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  چکیده

 تقابل و تعارض حاصل و شهري پایدارمحورهاي توسعۀ تریناساسی از یکی زیستیمحیط امروزه مشکالت
الت کمش ازند که شهرهاي کشور از جمله شهرهایی هستطبیعی است. در ایران کالن محیط با شهريتوسعۀ

حیات این شهرها را درآینده با چالش جدي مواجه  ادامۀرسد این عامل، نظر میبهبرند و فراوان رنج میمحیطی 
با جمعیتی کشور اصلی شهر کالن 9روي هاي پیش با هدف شناخت چالشرو این پژوهش خواهد ساخت. از این

هاي اصلی پایداري محیطی در این زمینه ابتدا چالشساله تهیه گردیده است.  20در افق میلیون نفر  20بیش از 
نفر از  54توسعه از منابع معتبر استخراج گردید و در قالب ماتریس اثرات متقابل در اختیار براي شهرهاي درحال 

مک تحلیل افزار میکآمده در نرمدستههاي بشهرهاي مورد مطالعه قرار داده شد. دادهریزان کالنمدیران و برنامه
برده و سیستم از ناپایداري رنج  زیستیمحیط سیستم کالنشهرهاي کشور، در زمینۀ کهند. نتایج نشان داد گردید

 اختصاص "،"هاي پردرآمددر خانواده انرژي کاهش مصرف" چالش محیطی شامل 4. از این نظر آشفته است
عدم آگاهی و آموزش "و  "آالینده  هاييانرژ از آلودگی هوا و استفاده کاهش"، "پذیريانطباق جهت مالی منابع

محیطی شناخته  هاي کلیدي و تعیین کنندة رفتار سیستم در زمینۀعنوان چالش هب "ساکنان در مسائل محیطی
  ند.اهشد

 
  شهرهاي ایران.کالنها، چالشرو، پیش آیندة، زیستیمحیط پایدار، پایداريتوسعۀ :کلیدي هايواژه

  
  1مقدمه

بـا افـزایش   و میالدي  60و  1950هاي پس از دهه
جمعیتـی سـکونتگاهها، جهـان     شتاب رشد اقتصادي و

ــدید روز  ــاهد تش ــب ش ــزون تخری ــدهاي  اف ــا و تهدی ه
هاي محیطی بوده، و برهم خوردن تعادل زیستی محیط

پایدار در واژة توسعۀ 1980اي که در اواخر دهۀ گونهبه
ایــن اقــدامات در گــزارش راسـتاي کــاهش آثــار ســوء  

 ،و همکـاران  مطرح گردیـد(زیاري  "مشترك ما آیندة"
اي آن از آن زمـان  و مفاهیم پایـه  ) این واژه20 :1389

ریزان شده است نامهاصلی بسیاري از بر تاکنون دغدغۀ
تـوان پاسـخی بـه مشـکل     پایدار را مـی  در واقع توسعۀ

ــت   ــت دانس ــان و طبیع ــۀ انس  Glasson and( رابط

                                                             
  amirh.khademi491@yahoo.com  نویسنده مسئول:*

Marshal, 2007:80.( منبـع  شـهرها  کهالبته از آنجایی 
 ایـن  هسـتند، در  انسـانی  اجتماعـات  فعالیـت  اصـلی 

 حـد  طبیعـت بـه   و انسـان  میـان  تعارض که فضاهاست
شـهرها  . )5: 1384سـلطانی،  (بهرام رسدمی خود اعالي

اي تمایـل بـه   ویژه شهرهاي بزرگ به صورت فزایندههب
توسعه دارند. در این راستا امروزه توسـعه یـک فرآینـد    

شود که براي رسـیدن بـه   عدي درنظر گرفته میچند ب
ها، تنگناها و عوامل دیگر در بسترها، توانمنديآن باید 

  ایی شود تا بتوان به اهـداف توسـعۀ  یک سرزمین شناس
از  ).Jucker, Mathar, 2015:5-10( پایدار دست یافـت 

 هـا ها و اکوسیستممرتبط با سیستم هايپژوهشو راین
ویژه کالنشهرها شاخص بـا  هدر درون و بیرون شهرها ب

هـاي  این زمینه توجـه بـه شـاخص   ارزشی است که در 
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ــاعی  ــادي، اجتم ــی -اقتص ــت   فرهنگ ــی اهمی و محیط
ها و مناطق شـهري بـه   پایدار شهرفراوانی جهت توسعۀ

در  ).UN, 2013:10; WWF, 2017:6(آورد ارمغان مـی 
دار شهرها، شـاخص  پای هاي اصلی توسعۀمیان شاخص

طــورکلی بــه پایــداري محیطــی اهمیــت بســزایی دارد.
پایداري محیطی، به این معنی است که توسعه باید بـا  

، بیولوژیک و منابع زیستیمحیطحفاظت از فرایندهاي 
-Jucker and Reiner, 2015:15( شـد مربوط سازگار با

در تعریف دیگر آن را توجه به امکانات محیطـی و  . )20
از منابع طبیعی بدون بـر هـم زدن   برداري صحیح بهره

ــیط  ــادل مح ــته تع ــت از آن دانس ــت و حفاظ ــدزیس  ان
)Terakado, Williams, 2014:1( گردد امروزه بیان می

 و مسـئولیت  باتوجـه بـه   محیطـی در شـهرها   پایداري
 منابع به اتکا کاهش طریق از که زیستیمحیط ضمانت
 از اجتنـاب  آلـودگی هـوا،   به حـداقل رسـاندن   طبیعی،
 بـردن  بـاال  انـرژي،  وريبهـره  دنبـال  به زمین، آلودگی

 و یـا پـاك از زمـین    مجـدد  اسـتفادة  و زیسـتی تنـوع 
 زنـدگی  کیفیـت  بهبود به سرانجام که است پذیر امکان
  .)Strong, Hemphill, 2006:485( انجامید خواهد

 2025 سال تا ملل، سازمان هايبینیپیش براساس
 بـه  توسـعه درحـال  کشـورهاي  در شـهرها کـالن  تعداد

 سـال  در تعـداد  ایـن  .رسـید  خواهـد  شهر 500 نزدیک
ایـن   )UN, 2013:5( اسـت  بـوده  شـهر  54 تنها 1960

 ازحجـم وسـیعی   ست کـه در ایـن کشـورها،    ا درحالی
 برنامـه بـی  و خوديخودبه صورت به شهري هايتوسعه
پایدار شهري قلمـداد  افتاده که در تضاد با توسعۀ اتفاق
رو از ایــن  )et al., 2009:45 Danilov( گــردد مــی

  یـژه کـالن  وگونه شهرها بـه اینقراردادن فرایند توسعۀ 
پایدار حیاتی  توسعه در مسیر توسعۀ شهرهاي در حال

روي پایداري هاي پیشاست که نیازمند شناخت چالش
 در )Elliott, 2006:50( باشـد شهرهاي مورد اشاره مـی 

پایـدار شـهري در    شهرها دستیابی به توسـعۀ گونه این
 آینده نیازمند توجـه بـه الگوهـاي چنـدوجهی و میـان     

ــرات   .اســتبخشــی  ــن زمینــه جهــت کــاهش اث در ای
هـاي پایـداري شـهرها در آینـده نیـاز بـه اخـذ         چالش

کـه ایـن   هایی با ویژگی جامعیـت بـوده و ایـن   سیاست
ي ها قادر به هماهنگ نمودن خـود بـا نیازهـا    سیاست

 ,.Ukaga et al( داشته باشند آتی شهرها وشهروندان را

رو بـراي پایـداري   هاي پیشتوجه به چالش ).2010:20
 اسـت توسعه موضوع مهمی شهرهاي کشورهاي درحال

)UN, 2012:12( ویژه در شهرهاي کشـورهاي  هامروزه ب
توسعه، مـدیران شـهري بـا مسـائل شـهري بـه       درحال

هـا و  روز و بخشی عمل نمـوده و سیاسـت  صورت روزبه
رو بـه مسـائل پـیش   نگري کل محور وهایی آیندهبرنامه

ــناخت      ــدم ش ــئله ع ــن مس ــل ای ــی از عل ــد، یک ندارن
 اي مشخص استروي شهرها در آیندههاي پیش چالش

)Awasth, 2011:60.(  
شــهرها و بــویژه   در ایــران نیــز رونــد توســعۀ    

شـهرهاي کشـور نیـز همچـون دیگـر کشـورهاي        کالن
پایـداري نبـوده کـه البتـه در     توسعه در راستاي درحال

کشــور ســعۀ پایـدار، بــراي شــهرهاي  زمینـه نظــري تو 
بسیاري انجام شـده اسـت امـا بـه لحـاظ      هاي پژوهش

رو . از ایـن هستندمطلوب تر از نقطۀ اجرایی بسیار عقب
ریـزي و اقـدام بـراي    هاي عملـی در برنامـه  یکی از گام

کـه  چـرا  اسـت بهتر محیط آینده آینده شناخت هرچه 
گیران را از غافلگیري راهبـردي در مواجهـه بـا    تصمیم

هـاي  دارد. بـراي گـرفتن گـام   محیط آینده مصون مـی 
پایـدار شـهري ایـران، اولویـت      عملی در زمینۀ توسـعۀ 

. از جمعیـت  شهرهاي ایران اسـت اساسی پایداري کالن
درصـد از ایـن    70میلیـونی ایـران، بـیش از     80حدود 

اند. ایـن در حـالی اسـت    هتعداد در شهرها استقرار یافت
ــدود   ــه در ح ــران در    25ک ــت ای ــل جمعی ــد ک درص

میلیـون نفـر جمعیـت سـکونت      1شهرهاي باالي  کالن
دارند. این تمرکز باالي جمعیت در کالنشهرهاي کشور 

فعلـی پدیـد    اي را در شـرایط نه تنها مشکالت عدیـده 
پایدار آتی شـهرها و بـه طـور     آورده است، بلکه توسعۀ

اند. هاي جدي مواجه ساختهکلی کشور را نیز با چالش
تــرین  رو هــدف از ایــن تحقیــق شــناخت مهــم از ایــن
شهرهاي کشـور در  روي کالنپیش هاي محیطی چالش

ریزي و مـدیریت بهینـه   ساله در راستاي برنامه 20افق 
  رو بوده است.هاي پیشچالش
 1990 از دهـۀ  پایـدار  توسـعۀ  موضوع با رابطه در

 پذیرفتـه  صـورت  زیاديهاي تاکنون پژوهشمیالدي 
در سـطح  از تحقیقـات شـاخص در ایـن زمینـه      .است
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) بـا  2007مطالعـات سـازمان ملـل(   توان به میجهانی 
اشـاره نمـود کـه     "پایـدار  هاي توسـعۀ شاخص"عنوان 

هــاي منجــر بــه شــناخت چــالشآن بخشــی از نتــایج 
دسـتیابی   توسـعه در زمینـۀ  درحال پیشروي کشورهاي

کار رفته در این مطالعـه  هروش ب به پایداري شده است.
هایی از رجوع به کارشناسان کشورها و تشکیل کارگروه

زیسـت  محـیط  برنامۀ گان در هر حوزه بوده است.خبره
ــد  ــل متح ــازمان مل ــ  UNEP(1( س ــز از ده  1990ۀنی

هـاي  ها و شـاخص چالش تخصصی،صورت  همیالدي و ب
دستیابی به پایداري محیطی را در کشـورهاي مختلـف   

که مطالعاتی  دهدقرار میو ارزیابی جهان مورد معرفی 
بانک جهانی نیز  ند.هستجامع و قابل اتکا در این حوزه 

هـاي  پایـدار حـوزه   هاي مستمري را در توسعۀپژوهش
ــه محــیط زیســت صــورت داده کــه از مختلــف از جمل

) بـا  1997( پـژوهش بـه  تـوان  هـا مـی  ترین آنشاخص
در محیطـی  زیسـت پایـدار   هاي توسعۀشاخص"عنوان 

. کـه روش  اشـاره نمـود   "راستاي افزایش ثروت جامعه
کار رفتـه در آن مراجعـه بـه کارشناسـان و تشـکیل      هب

مورد گان بوده که مرجعی مهم در زمینۀ هاي خبرهپنل
هـاي  نیـز پـژوهش   در ایـران  رود.مطالعه به شـمار مـی  

پایـدار   هایی متنوع بـه مقولـۀ توسـعۀ   همتعدد با دیدگا
) در 1385( مکــارانقرخلــو و هانجـام پذیرفتــه اسـت.   

شهري، بـا   پایدار توسعۀ هايی با عنوان شاخصپژوهش
 بـین  روش تحلیلی و اکتشافی سعی نمودند که روابـط 

داده و اقدام بـه   قرار بررسی مورد را شهرها و پایداري
 بـه  دستیابی جهت در کلیدي و اصلی شناخت عوامل

بـا   ) پژوهشـی 1388دلیر و همکـاران( پایداري نمایند. 
هـاي پایـداري   عنوان تحلیـل و ارزیـابی کیفـی سـنجه    
هـاي پایـداري   شهري در تبریز، اقدام به شناخت سنجه

در محالت شهري تبریـز و میـزان رضـایت سـاکنان از     
نـد. نتـایج نشـان داده    اسطح پایداري شهر اقدام نموده

کالبدي شهر تبریز در راسـتاي  -فضایی است که توسعۀ
ــت   ــهري نیســ ــدار شــ ــعۀ پایــ ــوایی. توســ و  تقــ

ــفرآبادي( ــژوهش) در 1392ص ــاي پ ــهر  ه ــود در ش خ
اقـدام بـه   با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی کرمانشاه 
و مدیریت دسـتیابی بـه   شاخص پایداري  82شناسایی 

                                                             
1. United Nations Environment Programme 

نشـان  اسـت. نتـایج   در این شهر نمـوده  ها این شاخص
شـهر  ترین عامـل در ایـن زمینـه در    داده است که مهم

و پــس از آن عامــل کرمانشــاه عامــل ســالمت شــهري 
زیسـت  سیستم دولتی مطلوب و سـپس عامـل محـیط   

هـاي متعـدد در زمینـۀ    بـاوجود پـژوهش   .اسـت پایدار 
 پژوهشـی اما  ،پایدار در شهرهاي مختلف کشور توسعۀ

هـاي  که در آن به صورت منسجم و با استفاده از روش
پایـدار  توسـعۀ هـاي آتـی   ترین چـالش نگاري مهمآینده

کشـور را ارائـه    اصـلی  شـهرهاي زیست در کالنمحیط
و ر وذکمـ با هدف  این پژوهش. خوردچشم نمیبهدهد، 

صورت به منظور پر کردن این خالء مطالعاتی در کشور 
    پذیرفته است.

  
 نظريمبانی 

آیـد، آن اسـت   آشکارا بر مـی  آنچه از مفهوم توسعۀ
آن بـه یـک    ریـزي برنامـه که امروزه موضوع توسـعه و  

گــذاران شــهري و اي بــراي سیاســتموضــوع پیچیــده
اي تبدیل شـده اسـت. بـا توجـه بـه پیچیـدگی       منطقه

ریـزان در  مفهوم توسعه از یک طرف و فعالیـت برنامـه  
رانـه از طـرف دیگـر،    غافلگیدنیایی از تغییرات سریع و 

نگـاري و شـناخت   رویکردهـاي آینـده  نیاز بـه توسـعۀ   
امـري ضـروري بـه     ریـزي برنامهرو در هاي پیشچالش
 .)Puglisi and Marvin, 2002: 762( رسـد مـی نظـر  

توانـد دیـدگاه   رو مـی هاي پیشامروزه آگاهی از چالش
مدیریت شهري و مناطق شهري را نسـبت بـه آینـده و    
پایداري شهرها روشن نموده و موجـب گـردد مـدیران    

شــهري عمــل  خــوبشــهري در راســتاي حکمروایــی 
بایست این نکته را مدنظر قرار داد کـه  نمایند. البته می

روي پایـداري شـهرها از کشـوري بـه     هاي پیشچالش
 Rosenzweig,  andRevi( اسـت کشور دیگر متفـاوت  

2013:5(.  
هـاي  از چـالش : زیسـتی محیطپایداري هاي چالش

توسعه، توجـه  ویژه شهرهاي درحالهروي شهرها بپیش
. طبق تعریـف  است محیطیهاي کوسیستمبه پایداري ا

) با پیوند میان جوامع (شهري چاپین یک محیط پایدار
 ,.Chapin et al( یابـد زنـده و غیـر زنــده معنـا مــی   

2002:6.(   
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  رو براي ایجاد شهرهاي پایدار در کشورهاي درحال توسعههاي محیطی پیشها و فرصت: چالش1جدول 
 کشورهاي در حال توسعه

 هاچالش هافرصت روندهاي اصلی شهر

گذاري مناسب در بخش تولید انرژي، سرمایه
تولید و استفاده  انرژي،ساز دستگاههاي ذخیره

ها و مشوق از منابع تجدیدپذیر انرژي؛ یارانه
 براي استفاده متعادل انرژي

مهیا ساختن دسترسی به انرژي پاك، 
؛ مصرف "ناپاك"کاهش استفاده از انرژي 
  هاي پر درآمدباالي انرژي در خانواده

  دسترسی انرژي

گذاري در سالمت و امکانات سرمایه
آموزشی؛ انطباق و کاهش هاي زیرساخت

هاي هشدار اولیه، حمل و تکنولوژي، سیستم
اي نقل عمومی سبز؛ تقویت شرکت منطقه

 براي ارسال فناوري سبز

کاهش تأثیر بر معیشت؛ کاهش انتشار 
کربن؛ تولید منابع مالی براي انطباق 

  پذیري
  تغییرات آب و هوایی

  ).UN, 2013: 64(ماخذ: 
  

هـاي   هاي محیطـی در دهـه  شهرها با چالش مواجۀ
اسـتراتژي حفاظـت   جر به تـدوین  منمیالدي  80و  70

المللی حفاظت ي بیناتحادیه"توسط  WCS(1( یجهان
ــیط ــتاز مح ــۀ IUCN(2( "زیس ــد 1990 در ده  گردی

)UNEP, 2016:30(      که در ایـن زمینـه سـازمان ملـل
هـاي   اقدام به تـدوین چـالش   2000متحد نیز در سال 

پایـدار نمـود    جهانی در زمینۀ دستیابی به توسـعۀ  آتی
بـوده   "یتضـمین پایـداري محیطـ   "که اصل هفتم آن 

البتــه در ایــن  ).Rogers et al., 2008:85-99( اسـت 
ها از کشوري به کشور دیگـر و از شـهري   زمینه چالش

امـروزه مهمتـرین چـالش    به شهر دیگر متفاوت اسـت.  
زن، هاي محیطی شامل تغییرات اقلیمی، تخریب الیه اُ

گردد باید در نظر داشـت کـه   کیفیت هواي شهري می
 از بیشـتر  بـار  سیصـد  از انسانی  بیش هايامروزه مکان

 ،دهدمی انتشار ضایعات طبیعی طور به محیط که آنچه
اثـر   ).Egger, 2005:885( کننـد  تولیـد مـی   ضـایعات 

بـا سـالمت انسـان، تنـوع     محیطی مستقیم  هايچالش
هـاي اقتصـادي   زیستی و سالمت اکوسیسـتم و آسـیب  

گردد. بسـیاري از آثـار محیطـی بلندمـدت،     مرتبط می
پیامـدهاي نـاگوار بـراي     جهانی، غیرقابل برگشت و بـا 

. )UNDESA, 2007:20( هاي آینده همـراه اسـت  نسل
آینـده توجـه    هاي محیطی شهرها دردر بررسی چالش

 کـه  شـهري  پایـداري  محیطی ترین مشخصاتبه اصلی

                                                             
1. World Conservation Strategy 
2. International Union for Conservation of Nature  

شـوند،  مـی  بیـان  موضوع این مربوط به ادبیات در غالبا
در  برابـري  هـا، نسـل  بـین  برابـري  ضـروري اسـت کـه   

ظرفیت  چارچوب در زندگی (و طبیعی منابع از حفاظت
 بقـاي  تجدیدنشـدنی،  منـابع  از اسـتفاده  آن)، و تحمل
 اساسی نیازهاي رفع و خوداتکا جامعۀ و تنوع، اقتصادي

ــراد ــه اف ــامل جامع ــی را  ش ــردد  م  ,Maclaren( گ

  ).1 جدول( )1996:191
مدیریت زمین "هایی از جمله از سوي دیگر چالش

و منابع آب سطحی براي نیـل بـه حقـوق برابـر میـان      
ــی   ــاي محیط ــه و نیازه ــاي جامع ــدیریت  "، "نیازه م

هـاي  محـیط مخاطرات محیطی براي منفعـت مـردم و   
نگهـداري و بهبـود   "، "هـا  طبیعی و محافظت از دارایی

کیفیت هوا، زمین و آب از طریق پیشـگیري و کنتـرل   
نیل به کاهش ضایعات از طریق به حداقل "و  "آلودگی

ــابی  ــوان از را مــی "رســاندن، اســتفادة مجــدد و بازی ت
ویـژه   رو، بههاي پایداري محیطی پیشمهمترین چالش
 ,Howes(توســعه دانســت   درحــال در کشــورهاي 

زیستی توجه به در راستاي پایداري محیط .)2000:252
نگهـــداري و دوام "هـــاي دیگــري همچـــون  چــالش 

ــوع ــتی تن ــتم "، "زیس ــداري سیس ــایتی  نگه ــاي حم ه
کـاهش  "، "نگهداري بستر و شـالودة منـابع  "، "زندگی

بـه وجـود آوردن مـواد    "، "تکیه بر منابع تجدیدنشدنی
 "، کاهش مخاطرات مرتبط با سالمتی"ثانویۀ اقتصادي

ــد "و  ــاطرات جدی ــی  "دوري از مخ ــروري م ــد ض نمای
)Pacione, 2004:520.(    ســازمان ملــل در راســتاي
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اقدام به تصـویب   2015زیستی در سال پایداري محیط
بـا   "2030دستور کار "دستورکار جدید خود با عنوان 

اهدافی همچون فرجام فقر، حفظ کره زمین و تضـمین  
هم بـودن رفـاه بـراي همـه نمـود کـه در قالـب آن        فرا

هاي کالن محیطی در جهـان را نیـز   ها و فرصتچالش

تواند الگـوي مناسـبی بـراي    است که می معرفی نموده
کشورهاي جهان باشد. البته باید مـدنظر قـرار داد کـه    

روي پایـداري شـهرها از کشـوري بـه     هاي پیشچالش
  )2جدول( .)UN, 2015( کشور دیگر متفاوت است

  
  2030سال پایدار سازمان ملل براي  زیست در برنامۀ توسعۀهاي کالن مرتبط با محیطها و فرصتچالش :2 جدول

 زیستاهداف کالن مرتبط با محیط  محور تأکید شده
  ترویج کشاورزي پایدار یافته و دستیابی به امنیت غذایی و تغذیه ارتقاء  کشاورزي پایدار

  تضمین زندگی سالم و ترویج سالمت براي همه سنین  زندگی سالم و ترویج سالمت

هاي یادگیري در  تضمین آموزش فراگیر، باکیفیت، منصفانه و پیشبرد فرصت  آموزش فراگیر
  زندگی و براي همه طول

  فاضالب براي همهتضمین دسترسی و مدیریت پایدار آب و   مدیریت پایدار آب و فاضالب
  صرفه، قابل اتکاء، پایدار و مدرن براي همه به تضمین دسترسی به انرژي مقرون  صرفه، قابل اتکاء، پایدار و مدرن به انرژي مقرون

  ها گاه فراگیر، ایمن، منعطف و پایدار ساختن شهرها و سکونت  پایدار ساختن شهرها
  مبارزه با تغییرات اقلیمی و آثار آناقدام فوري و   مبارزه با تغییرات اقلیمی

یاها و منابع دریایی براي ها، در برداري پایدار از اقیانوس نگهداري و بهره  ها، دریاها و منابع دریایی برداري پایدار از اقیانوس بهره
  پایدارتوسعۀ

  پایدار از منابع زمینی استفادة
  ها جنگل  مدیریت پایدار

  زایی مبارزه با بیابان
  از نابودي تنوع زیستی ممانعت

هاي زمینی، مدیریت  محافظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم
زایی و ممانعت و معکوس نمودن روند زوال  ها، مبارزه با بیابان جنگل پایدار

  ها و ممانعت از نابودي تنوع زیستی سرزمین

  پایدار شتیبانی از جوامع محلی براي توسعۀپ
پایدار،  دوست و فراگیر براي توسعۀ حلی صلحجوامع مپشتیبانی از 

دسترسی به عدالت همگانی و برپایی ساختارهاي اجتماعی کارآمد،   کردن فراهم
  فراگیر در همه سطوح  مسئول و

  پایداردوباره مشارکت جهانی براي توسعۀ بخشی هاي اجرا و حیاتتقویت راه  پایدار تقویت مشارکت جهانی براي توسعۀ
  ).UN,2015( ماخذ:

  
  

  روش تحقیق
تحلیلی -به لحاظ روش از نوع توصیفاین پژوهش 

گردیده است. کـه در   اجرا پیمایشی صورت به بوده که 
هـاي  به منظور شناخت چـالش  ها دادهآن جمع آوري 

پایـدار،   شهرهاي ایران در زمینۀ توسعۀروي کالنپیش
 در این پـژوهش . است شده نامه استفاده از ابزار پرسش

پایدار  روي توسعۀهاي پیشدر راستاي شناخت چالش
وسـیعی در منـابع    هـاي شهرهاي ایـران پـژوهش  کالن

هـاي  هاي دورهمعتبر داخلی و خارجی از جمله گزارش
المللی معتبـر   مختلف سازمان ملل و سایر نهادهاي بین

هاي شـهري و  یونسکو، بانک جهانی و نیز طرحاز جمله 
مـورد مطالعـه،    شـهرهاي  اي مصوب براي کـالن منطقه

کـالن  چـالش   18تعیـین   آن صورت پـذیرفت. نتیجـۀ  
ــی  ــودهمحیط ــت ب UNESCO, 2007- ;2015( اس

 2015;-2015; World Bank, 2009-UN,2005
2002-,1992Agenda21.(  

محیطـی و در   ها در مؤلفـۀ نامهپرسش هايپرسش
قالب جدول ماتریس اثرات متقابل طرح گردیده که در 

ها بر روي یکدیگر از صفر آن چگونگی اثرگذاري معرف
گـذاري شـده اسـت. جامعـۀ آمـاري ایـن       تا سـه ارزش 

ریـزان و مــدیران  ا، برنامـه هـ  هپـژوهش اسـاتید دانشـگا   
شـهر اصـلی   کالن 9نظر در این زمینه در سطح صاحب

در اختیـار  هـاي پـژوهش   نامهکشور بوده است. پرسش
با موضـوع پـژوهش بـا سـابقۀ     مدیران و اساتید مرتبط 
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شـهرهاي مـورد نظـر،    سال در کـالن  10فعالیت باالي 
نامـه  پرسـش  54قرار گرفته اسـت کـه در ایـن میـان     

آوري گردید. در راستاي برقراري ارتباط بـا گـروه   جمع
دبیرخانــه "هــا از اطالعــات و امکانــات شــونده پرســش

ــه  ــیون برنام ــهرداري کمیس ــعه ش ــزي و توس ــاي ری ه

در شـهرداري مشـهد اسـتفاده     "شهرهاي کشـور  کالن
ــش    ــل پرس ــت تحلی ــت. جه ــده اس ــهگردی ــا از نام ه

استفاده شـد. روایـی    MicMacو   Excel افزارهاي نرم
ها نیز توسط متخصصان شهري، اجتماعی و نامهپرسش

  اقتصادي مورد تایید قرار گرفته است.
  

  کالنشهرهاي ایران محیطیهاي مورد بررسی پایداري : چالش3جدول
A پاك انرژي به دسترسی ساختن مهیا  G زیستمحیط هاياولویت تعیین  
B  آالینده هايانرژ از آلودگی هوا و استفاده کاهش  K شهري کشاورزي افزایش  
C  هاي پردرآمددر خانواده انرژي مصرفکاهش  L محیط از حفاظت کارایی افزایش  
D معیشت بر هوایی و آب تغیرات تاثیر کاهش  M منابع افزایش پایداري  
E ي و آالیندهاگلخانه گازهاي انتشار کاهش  N عدم آگاهی و آموزش ساکنان در مسائل محیطی  
F يپذیر انطباق مالی جهت منابع اختصاص  O زیستمحیط تنوع و اکوسیستم حفظ  
G بآ کیفیت و کمیت ارتقا  P (بیوفیلیک)سبز  محور وطبیعتشهر  
H كخا فرسایش از جلوگیري  Q انرژي امنیت  
I طبیعی بالیاي از شهر پذیريآسیب کاهش  R زیستیمحیط اطراتمخهوا و   آلودگی از ناشی هاي بیماري درمان هايهزینه ینتأم  

   ;UN, 2013 Agenda21 1992-2002; World Bank, 2009-2015; UNESCO, 2007-2015T مأخذ:
  

  مورد مطالعه محدودة
کالنشـهر اصـلی کشـور     9در سـطح  پـژوهش  این 

در ایران به شهري اطالق  کالنشهرانجام پذیرفته است. 
گردد که یک میلیون نفر و یا باالتر جمعیت داشـته  می

 ،حاضر شـهرهاي تهـران، مشـهد   بنابراین در حال؛ باشد
و کرمانشـاه  اهـواز   ،قـم  شـیراز، تبریـز،   ،صفهان، کـرج ا

اصلی ایـران هسـتند کـه جامعـۀ هـدف ایـن       کالنشهر 
ها شـهر تهـران   گردد. در میان آنرا شامل می پژوهش

میلیون نفر بیشترین جمعیت و  9با جمعیت در حدود 
لیــون نفـر کمتــرین  می 1شـهر کرمانشـاه بــا جمعیـت    

 20 کالنشهر جمعیتـی بـالغ بـر    9. این جمعیت را دارد
گیرند که ایـن میـزان در حـدود    میلیون نفر را دربرمی

درصـد کـل جمعیـت     33درصد جمعیت کشـور و   25
 باشـد مـی  1395شهرنشین کشور در سرشماري سـال  

  .)1شکل(. )1396 (مرکز آمار ایران،

  
      )1397(نویسندگان، در سطح کشور پژوهششهرهاي مورد مطالعه موقعیت کالن :1 شکل   

  
  هایافته

ــالش ــداريچ ــاي پای ــیه ــین : محیط ــت تعی جه
ایـن   سـالۀ  20در افق  محیطیهاي آتی پایداري چالش

هـاي  نامـه دسـت آمـده از پرسـش    ههاي بداده، پژوهش
ــگاه   ــاتید دانشـ ــان اسـ ــده در میـ ــع شـ ــا و توزیـ هـ

افـزار  کالنشهر اصلی کشور، در نرم 9شهري  ریزان برنامه
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افـزار   نـرم مک مـورد تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت.      میک
مـک جهـت انجـام محاسـبات پیچیـده مـاتریس        میک

که عملکرد اصلی پژوهی طراحی شده متقاطع در آینده
اندازســازي هــاي راهبــردي و چشــمگیــريتصــمیم آن
آمده از این  دستهب نتایج اولیهگونه که همان. باشد می
سـلول   306، از میان )4جدول ( دهدافزار نشان مینرم

 18، تنهـا   ایـن پـژوهش   در ماتریس عوامـل محیطـی  
ســلول عــدد ســه  32و  تــاثیر) سـلول عــدد صــفر(بی 

ن بـدان  ایـ  ،انـد گذاري کـرده را عالمت) زیاد(اثرگذاري 
مـورد عـدم    18در  معناست کـه کارشناسـان پـژوهش   

انـد.  اثرگذاري متغیرها بر روي یکدیگر را تشخیص داده
این مهم است که تعداد کمی از  دهندةنشان این نتیجه

ــ  اتریس وجــود دارنــد کــه بریکــدیگر عوامـل در ایــن م
شته و یا بر روي یکـدیگر تاثیرگـذاري زیـاد    یري نداتأث

هاي دریافتی نیز عـددهاي  ، بیشترین میزان پاسخدارند
انـد.  متوسط) بوده (تاثیرگذاري 2کم) و  (تاثیرگذاري 1

ر ایـن مطلـب   گکه صفر به دست آمد، نشـان  )P( تعداد
 بالقوه تاثیر است که متغیرها بر روي یکدیگر هیچگونه

نداشــته و تمــامی تــاثیرات متغیرهــا بــر روي یکــدیگر 
ن معنـا کـه از دیـد کارشناسـان     بـدی  باشـد. بالفعل می
ــژوهش ــابی  پ ــاي انتخ ــان متغیره ــی، در می ــوان نم ت

متغیرهایی را یافت که در حال حاضر بر روي یکـدیگر  
ها بـر روي یکـدیگر در آینـده    تاثیر نداشته اما تاثیر آن

 درصـد  4/94 مـاتریس  پرشدگی يدرجه محتمل باشد.
 انتخـاب  نشانگر این مهم است که متغیرهـاي  که است
 در و انـد داشـته  همدیگر بر ايپراکنده و زیاد تأثیر شده
  .است بوده برخوردار وضعیت ناپایداري از سیستم واقع

  
 

 هاي عمومی ماتریس اثرات مستقیم در شاخص پایداري محیطیویژگی :4جدول

 درجه
 پرشدگی

 تعداد دوها ها تعداد سه تعداد P کلی
  تعداد 

 هایک
تعداد 
 صفرها

 تکرار تعداد
ابعاد 

 ماتریس
 شاخص

 مقدار  18  2  18  61  213 32  0  306  94,4%
  1397 هاي تحقیق،مأخذ: یافته

  
از وجـود بـازیگران متعـدد در     هـا نشـان  یافتهاین 

شهرهاي مورد مطالعـه  پایداري محیطی در کالن زمینۀ
محیطـی بیشـتر بـه    هاي دارد. از آنجایی که اثر چالش
از مطلـب نشـان   اند، این صورت متقابل و دوسویه بوده

پایداري محیطـی در   وضعیت ناپایدار سیستم در زمینۀ
تـوان در  وضعیت ناپایداري محیطـی را مـی  آینده دارد. 

ها در پراکنش چالش نیز مشاهده نمود. نحوة )3شکل (
افـزار  در نـرم  نیامـده اسـت.   در )L( حالتبه ) 3شکل (

قـرار   )L( حالتمک چنانچه متغیرها در نمودار به میک
)، سیسـتم پایـدار اسـت و ایـن     2شـکل  (گرفته باشند 

ثبــات در متغیرهــاي  دهنــدةحالــت از سیســتم نشــان
  باشد. ها بر سایر متغیرها میاثرگذار و تداوم تاثیر آن

  

  
  
  
  
  

  )1392 ماخذ: زالی،(  پایداري یا ناپایداري سیستم :2شکل
  

بدست آمده در ایـن پـژوهش    )3شکل ( با مشاهدة
شهرهاي کشـور در  گردد که وضعیت کالنمشخص می

 ،چراکـه در ایـن نمـودار   زمینۀ محیطی، پایدار نیسـت،  
سـمت انتهـاي    متغیرها از سمت محـور مختصـات بـه   

، که نشان از کمبود متغیرهـاي  اندنمودار پراکنش یافته
شـهرهاي  صرفا تاثیرگذار بـر پایـداري محیطـی کـالن    

ســاله و آشـفتگی سیسـتم در ایــن    20کشـور در افـق   
  باشد.زمینه می

  پایدارسیستم  ناپایدارسیستم
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 شـکل در تحلیل بازیگران آتـی پایـداري محیطـی،    
ناحیـه تقسـیم نمـود: در ناحیـۀ      توان به پنج) را می3(

متغیر کلیـدي را مشـاهده    4توان  می )3( شکلاول از 
تـرین  تـرین و کلیـدي  بـا ارزش  دهنـدة نمود که نشـان 

ــت  ــذار هسـ ــاي تاثیرگـ ــزان متغیرهـ ــع میـ ند. در واقـ
تاثیرگذاري این متغیرها بر متغیرهاي دیگر بـه مراتـب   

دیگـر در  ها از متغیرهاي باالتر از میزان تاثیرپذیري آن
  آینده است.

  

  
  

  پایدار متناسب با تاثیرگذاري  اي محیطی توسعۀپراکندگی متغیره نحوة :3شکل
  و تاثیرپذیري مستقیم

  
 انرژي کاهش مصرف" چالش محیطی شامل 4این 

 جهت مالی منابع اختصاص "،"پردرآمدهاي در خانواده
 از آلـودگی هـوا و اسـتفاده    کـاهش " ،"پـذیري انطبـاق 

عدم آگاهی و آمـوزش سـاکنان   "و  "آالینده هاي يانرژ
ـ  کـه اسـت   "در مسائل محـیط  هـاي  عنـوان چـالش  هب

محیطـی شـناخته    در زمینۀرفتار سیستم  کنندةتعیین
  ).  5( و جدول )3( شکل. شوندمی

و هدفمنـدي  کـاهش  "و کلیدياولین شاخص مهم 
مرتبـه   34بـا   "هاي پردرآمـد در خانواده انرژي مصرف

آمارهـا  مرتبه تاثیرپذیري بوده است.  26تاثیرگذاري و 
ایـران   درانـرژي   دو برابـري مصـرف   حکایـت از سـرانۀ  

یکسـان) دارد   تقریبا جمعیت نسبت به کشور ترکیه (با
ــام و آمــار براســاس. )10: 1387 نیــرو، (وزارت  ارق

 نیـز  ایـران  مسـکن  و سـاختمان  بخـش  ، درانتشاریافته
 در مصـرف  متوسـط  برابـر  5/2 يانـرژ  مصـرف  متوسط

 کـه بـراي برخـی شـهرهاي     اسـت  صـنعتی  کشورهاي
ترین عمده رسد کهمی برابر 4 حدود به رقم این کشور،
در . باشـند  مـی  خانوارهـا  انـرژي،  کنندگان ایـن مصرف

عموم  هاي مورد استفادةایران براي تقریبا تمامی انرژي
 نتــایجیابــد. دولتــی تخصــیص مــی هــاينــهرایامــردم 

به سـبب   داده نشان در این زمینه در گذشته تحقیقات
 صـرفه  انگیـزه  ارزانی و عدم محدودیت منابع در ایران،

 از کمتـر ایرانـی   مرفـه  هـاي  خـانواده  در انـرژي  جویی
 اسـت  به لحـاظ درآمـدي   پائین و متوسط هاي خانواده
ــادي و همکــاران،(شــاه ــل ). 14: 1392 آب ــین عام دوم

پایـدار کالنشـهرهاي ایـران در افـق       کلیدي در توسعه
بـا   "پـذیري انطبـاق  جهت مالی منابع اختصاص "،طرح
مرتبـه تاثیرپـذیري بـوده     27مرتبه تاثیرگـذاري و   34

ــا مقصــود از اســت.  ــاقاندر اینج ــذیريطب ــایی پ ، توان
مخاطرات محیطی اسـت.  انسان با تغییرات و  سازگاري

فراوانـی   زیسـتی محـیط هاي امروزه مخاطرات و بحران
 آن نماید. که از جملۀشهرهاي کشور را تهدید میکالن

هـاي هـوا، زلزلـه و ... اشـاره نمـود.      توان به آلودگیمی
گردد قابلیت انطباق شـهرها و  عنوان مثال برآورد می هب

نــاچیز کالنشــهرهاي کشــور بــا مبحــث زلزلــه بســیار  
ــی ــن     م ــور ژاپ ــه کش ــت ک ــالی اس ــن در ح ــد. ای باش

محیطـی بسـیار   پذیري خـود را بـا ایـن مسـئله      انطباق
 از اسـتفاده آلودگی هـوا و   کاهش"تقویت نموده است. 

 33مرتبـه تاثیرگـذاري و    34نیـز بـا    "آالینده هايانرژ
مرتبه تاثیرپـذیري، سـومین عامـل کلیـدي در زمینـه      
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 .هرهاي کشـور اسـت  شـ کـالن  زیسـتی محـیط پایداري 
ـ    هـاي کـالن  آلـودگی امـروزه   علــت هشـهرهاي کشـور ب
هاي فسیلی بـه حـد   فراوان و نادرست از انرژي استفادة

هـزار   5در حـدود   1394در سال هشدار رسیده است. 
شـهر تهـران   مرگ ناشی از آلودگی هوا تنهـا در کـالن  

آلودگی هوا هر سـال   گردده است و برآورد میثبت شد
رساند. زیان میایران اقتصاد ومان به هزار میلیارد ت 80

 "عدم آگاهی و آموزش سـاکنان در مسـائل محیطـی   "
 38شاخص کلیدي دیگري است کـه تاثیرگـذاري آن (  

 33ثیرپذیري آن (ها بیشتر از تأمرتبه) بر دیگر شاخص
موجـب   ،باشد. این عـدم آمـوزش و آگـاهی   میمرتبه) 

ــاهش  ــهروندان  ک ــیت ش ــبت حساس ــائل  نس ــه مس ب
شـده اسـت. در ایـن    و پایداري محیطـی   زیستی محیط

 در شـهروندان  دهـد آگـاهی  زمینه مطالعات نشان مـی 
 هاي تهـران شـهر کـالن  در زیسـتی محیطمورد مسائل 

(همتــی و  ، شــیراز)1386 نیــا و همکــاران، (مصــداقی
 آبـادي و همکـاران،  (ملـک  )، اصـفهان 1394 همکاران،

   .است پایین )1393
 شـهرهاي کشـور  کـالن نمودار پایداري محیطی در 
اند. ناحیه واقع شدهدوم  در ناحیۀشاخص  7، )3 (شکل

متغیرهـایی   دهنـدة ) نشـان 1دوم (متغیرهاي حدواسط
گـذاري بـاالیی   پذیري و هـم تـاثیر  هستند که هم تاثیر

رین نشان داده است که بیشـت پژوهش نتایج این  دارند.
 اند، کـه دوم قرار گرفته متغیرهاي این بررسی در ناحیۀ

نشانگر این مطلب است که در مبحث پایداري محیطی 
هاي دخیل، دو شهرهاي کشور روابط میان چالشکالن

رهـا همزمـان در عـین تأثیرگـذاري،     سویه بوده و متغی
اولـین شـاخص   ثیرپذیري قوي نیز از یکدیگر دارنـد.  تأ

 به دسترسی ساختن مهیا"مهم در این ناحیه، شاخص 
مرتبه) و  42ثیرگذاري (أتبا  "و تجدیدپذیر پاك انرژي

اگرچـه ایـن    مرتبـه) بـوده اسـت.    35( تاثیرپذیري آن

                                                             
1. Intermediate variables 

هــاي شــاخص بیشــترین تــاثیر را بــر تمــامی شــاخص
ــزان     ــر می ــوي دیگ ــا از س ــت، ام ــته اس ــی داش محیط

-از این ها داشته،تاثیرپذیري باالیی نیز از سایر شاخص
 2010ر ســال د رو در ناحیــه دوم قــرار گرفتــه اســت.

ــدود  ــد 17ح ــرژي از درص ــرفی ان ــانی مص  راه از جه
این میـزان بـراي   که آمد  بدست تجدیدپذیر هاي انرژي

معینـی و  ( بـوده اسـت   درصـد  4کشور ایـران کمتـر از  
یاري از همچــون بســایــران در  ).20: 1389همکــاران، 

خیـز، گـرایش   یژه نفـت وکشورهاي درحال توسعه و به
پـاك   تجدیدپـذیر و هـاي  انرژيکارگیري هدر بچندانی 

وجـود   از جمله علل آن می توان به .گرددمشاهده نمی
اشـاره  نفت ارزان و منابع غنی هیـدروکربنی در کشـور   

از  زیسـتی محـیط هـاي  بخش بزرگی از آلـودگی  .نمود
دلیـل  هشهرهاي کشور نیز بجمله آلودگی هوا در کالن

. ایـن در  هاي فسـیلی اسـت  ختاستفاده از اینگونه سو
شـهرهاي کشـور   تمـامی کـالن   حالی است که پتانسل

جهت استفاده از انـرژي پـاك و تجدیدپـذیر همچـون     
انرژي خورشیدي در سطح بسیار بـاال بـرآورد گردیـده    

. )1396 ایـران،  هـاي تجدیدپـذیر  سازمان انرژي( است
  ).5) و (4هاي (شکل

هـاي  دو چالش مهم دیگر در ناحیـۀ دوم، شـاخص  
 افزایش پایداري"و  "زیستیمحیط هاياولویت تعیین"

 باشد.مرتبه تاثیرگذاري و تاثیرپذیري می 35با  "منابع
ــه در  ــیناگرچ ــت تعی ــاي اولوی ــیطه و  زیســتیمح
هـایی صـورت   در کشور پـژوهش  هاآن ارتقاراهکارهاي 

شهرهاي ایران، چندان پذیرفته اما در روند توسعه کالن
در ایـن   گردد.این بخش توجه نمی هايبندياولویتبه 
ــه زمی ــالشن ــت ت ــایی جه ــت  ه ــین اولوی هــاي تعی

توسعۀ کشـور صـورت   ششم ي در برنامهزیستی  محیط
   پذیرفته است.
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  )1396 ایران، هاي تجدیدپذیرسازمان انرژيخذ: ام( درصد و نوع مصرف انرژي در جهان: 4شکل

  
تـوان  دوم مـی  دیگر چالش مهم محیطی در ناحیـۀ 

بـا   "سـبز (بیوفیلیـک)   محور وشهرطبیعت"به شاخص 
یرپـذیري اشـاره   مرتبـه تأث  38مرتبه تاثیرگذاري و  36

ـ  بیوفیلیـک  شهر ایدة نمود.  مهـم  اصـل  یـک  عنـوان هب
 ازها،سـ وسـاخت  توسـعه و جهت  ریزيو برنامه طراحی
 که قادر است طبیعی هاي ویژگی از اي مجموعه شامل

 همچـون  شـهري  مختلـف  مسـائل  بـه  پاسـخگوي  بـه 
ــرات ــوایی،وآب تغیی ــزایش ه ــهري، اف ــت ش  جمعی
 طبیعت با ارتباط به انسان ذاتی نیاز و منابع محدودیت

 1990 ۀاین رویکـرد در دهـ  ). 1395(خادمی، باشد می
میالدي و در چارچوب نظري شهر سالم ارائـه گردیـده   

متغیرهـایی  ) که شامل 3( از شکلناحیه سوم در  است.
پـذیري بــاالیی  گــذاري پـایین و تـاثیر  میـزان تـاثیر   بـا 
در  اسـت.  هیچ چالش محیطـی قـرار نگرفتـه   باشد،  می

ــکل(  ــارم از ش ــه چه ــاي  3ناحی ــامل متغیره ــه ش ) ک
ــا  چشــم ــاثیرپوشــی؛ متغیرهــایی ب گــذاري و میــزان ت

 ســهباشــد، مــی دیگر؛بــر روي یکــتاثیرپــذیري پــایین 
 درمــان هـاي هزینــه تـامین "محیطـی شــامل  چـالش 

 از جلــوگیري"، "هــاآلــودگی از ناشــی هــايبیمــاري
واقـع   "آب کیفیـت و کمیـت   ارتقا"و  "خاك فرسایش

عنـوان   کـه بـه  این سـه متغیـر بـا وجـود ایـن      اند.شده
ــیش چــالش ــاي پ ــرار  روي ه ــل ق ــورد تحلی ــعه م توس

گیرنـد، امـا در بررسـی تاثیرگـذاري و تاثیرپـذیري       می
و  هــا بــر دیگــر متغیرهــاي بــه دلیــل رفتــار بســته  آن

بـه عنـوان    دهنـد، مـی خودمختاري که از خـود نشـان   
شوند. در پوشی در نظر گرفته میمتغیرهاي قابل چشم

ترین چالش پایداري اهمیتکممیان سه چالش مذکور، 
محیطــی، مســائل درمــانی بــوده اســت. البتــه مســئله 

هــاي بــاالي درمــان در ایــران بــویژه  پرداخــت هزینــه
مطالعات بانـک  کالنشهرهاي کشور بسیار حیاتی است، 

بیمـاري  درمـان  هـاي  هزینهتنها دهد جهانی نشان می
حـداقل  االنه سـ آلودگی هواي شهري در ایران ناشی از 

بررسـی  مناسـب اسـت    .باشـد مـی ریال میلیارد  2100
د که علـت نادیـده انگاشـتن اهمیـت ایـن چـالش       گرد

 کـه دلیـل آن  هبـ توسط کارشناسـان تحقیـق چیسـت.    
کارشناسان، این چالش را معلول سایر عوامـل در نظـر   

اند، فرض را بر کاهش اثر ایـن عامـل در صـورت    گرفته
باید به اند. از سوي دیگر توجه به سایر عوامل قرار داده

ها در میزان تاثیرگـذاري و  فاصله نه چندان زیاد چالش
) اشاره نمود مطلبی که نشان 5تاثیرپذیري در جدول (

 شـهرهاي کشـور در زمینـۀ   از ناپایداري سیستم کـالن 
البته با توجـه بـه فاصـلۀ     .پایداري محیطی داشته است

ر، قرارگیـري  ها به یکدیگهر یک از چالشنزدیک رتبۀ 
توان دلیلی موجـه بـر   را نمی 4چالش در ناحیۀاین سه 

هـا  بـر آن  "پوشـی متغیرهـاي قابـل چشـم   "گذاري نام
وامـل در سیسـتم   که هر سه ایـن ع دانست. به دلیل آن

یرپذیر بوده و همـین موضـوع   بسیار تأثیرگذار و نیز تأث
ــا زیســت کــالنسیســتم محــیط شــهرهاي کشــور را ب

رار داده هـاي محیطـی قـ   پیچیدگی و انبوهی از چالش
توانـد دلیلـی بـر    ها نمیاست، که انتخاب هر یک از آن

اي کـه بیشــتر در  حـذف دیگـر عوامــل گـردد. مســئله   
  باشد.توسعه قابل مشاهده می حال درکشورهاي 

 ايمتغیـر خوشـه   4) نیز 3در ناحیه پنجم از شکل(

متغیـر بـه عنـوان     4انـد. ایـن   یا نـامعین قـرار گرفتـه   
باشـد  که سیستم قادر نمـی  شوند متغیرهاي معرفی می

بـه عبـارت    گیري قطعـی نمایـد.  ها تصمیمدر مورد آن
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هـا در نـواحی مـرزي    دیگر با توجـه بـه قرارگیـري آن   
هرکــدام از چهــار ناحیــه دیگــر، امکــان پیوســتن ایــن 

شهرها به یکی از چهـار  سیستم کالن متغیرها در آینده
ــاال مــی  ــه ناحیــه دیگــر، بســیار ب ــن ناحی باشــد. در ای

 بـر  هـوایی  و آب تغییـرات  تـاثیر  کاهش "هاي  خصشا
ــت  ــا  "معیش ــذاري  26ب ــه تاثیرگ ــه  32و  مرتب مرتب

 از شـهر  پـذیري آسـیب  کـاهش "تاثیرپذیري و چـالش  
مرتبـه   32مرتبه تاثیرگـذاري و   29با  "طبیعی بالیاي

البتـه   باشـند. نزدیـک مـی   4ي بـه ناحیـه   تاثیرپـذیري 
هـا  چـالش  ي این عوامـل بـا سـایر   نزدیک بودن فاصله

گیري قطعی را با تردیـد مواجـه سـازد.    تواند نتیجه می
مرتبـه   31نیـز بـا    "شهري کشاورزي افزایش"شاخص 

مرتبــه تاثیرپــذیري در ایــن ناحیــه  28تاثیرگــذاري و 

 امنیت"بیشتر تاثیرگذار بوده است تا تاثیرپذیر. چالش 
 3نیز با تاثیرپذیري بیشـتر نزدیـک بـه ناحیـه      "انرژي

  ).3) و شکل(5( نتیجه) قرار دارد جدول(متغیرهاي 
اثرگذاري مستقیم هر یـک از متغیرهـاي پایـداري    
محیطی کالنشهرهاي کشور بر روي یکـدیگر در شـکل   

دهد که ) آورده شده است. نتایج این شکل نشان می5(
شهرهاي کشـور بـر   بیشتر متغیرهاي محیطی در کالن

زیـاد   روي یکدیگر داراي تأثیرگذاري زیـاد و یـا بسـیار   
کم و بسیارکم به ها تاثیرگذاريباشند و در میان آنمی

خورد کـه ایـن امـر نشـان از     چشم میتعداد مختصر به
شـهرهاي  هـاي محیطـی در کـالن   بودن چالشپیچیده

یــابی بـــه پایـــداري  مــورد مطالعـــه جهــت دســـت  
  باشد.   محیطی می زیست

  

  
  شهرهاهاي عمومی ماتریس اثرات مستقیم و غیرمستقیم در شاخص پایداري محیطی کالنویژگی :5 جدول

 ناحیه در  
)3شکل(  

1تاثیرگذار  
 مستقیم

  تاثیرگذار
 غیرمستقیم

  تاثیرپذیري
 مستقیم

  2تاثیرپذیري
 غیرمستقیم

A 36502 35 44386 42 2  پاك انرژي به دسترسی ساختن مهیا 
B 34994 33 36029 34 1  آالینده هايانرژ از استفادهآلودگی هوا و  کاهش 
C  28433 26 36053 34 1  هاي پردرآمددر خانواده انرژي مصرفکاهش 
D 34089 32 28198 26 5  معیشت بر هوایی و آب تغیرات تاثیر کاهش 
E 39220 37 35490 33 2  ي و آالیندهاگلخانه گازهاي انتشار کاهش 
F 29098 27 35902 34 1  يپذیر انطباق جهتمالی  منابع اختصاص 
G 30199 28 31049 29 4  بآ کیفیت و کمیت ارتقا 
H 32509 30 30193 28 4  كخا فرسایش از جلوگیري 
I 34230 32 30627 29 5  طبیعی بالیاي از شهر پذیريآسیب کاهش 
J 37189 35 37038 35 2  زیستمحیط هاياولویت تعیین 
K 29895 28 33259 31 5  شهري کشاورزي افزایش 
L 38172 36 35249 33 2  محیط از حفاظت کارایی افزایش 
M 37178 35 37594 35 2  منابع افزایش پایداري 
N 35363 33 40819 38 1  عدم آگاهی و آموزش ساکنان در مسائل محیطی 
O 42254 40 37169 35 2  زیستمحیط تنوع و اکوسیستم حفظ 
P 40179 38 38204 36 2  (بیوفیلیک)سبز  محور وطبیعتشهر 
Q 35153 33 32431 30 2  انرژي امنیت 

R 
 از ناشی هاي بیماري درمان هاي هزینه تامین

 27694 26 22663 21 2  زیستیمحیط اطراتمخهوا و   آلودگی

  .1397 هاي تحقیق،مأخذ: یافته

                                                             
1. Direct Influence 
2. Indirect Dependence 
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  درصد 50شهرها در سطح کالن زیستیمحیطمتغیرهاي پایداري  مستقیمساختار تاثیرگذاري  : 5 شکل
  

 
  : نیمساز پراکندگی متغیرهاي پایدار محیطی کالنشهرها         6شکل

  

 يپایـدار در  هکننـد  تعیـین  هـاي چالش تبیین
افـق   شـهرهاي کشـور در  کـالن  زیسـتی محیط

 ۀدست آمـده در زمینـ  هجایی که نتایج باز آن: ساله20
شـهرهاي کشـور، داراي   کـالن  زیسـتی محـیط پایداري 

هـا  گیريرو نتیجهند و از اینافواصل نزدیک به هم بوده
انـد، جهـت   را با عدم اطمینـان بسـیار مواجـه سـاخته    

اقـدام بـه ترسـیم    دستیابی به نتایج با اطمینان بیشـتر  
مک گردید. افزار میکآمده در نرمبدست نمودارساز  نیم

 میزان تأثیرگذاري که اندعناصري ساز،نیم باالي عناصر
 عناصـر  همـۀ  هاست. امـا آن تأثیرپذیري از بیشتر هاآن

 در کـه  متغیرهـایی  .ندارند زیادي اهمیت سازنیم باالي
 پنجم (حدواسط) و دوم کلیدي)، یا اول (ورودي نواحی

 ،یرنـد گ مـی  قـرار  سـاز نـیم  نامعین) باالي یا اي(خوشه
در  کننـدگی تعیـین  قـدرت  و زیـاد  اهمیت درجۀ داراي

در  محیطـی پایدار هـاي پیشـروي توسـعۀ   چالش زمینۀ
در ایـن  پـژوهش  باشند. نتایج شهرهاي کشور میکالن

 18از چـالش   8طـورکلی  هاست که بزمینه نشان داده 
سـاز بـاال قـرار    در نـیم  پژوهشانتخابی در این  شاخص
 ۀدر  ناحیـ  شـاخص  4، چـالش  8که از میان اند گرفته

 عنوان به شاخص 4اند. این ساز واقع شدهاول باالي نیم
 پایــدار ۀتوســع ةکننــدتنظــیم و کلیــدي متغیرهــاي

گردند. شهرهاي کشور محسوب میکالن زیستی محیط
عدم آگاهی و آمـوزش سـاکنان   "هاي چالشکه شامل 

 مـالی جهـت   منـابع  اختصـاص "، "در مسائل محیطـی 
هـاي  در خانواده انرژي کاهش مصرف"، "پذیريانطباق

 از آلــودگی هــوا و اســتفاده   کــاهش "و  "پردرآمــد
 3، چــالش 8در ایـن   انــد.بـوده  "آالینـده  هـاي   يانـرژ 

 شـاخص  3انـد. ایـن   در ناحیه دوم قرار گرفتـه  شاخص
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 ایـن  بـه  سـازند نیم باالي در که دوم ۀناحی شده درواقع
بـا   مقایسـه  در هـا آن تأثیرگـذاري  میـزان  کـه  جهـت 

 در زیـادي  توانـایی  و اسـت  بیشـتر  هـا آن تأثیرپـذیري 
 هـاي چـالش جمله  از دارند، سیستم پایداري زدنبرهم

شـهرهاي  کـالن  زیسـتی محـیط پایـداري   کنندة تعیین
 مهیـا "شـامل   چـالش این سه آیند. شمار میبه  کشور

، "پـاك و تجدیدپـذیر   انـرژي  بـه  دسترسـی  سـاختن 
 هــاياولویــت تعیــین"  و "منــابع افـزایش پایــداري "

 پـنجم  ناحیـۀ  در همچنـین، انـد؛  بـوده  "زیسـتی محیط
نیـز   سـاز، نامعین) در باالي نیم یا ايخوشه (متغیرهاي

 کشـاورزي  افـزایش "با عنـوان  چالش  1در این تحقیق 
  ).6( شکلاست  گرفتهقرار  "شهري

  
  گیريبحث و نتیجه

شـهرها؛ کـه   امروزه توجه به پایداري محیطی کالن
زیسـتی و  آن را عرصۀ پیونـد اندیشـۀ حفاظـت محـیط    

اي کـه در آن رشـد و توسـعۀ    گونهاند به توسعه دانسته
اي مکمل و نه    اقتصادي، محیطی و جامعۀ انسانی رابطه

بسـیار اساسـی    بـا یکـدیگر داشـته باشـند؛    آمیـز   رقابت
نماید. در ایـن راسـتا ایـن پـژوهش بـه شـناخت و        می

هـاي پایـداري در کالنشـهرهاي کشـور     تحلیل چـالش 
اقدام نمود. بطـورکلی نتـایج ایـن پـژوهش نشـان داده      

شهرهاي مـورد مطالعـه   وضعیت سیستم کالناست که 
زیسـتی  محـیط  ) در زمینۀ1415(سال  در افق پژوهش

این مسئله را وجـود   باشد.شدت ناپایدار و آشفته میبه
ــی در    ــداري محیطـ ــدد در زمینۀپایـ ــازیگران متعـ بـ
کالنشهرهاي مـورد مطالعـه نشـان داده اسـت. ایـن را      

توان از نتایج گذار کشور به دورة شهرنشینی بـویژه   می
در شهرهاي بـزرگ دانسـت کـه در آن توجـه کـافی و      

ــه ــه   برنام ــب در زمین ــزي مناس ــیطي مری ــتی ح زیس
پایداري محیط "کالنشهرها صورت نپذیرفته و از میان 

، مســائل محیطــی بــه "اســکان جمعیــت"و  "زیســتی
که کارشناسـان  تر آنفراموشی سپرده شده است و مهم

تعـدیل و توجـه بـه     انداز مطلوبی جهـت  تحقیق، چشم
شهرهاي کشور براي حدود مسائل محیط زیستی کالن

تـوان  اشند. در این زمینه مـی بسال آینده قائل نمی 20
عنوان نمونه مورد اشـاره قـرار داد کـه    آلودگی هوا را به

هاي اصلی بـراي  در این تحقیق به عنوان یکی از چالش

شهرهاي کشور مـورد توجـه قـرار    آیندة محیطی کالن
 گرفته است. در وضعیت فعلی این چالش ساالنه حدود

رساند.  یان میزایران اقتصاد هزار میلیارد تومان به  80
طورکلی امروزه نوع نگاه مـدیران کشـور بـه مسـائل     به

ــالن  ــود در ک ــی موج ــهرها را م ــاه  ش ــوع نگ ــوان از ن ت
داري و اتکاء بـه نیـروي بـازار دانسـت. یکـی از       سرمایه

ایــرادات اساســی وارده بـــه دیــدگاهها و رونـــدهاي    
ــه  ســرمایه ــا اقتصــاد آزاد ب ــع ب ــژه در داري در جوام وی

داري توسعه که مراحل اولیۀ سـرمایه کشورهاي درحال
ــی ــۀ   را طــی م ــدم محاســبه و توجــه جامع ــد، ع نماین

محیطـی  هـا و خسـارات زیسـت   محور به هزینه سرمایه
کـه  دلیـل آن ناشی از فرایند رشد اقتصـادي اسـت، بـه   

محیطی چندان توجیـه  گذاري در مسائل زیستسرمایه
فعال مدت نداشته و نیروهاي و بازده اقتصادي در کوتاه

در بازار تمایل چندان به حضور در ایـن حـوزه ندارنـد.    
 اعتقاد بر ایـن مطلـب وجـود دارد کـه عـدم محاسـبۀ      

 "رشـد اقتصـادي  "ي محیطـی پروسـه  هاي زیست زیان
ــی ــارم ــد اعتب ــرمایه  توان ــع س ــهجوام ــور محــور را ب ط

چشمگیري کاهش دهـد و در بلندمـدت موجـب زوال    
مـروزه در جوامـع   داري گـردد. بنـابراین ا  اصل سـرمایه 

هــا در مســائل داري غربــی، دولــتمبتنــی بــر ســرمایه
محیطی، به اقدام نیروي بازار اتکاء نکرده و خـود  زیست

ــوانین و ضــوابط بســیار ســختگیرانه وارد مســائل   ــا ق ب
 رسد کـالن گردند. موضوعی که به نظر میمحیطی می

 که در ایـن اند. اینهاي کشور نیز به آن مبتال شدهشهر
ــه ــوع      گون ــه موض ــاري از جمل ــور ج ــه ام ــهرها ب ش
شـود  زیست تنها با نگاه سودآوري نگریسـته مـی   محیط

هاي فراوانی است که از جانـب  ي آن خسارتکه نتیجه
نیروي بازار بر این حوزه وارد آمـده اسـت. عـدم توجـه     

توانـد در  محیطی، میمدیریت دولتی به شاخص زیست
ي مواجـه  آینده مدیریت این شهرها را بـا چـالش جـد   

رشـد  "نماید کـه اسـتراتژي   رو ضروري میسازد. از این
گونه شهرها در آینده جـاي خـود را بـه    این "روزافزون

زنـدگی دهـد.   استراتژي توسعۀ پایدار و افزایش کیفیت
رسد جزء با تغییر نگاه کالن و بلندمدت بـه  به نظر می

رو و ارائــۀ ضــوابط ســختگیرانه مسـائل محیطــی پــیش 
شـهرهاي  ، کـالن و اجرا و نظارت بـر آن محیطی زیست

کشور در آینـده قـادر بـه ادامـۀحیات خـود بـه شـکل        
اي اجباري گونهزیستی بهمطلوب نبوده و مسائل محیط
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صورت قهري این شهرها را از رشـد بیشـتر   و یا حتی به
بازخواهند داشت و ورود بیشـتر جمعیـت را بـه عقـب     

  خواهند راند.
  

  تقدیر و تشکر
ــه دبیرخا"از  ــه کمیســیون برنام ــعۀ ن ــزي و توس ری

واقع در شهرداري  "شهرهاي کشورهاي کالنشهرداري
آوري شـــهر مشـــهد کـــه در توزیـــع و جمـــعکـــالن
هـاي  هاي الزم بـا شـهرداري  ها و هماهنگی نامه پرسش

شهرهاي کشـور نهایـت همکـاري و مسـاعدت را     کالن
  آیدعمل میاند، کمال تشکر و قدردانی بهداشته
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