشد. نتایج حاصل از تحقيق نش ان می Visual  PROMETHEEافزاربه کمک نرم  PROMETHEEهاداده

وار، نم ين، س  دارای شرایط کامالً مطلوب، بيل ه2674/0های شهری شهرستان کوثر با امتيازدهد که سکونتگاهمی

ش  هر ب  ا دارای ش  رایط مطل  وب، مشگين0924/0و0994/0، 1147/0، 1281/0س  رعين و ني  ر ب  ا امتي  ازات

و  -1359/0، -0704/0ف ی در شرایط نسبتاً مطل وب، گرم ی، خلخ ال و اردبي ل ب ا امتي ازات من 0369/0امتياز

و در وض عيت ک امالً  در رتب ه آخ ر -3228/0آباد با امتياز منف یامطلوب و شهرستان پارساز شرایط ن -2098/0

ه در ش اخص مورداس تفاد 30آب اد نس بت ب ه نامطلوب قرار دارد. بر اساس تحليل گایا وض عيت شهرس تان پ ارس

اب فعال فاضالب شهری به جمعيت ش هری در ت تعداد انشعدهنده این است که تنها در شاخص نسبپژوهش نشان

محيط ی در ده د ک ه وض عيت زیس تنش ان م ی طورکلی نت ایج حاص ل از تحقي قوضعيت ایده آل قرار دارد. به

هایی است که جمعي ت ش هری تر از شهرستانمراتب نامطلوبهبهایی که جمعيت شهری بيشتری دارند شهرستان

 کمتری دارند. 

 زیست شهری.گایا، محيط شاخص کمی، دی: استان اردبيل، پرومته،کلمات کلي
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 مقدمه-1-1

 به شصت رقم این ،2020 سال تا و کنندمی زندگی شهرها در جهان جمعيت از نيمی از بيش حاضر حال در

افزایش سریع جمعيت شهری و به طبع گسترش (. این 1: 1390منصوریان، و الدینیرسيدمسيف درصد خواهد

: 1390محيطی روبرو باشيممپورزال، پيوسته جمعيتی و زیستهمشهرها باعث شده که ما با دو بحران عمده و به

زیست بواسطه رونق شهرنشينی، افزایش جمعيت، افزایش ميزان اشتغال در بخش صنعت و خدمات و به محيط. (4

ترین اراضی کشاورزی اطراف چار مسائل و مشکالت زیادی شده و درنتيجه مرغوبطبع افزایش انواع تقاضا د

های شهری ساز رفته که تداوم این وضعيت، آینده زیست در پيرامون و حتی داخل محدودهوشهرها به زیر ساخت

از  محيطی یکی(. مشکالت زیستZhao, 2010: 246و  7: 1394کندمنوبخت حقيقی و همکاران، را تهدید می

ها با محيط طبيعی است. با گسترش شهرها، مظاهر و ترین مسائل شهر امروزی و حاصل تعارض و تقابل آناساسی

محيطی و شهرها با مسائل متعدد زیست .های محيط طبيعی در معرض نابودی بيشتر قرارگرفته استارزش

اندمربيعی فر و های طبيعی روبرو شدهمحيطی، تخریب منابع و کاهش فضاهای زیستدرنتيجه بروز انواع آلودگی

 و مناطق روستایی تدریجی تبدیل و شهرنشينی توسعه ملل، سایر نيز همانند ایران (. در105: 1392همکاران، 

 خود اطراف زیستمحيط با انسانی مناسب روابط موجب تغيير صنعتی، و شهری مناطق به جوامع کشاورزی

: 1391استمرحمتی،  شدهحادث زیستبر محيط نظارت و کنترل اعمال معد علت به این تغييرات گردیده است.

-محيطی که با همکاری دانشگاههای زیستدر اجالس ساالنه مجمع اقتصاد جهانی، شاخص ۲۰۰۴(. در سال 16

بر شوند و بار تجدید میها پس از تدوین هر دو سال یکآمده بود، ارائه شد. این شاخصدستهای یيل و کلمبيا به

وهوا، منابع آب، تنوع زیستی، بوم، بهداشت، آباند. وضعيت زیستبندی شدهها تقریباً تمام کشورها رتبهاساس آن

بوده است. در  83، 2014ها لحاظ شده است. رتبه ایران در سال کشاورزی، شيالت و انرژی در درون این شاخص

شده است که روند کشورمان منفی بوده ها مشخصشاین گزارش عالوه بر رتبه، روند کشورها از ابتدای گزار

. شهرنشينی یک فرایند تاریخی و جریان اجباری (Environmental Performance Index, 2014)است
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توان از مشکل شهرنشينی صحبت به ميان آورد و انگشت اتهام به سمت روستایيانی گرفت که به است. پس نمی

شوند. در کشورهای صنعتی تفاوت اصلی روستاها با شهرها در مقياس دليل کمبود امکانات راهی شهرها می

هاست، در غير این صورت، فضاهای روستایی دارای همان امکاناتی هستند که شهرها از آن برخوردارندمسلطانی، آن

زیست شهری و محيطی شهرها، باید بهبود کيفيت محيط(. نتيجه آنکه برای رفع مشکالت زیست3: 1387

های شهری استان اردبيل رشد طور همزمان پيگيری شود. روند افزایش جمعيت در سکونتگاهیی بهروستا

نفربر ميزان جمعيت شهری  69745، تعداد 1390تا 1385های طور مثال بين سالچشمگيری داشته است. به

-ز مشکالت زیستصورت مهاجرت بروصورت طبيعی و چه بهشده است و نتيجه این افزایش جمعيت چه بهافزوده

های کشاورزی اطراف شهرها به کاربری مسکونی، آلودگی هوا، افزایش محيطی زیادی از قبيل تغيير کاربری زمين

زیست در زندگی شهروندان و اثرات آن باشد. با توجه به نقشی که محيطآلودگی آب و افزایش توليد زباله و... می

های شهری استان زیست را در سکونتگاهرد وضعيت کيفيت محيطدر روستاهای اطراف دارد این پژوهش تالش دا

مؤلفه اصلیممحيط طبيعی، انرژی، محيط اجتماعی،  5زیستی در قالب شاخص محيط 30اردبيل با استفاده از 

 فرهنگی، تفریحی و اشتغال(، مورد ارزیابی قرار دهد. 

 اهداف پژوهش : -1-2

نتایج  باشد تامحيطی میای مطلوب و نامطلوب ازلحاظ زیستهترین هدف پژوهش شناسایی سکونتگاهاصلی

هش حاضر ف، پژوهای آتی آمایشی استان مورداستفاده قرار گيرد. برای تحقق این هدحاصل از پژوهش در برنامه

 باشد:گویی به سواالت زیر میدر پی پاسخ

 بی قرار دارند؟ ت نامطلومحيطی در وضعهای استان اردبيل ازنظر کيفيت زیستیک از شهرستانکدام -1

ری زیست سکونتگاه شهدر مطلوب یا نامطلوب بودن کيفيت محيط تواند تأثيریآیا عامل جمعيت می -2

 داشته باشد یا نه؟ 
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 پیشینه پژوهش -1-3

های زیست از دیرباز بر روی شهر وزندگی شهروندان داشته این موضوع از همان سالبا توجه به اهميتی که محيط

شده شویم مطالعات انجامزیستی موردتوجه بوده ولی هرچه به زمان حال نزدیک میشروع مشکالت محيطاوليه 

تری این موضوع را موردبررسی قرار دهند. در زیر های وسيعاند از ابعاد و جنبهبيشتر شده و پژوهشگران سعی کرده

 شده آورده شده است: امشده که در داخل و خارج از کشور انجهایی از تحقيقات انجامنمونه

انجام دادند. نتيجه  "زیست شهریمدل ارزیابی کيفيت محيط"( پژوهشی با عنوان 1377بحرینی و طيبيان م

حاصل از این تحقيق منجر به تهيه مدلی گردیده که دارای ساختار درختی بوده و از دو ارتباط بسيار قوی عمودی 

تهران با  شهر زیستمحيط کيفيت ارزیابی "( پژوهشی با عنوان1380و طولی برخوردار است. طيبيان و فریادی م

انجام دادند. نتایج حاصل از تحقيق نشان داد که اگرچه با استفاده از مدل ارزیابی کيفيت  "استفاده از مدل ریاضی

کن ها ممهای نمایاننده آنزیست شهری، بخشی از واقعيت یا جزئياتی از آن به دليل عدم حضور شاخصمحيط

-است از حوزه بررسی و مقایسه دورمانده باشد ولی درمجموع با تأکيد بر عوامل اصلی تأثيرگذار بر کيفيت محيط

( پژوهشی با 1390زیست، امکان کسب درک نسبتاً جامعی از کيفيت شهرها ميسر خواهد شد. بخشی و همکاران م

انجام دادند. در این پژوهش  "ایران جایگاه تعيين و آسيا غرب جنوب منطقه در نوآوری وضعيت ارزیابی "عنوان

( پژوهشی با 1392پرومته استفاده شد. شریفيان پور و فریادی م گيریتصميم روش بندی و ارزیابی ازبرای رتبه

و گروه  الگو تحليل، این انجام دادند. نتایج "شهری زیستمحيط ارزیابی هایشاخص ایمقایسه تحليل "عنوان

 .دهدمی دست به را ایران کشور در ملی پایدار توسعه و شهری زیستمحيط بررسی رایب منتخب، هایشاخص

 "ارزیابی سطح رضایت شهروندان از کيفيت محيط شهری "( در پژوهشی با عنوان1393ضرابی و همکاران م

گانه شهر تبریز را با استفاده از ابزار پرسشنامه موردمطالعه قراردادند. نتایج صورت موردی مناطق شهری دهبه

حيط سکونتی باکيفيت باال، مناطق شش، شهر دارای متحقيق نشان داد که مناطق شهری دو، پنج و سه این کالن

شهر نيز دارای محيط هشت، هفت و چهار دارای محيط زندگی باکيفيت متوسط و نهایتًا مناطق یک و ده این کالن

کيفيت محيط شهری: دیدگاه  "( پژوهشی با عنوان1393سکونتی باکيفيت ضعيف هستند. سليمانی و همکاران م
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های رداری تهران انجام دادند. به این نتيجه رسيدند که برخالف برداشتدر منطقه چهار شه "ادراک محيطی

ظاهری، محيط شهری محله نارمک از کيفيت باالیی برخوردار نبوده و ساکنان محله رضایت باالیی از کيفيت 

های ررسی تطبيقی چالشب "( در پژوهشی با عنوان1394محيط شهری محله ندارند. حقيقت نایينی و ربيعی فرم

 11قهدهد که منطنتایج تحقيق نشان میانجام دادند.  "محيطی در مناطق مرکزی، ميانی و پيرامونی شهرهازیست

 22محيطی است، منطقه دو بافاصله اندک دوم و منطقههای زیستامتياز دارای بيشترین آلودگی حداکثر کسب با

 در توسعه هایشاخص سنجش "شی با عنوان( در پژوه1394نجفی کانی و همکاران م .در جایگاه سوم قرار دارد

صورت موردی کاشان را موردمطالعه قراردادند نتایج حاصل از تحقيق به "زندگی بر کيفيت تأکيد با شهری مناطق

-معنی تفاوت و محيطیکالبدی زیست و اقتصادی هایمؤلفه با رابطه % در99سطح تا دارمعنی نشان داد که تفاوت

 آمده بدست ایهای رتبهباشند. ميانگينمی نواحی موردمطالعه سطح در اجتماعی هایمؤلفه درصد بين 95دار 

 دو است. به یک نسبت ناحيه محيطی بهترکالبدی زیست و اجتماعی اقتصادی، وضعيت دهنده،نشان

 ميانی بافت در شهری زیستمحيط کيفيت ارزیابی "( پژوهشی با عنوان2015قبایی و موسوی درمارودی م

انجام  Tukey و ANOVA،آزمونspssافزاربا استفاده از نرم " (کرمانشاه آباددولت شهر: موردی مطالعهمشهر

 کيفيت از زیاد، ولی درک بسيار منطقه، در بين ساکنان اجتماعی هایشاخص از رضایت داد که نشان دادند. نتایج

کيفيت  "( پژوهشی با عنوان2014ساراسواتی ماست. یولی استيت و  موردمطالعه کم منطقه در شهری محيط

انجام دادند. نتایج تحقيق نشان  "سمارانگ شرق در محلی جامعه انجمن های شهری: نقشمحيطی در سکونتگاه

 به نيازها، به و پاسخگویی نيست مطلوب عمومی خدمات سایر و زیرساخت دهندهارائه عنوانبه دولت داد که نقش

کننده جوامع حال نقش نهادهای محلی کمکمنبع اصلی محدودیت خواهد بود. بااین زمان و هزینه، قدرت، دليل

از  یکپارچه وتحليلتجزیه برای مفهومی چارچوب "( پژوهشی با عنوان2014بوده است. بنزهاف و همکاران م

تحليل وتجزیهانجام دادند. این پژوهش ترکيبی از  "زندگی در شهر سانتياگو شيلی کيفيت زیست ومحيط کيفيت

 از آمدهدستبه باشد. نتایجزیست و سپس کيفيت زندگی میو کيفی برای استخراج ابعاد کيفيت محيط کمی

حس مسئوليت دارد. فنری و همکاران  و زیستمحيط از کمی نتایج بين اختالف از برخی نشان کيفی ارزیابی
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نتایج تحقيق  انجام دادند. "یکپارچه رویکرد: شهری محيط در زندگی کيفيت سنجش "( پژوهشی با عنوان2013م

های % درصد شهروندان در مورد امکانات، زیرساخت60وسيله پرسشنامه سنجيده شده است نشان دادکه به

% شهروندان در مورد 40کهیدرحالوپرورش و مدارس محله نااميد و یا بسيار نااميد هستند. شهری، کيفيت آموزش

 "( یک طرح پژوهشی با عنوان2012ومی و بهبود آن نااميد هستند. کالدیو و هاالس منقل عموکيفيت حمل

انجام دادند. درنهایت با توجه به  "الوموک شهری واحدهای از شناسی گونه: شهری در محيط زندگی کيفيت

ق تهيه و مناط FوE, D, C, B, A محيطی و اجتماعی نقشه گونه شناسی شهر در شش گونههای زیستشاخص

ترین عنوان جذابمبخش بيرونی شهر( بهE گونه ها مشخص و گونه جذاب ازلحاظ کيفيت محيط شهری در این

شده درزمينه ارزیابی شود بيشتر مطالعات انجامبخش شهر ازنظر شهروندان بود. بامطالعه پيشينه تحقيق، معلوم می

با ای صورت گرفته است. و تحليل پرسشنامه Spssافزار زیست شهری ذهنی و با استفاده از نرمکيفيت محيط

ریزی مدل برنامه ها باروش ارزیابی شاخص پژوهشهای این شده پيشين، از نوآوریتوجه به تحقيقات انجام

همچنين مکان  تر وهای جامعشاخص کيفيت محيطی که دربرگيرنده شاخص 30ای پرومته و استفاده از منطقه

 باشد.نشده، میاردبيل که تاکنون چنين تحقيقی برای این منطقه انجاماستان  هایموردمطالعه یعنی شهرستان

 ضرورت و اهمیت پژوهش : -1-4

های سابقه شهرنشينی در قرن گذشته و ادامه شهرنشين شدن جمعيت جهان در تمامی بخشبه دنبال رشد بی

ویژه در کشورهای ریزی صحيح و بهينه شهرها بهکره زمين از یکسو و عدم توانمندی در مدیریت و برنامه

مواجه  دگی های زیست شهری آلوشده که با انواع توسعه از سوی دیگر، شهرها به مکانی شلوغ تبدیلدرحال

زیست است. چنانچه این تعادل براثر برخی تعادل، هماهنگی و نظم بين اجزای طبيعت از ملزومات محيط .هستند

شرایط دچار تغيير شود، آسيب به کليه اجزا و ساختار موجودات زنده و انسان وارد خواهد شد، عواملی مانند 

باشند که سبب برهم های نوین و ....ازجمله شرایطی میآوریفنافزایش جمعيت، گسترش شهرنشينی، ورود 

شوند. بدین عنوان کانون تجمع جمعيت میزیست شهری بهخصوص محيطزیست و بهخوردن این تعادل در محيط
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زیست شهری یکی از ضروریات شناخت مسائل شهری در وضع محيطترتيب مطالعه و بررسی ارزیابی کيفيت 

تری برای های اساسیزیست شهری قدمشود، تا بادید و ادراکی عميق از وضع مسائل محيطکنونی محسوب می

 محيطی برای رسيدن به شهر باکيفيت زیست مطلوب برداشته شود.های زیسترفع چالش

 ابزار و وسایل مورد نیاز برای انجام پژوهش : -1-5 

 طالعه بهورد ممی ميدانی مبتنی بر مشاهده منطقه به منظور گردآوری اطالعات و داده های مورد نظر از روشها

مع ججهت  منظور شناخت و درجه اهميت معيارهای مورد نظر استفاده شده است همچنين از روش کتابخانه ای

يرد از جام می گيق انآوری داده و اطالعات استفاده می شود و پردازش با نرم افزارهای مرتبط با توجه به هدف تحق

 و اطالعات به کار رفته در این تحقيق شامل موارد زیر می باشد:جمله داده ها 

يق روش تحق ی کلیاستفاده از کتاب، پایان نامه، مقاالت و سایت های معتبر علمی مرتبط با موضوع تحقيق، الگو

استفاده  العات باو اط در این راستا براساس مطالعات ميدانی و کتابخانه ای می باشد و به تبع پردازش روی داده ها

ه از ا استفادرو ب از روش ها و مدل های نرم افزاری انجام گرفته و ماهيت تحقيق را کاربردی کرده است. از این

 دد.بی گرمدل پرومته و سيستم اطالعات جغرافيایی بهره گرفته تا کيفيت محيط زیست شهری سنجش و ارزیا

  

 مواد و روش پژوهش : -1-6

باشد. آمار و تحليلی می -اظ هدف کاربردی و رویکرد حاکم بر آن روش توصيفیروش تحقيق پژوهش حاضر، ازلح

 26و شهرداری اردبيل گردآوری خواهد شد. جامعه آماری شامل 1390اطالعات موردنياز از سالنامه آماری سال 

شده و آوری شاخص سازی باشد. دادهای خام مربوط به شهرهای هر شهرستان پس از جمعشهر استان اردبيل می

مؤلفه محيط طبيعی، انرژی، محيط اجتماعی، فرهنگی و  5زیست شهری منظور سنجش و ارزیابی کيفيت محيطبه

-ها مدلوتحليل شاخصتفریحی و اشتغال مورد ارزیابی قرار خواهدگرفته است.مدل بکار گرفته شده برای تجزیه
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می  Visual PROMETHEE-V افزارو نرم PROMETHEE،GAIAگيری چندمعياره تصميم های

 شد. ، استفاده خواهد ARCGIS 10افزارصورت نقشه از نرمباشد.همچنين برای نمایش نتایج خروجی به

 دودیت های تحقیق:مشکالت و مح -1-7

 :زیرند شرح به پژوهش این انجام در رو پيش مشکالت عمده

 مطالعه مورد محدوده از بهنگام نقشه وجود عدم -1

 ارقام در زمينه های مختلف مربوط به موضوعکمبود آمار و -2

 دم دسترسی آسان و به موقع به اطالعات مورد نياز جهت انجام تحقيقع-3
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های مهم اندیشمندان زیست شهر یکی از دغدغهاز اواخر دهه هشتاد ميالدی نحوه یکپارچه کردن فرایند محيط

فی رائه تعریزیست شهری و ابوده است. پژوهشگران این رشته عالوه بر تالش برای شناسایی ابعاد و زوایای محيط

ی راهی برا ود در شهر، دنبالی متعدد مدیریتی موجهاتفرقو مشکالت ناشی از  هاضعفاز آن، با توجه به  مندنظام

تی زیست شهری بودند. تجربيات مختلف جهانی در موضوعاایجاد هماهنگی و یکپارچگی بيشتر مدیریت محيط

بدی و کال خصوصاًجود توسعه ی توسعه، رویکردهای موهابرنامهو  هاتيفعالمحيطی نظير تبعات اجتماعی و زیست

ی بسترهاعنوان یکی از زیست شهری نيز بهیی جدی مواجه کرده است و مدیریت محيطهاچالشاقتصادی را با 

گذاری، منظور کردن این مالحظات در سياستی مطلوب ناگزیر بهاجهينتمهم تحقق توسعه جهت دستيابی به 

 زیست شهر است. ریزی و مدیریت محيطبرنامه

ه صورت خالصش بهبا موضوع ابتدا مفاهيم و تعاریف مهم پژوه در ابتدای این فصل جهت ورود به مطالب و آشنایی

از  ل و خارجگرفته در داخبيان گردیده است و در ادامه نيز جهت آگاهی و استفاده از تجربيات و تحقيقات انجام

چارچوب و مبانی  دوم هست ترین بخش فصلصورت مجزا ذکرشده است و در بخش آخر که مهمکشور مواردی  به

های ها و تئوریمنظور بررسی عوامل مؤثر بر عدم یکپارچگی نظریهپژوهش است که در ابتدای آن بهنظری 

های مختلف یکپارچگی ها با تأکيد بر جنبههای مدیریتی و رویکردهای مقابله با آنمدیریت شهری و انواع تفرق

زیست شهری که هدف اساسی یت محيطزیست شهری و مدیراند در انتها نيز به  موارد مرتبط با محيطشدهمطرح

شده صهشده است و پس از مرور ادبيات، نتایج مطالعات در قالب مدل تحليلی تحقيق خالپژوهش است پرداخته

 است.

 مفاهیم و تعاریف پژوهش -2-2

از این کار ساده  هدف شود.در این بخش به تعریف مفهومی و عملياتی اصطالحات موجود در پژوهش پرداخته می

های مشترک و رویدادهای مختلف اما با ویژگی مفاهيم کردن امر تفکر است؛ به این معنی که هر کلمه یا اصطالح،

توان ضمن مشخص صورت خاص میصورت عام و با تعریف عملياتی بهبا تعریف مفهومی به حال را دربرمی گيرد.

 های سنجش آن را نيز برشمرد.کردن منظور پژوهشگر از اصطالح موردنظر، شاخص
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 زیستمحیط -2-2-1

رکنش دو با آن  ن را در خود فروگرفتههرآن چه فرایند زیستن را احاطه کرده ، آ "توان زیست را میمحيط  

ی آن چيزی است که در زیست در حقيقت همهطيمح ( تعریف کرد.7:1368مبهرام سلطانی،"متقابل قرار دارد

ی وی کرهبرای زندگی انسان بر ر و بيولوژیکی آن شيميایی های مطلوب فيزیکی،مشخصه اطراف ما قرار دارد و

 (.19:1386زمين ضروری هست مطهموریان،

 زیست شهریمحیط -2-2-2

ه ب، فرایندهای تبدیل این منابع (بع مانسانی و غيرانسانیترین مفهوم، شامل مناستردهگزیست شهری، در محيط  

باشد ی دیگر و آثار این فرایندهاست که ممکن است مثبت یا منفی استفادهلمحصوالت و خدمات قاب

 (.7 -2: 1388پوالدی،م

اقتصادی  -( و اجتماعیساختانسانی طبيعی، مصنوعی مجنبهزیست شهری در فرایند مدیریتی شامل سه محيط

 از: اندعبارتها ی آنریپذميتعمی و پوشهمبا در نظر گرفتن  هاجنبهاین  ازهریک  دهندهليتشکی هامؤلفهاست، 

عادن، منسانی مربوط به جوامع گياهی و حيوانی محلی، حيات ا راتيتأثمحيط طبيعی: منابع، فرایندها و  -

 آب، خاک، هوا و مانند آن

ع و ، برق، منابآهنراه، مسکن، جاده، هاساختمانمرتبط با  راتيتأثو  ندهایفرامحيط مصنوعی: منابع و  -

 و گاز و مانند آن ساتيتأس

اشت، هنر ی انسان، آموزش، بهدهاتيفعالمرتبط به  راتيتأثو  ندهایفرامحيط اجتماعی و اقتصادی: منابع و  -

کرامتی هاست مهای اقتصادی و تجاری و یادگارهای سبک زندگی شهری و جز اینو فرهنگ، فعاليت

 (.12:1382یزدی،

 زیست شهریمدیریت محیط-2-2-3
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زیست دهی، رهبری، کنترل و تأمين منابع در ارتباط با محيطریزی، سازمانیک فرایند سامانمند جهت برنامه  

محيطی و حفاظت از منابع طبيعی چون هوا، آب، خاک شهر باهدف های زیستشهر هست که برای کاهش آلودگی

 (14همان،م ردیپذرفاه ساکنين شهر صورت می

 شهر سالم -2-2-4

ی در محيطی کافی و خوببهداشتی و زیست خدمات هاست.م یک شهر پاک و مبرا از بسياری از آلودگیشهر سال

 ها مختلف زندگیتوانند در آن شهر با عقاید، فرهنگ و سبکدسترس دارد. دارای امنيت فيزیکی است و مردم می

 .(344:1387پاپلی و رجبی، د مدهنراحتی ادامه زندگی ی خود بهموردعالقه

 شهر پایدار -2-2-5

ی شهری ساکن در دهی شده باشد که جامعهریزی، طراحی و سازمانشهری است که به نحوی برنامه شهر پایدار

نماید ی شهری کنونی را برطرف ی شهری، نيازهای جامعههای آتی جامعهآن قادر باشد، بدون تهدید نيازهای نسل

 .)222:1387بهرام سلطانی ،م

 تجربیات داخلی و خارجی ها و پژوهش -2-3

فته رت گردر این بخش به بررسی تحقيقات و تجربيات داخلی و خارجی که درزمينه ی موضوع پژوهش حاضر صو

ی مسئلههای قبلی با شود. هدف از این کار برقراری ارتباط منطقی ميان اطالعات پژوهشاست پرداخته می

ده در های پژوهشی مورداستفای مسئله و آشنایی با روشپژوهش، دستيابی  به چارچوب نظری و یا تجربی برا

 (.37:1386های گذشته است مخاکی،پژوهش

 ها و تجربیات داخلیپژوهش -2-3-1

شود که مرتبط با موضوع پژوهش باشد. هدف از این در اینجا به بررسی  تحقيقات و تجربيات داخلی پرداخته می  

هاست تا گرفته و استفاده از نتایج آنبط است که در داخل کشور انجامهای مرتکار آشنایی با مطالعات و پروژه

 کاری پرهيز شود.های موجود شناسایی گردند، همچنين تا حد امکان از دوبارهکاستی
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ی نوشته "شهر تهران زیست و نقش آن در مدیریت شهری کالنت محيطمدیری "ای با عنوان مقاله - 1

ان زیست در دانشگاه تهرارانشان که در دومين همایش  تخصصی مدیریت محيطمحمدهادی حيدر زاده  و همک

شهر زیست و نقش آن در مدیریت شهری کالنارائه شد. در این مقاله سعی شده است جایگاه مدیریت محيط

اجع ر ی توضيحاتیئهاین اساس ضمن ارا بر تهران را موردبررسی قرار داده و راهکارهای اجرایی آن شناسایی گردد.

کند و محيطی اشاره میکارگيری ابزارهای مدیریت زیستبه مدیریت شهری و شهرداری در تهران به لزوم به

 ارزیابی توان دریکی از سطوح مدیریت شهری به کار گرفت.دهد که هر یک از این ابزارها را میتوضيح می

 ی جامع و تفصيلی شهر،هاطرحشامل کالن  ریزیبرنامهتواند در سطح ( میSEAمحيطی استراتژیک مزیست

های عمرانی جدید شهری مانند احداث اتوبان، ( در سطح پروژهEIAم هاپروژهمحيطی اثرات زیست ارزیابی

ی سطحی و هاآبی آورجمعی شبکهی فاضالب، خانههيتصفاث مسکونی، احد -خدماتی-ی رفاهیهامجموعه

محيطی تدر سطح موضوعات جاری مطرح زیس  (ESMمحيطی مزیستزیرزمينی و غيره و سيستم مدیریت 

 قرار گيرد. مورداستفادهشهری که ناشی از عملکرد جاری متوليان مدیریت امور شهری هست 

دهد از روش می نشان ،دیآیبرمی تحقيق مطالعهاست اما آنچه از  شدهقيتحقی به روش ااشارهدر این مقاله 

 (.1387اده و همکاران،زحيدر مشده است ی برای نوشتن مقاله استفادهاکتابخانهی مطالعهتوصيفی به همراه 

ها در محيطی، کاربرد آنی مختلف مدیریت زیستهاستميسو بررسی این مقاله ضمن آشنایی با  بامطالعه

 .گرددیمی مختلف مدیریت شهری برای پژوهشگر مشخص هابخش

ی غالمرضا نوشته " هاشهرداریواگذاری وظایف جدید به  سنجیامکان "یی با عنوان هاکتابمجموعه  -2

جلد به چاپ رسيده است که در جلد پنجم آن به موضوع پژوهش حاضر  5کاظميان و نوید سعيدی رضوانی در 

ی  ٔ  های عام که درزمينهمحيطی، ضمن بررسی فعاليتپرداخته است. در ا ین کتاب، در قسمت وظایف زیست

شود، مشکالت و نقاط قوت انجام این دسته از وظایف توسط شهرداری مطرح گردیده و در انجام میزیست محيط

های دهد فعاليتاست. این پژوهش نشان می شدهدادهنظری و عملی واگذاری وظایف توضيح  سنجیامکانادامه 
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شهری قابليت  وخاکآبآلودگی صوتی و کنترل آلودگی  کنترل خاصی چون کنترل آلودگی هوای شهری،

 واگذاری به شهرداری را دارد و اقدامات زیر برای این واگذاری باید صورت گيرد:

 اولویت واگذاری وظایف، وظایف مربوط به کنترل آلودگی هوا هست. -

رخورد ی الزم را برای  باستانداردهاعمل کند و  گذاراستيسعنوان ارگان زیست باید بهسازمان حفاظت محيط

 ایع و مشاغل آالینده و همچنين سایر منابع آلودگی فراهم آورد.شهرداری با صن

 لحق گردد.مهای قبلی منتزع و به شهرداری برای واگذاری این وظيفه باید از سازمان ازيموردنمنابع مالی  -

 های مرتبط ضروری است. NGOی ريگشکلی مساعد نهيزمی از ريگبهره -

شده آن استفاده و برحسب نوع روش از روش توصيفی در دیآیم حساببهاین پژوهش از نوع تحقيقات کاربردی 

من نتایج ض(. در این  کتاب که در ارتباط زیادی با موضوع پژوهش حاضر هست 1383کاظميان و سعيدی،ماست 

 اندازچشمشده است، محيطی شهری به شهرداری ارائهی مدیریت زیستفهيوظی که در مورد واگذاری اهياول

توان نتایج دهد و میی نسبت به این وظيفه و الزامات واگذاری آن به شهرداری در اختيار پژوهشگر قرار میروشن

 .مصاحبه قرارداد سوا التی ريگشکلو  ترگستردهی مطالعهی برای انهيزمدر این کتاب را  آمدهدستبه

ر ویسه و مهندس آناهيتا همایون د ر یداهللی دکتنوشته "زیست شهر تهران حيطبهسازی م "ای با عنوان مقاله -3

ضيح ی عمران شریف به چاپ رسيده است. در این مقاله نویسندگان ضمن تومجلهبيست و دومين شماره 

ان و کند که گسترش نامناسب شهر تهری گسترش شهر بر اساس طرح جامع تهران به این امر اشاره میهاوهيش

و  هایآلودگمحيطی بسياری ازجمله انواع ه وجود آمدن مشکالت زیستافزایش جمعيت شهرنشين در آن باعث ب

کالت ین مشکمبود فضای سبز شده است که مشکالتی را برای ساکنان این شهر فراهم نموده است. برای رفع ا

زیست سالم را های داشتن یک محيطویژگی تیدرنهاشود و زیست شهری استفاده میبهسازی و بازسازی محيط

 :شماردیم گونهنیا

 از روستا به شهر ی جمعيت و مهاجرتهیرویبجلوگيری از رشد  -   
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 مانند مترو  ونقلحملبرای  ترمناسبشهری و فراهم آوردن الگوهای  ونقلحملی شبکهریزی و اصالح برنامه -   

 .شدهنييتعی هامکانها به آنو انتقال  پرسروصداو  سازآلودهی صحيح مناطق صنعتی و ابیمکانارزیابی و   -   

 ایجاد سيستم مناسب آب و فاضالب -

 وسعت بخشيدن و بهبود فضای سبز شهری -

 زیست شهریمحيط سازآلودهتدوین قوانين جهت برخورد با عوامل  -

    تعيين استانداردها -

ویسه و مت اسی صورت گرفته اکتابخانهی مطالعهی لهيوسبهاین پژوهش از طریق روش تحقيق توصيفی و 

محيطی شهر ی زیستعمدهآن است که مشکالت  ی حائز اهميتنکتهاین مقاله  در .(61-1376:58همایون،

محيطی و کمبود فضای سبز هست که نياز به بهسازی های زیستتهران که نياز جدی به مدیریت دارد آلودگی

توان از محيطی را میزیست ازلحاظم ، همچنين راهکارهای ایجاد یک شهر سالدینمایمشهر تهران را دوچندان 

 این مقاله استخراج نمود.

ی نيما حيدر زاده در نوشته "زیست شهری در مدیریت محيط هاشهردارینونی جایگاه قا"ای با عنوان مقاله -4

ی مسائل بنددستهاین مقاله، نویسنده ضمن  در ی مدیریت شهری به چاپ رسيده است.فصلنامهی سيزدهم شماره

د در دا به بررسی قوانين  موجوصو فاضالب و آلودگی هوا و  آب ی مواد زائد،دستهمحيطی شهری در سه یستز

 هم یک تیدرنها .ی قانونی شهرداری را در آن زمينه ذکر نموده استفهيوظمورد هر یک از مواد پرداخته است و 

 رد محيطی شهری ارائه نموده است.زیستی و اجرا برای مسائل ريگميتصمی  ٔ  الگوی اصالح ساختار درزمينه

ی خرده و ريگميتصمی کالن، ريگميتصممحيطی را در سه سطح الگوی حاصل از این مقاله مدیریت مسائل زیست

 اجرا نمایش داده است:
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ارت زهای دولتی شامل وزارت کشور، وزارت نيرو، وی کالن، نهادها و سازمانريگميتصمدر سطح اول با  -

ی و نظارت کالن در سطح  ملی و گذاراستيسکه  اندقرارگرفته زیست و ...بهداشت و سازمان محيط

 دارند.ای را بر عهدهمنطقه

گذاری و نظارت محلی در گيری خرد شورای اسالمی و شهرداری به ترتيب سياستدر سطح دوم با تصميم -

گيرند که دهی و مدیریت اجرایی را بر عهده میسازمانریزی، ای، برنامههای ملی و منطقهچارچوب سياست

 شده است.در اینجا پيشنهادی هم برای ساختار تشکيالتی مناسب برای شهرداری ارائه

دولتی و  –خصوصی ، بخش نيمه(پيمانکاران و مشاورانمدر سطح سوم با سطح اجرا بخش خصوصی  -

              دارند.عهدهی اجرای برنامه را به وظيفه (NGOمردمی مهای تشکل

زیست شهری کند که در کشور ما مدیریت محيطبندی و پيشنهاد چنين اشاره میحيدر زاده در قسمت جمع

تحت مدیریت  نشده است و لذا هر بخش و عناصر و عوامل و عوامل مؤثر در آن،ای واحد پذیرفتهعنوان پدیدهبه

ترین نهاد عمومی عنوان بزرگها بهاید ازنظر دور داشت که شهرداریليکن نب ای قرار دارد.سازمان و نهاد ویژه

در این پژوهش محقق  .زیست شهری ایفا کنندای را در مدیریت محيطتوانند مسئوليت و نقش عمدهغيردولتی می

 ای و با بررسی قوانين و مقررات به تحقيق پرداخته استی کتابخانهاز طریق روش تحقيق توصيفی و مطالعه

گذاری و اجرایی را در بندی سطوح سياستاضر در این مقاله  تقسيم(. نتایج ح77-64: 1382محيدر زاده،

تواند دهد که در پژوهش حاضر میزیست شهری بر اساس قوانين موجود در کشور نشان میمدیریت محيط

 د.زیست شهری به کار گرفته شوی مدیریت محيطعنوان یکی از ابزارهابه

 1382ی پایدار شهرداری تهران در سال زیست و توسعهزیست شهرداری تهران: ستاد محيطمحيط  ستاد – 5

محيطی در پنج کارگروه های مرتبط با مسائل زیستدهی فعاليتزیست و انرژی و باهدف سازمانبانام ستاد محيط

و با تغيير  1385به کار نمود. در سال  ی اطالعاتی آغازهانظامآب و فاضالب، انرژی، مواد زائد جامد، آلودگی هوا و 

زیست و آموزش و ادغام های مدیریت محيطهای  گذشته با اضافه نمودن گروهمدیریت ستاد، عالوه بر انجام پروژه

زیست و توسعه پایدار شهرداری ی دیگر و تغيير نام مجموعه به ستاد محيطهادر گروهی اطالعاتی هانظامگروه 
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ستاد قرار گرفت و در جهت  کارکناندر دستور کار  بلندمدتمحيطی با گستردگی بيشتر و دید تهران، امور زیست

 زیست شهری سالم دیدگاه و عملکرد مدیریت شهری بر پنج اصل مهم ذیل استوار گردید: دستيابی به محيط

 مدیریت مشارکتی  -

 آموزش شهروندان -

  هاتيفعالی استانداردساز -

 محيطی رعایت مالحظات زیست -

 شهرداریکارکنان  آموزش -

محيطی ی پایدار شهرداری تهران با اهداف ذیل تحت نظارت مستقيم مشاور زیستزیست و توسعهستاد محيط

 :دینمایمشهردار تهران و مدیریت ایشان فعاليت 

 زیست شهر تهرانشناخت و ارزیابی وضعيت موجود محيط -

 هاراهکارهای تحقق آن محيطی و ارائهتدوین معيارها الگوهای پایدار زیست -

 محيطی شهرداری تهرانهای زیستی و هماهنگی در فعاليتسازکپارچهی -

  هاطرحمحيطی در نظارت عاليه بر رعایت ضوابط زیست -

 نياز مدیران ارشد به دریافت مشاوره تخصصی  -

 هران تی مرتبط با شهر سازمانبرونهای درون و ی فعاليتهمسوسازهماهنگی و  -

  هاپروژهمحيطی یستبررسی آثار ز -

 زیست شهریهای مرتبط با محيطتعریف پروژه -

 ی پایدار شهرداری تهران:زیست و توسعههای کاری ستاد محيطگروه   

 گروه آب و فاضالب -
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 گروه آموزش -

 گروه انرژی -

 زیستگروه مدیریت محيط -

 (.www.teran.irگروه مواد زائد جامد م -

م در دانشگاه تهران به امر با برگزاری سمپوزیوم شهر سال 1370ی شهر سالم: شهرداری تهران از سال  پروژه - 6

ی شروع رصورت آزمایشی در شهرستان ی شهر سالم ایران بهپروژهپی برگزاری این سمپوزیم،  در سالمت پرداخت.

ی و فرهنگی خاص جه به معضالت و مشکالت اجتماعآبان با تو 13ی، کوی  شهرری هامحلهبه کار نمود. در بين 

صل ویژه ای شهر سالم به دو پروژهدر آن موقع جهت اجرای پروژه انتخاب گردید. در  هامحله نیترمحروم از خود،

 لب مشارکت مردمی.ج -2ماهنگی و همکاری بين بخشی و ه -1شود: و اساسی توجه خاصی می

شود. شهر ی تلقی میاجامعهسالمت پایدار در هر  کنندهنيتضمر سالم و ی تحقق پروژه شهربنایزاین دو اصل 

د بوده و محيطی رو به توسعه و بهبوشهری است که در آن پيوسته شرایط اجتماعی، کالبدی و زیست درواقعسالم 

گر و از یکدی ن حمایتکه براثر آن مردم ضم آوردیمبا استفاده بهين از منابع و امکانات موجود، محيطی را فراهم 

 که زندگی خود را به سطح مطلوبی برسانند. کنندیممشارکت گروهی در انجام کليه امور تالش 

در پی تالش  شهر تهرانسالمت  سالهپنج (ریزی استراتژیکبرنامهمبرای اولين بار سند راهبردی   1383در سال 

ریزی سالمت در عنوان اساس برنامهبه 1385تدوین و در ابتدای سال  سال کگروهی از اساتيد دانشگاه در مدت ی

سالمت  تیمأموری اساسی سالمت شهر تهران، بيانيه  هاچالششهرداری مدنظر قرار گرفت. در سند راهبردی 

اس آن ی آن به تفکيک تهيه و بر اسهایاستراتژو  هااستيسسالمت شهرداری، اهداف کالن،  اندازچشمشهرداری، 

ی اساسی با موضوعات هاچالشی عملياتی جهت رسيدن به شهری سالم تدوین گردید. با توجه به هابرنامه

 سالمت شهر تهران متصور است؛ بهبود شيوه نيتأماستراتژیک سالمت تهران، دو هدف استراتژیک برای 

 کيفيت بهبود سالمت، تهدیدکننده عوامل کاهش و تهران شهر در سالمت حاکميت و مدیریت گذاری،سياست

http://www.teran.ir/
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 از استفاده با و بوده فوق استراتژیک هدف دو( غایی هدفم پيامد زندگی، به اميد افزایش و شهروندان زندگی

  :هست تحقق قابل فوق اهداف ذیل، یهایاستراتژ

 ایجاد و مدیریت واحد سالمت شهری در تهران -

 شهر تهرانگسترش رویکرد شهر سالم به کالن -

 برقراری نظام جامع اطالعات سالمت -

 تعالی خدمات سالمت -

 سالمت دکنندهیتهدکاهش عوامل  -

 آموزش همگانی سالمت  -

 (www.farhangi.tehran.irم هابخشی توسعه هرگونهمحوریت سالمت در  -

 قاء سالمتآن برای ارت است و اهدافی که در شدهگذاشتهکه در شهر تهران به اجرا  ذکرشدهی پروژهبا توجه به   

زیست شهری در توان از این اهداف جهت طراحی یک سيستم مدیریت محيطاست، می ذکرشدهشهروندان 

 پژوهش حاضر استفاده نمود.

 پژوهش و تجربیات خارجی 2-3-2

شده موضوع مطرح نهيدرزمها پژوهش مشابهی ر مقاالت و سایتشده ددر این قسمت با توجه به جستجوی انجام

این  شده  که با کليات پژوهش حاضر مرتبط هست در ادامه آورده شده است، اکثریافت نشد و پژوهش انجام

محيطی و شهری شده است و اهداف زیستهای محلی انجامها و حکومتی شهرداریو مقاالت در حوزه هاگزارش

 :هستها ف این پژوهش و برنامهاز اهم اهدا

زیست حمایت از دولت محلی برای محيطم یشهرزیست ی مدیریت محيطدر گزارشی با عنوان برنامه -1

شده که شده است، بيانتهيه 2005سپتامبر  5ی دانمارک در توسط وزارت امور خارجه ( کهشهری

کنند. اهداف این در آن شرکت میشهر در آفریقای جنوبی ازجمله شهر ژوهانسبورگ  5های شهرداری

http://www.farhangi.tehran.ir/
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زیست شهری و توجه به فقر ی ظرفيت سازمانی حکومت محلی در زمينه مدیریت محيطبرنامه توسعه

زیست های مربوط به مدیریت محيطها و حوضههست. این برنامه همچنين تمرکز زیادی روی  شهرداری

اشت محيطی، کيفيت هوا و انرژی پایدار ریزی محيطی، بهداین برنامه، برنامه موضوعات شهری دارد.

 تیو حمای دیگر مملی، استانی، مدیریت دانش هامؤلفههایی را با افزاییهست همچنين پيوندها و هم

کالن این برنامه  هدف ها ترویج خواهد کرد.ی ظرفيت سازمانی و نشر دانستهتوسعهاجتماعی مدنی(، 

 محيطی شهر برای جوامع فقير است.ریزی زیستبهبود برنامه و مدیریت و برنامه

 از: اهداف کوتاه این برنامه عبارتند

 محيطی جامعتریزی و کنترل زیست شهرداری برای مدیریت و برنامهبهبود  ظرفي -

 کننده  با اختيارات محلی قویشرکتهای سازی این برنامه توسط  شهرداریتقبل مدیریت و پياده -

 صورت که:  شده است به اینبرای تحقق این اهداف، اصول کلی استراتژیک طراحی

 اید ارتباطات نهادی بين حمایت دولت ملی، استانی و همچنين دولت محلی وجود داشته باشد.ب -

سترش گت افقی حتی ممکن عامل ای عمودی و افقی باید موردحمایت واقع شوند. ارتباطاارتباطات در راست -

 بهترین عملکرد از یک شهر به شهر دیگر باشد.

ر بتوانند یمها مچنين بودجههپذیری داشته باشند و برمبنای بودجه طراحی شوند ها باید قابليت انعطافبرنامه -

 نتایج حاصل تغيير کنند. اساس

ئل مدیریت تری برای مساهای محتملحلاهرشود که هایی حمایت ای باید از فعاليتبه دليل محدودیت بودجه  -

 آیند.می حساببهشهری 

ه به نظر برسد ک طورنیااید نمودی ملی داشته باشد و نياید بشود درنهایت فعاليتی که در سطح شهر انجام می -

 های صورت  گرفته تنها برای حل مشکلی خاص بوده است.مساعدت
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های ملی و گذاریشده است که قانونتحقيقاتی فوق به این نکته اشاره شده در گزارشمطرح درروشهمچنين 

مين  عنوان یک چالش برای وجود تضگيرد و این امر بهها مطابق با دیدگاه محلی صورت مینهایی در سياست

 شود.همکاری بين این دو مطرح می

شده ينی از قبل تأمشده که بودجهارهکته اشها نيز به این نها به شهرداریدر مورد واگذاری اختيارات و مسئوليت

اده دها اختصاص داده خواهد شد و به هر شهرداری فرصت شناسایی به آن روندکهای جدید طی یبرای فعاليت

ایند، خصيصی را مصرف نمتهای که  بودجهها و اجزای خود را تصحيح نماید. همچنين قبل از آنشود تا روشمی

 طور رسمی تصویب نمایند.هها را بباید فعاليت

ها با ابزارهای قانونی نيز در این ميان از اهميت باالیی برخوردار است، روابط عمودی بين انطباق اجرای فعاليت

شهرداری، استانداری و حکومت ملی بسيار حياتی است و هدف از گسترش ظرفيت پيشنهادشده، حمایت از این 

 .Danish Ministry of Foreign Affairsهست مب در سطح شهری روابط و گسترش ابزارهای قانونی مناس

2005.) 

يرپذیری هایی چون تغيو محلی از راه ی ارتباطات بين سه سطح حکومتی ملی، استانیاین گزارش بيشتر بر توسعه

که  کنده میاشار در اختيارات و حمایت از ارتباطات عمودی و افقی بين این سه سطح تأکيد دارد و به این نکته

ت ش ظرفيتواند نقش مهمی در گسترابزارهای قانونی و حمایت از ارتباطات بين سطوح مختلف حاکميتی می

 ی امور شهری داشته باشند.های محلی برای ادارهحکومت

ر که د "محيطی آنی شهری و مفاهيم زیستتوسعه ریزیبرنامه "ی رادولف پيترسن با عنواندر ارائه -2

زیست بخش محيط در مطرح شد، 2004پایداری شهری برای شهرهای مالزی در سال ونقل حمل کارگاه

 ومحيطی در شهر را مربوط به کيفيت هوای داخل و خارج شهر، آلودگی صوتی زیست مشکالت شهری،

ا رشود نی میبخش ساختاری و سازما شهر درکند و عواملی را که باعث ناپایداری مطرح می هاپارک

 نماید:ن میموارد زیر بيا

 یکپارچگی ناکافی بين سازمانی -
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