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  ریزي شهري دانشگاه اصفهان دانشیار گروه جغرافیا و برنامه1

  ریزي شهري دانشگاه اصفهان دانشجوي دکتري گروه جغرافیا و برنامه2
  20/3/94؛ تاریخ پذیرش:  17/1/94تاریخ دریافت: 

  چکیده
سـکون هـوا در نیمـی از     هاي اخیر، سالی در سالخشکوقوع ، خشکدارا بودن اقلیم خشک و نیمهدلیل  شهر اصفهان بهکالن

سنگین و معـادن در حـریم   شتابان فیزیکی، وجود صنایع  ۀسکونت و فعالیت، گردشگرپذیري، توسع ةهاي سال، تقاضاي فزایندروز
طحی و هـاي سـ  زمینـی، کـاهش کیفیـت آب    هـاي زیـر  افت سطح آب متعددي نظیر آلودگی هوا، محیطی یستزبا معضالت  شهر،

ارچوب شهر اصفهان در چـ کالن محیطی  یستزبه بررسی وضعیت  این مقاله .استروبرو  هازیرسطحی، فرسایش خاك و نظایر این
تحلیلـی   -پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردي و به لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی .رویکرد شهر سبز پرداخته است

 هاي روشها با  گردآوري داده باشد.می 1391الی  1387شهر اصفهان طی دوره مکانی و زمانی پژوهش شامل کالن همحدوداست. 
بررسی وضعیت دلفی و هاي شهر سبز از روش صورت پذیرفت. در این پژوهش جهت تعیین شاخص و میدانی اي کتابخانه ،اسنادي

صـورت   گیـري چنـدمعیاره   با مدل تصمیم پاسخ- وضعیت -فشار چارچوبگیري از تلفیق شهر اصفهان با بهرهکالن محیطی یستز
، 1390هـوا در سـال    ۀمؤلفدر  هاي شهر سبزاساس شاخصبر شهر اصفهانکالنکه  استپژوهش حاکی از آن این نتایج  .پذیرفت

در سـال   هـا  مؤلفـه  هکلی اما ند،بود ربرخوردا ترین وضعیتمطلوباز  1390خاك در سال  همؤلفو در  1387آب در سال  ۀمؤلفدر 
  ند.قرار داشت خود ناپایدارترین وضعیتدر  1388

  
  اصفهان.چندمعیاره،  گیري، تصمیمداریپا ۀتوسع ،شهر سبز، زیستمحیط :کلیديهاي  واژه

 
  1مقدمه 

وقوع انقالب صـنعتی باعـث تغییـرات شـگرفی در     
زنــدگی بشــر گردیــد،  و شــیوة بینــی جهــانتفکــرات، 

بینـی بـه آینـده و ابـداع و اختـراع       که با خوشطوري به
ابزارهاي جدید، قـدرت تغییـر در طبیعـت را چنـدین     

بستري که انسـان تنهـا و    عنوان بهبرابر نمود و طبیعت 
تنهــا در دامــان آن و بــا اســتفاده از منــابع آن، امکــان 
 حیـات یافـت، دسـتخوش مخـاطرات بسـیاري گردیــد     

حفاظت از محیط زیست، یـا   ه). اید18: 1381 (کیالی،
در قالب عنوان اولیۀ آن، یعنی حفاظـت از طبیعـت بـه    

 هـاي  بنـدوباري  بـی صورت جریانی فکري و معترض به 
هـاي   ناشی از رشد ناموزون مناطق مسکونی، بارگـذاري 

بـرداري بـدون    هاي ناشی از آن، بهـره  صنعتی و آلودگی
 ضابطه و مفرط از طبیعت، از درون انقالب صنعتی سـر 

                                                             
  m_r_kanani@yahoo.com نویسنده مسئول:*

 تـوان  مـی حفاظت از طبیعت را  اندیشۀ واقع دربرآورد. 
ــه ــوان ب ــدهاي    عن ــه پیام ــبت ب ــی نس ــی عقالی واکنش

محیطـــی انقـــالب صـــنعتی و تحـــوالت     زیســـت
(بهرام سـلطانی،   محیطی منتج از آن تعبیر نمود زیست
و وضـعیت غیرانسـانی    سروسـامانی  بـی ). این 2: 1387

ــهرهاي دوران   ــر ش ــاکم ب ــث  ح ــنعتی، باع ــالب ص انق
محیطی در ربـع   شهرهاي زیست آرمان هگیري اید شکل

آخر قرن نوزدهم و ربع اول قرن بیسـتم گردیـد کـه از    
اشـاره   2واردهـا  شـهر ابنـزر   به باغ توان میآنها  ترین مهم

هـا اگرچـه بـه علـت دور      نمود. البته اکثر این کوشـش 
بودن از واقعیات با شکست روبرو شد، اما به لحاظ راه و 

دادند، واجد اهمیت هستند و بـه مثابـۀ    روشی که ارائه
نقطــۀ شــروع سلســله تفکراتــی بودنــد کــه ریشــه در  

هاي عصر روشنگري داشت و بـه جنـبش مـدرن     زمینه
بــا شــروع قــرن ). 20: 1381 (کیــالی، منتهــی گردیــد

                                                             
1. Ebenezer Howard 
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تحوالت تکنولوژیک که به  هبیستم و به موازات مجموع
تکوین فرآیندهاي جدید تولیدي و صنعتی منتهی شد، 

محیطـی نیـز از عمـق و دامنـۀ بیشـتري       زیست مسائل
بعدها به  که محیطی زیستبرخوردار گردید. لذا توسعۀ 

توسعۀ پایدار مشهور شد، در حدود مرحلۀ گذار از قرن 
بهـرام  ( بیستم به بیست و یکم، تکوین و تکامـل یافـت  

الگوي غالـب   صورت بهامروزه و  )218: 1387سلطانی، 
 ,Yalcin( گرفته اسـت  قرار جهانی موردپذیرشتوسعه 

2014; Song, 2011; Dempsey et al., 2012; 
AbuBakar and Cheen, 2013; Liu et al., 2014.(   

شهرهاي پایـدار نظیـر    اخیر ایدة آرمان هاي سالدر 
در خصـوص پایــداري محــیط زیســت  نیــز شـهر ســبز  

ۀ جـوهر توسـع   عنـوان  بـه و  شهري مطرح گردیده است
نسبت بـه وضـعیت محـیط     نگرانی دلپایدار شهري بر 

زیست شهري و حفاظت از آن با تکـالیف مـا در قبـال    
 ,Cohen( دارد تأکیدنوع بشر  ةحاضر و آیند هاي نسل

2011; Kahn, 2006; Zhan, 2014; Turner, 2008; 
Wu, 2009; Featherstone et al., 2011; Abdullatif 

et al., 2013 .(ـ   واقع در حوریـت  ا مرویکرد شهر سـبز ب
-پایدار، حکایـت از آن مـی  ۀ ابعاد نظري و عملی توسع

کند که شهرها چرا و چگونه باید سبز باشند و اولویـت  
 است کـه توسـعۀ   مسئلهدر شهرهاي سبز توجه به این 
را از بـین   تجدیدناپـذیر شهري نباید منـابع محـدود و   

را بـه شـکلی تخریـب     محیطـی  زیستهاي  ببرد و نظام
 هاي آینده قـادر  مناطق شهري و نسلن اکند که ساکن

ند. عالوه بر آن بایـد  کن برآوردهرا  نیازهاي خودنباشند 
تولیدکننـدگان و   محیطـی  زیستهاي  از تحمیل هزینه

هـاي دیگـر    کنندگان بر دیگـران یـا اکوسیسـتم   مصرف
  ).  147: 1383(پاگ،  جلوگیري گردد

به موارد ذیل  توان میپژوهش  پیشینۀدر خصوص 
  اشاره نمود:

  میالدي مرکز علمی اقتصاددانان در  2009در سال
، بـه بررسـی   "شاخص شهر سـبز اروپـایی  "گزارش 

شـهر اروپـایی بـا    کـالن  30محیطی وضعیت زیست
شـاخص کیفـی    14شاخص کمی و  16استفاده از 

ــبقدر  ــرژي،   8 الـ ــۀ انـ ــیدکربن ديطبقـ ، اکسـ
، آب و فاضـالب، پسـماند و   نقل و  حملساختمان، 

محیطی  کاربري اراضی، کیفیت هوا و نظارت زیست

از آن اسـت کـه   پرداخت. نتایج این بررسی حـاکی  
هـاي   ترتیـب رتبـه   یف بهو کی  1شهرهاي کپنهاگ

 اول و آخر را به خود اختصاص داده بودند.
  اي مقالــهدر  2مــیالدي اچ جــی وو 2009در ســال 

، بـه بررسـی   "سبزشهر  سوي بهراهی "تحت عنوان
یـک مـورد کالسـیک از یـک      عنوان به 3شهر شنزن

بـا   شهر شـنزن  شهر سبز در کشور چین  پرداخت.
هـزار نفـر    250سریع از یک شهر بـا   حفظ توسعۀ

میلیـون نفـر    12بـا   شـهر  کـالن جمعیت بـه یـک   
تکنولـوژیکی   دهـی  سـازمان اما  شده تبدیلجمعیت 

هاي شهري، باعـث ایجـاد یـک شـهر سـبز       فعالیت
 گردیده است.

  میالدي مرکز علمی اقتصاددانان در  2010در سال
، بـه  "شاخص شهر سـبز آمریکـاي التـین   " گزارش

 شــهر کــالن 17محیطــی  بررســی وضــعیت زیســت
شـاخص کمـی و    16آمریکاي التین با اسـتفاده از  

ــی در   15 ــاخص کیف ــبقش ــ 8 ال ــرژي هطبق و  ان
، کــاربري اراضــی و ســاختمان،   اکســیدکربن دي

، زباله، آب، فاضالب، کیفیت هوا، نظارت ونقل حمل
پرداخت. نتایج این بررسی حاکی از  محیطی زیست

خیلی بـاالتر از   در ردة 4شهر کوریتیبا که استآن 
ــانگین و شــهرهاي گوادا در رده  5خــارا و لیمــاالمی

 از میانگین قرار داشته است. تر پایینخیلی 
  ــال ــعه و    2010در سـ ــازمان توسـ ــیالدي سـ مـ

 هـاي  شـاخص " ، گـزارش 6ریزي شهر پاسـادنا  برنامه
، را بــا هــدف ارزیــابی برنامــه  "شـهر ســبز پاســادنا 

ــه در ســال      ــادنا ک ــهر ســبز پاس ــتراتژیک ش اس
میالدي تصـویب گردیـد، تهیـه نمـود. ایـن       2006

پـنج سـال    هایی که در طـی  گزارش بر اساس داده
براي ارزیـابی پیشـرفت شـهر پاسـادنا در راسـتاي      

 شـده  گردآوريعملیاتی تحقق شهر سبز  هاي برنامه
بود، تدوین گردیده است. نتایج این بررسی حـاکی  

برنامه عملیاتی، هشت برنامـه   21از آن است که از 
                                                             
1. Copenhagen & Kiev 
2. H.J. WU 
3. Shenzhen 
4. Curitiba 
5. Guadalajara & Lima 
6. Pasadana 
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و  گردد میبرنامه تا سال هدف محقق  10و  قمحقَّ
  .رسد نمیتنها سه برنامه به نتیجه 

   میالدي مرکز علمـی اقتصـاددانان    2011در سال
، بـه  "شاخص شهر سبز آمریکا و کانـادا " در گزارش

 شــهر کــالن 27محیطــی بررســی وضــعیت زیســت
شاخص کمی  16آمریکایی و کانادایی با استفاده از 

ــی در  15و  ــاخص کیف ــب قش ــرژي،  9ال ــه ان طبق
، کـــاربري اراضـــی، ســـاختمان، اکســـیدکربن دي

ــل ــ حم ــارت  لونق ــوا و نظ ــت ه ــه، آب، کیفی ، زبال
پرداخت. نتایج این بررسی حاکی از  محیطی زیست

 1شهرهاي سانفرانسیسـکو و دیترویـت   که استآن 
اول و آخر را به خـود اختصـاص    هاي رتبهترتیب  به

  داده بودند.
  میالدي مرکز علمی اقتصاددانان در  2011در سال

، بـه بررسـی   "شاخص شهر سـبز آسـیایی  " گزارش
آسـیا بـا    شـهر  کـالن  22 محیطـی  زیسـت وضعیت 

شـاخص کیفـی    15شاخص کمی و  14استفاده از 
کـربن،   اکسـید  ديالب هشت طبقـه انـرژي و   قدر 

، زبالـه، آب،  ونقـل  حملکاربري اراضی و ساختمان، 
 محیطــی زیســتفاضــالب، کیفیــت هــوا، نظــارت  

پرداخت. نتایج این بررسی حـاکی از آن اسـت کـه    
خیلـی بـاالتر از میـانگین و     در ردة 2گاپورشهر سن

از میـانگین   تـر  پـایین خیلـی   در ردة 3شهر کراچی
  قرار داشته است.

  میالدي مرکز علمی اقتصاددانان در  2011در سال
، بـه بررسـی   "شاخص شـهر سـبز آفریقـا   "  گزارش

آفریقـایی بـا    شـهر  کالن15محیطی  وضعیت زیست
شـاخص کیفـی    13شاخص کمی و  12استفاده از 

، اکســیدکربن ديالــب هشــت طبقــه انــرژي و قدر 
، زبالـه، آب،  ونقـل  حملکاربري اراضی و ساختمان، 

 محیطــی زیســتفاضــالب، کیفیــت هــوا و نظــارت 
پرداخت. نتایج این بررسی حـاکی از آن اسـت کـه    
ــاالتر از    ــی ب ــهري در رده خیل ــیچ ش ــا ه در آفریق

یانگین قرار نگرفت و شهرهاي آکرا، کیـپ تـاون،   م

                                                             
1. San Francisco & Detroit 
2. Singapore 
3. Karachi 

به ترتیب  4کازابالنکا، دوربان، ژوهانسبورگ و تونس
ي دارالسـالم و  هـا  در رده باالتر از میـانگین و شـهر  

تـر از میـانگین قـرار     در رده خیلـی پـایین   5مـاپوتو 
 .اند داشته

حقیـق حـاکی از آن اسـت کـه در     بررسی سوابق ت
هـاي متعـددي در خصـوص     پـژوهش  منابع غیرفارسی

ي شـهري در چهـارچوب   هـا  ارزیابی وضعیت سکونتگاه
، فارسـی صورت پذیرفته اما در منـابع   شهرسبزرویکرد 

هـاي شـهري بـا    گاهونتتاکنون ارزیـابی وضـعیت سـک   
 ،رو ازایـن قرار نگرفته است.  شهرسبزمدنظرهاي  شاخص

 محیطـی کـالن   یسـت زبه بررسی وضعیت  حاضر مقاله
اصفهان در چارچوب رویکرد شـهر سـبز پرداختـه    شهر 
درصـد از جمعیـت    8/36بـا  شـهر اصـفهان   کالن .است

درصد از جمعیـت کشـور بعـد از     3/2استان اصفهان و 
شهر ایـران  شهرهاي تهران و مشهد، سومین کالنکالن
، خشـک دارا بودن اقلیم خشک و نیمهدلیل  بهکه  است

سـکون هـوا در    هـاي اخیـر،   سالی در سالخشکوقوع 
ســکونت و  ةهــاي ســال، تقاضــاي فزاینــداز روز نیمــی

شتابان فیزیکی، وجـود   ۀ، توسعگردشگرپذیريفعالیت، 
صــنایع ســنگین و معــادن در حــریم شــهر و غیــره بــا 

متعددي نظیـر آلـودگی هـوا،     محیطی زیستمعضالت 
هـاي  هاي زیرزمینی، کاهش کیفیـت آب افت سطح آب

روبـرو  و غیـره   سطحی و زیرسطحی، فرسـایش خـاك  
  .  است

  
  ها و مبانی نظري مفاهیم، دیدگاه

  تعاریف و مفاهیم
ــبز رویکرد ــهر س ــال ش ــط    در س ــر توس ــاي اخی ه

طرفداران محیط زیست در خصـوص پایـداري محـیط    
جـوهر   عنـوان  بـه زیست شهري مطرح گردیده اسـت و  

نسـبت بـه وضـعیت     ینگران دلپایدار شهري بر توسعۀ 
محیط زیست شهري و حفاظت از آن با تکـالیف مـا در   

 درواقـع دارد.  دیتأکبشـر  هاي حاضر و آینـدة قبال نسل
ا محوریت ابعاد نظري و عملی توسعۀ سبز برویکرد شهر

                                                             
4. Accra, Cape Town, Casablanca, Durban , 
Johannesburg & Tunis 
5. Dares Salaam & Maputo 
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کند که شهرها چـرا و چگونـه   پایدار، حکایت از آن می
باید سبز باشند و اولویت در شهرهاي سبز توجه به این 

شهري نبایـد منـابع محـدود و     است که توسعۀ ئلهمس
 یطـ یمح ستیزهاي  را از بین ببرد و نظام ریناپذدیتجد

ن منـاطق شـهري و   را به شکلی تخریب کند که ساکنا
نباشند نیازهـاي خـود را بـرآورده    هاي آینده قادر  نسل
ــاز ــه  س ــل هزین ــد از تحمی ــر آن بای ــالوه ب ــاي  ند. ع ه

کننـدگان بـر   تولیدکننـدگان و مصـرف   یطیمح ستیز
(پـاگ،   هاي دیگر جلوگیري گردد دیگران یا اکوسیستم

ـ امـا   ).147: 1383  بـودن  از سـبز  ی دقیـق تعریفـ  هارائ
است. اغلب ما یک حس ذاتـی نسـبت بـه     بسیار دشوار

اي قــرار شــهر ســبز داریــم کــه در مقابــل شــهر قهــوه
  گیرد.   می

شهرهاي سبز از هوایی پاك برخوردارند، داراي آب 
باشند. شـهرهاي سـبز   ك میخیایان مطلوب و پاپاك، 

عمومی  ونقل حملهمچنین رفتار سبز نظیر استفاده از 
 یطـ یمح سـت یزکنند و پیامدهاي مخرب را تشویق می

کم است. اما این تعریف ذهنی از شـهر سـبز    نسبتاًآنها 
کیفیـت محـیط    شـاخص عینـی از   عنـوان  بهتواند نمی

زیرا رویکردهـاي مختلـف بـا     زیست شهري تعبیر شود
هـاي متفـاوتی   تواننـد بـه برداشـت   اهمیت یکسان، می

درباره کیفیت محیط زیسـت شـهري رهنمـون شـوند.     
شناسـان بـر اهمیـت ردیـابی میـزان      مثال بوم عنوان به
کـه مـردم    کنند؛ اینمی دیتأکاکولوژیک شهر  راتیتأث

 کــربن دیاکســ يدکننــد و چقــدر مصــرف مــیچقــدر 
محصول جانبی مصارف و تولیدات شـهري بـه    عنوان به

 راتیتـأث آید و متخصصان سالمت عمومی بـر  وجود می
ــتی ــده بهداش ــل   آالین ــایر عوام ــوا و آب و س ــاي ه ه

. ددارنـد یتأکشوند، که باعث بیماري می یطیمح ستیز
ط از محـی  متـأثر بنابراین اگر شـاخص بیمارهـایی کـه    

در یـک شـهر پـایین باشـد، آن شـهر       ،زیست هسـتند 
 نان بسـیاري اقتصادداشود. شهر سبز مطرح می عنوان به

محیط زیست شهري را با بررسی تفاوت قیمت امـالك  
در سطح شهرها در یک زمان یا بـراي همـان شـهر در    

اند. عالوه بر این سبز بودن یـک  طی زمان ارزیابی کرده
دارد که هر رویکرد چطـور  شهر به این موضوع بستگی 

هـاي هـوا را در برابـر    مخاطرات شـهري مثـل آالینـده   

 وهـوا  آبمخاطرات بلندمـدت جهـانی ماننـد تغییـرات     
 شـهر سـبز  کنند. به عبارت دیگر یـک  بندي میاولویت

بنـدي  باید وقتی در هر دو مقیاس محلی و جهانی رتبه
و  4: 1390(کـاهن،   شود، امتیاز باالیی کسب کنـد می
 یمتفاوت لقیاز این رویکردها ت یک هیچ ،درمجموع ).5

دهند اما نتایجی کـه  دست نمی به موردبحثاز موضوع 
تواند با هم اخـتالف داشـته   د میآیدست می به هر یک
 1شـناختی مثال شهري با اثر جاپاي بـوم  عنوان بهباشد. 

زا باشد و یـا   هاي بیماريکوچک ممکن است پر از زباله
هاي سبز فـراوان ممکـن اسـت مقـادیر      شهري با پارك
یا سایر گازها تولید کنـد   کربن دیاکس يدزیادي از گاز 

(همـان:   که منجر به تغییرات بیشتر آب و هوایی شـود 
35.(  

پایـداري  در یک دید اجمالی مبانی نظـري مفهـوم   
شامل مواردي نظیر  شهر سبزمحیط زیست در رویکرد 

کاهش آلودگی، نگهداري مناطق طبیعی، کاهش حجم 
هـا، کـاهش انـرژي    ضایعات شـهري، افـزایش بازیافـت   

جانواران مفیـد در شـهر بـا     ازحد شیبمصرفی، افزایش 
جنگلی و درختان شهري و نـواحی سـبز،    ۀایجاد جامع

هـا، افـزایش   کنـدگی اعدم تمرکز شـهري و کـاهش پر  
هاي شهري و شهرهاي کوچک، هتراکم متوسط در حوم

 ارتباطی، ایجاد مشـاغل محلـی، توسـعۀ   کاهش فواصل 
 ۀدر مراکـز اشـتغال، توسـع    هاي سـکونتی مکانمتنوع 

به شـهرهاي بـزرگ،    اتکاشهرهاي کوچک براي کاهش 
عمـومی و کـاهش    ونقل حملساختار اجتماعی متعادل 

... ، مدیریت ضایعات بازیافت نشـدنی و ايجاده ترافیک
: 1388، پـوش  اهیس(نوابخش و اسحق ارجمن  گرددمی

بررسـی تجــارب شــهرهاي پیشــرو در مــدیریت   ).202
اسـت کـه جهـت    حاکی از آن نیز شهري  ستیز طیمح

توجه بـه راهبردهـایی نظیـر     رسیدن به شهرهایی سبز
گیري از رویکردها و تجارب تاریخی، وضع قـوانین  بهره

 شـهروندان، ، مشـارکت  یطیمح ستیزگذاري و سیاست
هــاي گیـري از تکنولـوژي مناسـب در زیرسـاخت     بهـره 

ضـروري   یررسـم یغگاههاي شهري و مدیریت سکونت
  .)Green City Index, 2012: 39-45( باشدمی

  

                                                             
1. Eco footprint 
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  مبانی نظريها و  دیدگاه
هاي شگرفی گردیـد  انقالب صنعتی باعث دگرگونی

که از قرن شانزدهم تـا هیجـدهم مـیالدي در زنـدگی     
ها و افکـار و  مفاهیم و نظریه ازلحاظهم اقتصادي اروپا 

ي داد و مبـانی ظهـور و   کـاربرد عملـی رو   ازلحـاظ هم 
انقالب  یۀما جانصنعتی را فراهم آورد.  گسترش جامعۀ

. بـا محـیط طبیعـی اسـت     صنعتی برخورد ابزاري ویژه
کــه روزگــاري نظمــی  ، محــیط طبیعــیترتیــب بــدین

و علمی خود، جذبـه خـود    روح یببود، در پرتو دار یمعن
 اي ابـزاري، نقصـان یافـت   ه مجموعهرا از دست داد و ب

ــداوم انقــالب صــنعتی، 58 و 57: 1380(بــري،  ــا ت ). ب
که شاید بتوان آن را احساسـاتی و منفـی نیـز     واکنشی

احساساتی ایـن   این واکنشِ انگیزة ؛وجود داشت ،نامید
کند و بود که انقالب صنعتی محیط طبیعی را نابود می

انـدازهایی را کـه زمـانی زیبـا      اندازد، چشماز شکل می
ــد  ــهبودن ــورت ب ــت،    ص ــت و پرجمعی ــهرهایی زش ش
بـرداري  ساز و معادنی در دست بهرههایی آلوده کارخانه

برابر منفی در واکنش عالوه بر ). 59: (همان آورد یدرم
ــالب    ــه انق ــت ب ــنش مثب ــنعتی، واک ــالب ص ــاي انق ه

واکــنش مثبـت در برابــر اســتعمارگري و  ، دموکراتیـک 
ــاي امپریالیســم در ســده ــور  20و  19ه ــیالدي، ظه م

شناسی علمـی، برداشـت عمـومی فزاینـده از     بومزیست
، دعـاوي  میالدي 1960 ۀبومی در دهیک بحران زیست

، مــیالدي 1970 ۀطرفـداران محــدودیت رشــد در دهــ 
 1980هاي در دهه محیطی زیستجهانی  مسائلظهور 

ــه  مــیالدي 1990و  ــرایش ب ــذري از سیاســت گ ، فراگ
صـــنعتی و رســـیدن بـــه سیاســـتی مابعـــد  ۀتوســع 
گرایی و آگاهی فزاینـده از روابـط مـا بـا جهـان       صنعت

ماسواي انسانی و افزایش حسایست اخالقی مـا نسـبت   
 شهرسبزرویکرد ي ها خاستگاه ترین مهماز  برخی به آن
ــی ــه م ــند ک ــۀباش ــی از   در ادام ــه برخ ــن بخــش ب ای

اشـاره   ي آنهادیـدگاه  یرگـذارترین تأثترین و  برجسته
  شده است:

شـرایط نامتعــادل   کـه معتقـد اســت   الیـزه رکلـه  
عدم تعـادل در روابـط انسـانی اسـت.      نتیجۀاکولوژیک 

ی میان مردم و طبیعت، پیش از پس در جهت هماهنگ
داشـته   یمتعـادل  انسـانیِ  که جامعۀ هر چیز الزم است

در جامعه، در روابط اجتماعی مردم تعـادلی  باشیم. اگر 
ید، بین مردم و طبیعـت نیـز تعـادل برقـرار     به وجود آ

جـاي  ه گردد. آنارشیسم اجتماعی کمک متقابل را بمی
گاههـا  که هر یک از سـکونت  يطور به ؛پذیردرقابت می

سـاخت و  ط انسانمحی توانند سهم مثبتی در توسعۀمی
(شـکویی،   تکامل انسان و جامعه داشته باشند یتدرنها

1385 :245.( 
یکـی از پیشـگامان افکـار سـبز و      1ژان ژاك روسو

طالیه دارد وجه اصلی واکنش انتقـادي احساسـاتی در   
وزدهم بـود و نقـد او بـر    برابر صنعتی شدن در قـرن نـ  

تفکـر سیاسـی و اجتمـاعی سـبز در      یۀما جان، نوگرایی
ی قرن بیستم بود. از دید روسو، طبیعت و محیط طبیع

 بار یانزدر برابر آثار  نماینده معصومیت، اصالت و کمال
ــت.   ــدن اس ــدگی متم ــدگی زن در  شهرنشــینی و پیچی

و مـنش   تمدنی تکامـل انسـان  پیش مرحلۀدیدگاه وي 
اخالقی بهتـر   لحاظ ازتر و مندانهفضیلت واقع درانسان 

دن مـ پیشرفته ت اصطالح  بهاز مرحله  تر انگیز یشستاو 
: 1380(بري،  رهیخته پیشرفت اجتماعی بوده استو ف
70.(  

متفکــران  ینتــر بــزرگاز  2جــان اســتوارت میــل
سیاسی لیبرال بود کـه دیـدگاههاي وي دربـاره آنچـه     

نـامیم در قـرن   می محیطی یستزهاي امروز آن را نکته
همتـا بـود و پیشـاهنگ طـرح بسـیاري از      گذشـته بـی  

شـناختی  سبز یا بـوم  هایی است که بعدها بدانموضوع
در انـدر  "وي در اثر خـود تحـت عنـوان    اطالق گردید. 
)، اشـتیاق بـه کاالهـاي    میالدي1848( "وضعیت ثابت

مادي و خدمات بیشتر، منطبق بر چیرگی بر طبیعت و 
دیـدگاه  استفاده شـدیدتر و کـاربرد علـم و فنـاوري را     

(بـري،   اندیشان از پیشرفت اجتماعی عنـوان کـرد  تنگ
  ).  93و  92: 1380

سـازگاري انسـان بـا     معتقد است کـه  3هارلن باروز
ــی یکپــارچگی انســان و محــیط   محــیط طبیعــی، یعن

حـدود   یتنها درکلیت اکولوژیک و  دتوانطبیعی او، می
یـن دیـدگاه انسـان و    قلمرو جغرافیا را تعیین کند. در ا

متقابل با هـم، فضـاي جغرافیـایی را     در رابطۀ طبیعت
                                                             
1. Jean -Jacques Rousseau 
2. John Stuart Mill 
3. Harlan Barrows 
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آفریدند.  می اندازهاي جغرافیاییدادند و چشمشکل می
ـ  بـه در زمان طرح جغرافیـا    شناسـی انسـانی  بـوم  ۀمنزل

بیشتر بر روي محـیط طبیعـی بـود     یدتأک، توسط باروز
، یافـت  دستکه بعدها با غناي خاصی که جغرافیا بدان 

ی، محـیط اقتصـادي،   محیط اجتماعی، محـیط فرهنگـ  
-محیط سیاسی و محیط مذهبی نیز به مطالعـات بـوم  

ژیــک افــزوده شناســی جغرافیــایی یــا جغرافیــاي اکولو
 ).225 و 224 :1385(شکویی،  گشت

شـهرهاي  بـاغ "عنـوان   در اثر خـود بـا  1واردها ابنزر
حلـی بـراي مسـائل    راه عنـوان  بهشهر را باغ ، ایدة"فردا

وي  ازنظرنشینی در شهرهاي صنعتی ارائه کرد. حاشیه
 تهدف از ساختن چنین شهرهایی این بود کـه جمعیـ  

دیگر را بشناسـند و بـا   روسـتاییان یکـ   ماننـد  بهشهري 
داشـته  رفاه و آسـایش   احساس ،زندگی اجتماعی ساده

و در جمعیت انبوه شهرهاي بزرگ گم نشـوند و   باشند
هاي پرهیـاهو،  سکوت و آرامش خود را در انزواي شـهر 

که چنین انزواطلبی و گسـیختن از جامعـه بـه ضـعف     
انجامد، جستجو هاي فرهنگی و هنري و به فقر میمایه

  ).91: 1387و رجبی،  یزدي (پاپلی نکنند
و  معتقد اسـت کـه آشـتی انسـان     2استیون فوگل

هاي مکتـب فرانکفـورت بـود    طبیعت، که یکی از هدف
آنکه آشکارا به رسـمیت شـناخته    شرط بهشدنی است، 

کنـد بـر اسـاس    که وي بدان اشاره مـی  ايشود. آشتی
چگـونگی   بر اسـاس شیفتگی مجدد به طبیعت نیست، 

متفاوت بودن یا بیگانه بـودن بنیـادي طبیعـت از دیـد     
  ).117و  116: 1380(بري،  انسان است

در دیــدگاه  معتقــد اســت  3دیویــد اســتوارت 
اکوسیستمی، اگر انسان بخواهد کنتـرل سیسـتم را بـه    

هـاي بعـدي   از نارسـایی  بلندمـدت دست گیـرد تـا در   
طبیعـی همراهـی    با شرایط محیط بایدجلوگیري کند، 

علیـه آن وارد عمـل شـود. بنـابراین     کند، نه ایـن کـه   
نگرش اکولوژیک با نگرش اقتصادي و سوداگرانه تفاوت 

زیـرا در نگـرش اقتصــادي، بیشـتر بــه     کنــد؛پیـدا مـی  
شــود. در حـالی کـه در نگــرش   سـودیابی اندیشـه مـی   

                                                             
1. Ebenezer Howaed 
2. Steven Vogel 
3. David Stewart 

اکولوژیک، فشار محدودیت بیش از تداوم رشد اهمیـت  
  ).231: 1385(شکویی،  کندپیدا می

و  یطـ یمح سـت یزهـاي  ، به موضـوع 4آنتونی گیدنز
اي داشته جایگاه طبیعت در نظریه اجتماعی توجه ویژه

از  یطـ یمح سـت یزهاي وي به موضوعاست و پرداختن 
هـاي  زمانی آغاز شد که به کمبـود توجـه بـه موضـوع    

ــهمحــیط زی ــرد ســتی جامع ــدا ک ــاهی پی ــی آگ  شناس
)Cassell, 1993: 287 .(جالـب   ويهاي در نوشته آنچه

 بـه اجتمـاعی   يهـا  هضرورت پـرداختن نظریـ   باشد می
بـه ایـن    فقـط  نـه . اسـت هاي شهري و ساختگی محیط

هـا، محـیط زنـدگی روزمـره را     دلیـل کـه ایـن محـیط    
به این دلیل که آثار شهرنشـینی   دهند بلکهتشکیل می
ــز در مــورد چگــونگی تشــکیل محــیط   پیامــدهایی نی

 آن و نیــز عمــل در برابــر آن دارد   طبیعــی، درك از
)Goldblatt, 1996: 56.(  
  

  روش تحقیق 
به لحاظ هـدف از نـوع کـاربردي و بـه      این تحقیق

در  تحلیلی است.-لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی
هـاي شـهر سـبز از    این پژوهش جهت تعیین شـاخص 

ــیروش  ــزار پرســش 5دلف ــد؛ و اب ــتفاده گردی ــه اس  نام
 در نوبت اول به هـر یـک از اعضـاي گـروه    که  يطور به

محـیط زیسـت    ةنفر از نخبگـان حـوز   32خبره شامل 
 یرنـدة دربرگکـه  اي نامـه جداگانه پرسش طور بهشهري 
ارائه  است هاي حاصل از بررسی ادبیات تحقیقشاخص

گردید و خواسته شد تا با توجـه بـه تجـارب، دانـش و     
هاي علمی، پیشنهادهاي خـود را ارائـه دهنـد.    اندوخته
بنـدي  آوري و جمعگروه خبره جمع دیدگاههايسپس 

اصالح و تجدیدنظر بـه  تعدیل، منظور بهگردید و دوباره 
این روند ادامه پیدا کـرد تـا نوبـت     ؛اعضا برگردانده شد

هـاي  سوم که یک اجماع نظر کلی در خصوص شاخص
هـاي فـوق   . سپس مقادیر شاخصشهر سبز حاصل شد

اي و میدانی هاي کتابخانه با روش موردمطالعهطی دورة
برخـی از  در ایـن رونـد    متأسـفانه گردآوري گردید که 

ـ   به دلی هاشاخص  ۀل فقدان و یا عـدم همکـاري در ارائ

                                                             
4. Anthony Giddens 
5. Delphi 
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از  ناچـار  بـه ، ربـط  يذها و اطالعات از سوي مبادي داده
بررسـی  در ایـن پـژوهش    روند بررسی حذف گردیدند.

در چـارچوب   اصفهان شهر کالن محیط زیستوضعیت 
 چـارچوب از تلفیـق   یـري گ بهـره بـا   رویکرد شهر سـبز 

ــا پاســخ-وضــعیت-فشــار گیــري هــاي تصــمیممــدل ب
 DaI et al., 2010; Bai( صـورت پـذیرفت   چندمعیاره

and Tang, 2010.( کـه   پاسخ-وضعیت-چارچوب فشار
ــعیت   ــیف وض ــت توص ــتزجه ــی یس ــه محیط ــور ب  ط

 ,Sanusi( اسـت  گرفتـه  قـرار  توجـه  مـورد اي  گسترده
2011; Hughey et al., 2003; Zhang et al., 2012; 

Wang et al., 2013;(   این امکان را براي این پـژوهش
را بـه شـکلی    شـهر سـبز  هاي شاخصفراهم ساخت تا 

علـت و معلـولی در    ۀرابطـ  بیانگربندي نماید که دسته
ارزیـابی   سـپس  باشـد.  محـیط زیسـت  مـورد وضـعیت   

شـهر  کـالن  زیسـت اصـلی محـیط   يهـا  مؤلفه وضعیت
ــفهان ــی دورة اص ــه ط ــا روش موردمطالع ــه  ب یکپارچ

Entropy–TOPSIS صــورت پــذیرفت )Jozi et al., 

2012; Li et al., 2012; Guo et al., 2008(.  
 روش دلفی

مشـهور بـه   مـیالدي طرحـی    1950 ۀدر اوایل دهـ 
در نیـروي هـوایی آمریکـا بـه سرپرسـتی      پروژه دلفـی  

بررسی نظرهاي خبرگان در مـورد ایـن    منظور به1دالکی
انفجار بمب اتمی شوروي در آمریکـا موجـب چـه    "که 

و  گردیـد  مطرح "؟شود میمیزان خسارت در آن کشور 
بـراي قضـاوت    )دلفـی همـین نـام (  روشی موسـوم بـه   

آمد. این روش در مواردي که دانشـی   وجود بهخبرگان 
ار قـر  مورداستفادهنامطمئن و ناکامل در دسترس باشد، 

 شـود. گیرد و قضاوت به متخصصان امر سـپرده مـی  می
تـرین توافـق   دسترسی بـه مطمـئن   ،هدف از این روش

موضـوعی خـاص اسـت کـه بـا       گروهی خبرگان دربارة
بـا توجـه    دفعات بهنامه و نظرخواهی از خبرگان، پرسش

(عطـائی،   پـذیرد حاصل از آنها صـورت مـی   بازخوردبه 
1389 :191.(  
  پاسخ –وضعیت  -فشارروش 

 بایـد محیط زیست شهري  جانبۀفرایند بررسی همه
در قالب یک مـدل مفهـومی ارائـه شـود تـا گـردآوري       

                                                             
1. Dalky 

 هـاي اساسـی  پاسـخگوي پرسـش   هـا اطالعات و تحلیل
بر سـر محـیط زیسـت چـه     «هایی از نوع باشد؛ پرسش

آمده است؟ چرا و چگونه این اتفاق افتـاده اسـت؟ چـه    
بـراي انجـام   ». ت؟اس مؤثرشود و چقدر کاري انجام می

پاسـخ کـه در سـال    -وضـعیت -فشـار مـدل   این ارزیابی
مـیالدي توســط سـازمان همکــاري اقتصــادي و    1994
هـا  مـدل ایـن  تـرین  رایـج  ازجملهارائه گردید،  2توسعه

اطالعات  يبند دستهاین مدل ضمن . گرددمحسوب می
علـت و   ، یک رابطۀمحیطی یستزاقتصادي، اجتماعی و 

محـیط زیسـت    يها مؤلفهمعلولی را در مورد هر یک از 
این مـدل وضـعیت محـیط     یگرد عبارت بهکند. بیان می

کــه را زیســت و رونــد آن را ارزیــابی نمــوده و عــواملی 
شناسـایی و معرفـی    انـد، موجب بروز این وضعیت شده

: 1390(گزارش وضعیت محیط زیست تهـران،   کندمی
4.(  

  3آنتروپیروش 
میالدي توسـط شـانون و    1974روش در سال این 

مقـدار عـدم    کننـدة ارائه گردیـد. آنتروپـی بیـان    4ویور
 ک توزیـع احتمـال پیوسـته اسـت. ایـدة     اطمینان در ی

اصلی این روش آن اسـت کـه هـر چـه پراکنـدگی در      
مقادیر یک شاخص بیشتر باشد، آن شاخص از اهمیـت  

  ).  55: 1389(عطائی،  بیشتري برخوردار است
 ي اطالعاتی موجود ماتریسامحتو این روشدر 
Pصورت بهابتدا  گیريتصمیم = محاسبه و  ∑

−از تابع  Ej سپس مقدار
	
∑ P Ln(P تعیین  (

) dj( انحراف هر معیار گردد. عدم اطمینان یا درجۀمی
وزن هر سرانجام  از عدد یک حاصل و Ejاز کسر مقدار 
Wمعیار با تابع  = اصغرپور، ( گردد تعیین می ∑

1385 :197.(  
  له آبر اساس تشابه به حد اید بندي رتبهروش 

میالدي توسط هوانگ و  1981این روش در سال 
که هر  ردید و بر این مفهوم بنا شده استارائه گ 5یون

 له آعامل انتخابی باید کمترین فاصله را با عامل اید

                                                             
2. OECD: Organization for Economic Co-
operation and Development 
3. Entropy 
4. Shannon&Weaver 
5. Hwang & Yoon 
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ل منفی ه آایدو بیشترین فاصله را با عامل مثبت 
). مراحل این روش 178: 1390(بشیري،  داشته باشد

  است: زیر صورت به

 گیريتشکیل ماتریس تصمیم 

푋 =
푥11 ⋯ 푥
⋮ ⋱ ⋮

푥 ⋯ 푥
(i=1,2,…,m) (j=1,2,…,n) 

 گیري  مقیاس کردن ماتریس تصمیمبی 

푅 =
푟 ⋯ 푟
⋮ ⋱ ⋮
푟 ⋯ 푟

푓푖푗 =
푥푖푗

∑ 푥푖푗2푚
푖=1

 

 دارمقیاس وزنتعیین ماتریس بی 
Vij = wjrij  (i=1,2,…,m) (j=1,2,…,n) 

  منفی با تعیین ارزش حداقل  ایده آلبا تعیین ارزش حداکثر و راه حل  ایده آلتعیین راه حل 
A = V , V , … , V , … , V 																A = V , V , … , V , … , V  

  ایده آلمحاسبه فاصله از)Si
Siمنفی( ایده آل) و +

-( 
 

푆 = 푉 − 푉 																																			푆 = 푉 − 푉  

 هابندي گزینهو رتبه ایده آلحل محاسبه نزدیکی نسبی تا راه 

푐푙 =
S

(S + S ) 

  
  محدوده و قلمرو پژوهش

کیلومترمربع در  482برابر  مساحتیاصفهان، با 
 50درجه و  51دقیقه تا 41درجه و  51 محدودة

 32دقیقه تا  32درجه و  32طول شرقی و  ۀدقیق
 عرض شمالی واقع گردیده است ۀدقیق 51درجه و 

  . )1(شکل 
  

  
  شهر اصفهانو حریم کالن محدوده ۀنقش : 1شکل 
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  بحث اصلی
حاصل از بررسی ادبیات  شهر سبزهاي شاخص

شاخص در سه  99مشتمل بر  تحقیق و روش دلفی
 33که  يطور به ؛پاسخ بوده است-وضعیت- بخش فشار
شاخص در  32،هوا ۀمؤلفدر  گروه 19الب قشاخص در 

 10البقشاخص در  27و  آب ۀمؤلفدر  گروه 15 البق
جهت بررسی وضعیت محیط خاك،  ۀمؤلفدر گروه 

 شهر اصفهان مالك عمل قرار گرفتزیست کالن
  .)1 (جدول

  
  شهر اصفهان در چارچوب رویکرد شهر سبزکالن بررسی وضعیت محیط زیستهاي شاخص: 1جدول 

  شاخص  عامل  بخش  مؤلفه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  هوا

  فشار

  ونقل حمل
با وسایل نقلیه شخصی؛ تعداد  يشهر درون؛ تعداد سفرهاي يشهر درونتعداد سفرهاي 

با دوچرخه؛  يشهر درونبا وسایل نقلیه عمومی؛ تعداد سفرهاي  يشهر درونسفرهاي 
  يشهر برونتعداد سفرهاي 

  صنعتی؛ واحدهاي صنعتی پراکنده يها شهركواحدهاي صنعتی مستقر در   صنعتی يها تیفعال
  تعداد واحدهاي معدنی؛ ظرفیت استخراج اسمی معادن  معدنی يها تیفعال

میزان مصرف انواع بنزین خودروها؛ میزان مصرف انواع گاز خودروها؛ میزان مصرف گاز   انرژي
  طبیعی؛ میزان مصرف نفت گاز؛ میزان مصرف نفت کوره؛  میزان مصرف برق

ناسالم؛ تعداد روزهاي بسیار ناسالم؛  يروزهاتعداد روزهاي پاك؛ تعداد روزهاي سالم؛ تعداد   کیفیت هوا  وضعیت
  تعداد روزهاي خطرناك

  پاسخ

  يکار جنگل؛ مساحت بذرپاشی و بذرکاري؛ مساحت يکار نهالمساحت   ییزا ابانیب
  سرانه فضاي سبز؛ مساحت فضاي سبز  فضاي سبز

  تعداد ساماندهی مشاغل مزاحم  مزاحمساماندهی مشاغل 

غیرهمسطح عابر پیاده؛ طول مسیر  ویژه دوچرخه؛  يها گذرگاه؛ تعداد روها ادهیپمساحت   سبز ونقل حمل
  تعداد ایستگاه دوچرخه؛ تعداد دوچرخه

  عمومی ونقل حمل

؛ میزان یران اتوبوسناوگان  گازسوزیها اتوبوس؛ سهم یران اتوبوستعداد اتوبوس ناوگان 
؛ ریالس عیسر؛ طول مسیر ویژه اتوبوس یران اتوبوسناوگان  يها اتوبوسجابجایی مسافر 

؛ تعداد تاکسی؛ ریالس عیسریها اتوبوسجایی مسافر ه؛ میزان جابریالس عیسرتعداد اتوبوس 
  رانی؛ میزان جابجایی مسافر ناوگان تاکسیگازسوزپالك قرمز  يها یتاکسسهم 

  مدیریت ترافیک

معابر؛ درزگیري معابر؛  يریگ لکهطول شبکه معابر؛ مساحت شبکه معابر؛ روکش معابر؛ 
عمومی؛  يها نگیپارکعمومی؛ ظرفیت  يها نگیپارکعمومی؛ مساحت  يها نگیپارکتعداد 
مجهز  يها تقاطع؛ زن چشمکمجهز به  يها تقاطعمجهز به سیستم هوشمند؛  يها تقاطع

  تصویري فعال به شمارشگر معکوس؛ تعداد دوربین
  تعداد انشعاب گاز؛ تعداد جایگاه گاز طبیعی؛ تعداد جایگاه گاز مایع  پاك و تجدید پذیر يها يانرژ

؛ تعداد یطیمح ستیزمعاینه فنی  يها ستگاهیاتعداد مراکز معاینه فنی خودرو؛ تعداد   معاینه فنی خودرو
  معاینه فنی خودرو

  فرسودهتعداد جایگزینی خودروهاي   جایگزینی خودرو فرسوده

از منابع ثابت و متحرك  يبردار نمونههاي معتمد داراي بخش هوا؛ تعداد تعداد آزمایشگاه  یطیمح ستیزپایش 
  از واحدهاي مستقر در حریم يبردار نمونهسطح شهر؛ تعداد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فشار

  آب شرب از منابع سطحی و زیرسطحی؛ میزان مصرف آب شرب ینتأممیزان   مصرف آب
  رفت آب شرب در شبکه توزیع میران هدر  رفت آبهدر

  فاضالب شهري يآور جمعمیزان   فاضالب شهري

صنعتی؛ تعداد واحدهاي صنعتی پراکنده در  يها شهركتعداد واحدهاي صنعتی مستقر در   فاضالب صنعتی
  حریم شهر

  هاي شیمیاییدمیزان مصرف سموم دفع آفات گیاهی؛ میزان مصرف کو  کشاورزيفاضالب 

  وضعیت
 يها دشتزیرزمینی  يها آب؛ متوسط ارتفاع مطلقسطح رود یندهزامتوسط دبی آب رودخانۀ  کمیت آب

  برخوار و سگزي 

 يها آبدر  WHO؛ وضعیت استانداردرود یندهزادر آب رودخانۀ WQIوضعیت شاخص   کیفیت آب 
  برخوار و سگزي   يها دشتزیرسطحی 

  يکار جنگل؛ مساحت بذرپاشی و بذرکاري؛ مساحت يکار نهالمساحت   زایی یابانب  پاسخ
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  توزیع آب شرب؛ تعداد انشعاب آب شرب طول خطوط انتقال آب شرب؛ طول شبکۀ  توسعه و بهسازي شبکه توزیع آب  آب

و  ها يمادو انهار؛ میزان بدنه سازي  ها يمادو انهار؛ میزان الیروبی  ها يمادمیزان نظافت   و انهار ها يماددهی سامان
  انهار

فاضالب شهري؛ طول خطوط انتقال  يآور جمعتعداد انشعاب فاضالب شهري؛ طول شبکه   مدیریت فاضالب شهري
  فاضالب شهري؛ میزان تصفیه فاضالب شهري؛ 

سیستم تصفیه فاضالب  سازي ینهبهتعداد احداث سیستم تصفیه فاضالب صنعتی؛ تعداد   مدیریت فاضالب صنعتی
  صنعتی

  دهی مشاغل مزاحمتعداد سامان  دهی مشاغل مزاحمسامان
  میزان مبارزه بیولوژیک با آفات گیاهی  مدیریت فاضالب کشاورزي

؛ رود یندهزااز رودخانه  يبردار نمونهمعتمد داراي بخش آب؛ تعداد  هايیشگاهآزماتعداد   محیطی یستزپایش 
  واحدهاي مستقر در حریم محیطی یستزپایش 

  
  
  
  
  
  
  
  
  خاك

  فشار

  صنعتی؛ واحدهاي صنعتی پراکنده يها شهركواحدهاي صنعتی مستقر در   صنعتی يها تیفعال
  معادن تعداد واحدهاي معدنی؛ ظرفیت استخراج اسمی  معدنی يها تیفعال
  هاي شیمیاییدمیزان مصرف سموم دفع آفات گیاهی؛ میزان مصرف کو  کشاورزي يها تیفعال

  میزان تولید پسماند عادي؛ میزان تولید پسماند ساختمانی؛ میزان تولید پسماند کشاورزي؛  پسماند شهري
  -  -  وضعیت

  پاسخ

  يکار جنگل؛ مساحت بذرپاشی و بذرکاري؛ مساحت يکار نهالمساحت   ییزا ابانیب
  میزان مبارزه بیولوژیک با آفات گیاهی  مدیریت فاضالب کشاورزي

سیستم تصفیه فاضالب  سازي ینهبهتعداد احداث سیستم تصفیه فاضالب صنعتی؛ تعداد   مدیریت فاضالب صنعتی
  صنعتی

فاضالب شهري؛ طول خطوط انتقال  يآور جمعتعداد انشعاب فاضالب شهري؛ طول شبکه   مدیریت فاضالب شهري
  فاضالب شهري؛ میزان تصفیه فاضالب شهري؛ 

  ؛ تعداد ایستگاه بازیافت؛ میزان بازیافت؛ میزان تولید کودکمپوستمبدأمیزان تفکیک از   مدیریت پسماند شهري

مرکز  محیطی یستزواحدهاي مستقر در حریم؛ تعداد پایش  محیطی یستزتعداد پایش   محیطی یستزپایش 
  دفع

  (منبع: گروه دلفی و محاسبات نگارندگان)
  

 شهرسـبز ي هـا اهمیت نسبی شاخص تعیین درجۀ
 حـاکی از آن اسـت   شهر اصفهانکالن در هوا مؤلفۀدر 
 درجـۀ ، بیشـترین  تعداد جایگاه گاز طبیعیشاخص که 

ــت نســبی( ــاخص 0172/0اهمی ــی ) و ش ــداد تاکس تع
اهمیـــت  ، کمتـــرین درجـــۀرانـــیناوگـــان تاکســـی

تعـداد  هـاي  د. همچنین شاخصرا دار) 0134/0نسبی(
ــ   ــزان جاب ــاز، می ــعاب گ ــان   هانش ــافر ناوگ ــایی مس ج

ترتیـب بعــد از   بـه  معـابر  رانـی و طـول شــبکۀ   اتوبـوس 
داراي بیشـترین و   تعداد جایگـاه گـاز طبیعـی   شاخص 
السـیر،  هاي اتوبـوس سـریع  تعداد ایستگاههاي شاخص

بـه  السیر و تعداد ایستگاه دوچرخه تعداد اتوبوس سریع
هــاي ناوگــان بعــد از شــاخص تعــداد تاکســیترتیــب 
ــیتاکســی ــرین درجــۀ ران ــت نســبی  داراي کمت اهمی
 ).2(جدول  باشندها میشاخص

  

 سـبز  شهرهاي اهمیت نسبی شاخص بررسی درجۀ
ارتفـاع  کـه شـاخص    آب حـاکی از آن اسـت   مؤلفهدر 

مطلق سطح آب زیرزمینی در دشت برخوار  بیشـترین  
میــــزان ) و شـــاخص  03095/0( اهمیـــت نســـبی  

 )02595/0( اهمیت نسـبی  کاري کمترین درجۀ جنگل
ارتفاع مطلـق سـطح آب   هاي د. همچنین شاخصرا دار

زیرزمینی در دشت سـگزي، طـول خطـوط انتقـال آب     
ترتیـب   و طول خطوط انتقال فاضالب شهري بـه  شرب

ارتفاع مطلق سطح آب زیرزمینی دشـت  بعد از شاخص 
میزان بذرپاشـی،  هاي داراي بیشترین و شاخص برخوار

رود کاري و متوسط دبی آب رودخانه زایندهمیزان نهال
داراي کـاري  میـزان جنگـل   ترتیـب بعـد از شـاخص    به

 باشــند یمهـا رجـه اهمیــت نسـبی شــاخص  کمتـرین د 
 ).3(جدول 
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  اصفهان در چارچوب رویکرد شهر سبز شهر کالنهوا  مؤلفهبرمؤثرهاي شاخصارجحیت نسبی  :2جدول 
 وزن شاخص وزن شاخص

 میمستقرحراز واحدهاي  يبردار نمونه تعداد جایگاه گاز طبیعی
 تعداد معادن گازتعداد انشعاب 

 گازسوزتعداد اتوبوس  یران اتوبوسجایی مسافر ناوگان همیزان جاب
 دوچرخه طول مسیر ویژة معابر طول شبکۀ
 بنزین سوپر و معمولی میزان مصرف جایی مسافر ناوگان تاکسیرانیهمیزان جاب

 فنی خودرو تعداد معاینۀ میزان مصرف برق
 یطیمح ستیزایستگاه معاینه فنی  میزان مصرف نفت گاز

 میزان مصرف گاز طبیعی عمومی يها نگیپارکتعداد 
 معتمد داراي بخش هوا يها شگاهیآزما معابرمساحت شبکه 

 از منابع ثابت و متحرك  يبردار نمونه صنعتی يها شهركتعداد واحدهاي مستقر در 
 تعداد مراکز معاینه فنی خودرو تعداد واحدهاي صنعتی پراکنده

 تعداد دوربین تصویري فعال روها ادهیپمساحت 
 تعداد روزهاي  سالم عمومی يها نگیپارکمساحت 

 تعداد روزهاي بسیار ناسالم مساحت فضاي سبز
 روکش معابر  سرانه فضاي سبز

 با دوچرخه يشهر درونتعداد سفرهاي  پالك قرمز گازسوز يها یتاکستعداد 
 تعداد روزهاي ناسالم عمومی يها نگیپارکظرفیت 

 معابر يریگ لکه ظرفیت استخراج اسمی معادن
 روزهاي پاك تعداد زن چشمکمجهز به  يها تقاطع

 زگیري معابررد واحدهاي مستقر در شهرك کارگاهی امیرکبیر
 يکار نهالمساحت  مجهز به سیستم هوشمند يها تقاطع

 مساحت بذرپاشی و بذرکاري یران اتوبوستعداد اتوبوس ناوگان 
 ریالس عیسرجابجایی مسافر اتوبوس  ي غیرهمسطح عابر پیادهها تعداد گذرگاه

 ریالس عیسرطول مسیر ویژه اتوبوس  يشهر درونتعداد سفرهاي 
 يکار جنگل میزان مصرف نفت کوره

 تعداد دوچرخه با وسایل نقلیه شخصی يشهر درونتعداد سفرهاي 
 تعداد ایستگاه دوچرخه با وسایل نقلیه عمومی يشهر درونتعداد سفرهاي 

 ریالس عیسرتعداد اتوبوس  مجهز به شمارشگر معکوس يها تقاطع
 ریالس عیسرتعداد ایستگاه اتوبوس  مایعمیزان مصرف گاز طبیعی و گاز 

 ناوگان تاکسیرانی يها یتاکستعداد  تعداد جایگاه گاز مایع
  )نگارندگان(منبع: محاسبات 

  

هاي شهر سـبز  اهمیت نسبی شاخص ۀدرباب درج
هـا حـاکی از آن اسـت کـه     خاك نیز بررسـی  ۀمؤلفدر 
 اخص طول خطوط انتقال فاضالب، بیشـترین درجـۀ  ش

کـاري،  ) و شاخص میزان جنگل0378/0اهمیت نسبی(
د. ) را دار0317/0اهمیـــت نســـبی( کمتـــرین درجـــۀ
هاي میزان مصرف سموم دفـع آفـات   همچنین شاخص

ــاهی، طــول شــبکه جمــع  ــداد گی آوري فاضــالب و تع

هـاي صـنعتی بـه    مستقر در شـهرك واحدهاي صنعتی 
ترتیب بعد از شـاخص طـول خطـوط انتقـال فاضـالب      

هاي میزان بذرپاشـی، میـزان   داراي بیشترین و شاخص
کاري و میزان مبارزه بیولوژیک با آفات گیاهی بـه  نهال

 کاري داراي کمترین درجـۀ ترتیب بعد از میزان جنگل
  ).4(جدول  باشندها میاهمیت نسبی شاخص
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  شهر اصفهان در چارچوب رویکرد شهر سبزآب کالن مؤلفهبرمؤثرهاي ارجحیت نسبی شاخص :3جدول 
 وزن شاخص وزن شاخص

 واحدهاي مستقر در شهرك امیرکبیر ارتفاع مطلق سطح آب زیرزمینی در دشت برخوار
 فاضالبصنعتیسازي سیستم تصفیه بهینه زیرزمینی در دشت سگزيارتفاع مطلق سطح آب 

 میزان هدر رفت آب شرب طول خطوط انتقال آب شرب
 میزان مصرف کودهاي شیمیایی طول خطوط انتقال فاضالب

 فاضالب صنعتیاحداث سیستم تصفیه  میزان مصرف آب شرب
 رود زایندهاز آب رودخانه  برداري نمونه میزان مصرف سموم دفع آفات گیاهی

 و انهار ها ماديمیزان الیروبی  طول شبکه توزیع آب شرب
 و انهار ها ماديمیزان نظافت  فاضالب آوري جمعطول شبکه 

 آب از منابع زیرسطحی تأمینمیزان  تعداد انشعاب آب شرب
 معتمد داراي بخش آب هاي آزمایشگاه تعداد انشعاب فاضالب شهري

 و انهار ها ماديمیزان بدنه سازي  صنعتی مستقر در شهرك واحدتعداد 
 با آفات گیاهی بیولوژیکمبارزه WQI وضعیت شاخص 

 رود زایندهمتوسط دبی آب  تعداد واحد صنعتی مستقر در حریم
 کاري نهالمیزان  آب از منابع سطحی تأمینمیزان 

 میزان بذرپاشی میزان تصفیه فاضالب شهري
 کاري جنگلمیزان  فاضالب شهري آوري جمعمیزان 
    واحدهاي مستقر در حریم محیطی زیستپایش 

  (منبع: محاسبات نگارندگان)
 

  سبز شهر اصفهان در چارچوب رویکرد شهرکالندر آب  ۀمؤلفبرمؤثرهاي نسبی شاخص برتري -4جدول 
 وزن شاخص وزن شاخص

 میزان تولید کود کمپوست طول خطوط انتقال فاضالب
 میزان تولید پسماند کشاورزي میزان مصرف سموم دفع آفات گیاهی

 مرکز دفع یطیمح ستیزپایش  فاضالب يآور جمعطول شبکه 
 میزان مصرف کودهاي شیمیایی تعداد انشعاب فاضالب شهري

 احداث سیستم تصفیه فاضالب صنعتی صنعتی مستقر در شهرك واحدتعداد 
 میزان تولید پسماند ساختمانی تعداد واحد صنعتی مستقر در حریم

 هاي بازیافت پسماندتعداد ایستگاه واحدهاي مستقر در حریم یطیمح ستیزپایش 
 پسماند مبدأمیزان تفکیک از  تولید پسماند عاديمیزان 

 میزان بازیافت پسماند میزان تصفیه فاضالب شهري
 مبارزه ببولوژیک با آفات گیاهی فاضالب شهري يآور جمعمیزان 

 يکار نهالمیزان  ظرفیت استخراج اسمی معادن
 میزان بذرپاشی واحدهاي مستقر در شهرك کارگاهی امیرکبیر

 يکار جنگلمیزان  سیستم تصفیه فاضالب صنعتی يساز نهیبه
   تعداد معادن

  (منبع: محاسبات نگارندگان)
  

در وضـعیت   مـؤثر هاي شاخص يبند رتبهارزیابی و 
بنـدي بـر اسـاس    با مدل رتبـه  شهرکالن یط زیستمح

 ۀمؤلفـ در حاکی از آن اسـت کـه    ایده آلتشابه به حد 
 ترتیب بـا بیشـترین   به 1388و  1390هاي سالدر هوا 

-) میزان نزدیکی نسبی به راه64/0( ) و کمترین68/0(
 1388و  1387هـاي  سالدر  آب ۀمؤلفدر  ،آل ایدهحل 

) میـزان  35/0( ) و کمترین53/0( ترتیب با بیشترین به

در خـاك   ۀمؤلفـ و در  ایده آلحل نزدیکی نسبی به راه
) 51/0( نبه ترتیب با بیشتری 1388و  1390هاي سال

ایـده  حل ) میزان نزدیکی نسبی به راه39/0( و کمترین
به خود را  محیطی یستزبهترین و بدترین وضعیت  ،آل

بنابراین نتایج فوق حاکی از آن است  .انداختصاص داده
ــه  ــالن ک ــی دور محــیط زیســت ک  ةشــهر اصــفهان ط

تـرین وضـعیت   در ناپایـدار  1388در سال  موردمطالعه
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، 3,03ترتیـب بـا    که بـه  يطور بهخود قرار داشته است 
 1387درصد کاهش نسبت بـه سـال    17,02و  33,96

روبرو شده است. اما رونـد   وخاك آبهوا،  يها مؤلفهدر 
 ؛معکـوس گردیـد   1390و  1389 هـاي فوق طی سـال 

درصـد   30,77و  45,71، 6,25ترتیب با  بهکه  يطور به
به بهبود وضـعیت   وخاك آبهوا،  يها مؤلفهافزایش در 

نسبت  1390در سال  شهر اصفهانمحیط زیست کالن
 مجـدداً  1391در سـال   ولـی د منجر ش 1388به سال 

 تنزل یافت و شهر اصفهان کالنوضعیت محیط زیست 
درصـد کـاهش نسـبت     7,84و 1,96، 2,94ترتیب با  به

  ).4و  3، 2(شکل  شدمواجه  1390به سال 

  
  

  )نگارندگان محاسبات(منبع: هوا  ۀمؤلفشهر اصفهان در  کالن محیط زیست نمودار وضعیت :2شکل 
  

 
  )نگارندگان محاسبات(منبع:  آب ۀمؤلفشهر اصفهان در نمودار وضعیت محیط زیست کالن :3شکل 

  

 
  )نگارندگان محاسبات(منبع:  خاك فهمؤلشهر اصفهان در نمودار وضعیت محیط زیست کالن :4شکل 
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  گیري  نتیجه 
ــن  ــژوهشایـ ــدف پـ ــا هـ ــعیت  بـ ــی وضـ بررسـ

شهر اصفهان در چارچوب رویکـرد  کالن محیطی یستز
حـاکی از  که نتـایج   يطور به ؛صورت پذیرفت شهر سبز

 هاصفهان طی دور شهر کالنمحیط زیست آن است که 
در سال  هاي شهر سبزو بر اساس شاخص مطالعه مورد

ــدار 1388 ــرار داشــته  در ناپای ــرین وضــعیت خــود ق ت
درصـد   17,02و  33,96، 3,03ترتیب با  که به يطور به

هــوا،  يهــا مؤلفــهدر  1387کــاهش نســبت بــه ســال 
هـاي  روبرو شده است. اما روند فوق طی سال وخاك آب

ترتیب با  که به يطور به ؛معکوس گردید 1390و  1389
 يهـا  مؤلفـه درصد افـزایش در   30,77و  45,71، 6,25
 سـبز در هـاي شهر شـاخص بـه بهبـود    وخـاك  آبهوا، 

نسـبت بـه ســال    1390شـهر اصـفهان در سـال    کـالن 
ــال    1388 ــی در س ــد ول ــر گردی ــدداً 1391منج  مج

شهر اصفهان تنزل یافـت و  وضعیت محیط زیست کالن
درصد کـاهش نسـبت    7,84و  1,96، 2,94ترتیب با  به

ــال  ــه س ــه     1390ب ــن ک ــدا از ای ــد. ج ــه گردی مواج
اسـمی   هایی نظیـر افـزایش ظرفیـت اسـتخراج     شاخص

معادن، کاهش میزان مصرف گاز در بخـش صـنعتی و   
، هـوا  نیروگاهی، افزایش تعداد روزهاي سـالم و ناسـالم  

کاري، کاهش روکـش  کاري و نهال کاهش میزان جنگل
 روبـی و بدنـه  وضعیت نظافت، الي ،معابر اصلی و فرعی

آب از  ینتـأم هـا و انهـار، افـزایش میـزان     سازي مادي
منابع سطحی و زیرسطحی، افزایش میـزان هـدر رفـت    

نی، کاهش تعداد بهبود سیسـتم  رساآب در سیستم آب
 ب صنعتی، وضعیت کیفیـت آب رودخانـۀ  فاضال تصفیۀ
را بر تغییرات وضعیت محیط  یرتأثرود بیشترین زاینده

در چـارچوب رویکـرد شـهر    شهر اصـفهان  زیست کالن
اما علت اصلی  ،داشته است مطالعه مورد سبز طی دورة
 مسـائل توان تعدد متولیان رسـیدگی بـه   این امر را می

 نهادهـاي متعـدد دولتـی   محیط زیست شـهري نظیـر   
 (ســازمان حفاظــت محــیط زیســت کشــور)، عمــومی 

هـاي   هـا و سـازمان   (شوراهاي اسالمی شهر، شـهرداري 
 ؛برشـمرد  )نهـاد  مـردم هـاي   (سازمان تابعه) و خصوصی

-دلیل ساختار نامناسب درون به نهادهاکه این  يطور به
با عدم همکـاري و همـاهنگی    یسازمانیانمسازمانی و 

باعث ایجاد گسست افقـی و بـالطبع    ینوع بهبا یکدیگر 
عدم مدیریت مطلوب محـیط زیسـت شـهري و حتـی     

انـد. از ایـن رو   گردیده محیطی یستزتشدید مشکالت 
به طیف وسیع و متنوع از ابعاد مدیریت محیط  توجهبا 

ــاي     ــدد نهاده ــهري، تع ــت ش ــئولزیس ــال، امس  عم
رات و اختیـا  هاي موازي، عـدم وضـوح حیطـۀ    مدیریت

همـاهنگی میـان نهادهـاي    هاي هر نهـاد و نا  مسؤولیت
پیشـنهاد   درگیر در مـدیریت محـیط زیسـت شـهري،    

شـهر اصـفهان در   کالن راهبردي تدوین برنامه گردد یم
ــناد  شــهر ســبزارچوب رویکــرد چــ ــارچوب اس در چه

شهر رویکرد فرادستی جهت تحقق هدف غایی و نهایی 
پایـدار شــهري و   که همـان دسـتیابی بــه توسـعۀ   سـبز 

  ، صورت پذیرد.استکیفیت زندگی شهروندان  ارتقاي
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