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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،
پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی  

249-262/ صفحات:  1398سال نهم/ شماره مسلسل سی و دوم/ تابستان   
  

زیست شهري با هاي ناپایداري محیطها و شاخصبندي سطوح مناطق شهري بر اساس مؤلفۀتحلیل و رتبه
  هاي استان البرزمطالعه موردي: شهرستان و آنتروپی شانون sawاستفاده از مدل تلفیقی 

  

  3، بنفشه باددست2کیا، مصطفی آریان*1سمیه عمادالدین
  علمی گروه جغرافیا دانشگاه گلستاناتاستاد و عضو هی1

  ریزي شهري دانشگاه گلستان ارشد جغرافیا و برنامهکارشناس2
  ریزي شهري، دانشگاه گلستانارشد جغرافیا و برنامهکارشناس3

  6/8/96؛ تاریخ پذیرش:  7/3/96اریخ دریافت: ت
  چکیده

هاي انسانی همراه با پیشرفت تولیدات صنعتی انواع آلودگی آب، خاك، هوا و افزایش روزافزون جمعیت شهري و ازدیاد فعالیت
ا و نهادهاي عمومی هکند که دولت و سازمانشرایط امروزي شهرها ایجاب می. صوت را براي شهروندان شهري به همراه داشته است

هاي اخیر موضوع ارتقاي کیفیت اقدام به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی کیفیت شهرها از جهات مختلف نمایند. از این رو در دهه
ریزي شهري باز کرده است. هدف از پژوهش حاضر ارزیـابی و بررسـی   پذیري شهرها، جاي خود را در ادبیات برنامهزندگی و زیست

باشد. روش زیست شهري میهاي ناپایداري محیطهاي استان البرز به لحاظ توسعه یافتگی با استفاده از شاخصي شهرستانبندسطح
آوري شده اي و اسنادي جمعهاي مورد نیاز به روش کتابخانهاي است. دادهتوسعه -تحلیلی و داراي هدف کاربردي -پژوهش، توصیفی

گیري چند معیاره است که با هدف بهینه سازي هاي تصمیمباشد. تکنیک ساو از روشمی SAWاست. تکنیک مورد استفاده مدل 
 .گیرددلیل سادگی و ضریب خطاي کم مورد استفاده قرار میاي بهطور گستردهعملیاتی در علوم مختلف به ویژه علوم اجتماعی، به

هاي معمول براي تعیین وزن یا میزان اهمیت یک یکی از روشبراي امتیاز دهی از روش آنتروپی شانون استفاده شده است. این تکن
باشد. ایده اصلی این روش بر این پایه استوار است که هر چه پراکندگی در مقادیر یک شاخص بیشتر باشد آن شاخص ها میشاخص

استفاده شده  Excelو  ARC GISافزارهاي ها و نمایش نقشه از نرماز اهمیت بیشتري برخوردار است. جهت تجزیه و تحلیل داده
نظرآبـاد بـا مقـدار     و 0,48978، ساوجبالغ با مقـدار  0,63953هاي کرج با مقدار دهد که شهرستاناست. نتایج پژوهش نشان می

در رتبه چهارم و شهرستان طالقـان بـا مقـدار     0,20817ترتیب در سه رتبه اول تا سوم، شهرستان اشتهارد با مقدار به 0,22405
هـاي  زیست در تهیه و اجراي پـروژه محیطی قرار دارند. استفاده از متخصصین محیطر رتبه آخر به لحاظ توسعه زیستد 0,1656

زیست هاي خانگی و صنعتی و استفاده از متخصصین محیطهاي مرتبط با هدایت و تصفیه فاضالبشهري، تأمین و بهبود زیرساخت
  باشد.نهادات مطرح در این پژوهش میهاي شهري از جمله پیشدر تهیه و اجراي پروژه

  
  .Sawبندي، استان البرز، توسعه پایدار، تکنیک زیست شهري، رتبهمحیط هاي کلیدي:واژه

  
  مقدمه 

 1مسألهطرح 

ــی از اصــلی محــیط ــرین زیســت یک ــرین و مهمت ت
هـاي جوامـع بشـري (سـالطین و     هـا و دغدغـه  نگرانی
مسـائلی  تـرین  ) و یکی از مهم1: 1395صومعه، غفاري

است که دنیاي امروزي بـا آن روبـرو اسـت (دیهـول و     
                                                             

  s.emadodin@gu.ac.ir :نویسنده مسئول*
  

). به همین دلیل در محافـل علمـی   1: 1395همکاران، 
محیطـی پـر سـر و صـداترین و     و سیاسی بحث زیست

محیطـی بـه   ترین بحث روز است. مسائل زیسـت جدي
هـا دیگـر بـه    انـد کـه قلمـرو آن   قدري دامنه پیدا کرده

زه مســـائل شـــود. امـــرومســائل فنـــی خـــتم نمــی  
ــت ــاعی زیس ــوم اجتم ــاً داراي مفه ــی عمیق ــد محیط ان

ــا شــروع قــرن 39-38: 1390(ادهمــی، اکبــرزاده،  ). ب
بیستم و به موازات مجموعه تحوالت تکنولوژیک که به 
تکوین فرآیندهاي جدید تولیدي و صنعتی منتهی شد، 
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محیطـی نیـز از عمـق و دامنـه بیشـتري      مسائل زیست
محیطی که بعدها به ه زیستبرخوردار گردید. لذا توسع

توسعه پایدار مشهور شد، در حدود مرحله گذار از قرن 
اسـت   بیستم به بیست و یکم، تکـوین و تکامـل یافـت   

  ).  218: 1387(بهرام سلطانی، 
ویژه با شکل و کارکردي تداوم رشد شهرنشینی، به 

که در کشورهاي در حال توسعه از جملـه ایـران دارد،   
ري شهرنشـینی اسـت (سـعیدي و    هشداري بـر ناپایـدا  

کالنشــهرهاي امــروزي بــا    ).447: 1394همکــاران، 
هاي اقتصادي، اجتماعی و هاي بسیاري در زمینهچالش
انـد، در عـین حـال افـزایش     محیطی مواجه شدهزیست

ــزون شهرنشــینی و   ــه همــراه نســبت روزاف جمعیــت ب
پیامدهاي زیان باري براي اینگونه شهرها در پی داشته 

ــت (جع ــرياس ــاران،  ف ــدآبادي و همک ). 28: 1394اس
مسائل و مشکالتی که در شهرهاي بزرگ و به خصوص 
شهرهاي بزرگ کشـورهاي در حـال توسـعه، از جملـه     

تر و شدیدتر، قابـل مشـاهده   کشور ایران، بسیار پررنگ
). مشــکالت 13: 1398اســت (فرشــچین و همکــاران، 

تـرین مسـائل شـهرهاي    محیطی یکی از اساسـی زیست
ها با محیط طبیعی وزي و حاصل تعارض و تقابل آنامر

  ). 1: 1394است (دهداري و همکاران، 
سـاخت در  عنوان یک عنصر فیزیکی انسـان شهر به

عرصه سرزمین و در تماس با محـیط و بسـتر طبیعـی    
ــی     ــیط طبیع ــا مح ــل ب ــاط متقاب ــود، داراي ارتب موج

). 107: 1398نـژاد و همکـاران،   پیرامونی است (حاتمی
عنـوان یکـی از عناصـر اصـلی     یت زندگی شهرها بهکیف

شـود در نتیجـه ارزیـابی    توسـعه شـهري شـناخته مـی    
زیسـت شـهري امـروزه اهمیـت بسـیار      کیفیت محـیط 

هاي توسـعه شـهري پیـدا کـرده     ریزيزیادي در برنامه
ــوان Morais, 2011: 402اســت ( ــه عن ). شــهرها ب
زیست شـهري، مراکـزي در برگیرنـده اقتصـاد و     محیط

عیت و به عنوان نقاط حیاتی در مسـیر حرکـت بـه    جم
زیسـت  شـوند. در واقـع محـیط   سوي پایداري درك می

شهري به مفهوم تلقی شهر به عنوان محصول تعامالت 
اقتصـادي و   -دائمی هـر سـه بعـد طبیعـی، اجتمـاعی     

پـور و  سـاخت در زیسـت کـره اسـت (شـریفیان     انسان
ــادي،  ــیط2: 1392فری ــی از  ). مح ــهري یک ــت ش زیس

ي هاي زنـدگی انسـان در شـهرها اسـت و توسـعه     پایه
زیسـت شـهري،   شهرها همراه با نادیده گـرفتن محـیط  

سبب گسترش مخاطرات زیستی شده است (چراغـی و  
ــانی،  ــی فضــاهاي   51: 1395بره ــد طراح ). در فرآین

محیطـی) مـورد   شهري ایران، رویکرد اقلیمـی (زیسـت  
ار غفلت واقع شده اسـت و شـهرهاي مـا مواجـه بـا آثـ      

محیطـی توسـعه شـهري سـریع در     اجتماعی و زیسـت 
ــه ــالن    ده ــایل ک ــه مس ــتند. البت ــته هس ــاي گذش ه
هاي اخیر به طـور جـدي   زیست شهري، در سالمحیط

ریزان و مدیران شهري مورد توجه سیاستگذاران، برنامه
محیطی در مقیـاس  قرار گرفته است، اما مسایل زیست

شهري هنـوز  ریزي و طراحی فضاهاي خرد نظیر برنامه
شـود و اهمیـت آن حتـی در    موضوعی فرعی تلقی مـی 

زیست و توسعه هاي علمی مانند تحقیقات محیطعرصه
(عظمتــی و همکــارن،  پایــدار ناشــناخته مانــده اســت

1388(  .  
ــداري زیســت  محیطــی در فضــاهاي منظــور از پای

زیســت بــراي بقــاي تمــامی شــهري، حفاظــت محــیط
نه نگهداشت وضـع   اجتماعات در نظامی عادالنه است و

هـاي  جـویی هاي محیطی بـراي لـذت  موجود، در مزیت
محیطـی بـه منزلـه    اقلیتی از جهانیان. پایداري زیسـت 
 ,Registerشـود ( زیربناي توسعه پایدار شـناخته مـی  

). توسعه پایدار شهري به نقل از پیترهال، شکلی 2008
از توسعه امروزي است که توان توسعه مداوم شهرهاي 

هاي آینده را تضمین کند جوامع شهري نسل امروزي و
    ).38: 1395نژاد و همکاران، (خزاعی

زیست سازمان ملل متحد نیز توسـعه  برنامه محیط
پایـدار را بهبـود کیفیـت زنـدگی در محـدوده توانـایی       

(حسـینی و   یت نظام اکوسیستم تعریف کرده استظرف
). در ایــران نیـز در فصــل ششــم  46: 1394 همکـاران، 

هـاي پایـداري   ه پنجم توسعه به تـدوین شـاخص  برنام
که  184محیطی توجه شده است از جمله: ماده زیست

به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم قـانون  
در سـطح  » نظام ارزیـابی راهبـردي محیطـی   «اساسی، 

ــی، منطقــه  ــز بــه منظــور    185اي و در مــاده مل نی
ــه، ن بهــره ــی و پای ــابع طبیع ــه از من ــرداري بهین ظــام ب

هاي پایداري محیطـی تـا سـال دوم برنامـه در     شاخص
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هاي پایداري، ایجاد بانک داده تدوین مدل ملی شاخص
هـاي  هاي پایداري، تعیـین شـاخص  و اطالعات شاخص

هـاي برنامـه و   پایداري و کمـی کـردن آن بـراي سـال    
تعیـــین ضـــوابط و معیارهـــاي پایـــداري نـــاظر بـــر 

توسـعه در   سـازي بـار محیطـی و کنتـرل آثـار     متعادل
محیط طبیعی و انسانی، بایـد بـه منصـۀ ظهـور برسـد      
(قانون برنامه پنجم توسـعۀ جمهـوري اسـالمی ایـران،     

). توســعه پایــدار در واقــع فرآینــد در    1390-1394
ــاعی  ــت اجتم ــده کیفی ــدي و  -برگیرن ــادي، کالب اقتص

زیست است که اعضاي جوامع محلی را به تولید محیط
اي تحقق ابعـاد پایـداري   و بازساخت زندگی هدفمند بر

کند. توسعه پایدار شهري از طریـق توسـعه   هدایت می
تـر  اي مفهومی قابل نظارت و دست یافتنیپایدار محله

هایی هستند که است. پایدارترین محالت شهري محله
هاي پایداري مبتنی بر شرایط محیطـی و  در تمام جنبه

اجتمـــاعی و اقتصـــادي و نیازهـــاي جامعـــه محلـــی 
-163: 1396فته باشند (شـماعی و همکـاران،   گرشکل
). گسترش جوامـع انسـانی و توسـعه شهرنشـینی     164

هـایی چـون تخریـب و آلـودگی     موجب پیدایش پدیده
زیست شده است. این امر تنها به یک کشور و یا محیط

یک قلمرو خاص مربوط نیست، بلکه مشکل کل جهان 
ــت     ــز هس ــی نی ــائل مختلف ــده مس ــت و در برگیرن اس

). در ایـن میـان   38: 1394فـرد،  دي و معصـومی (سرم
محیطـی بـراي شناسـایی اثـرات     ارزیابی اثرات زیسـت 

زیست و ارائـه برنامـه مـدیریت    احتمالی بر روي محیط
محیطــی در کــاهش مشــکالت مربوطــه نقــش زیســت

نگرانـی   ).95: 1393مهمی دارد (مسافري و همکاران، 
در محیطــی، نخسـتین بــار  ناشـی از ناپایــداري زیسـت  

بروز کرد  1970و  1960هاي مقیاسی گسترده در دهه
ــان   ــث زی ــال آن مبح ــه دنب ــارت و ب ــا و خس ــاي ه ه

محیطی مورد توجه قرار گرفت. سابقه توجـه بـه   زیست
محیطـی نیـز   موضوع توسعه پایـدار و مباحـث زیسـت   

هـاي پـس از جنـگ جهـانی دوم و بـه      عمدتاً به سـال 
نـی  شـود؛ یع میالدي مربـوط مـی   1960خصوص دهه 

با انتشار کتاب بهار خـاموش   1ل کارسونشزمانی که را
به خسارات ناشی از مواد شیمیایی در کشاورزي اشـاره  

                                                             
1. Rachel Carson 

زیسـت را بـه ایـن موضـوع     و توجه دوستداران محـیط 
جلب کرده است. یکی دیگر از منـابع مهـم در تحلیـل    

محیطی و تدوین اصول و راهکارهاي علل مسائل زیست
اسـت   2نوشته شـوماخر  ، کتاب کوچک زیباست»سبز«

انتشـار یافـت. کتـاب مزبـور، ایـن       1974که در سـال  
اي تواند همچنان با نـرخ فزاینـده  بشر می«نظریه را که 

به تولید و مصرف هر چه بیشتر در این سیاره محـدود  
دهد مورد چالش جدي قرار می» یعنی (زمین) بپردازد
  ).  449: 1394(سعیدي و همکاران، 
ون سـایر کشـورهاي جهـان، بـه     در ایران نیز همچ

ــه  ــدار و عرص ــعه پای ــظ   توس ــر حف ــد ب ــا تأکی ــاي ب ه
گـذاري،  زیست و بـه تـدریج در عرصـه سیاسـت    محیط
هــاي مختلــف و ســایر ریــزي و اجــراي فعالیــتبرنامــه
هاي توسعه پایدار بـه منزلـه مفهـومی فراگیـر و     مؤلفه

چند بعدي توجه شده است. عالوه بر تأکیدهایی که در 
هاي جامع شهري به رعایـت اصـول توسـعه    تهیه طرح

شـود،  محیطی و اکولـوژیکی) مـی  پایدار (در بعد زیست
هـاي  طرح شهرهاي سالم، شهرهاي سبز، تهیه شاخص

ــر و     ــکان بش ــه اس ــر دبیرخان ــر نظ ــق ب ــهري منطب ش
هایی که پیش از این در خصوص توسعه پایـدار  فعالیت

هـاي کنفـرانس ریـو    شهري مطابق معاهدات و مصـوبه 
شود، از اقدامات قابل ذکر در ادبیـات تحقیـق   نجام میا

  ).  216: 1391روند (فیروزبخت و همکاران، به شمار می
)، در پژوهشی تحـت  1393نسب (جوزي و جعفري

زیستی ساخت و سـاز پـروژه   بررسی آثار محیط«عنوان 
بـه ارزیـابی آثـار    » مسکن مهر شهرسـتان محمودآبـاد  

پردازنـد.  ر مـی هاي مسـکن مهـ  محیطی مجتمعزیست
 ايجرا ثرا در که ستا قعیتوا ینا بیانگرپژوهش  نتایج

ـــمدی يهارستود لعماا با اههمر وژهپر ــیز ریتیـ  ستـ
 هداخو ديقتصاا ظلحا از منطقه شدر موجب محیطی

 اـب اهرـــهم محیطی يهایستز جنبه ظلحا از ماا ،شد
ــک ستا تیامخاطر ــسابر هـ  ئهارا يهالعملراستود ساـ

  ست.  ا يپیشگیر قابل هولتس به هشد
)، در پژوهشـی بـا عنـوان    1392طباطبایی (سادات

محیطی تهران در طی زیست -بررسی مدیریت شهري«
، بـه  »تاریخی قاجار، پهلوي و انقـالب اسـالمی   دوره 3

                                                             
2. Schumacher 
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محیطـی و  تحلیلـی شـرایط زیسـت    -بررسی توصـیفی 
ي مدیریت شـهري تهـران در سـه دوره تـاریخی     نحوه

ت. این پژوهش با توجه به نقاط قـوت  اخیر پرداخته اس
 SWOTهاي شناسایی شده در چارچوب روش و ضعف

دهـد،  انجام گرفتـه اسـت. نتـایج پـژوهش نشـان مـی      
-هاي اجتماعی شهر تهران در راستاي سیاستسیاست

محیطی به طور کامل قرار نگرفتـه اسـت و   هاي زیست
محیطی تهـران را بـه تعویـق    همین امر پایداري زیست

  دازد.  انمی
ــاران ( ــدري و همک ــه1394حی اي تحــت ) در مقال

زیسـت شـهري   عنوان راهبرد بهینه پایدارسازي محـیط 
زیسـت شـهر محمودآبـاد را    محمودآباد، پایداري محیط
تحلیلـی و بـا اسـتفاده از     -با روش مبتنی بر توصـیفی 

مـورد بررسـی قـرار     QSPM و مـاتریس  SWOTمدل 
دهــد کــه هــاي تحقیــق نشــان مــیداده اســت. یافتــه

یـابی صـحیح صـنایع    راهبردهاي تهیه طرحهاي مکـان 
توســط متخصــین امــر، افــزایش تجهیــزات و امکانــات 

آوري پسماندها و جلوگیري از مدیریت شهري در جمع
هاي محیطـی، ایجـاد سیسـتم مـدیریت     ایجاد آلودگی

هــاي یکپارچــه شــهري بــراي ایجــاد و تکمیــل پــروژه 
اي خیابان و اتمـام  هکشی، تعریض کانالها و جويکانال
هاي نیمه تمام عمرانی از طریق درآمد حاصـل از  پروژه

ریــزي گردشــگري در شــهر، حاصــل از فرآینــد برنامــه
راهبردهاي کمی، به عنوان اولویت دارتـرین راهبردهـا   

  باشند.  زیست شهري محودآباد میجهت پایداري محیط
ــا عنــوان ، در مطالعــه3)2008هارمــان، ســرجان ( اي ب

به بررسی » زیستبین حکمرانی خوب و محیط رابطه«
 اصول حکمرانی خوب و بیان شواهد تجربـی در زمینـه  

گیــري درســت تــأثیرات حکمرانــی خــوب در تصــمیم
دهـد کـه   زیستی پرداخته است. نتایج نشان مـی محیط

هـا بـراي حمایـت از    اي از ابزارها و روشطیف گسترده
ر گرفتـه  توانند بـه کـا  زیست وجود دارند که میمحیط

شوند، اما براي مـؤثر بـودن و کمـک بـه سـازگاري بـا       
زیست، بایـد بـا اصـول حکمرانـی خـوب      توسعه محیط

دهد که ترکیب شوند، مشاهدات بانکی جهان نشان می
ــاالي    ــتانداردهاي بـ ــج، اسـ ــورات رایـ ــرخالف تصـ بـ

                                                             
3. Harman, Sirjohn 

زیسـت در کشــورهاي صـنعتی، سـبب کــاهش    محـیط 
  المللی نشده است. هاي بینرقابت

اي به بررسی در مطالعه 4)2009و رامکی ( ابدوالي
زیسـت  تجربی تأثیر تجارت و رشد اقتصادي بر محـیط 

پرداختند. این مقاله همبسـتگی بـین رشـد اقتصـادي،     
زیسـت را در دوره زمـانی   الملـل و محـیط  تجارت بـین 

ــان     2003 -1980 ــایج نش ــت. نت ــوده اس ــی نم بررس
ــی ــدار در   م ــعه پای ــراي توس ــارت آزاد ب ــه تج ــد ک ده

شورهاي ثروتمند مفیـد و در کشـورهاي فقیـر مضّـر     ک
باشد. کشورهاي در حـال توسـعه معمـوالً ظرفیـت     می

زیستی مناسـب  هاي محیطنهادي براي تنظیم سیاست
را ندارند. این در حالی است که کشورهاي توسعه یافته 

انـد از  زیسـت پـیش قـدم بـوده    که در تخریـب محـیط  
د. در سـال  طلبنـ کشورهاي در حال توسعه یـاري مـی  

میالدي مرکـز علمـی اقتصـاددانان در گـزارش      2010
، بــه بررســی »شــاخص شــهر ســبز آمریکــاي التــین«

شهر آمریکـاي التـین   کالن 17محیطی وضعیت زیست
شاخص کیفـی در   15شاخص کمی و  16با استفاده از 

اکسیدکربن، کاربري اراضی و طبقه انرژي و دي 8قالب 
ب، فاضـالب، کیفیـت   ساختمان، حمل و نقـل، زبالـه، آ  

محیطی پرداخت. نتایج ایـن بررسـی   هوا، نظارت زیست
در ردة خیلـی   5حاکی از آن اسـت کـه شـهر کوریتیبـا    

در رده  6باالتر از میانگین و شهرهاي گواداالخارا و لیمـا 
  تر از میانگین قرار داشته است.  خیلی پایین

اي تحـت عنــوان  در مطالعــه 7)2013لـن و منـرو (  
بـا اسـتفاده از   » زیست و سرمایه انسانیارتباط محیط«

هاي صنعتی چین به بررسـی  هاي شرکتمجموعه داده
اثرات خـارجی و داخلـی سـرمایه انسـانی در عملکـرد      

دهـد  زیست این کشور پرداختند. نتایج نشان میمحیط
ها مجبور به ایجاد قوانینی در جهت حفاظت که شرکت

یسـت را  ززیست هستند تا کیفیت محـیط بیشتر محیط
با ارتقاي آموزش سرمایه انسانی بهبود بخشند. در ایـن  

ــار   ــه از انتش ــت    2COمقال ــاخص کیفی ــوان ش ــه عن ب

                                                             
4. Abdulai and Ramcke 
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6. Guadalajara & Lima.  
7. Jing Ian Alistair Munro. 
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زیست و از نیـروي کـار بـا تحصـیالت متفـاوت      محیط
  استفاده شده است.  

) در پژوهشی با عنـوان  1394دهداري و همکاران (
توانســنجی و ارزیــابی تــأثیر توســعه شــهري بــر      «

-به سطح sawبا استفاده از مدل » رزیست پایدامحیط
ــا اســتفاده از بنــدي شهرســتان هــاي اســتان قــزوین ب

انـد.  هاي زیست محیطـی شـهري بـه پرداختـه    شاخص
اي بـه ارزیـابی   )، در مقالـه 1392مکوندي و همکاران (

المللـی انزلـی بـا    هاي بـین زیستی تاالبریسک محیط
ــد. پرداختــه EFMEAو  sawهــاي اســتفاده از روش ان

هـاي  هـا و شـاخص  وهش حاضر با تأکیـد بـر مؤلفـۀ   پژ
محیطـی شـهري بـه عنـوان یکـی از      ناپایداري زیسـت 

عناصر اصلی کیفیت زندگی و توسعه پایدار شهري بـه  
هاي اسـتان  بررسی و سنجش سطوح مناطق شهرستان

هاي یافتگی شاخص البرز به لحاظ برخورداري و توسعه
توسعه اسـت  زیستی که یکی از زیربناهاي اصلی محیط
ــی ــه  م ــا برنام ــر آن دارد ت ــعی ب ــردازد. و س ــزان و پ ری

هـا  گیرندگان را جهت هدفمنـد نمـودن برنامـه   تصمیم
) در 1397مســاعت نمایــد. شــیرکوند و همکــاران (   

پژوهشی به تحلیل کیفیت زیستی در شهرهاي کوچک 

هـاي  استان گیالن با استفاده از مدل مشارکت سـرمایه 
) در پژوهشـی بـه   1397ران (فر و همکـا اجتماعی، نظم

ارزیابی سکونتگاههاي شهري استان گلسـتان از لحـاظ   
  اند.هاي شهر سالم پرداختهشاخص

  
  روش پژوهش

تحلیلـی و   -پژوهش حاضر بر پایـه روش توصـیفی  
رویکرد حاکم بر فضاي تحقیق، کاربردي است. جامعـه  
آماري پژوهش نیز استان البرز است که جهت سـنجش  

هاي ت سکونتگاههاي شهري شهرستانو ارزیابی وضعی
محیطـی  هاي زیستآن به لحاظ برخورداري از شاخص

انتخاب شده است. در زمینه جمع آوري اطالعات مورد 
اي بـر اسـاس آخـرین    نیاز از روش اسنادي و کتابخانـه 

اطالعات انتشار یافته توسط مرکز آمار ایران و سـالنامه  
همچنین جهـت  البرز استفاده شده است.  آماري استان

ها از مدل روش وزن دهی تجمعی تجزیه و تحلیل داده
) و مدل آنتروپی شانون جهت وزن دهـی  SAWساده (
ها اسـتفاده شـده اسـت. شـاخص هـاي مـورد       شاخص

  استفاده در این پژوهش به شرح ذیل می باشد:
  

  هاي مورد استفاده در پژوهش: شاخص1جدول 
  شاخص  ردیف  شاخص  ردیف  شاخص  ردیف

  تعداد کل انشعاب مشترکین آب تجاري  21  تعداد حمام  11  تعداد تصفیه خانه  1
  هاي جنگلیگاههاي ذخیرهمساحت عرصه  22  تعداد توالتهاي عمومی  12  وسعت فضاي سبز شهري  2
  تعداد کل انشعاب فاضالب در نقاط شهري  23  خودرو حمل زباله  13  هاي عرضه مواد سوختیجایگاه  3
  تعداد کل انشعاب مشترکین آب صنعتی  24  زباله حمل شده  14  طبیعی هايمساحت جنگل  4
  هاي ساختمانی صادر شده براي احداث بناپروانه  25  پارك عمومی  15  مساحت جنگل دست کاشت  5
  ي کل راه و شهرسازيهاي تحت پوشش ادارهراه  26  گورستان و غسالخانه  16  تعداد مراکز بهداشتی درمانی  6

ونی کشاورزي هاي تعاشرکت  7
  برداري دام (گوسفند، بز، گاو)تعداد بهره  27  ايمیزان تولیدات گلخانه  17  فعال

  هاي جنگلی طبیعیهاي پاركمساحت عرصه  28  هاي صنعتیتعداد کارگاه  18  تعداد موسسات درمانی  8

آب در نقاط  تعداد کل انشعاب مشترکین خانگی  29  هاي نفتیمصرف فرآورده  19  میزان مصرف گاز طبیعی  9
  شهري

هاي تهیه، هاي معاینه بهداشتی صادر شده مکانکارت  30  مساحت مرتع  20  هاي فضاي سبزمساحت عرصه  10
  توزیع و نگهداري مواد غذایی

  
 محدوده و قلمرو پژوهش

کیلـومتر مربـع    5142استان البرز با وسعتی حدود 
دقیقـه   21درجـه و   36دقیقه تـا   31درجه و  35بین 

درجـه و   51دقیقه تـا   10درجه و  50مالی و عرض ش

دقیقه طول شرقی واقع شده اسـت. ایـن اسـتان از     30
شمال به استان مازندران، از جنوب شـرقی بـه اسـتان    
تهران، از جنوب غربی به اسـتان مرکـزي، از غـرب بـه     
استان قزوین و از شرق به استان تهران محـدود اسـت.   
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گی البـرز  استان البـرز بـین خـط الـرأس چـین خـورد      
مرکزي و حاشیه غربی دشت کویر واقع شده و به ایـن  
ترتیب آب و هواي استان عمدتاً متأثر از عوامل ارتفـاع  

باشد. براساس آخـرین تقسـیمات کشـوري اسـتان     می

 16شهرسـتان،   5البرز،از نظر تقسـیمات اداري، داراي  
باشـد  آبادي داراي سکنه مـی  354دهستان و 25شهر، 

  ).1391استان البرز، (سالنامه آماري 

  

  
  : منطقه مورد مطالعه1 شکل

  
تکنیک به کـار رفتـه در پـژوهش حاضـر،     : sawمدل 
گیري هاي تصمیماین تکنیک از روش است. sawمدل 

هاي جنگ چند معیاره است که براي اولین بار در سال
جهانی با هدف بهینه سازي عملیاتی مورد استفاده قرار 

نون این روش در علـوم مختلـف   تاکگرفت. از آن زمان 
دلیـل  اي بـه وم اجتمـاعی، بـه طـور گسـترده    ویژه علبه

ــرار    ــم مــورد اســتفاده ق ســادگی و ضــریب خطــاي ک
بـراي مـواردي    sawباید در نظر داشت روش .گیردمی

هـا ثابـت و   مناسب است که نرخ تبادل در بین شاخص
هـا برابـر باشـند. بـراي اسـتفاده و بـه کـارگیري        واحد

ذکور، اجراي مراحل زیر ضـرورت دارد. مـدل   تکنیک م
saw هـاي  گیـري هاي مشابه و با انـدازه نیاز به مقیاس

مقیاس شده دارد که آنها را با یکدیگر بتوان مقایسه بی
کرد. در حقیقت ایـن تکنیـک بـر مبنـاي پارامترهـاي      
مرکزي در علم آمار شکل گرفته است. در ایـن روش از  

سازي یا بهنجار مـاتریس  سمقیاافزار خطی براي بینرم
شـود (احدنژادروشـتی و همکـاران،    ها استفاده میداده

ــاتریس    ).70: 1391 ــکیل مـــ ــه اول: تشـــ مرحلـــ
هـا؛ در تکنیـک   گیري و بی مقیاس سـازي داده تصمیم

saw  هـاي مـاتریس تصـمیم   براي اینکه کلیه سـتون-
گیري، واحدي مشـابه داشـته باشـند بـه طوریکـه بـه       

ــی هــا راحتــی بتــوان آن ــا هــم مقایســه کــرد از ب را ب
شـود. کـه   ) اسـتفاده مـی  1سازي خطی (رابطـه مقیاس

) ارائـه شـده   2نتایج حاصـل از ایـن روش در جـدول (   
  است.
                                    )1( رابطه

aij
aijnij 

  

ها. براي تعیین وزن و تعیین وزن شاخص مرحله دوم:
هـا روش آنتروپـی شـانون بـه     اهمیت هر یک ازشاخص

کار گرفته شده است. آنتروپی در نظریه اطالعات، یـک  
ــا   احتمــال توزیــع معیــار عــدم اطمینــان اســت کــه ب

piشود. اجراي آنتروپی شانون مستلزم طی مشخص می
  کردن چهار مرحله فرعی به شرح ذیل است:

) محاسبه 2با استفاده از رابطه (Pij حله اول در مر
  شود:می
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                          )2( رابطه
ji

ji

ji
ji nj

r

rp m

i






 1

1

  

(مقدار اطمینان) با  Ejمرحله بعد: مقدار آنتروپی
  ) محاسبه شده است:2استفاده از رابطه (

  )3( رابطه
  

) محاسبه و تعیین 4را با رابطه (k ) مقدار3در رابطه (
  ها) است:ها (شهرستانتعداد گزینه mشده است و 

                                       )4( رابطه
nmL

K 1
  

  
ــا  Djمرحلــه ســوم: مقــدار  (مقــدار عــدم اطمینــان) ب

    ) محاسبه شده است:5استفاده ازرابطه (
jjj                                    )5( رابطه Ed  1  

  

یا مقدار اوزان با استفاده از  Wjمرحله چهارم: مقدار 
  ) به دست آمده است: 6رابطه (
jn                                   )6رابطه (

j
j

j
j

d

dW 


1

  

  
در پـژوهش حاضـر بـا    :  sawبندي با تکنیـک  رتبه

هــاي ناپایــداري  هــا و شــاخص تأکیــد بــر مؤلفــۀ  
عنـوان یکـی از عناصـر اصـلی     به محیطی شهريزیست

کیفیت زندگی و توسـعه پایـدار شـهري بـه بررسـی و      
هـاي اسـتان   سنجش سطوح مناطق شهري شهرسـتان 

زیستی پرداخته است. هاي محیطالبرز از لحاظ شاخص
ها و جدول مقیاس شده شاخص) ماتریس بی2جدول (

محیطـی  هـاي زیسـت  ) نتایج حاصل از وزن شاخص3(
سـتان البـرز را بـا اسـتفاده از مقـادیر      هـاي ا شهرستان

  دهد.آنتروپی شانون نشان می
  

  : ماتریس بی مقیاس شده2جدول 
  نظرآباد  کرج  طالقان  ساوجبالغ اشتهارد  هاشاخص ردیف

  0  1  0  0  0  تعداد تصفیه خانه  1
  0,10216  1  0,00802  0,13416  0,01941  تعداد کل انشعاب مشترکین خانگی آب در نقاط شهري  2
  0,0084  1  0,01008  0,60336  0,05546  تعداد کل انشعاب مشترکین آب صنعتی  3
  0,05148  1  0,01031  0,08375  0,02145  تعداد کل انشعاب مشترکین آب تجاري  4
  0  1  0  0,25766  0,012  تعداد کل انشعاب فاضالب در نقاط شهري  5
  0,07514  1  0,01734  0,14451  0,01156  شت)تعداد مراکز بهداشتی درمانی (درمانگاه، کلینیک و مرکز بهدا  6
  0,12632  1  0,01088  0,31368  0  هاي معاینه بهداشتی صادر شده مواد غذاییکارت  7
  0,09091  1  0  0,09091  0,09091  تعداد موسسات درمانی فعال  8
  0,3205  1  0,24172  0,71799  0,94002  هاي جنگلیگاههاي ذخیرهمساحت عرصه  9
  0,11631  1  0,008  0,09385  0,01066  اي فضاي سبزهمساحت عرصه  10
  0  1  0  0  0  هاي جنگلی طبیعیهاي پاركمساحت عرصه  11
  0  0,2625  0  1  0  هاي ساختمانی صادر شده براي احداث بناپروانه  12
  0  0,23718  1  0,14649  0  ي کل راه و شهرسازي (کیلومتر)هاي تحت پوشش ادارهراه  13
  0,06132  1  0  0,41509  0  صنعتیهاي تعداد کارگاه  14
  0,18667  0  0,3991  0,62427  1  وسعت فضاي سبز شهري  15
  0,25  0  0  0,75  1  تعداد حمام  16
  1  0  0  0,39535  0,18605  تعداد توالت هاي عمومی  17
  0,16667  0  0,22222  1  0,09259  تعداد حمل خودرو زباله  18
  1  0  0,46154  0,80769  0,13846  زباله حمل شده (تن در روز)  19
  0,22  0  0,22  1  0,3  پارك عمومی  20
  0,66667  0  0  0,66667  1  گورستان و غسالخانه  21
  0,13733  0,68762  0  1  0  برداري دام(گوسفند، بز، گاو)تعداد بهره  22
  1  0,48381  0  0,81606  0  شرکت هاي تعاونی کشاورزي فعال زیرپوشش  23
  0,2  1  0  0,68  0,02667  مساحت جنگل هاي طبیعی  24
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i
jijijj PPKE

1
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  0  0,23718  1  0,14649  0  مساحت جنگل دشت کاشت  25
  0  1  0  0,59259  0  مساحت مرتع  26
  0,21292  1  0,87319  0,63883  0,4999  مصرف فرآورده هاي نفتی  27
  0  1  0  0,25987  0  هاي عرضه مواد سوختیجایگاه  28
  0  1  0  0,37662  0  میزان مصرف گاز طبیعی (متر مکعب)  29
 0,11677  1  0  0,06781  0  لیدات گلخانه ايمیزان تو  30

  
  ) ارائه شده است.3با محاسبه مقادیر آنتروپی شانون، نتایج هر یک به تفکیک در جدول (

  
   با استفاده از مدل آنتروپی شانون sawهاي به کار رفته در مدل وزن دهی به معیار ها و شاخص: 3ل جدو
  Ej dj Wj هاشاخص  Ej dj  Wj هاشاخص

  0,03565  1,60538  -0,60538  تعداد حمام  0,02221  1  0  تصفیه خانه تعداد
تعداد کل انشعاب مشترکین 
تعداد توالت هاي   0,03218  1,44918  -0,44918  خانگی آب در نقاط شهري

  0,03446  1,55184  -0,55184  عمومی

تعداد کل انشعاب مشترکین آب 
  0,03557  1,60204  -0,60204  الهتعداد حمل خودرو زب  0,03388  1,52574  -0,52574  صنعتی

تعداد کل انشعاب مشترکین آب 
  زباله حمل شده   0,03013  1,35683  -0,35683  تجاري

  0,03893  1,7532  -0,7532  (تن در روز)

تعداد کل انشعاب فاضالب در 
  0,03799  1,71102  -0,71102  پارك عمومی  0,02987  1,34531  -0,34531  نقاط شهري

درمانی  تعداد مراکز بهداشتی
(درمانگاه، کلینیک و مرکز 

  بهداشت)
  0,03709  1,67042  -0,67042  گورستان و غسالخانه  0,03185  1,43448  -0,43448

هاي معاینه بهداشتی کارت
هاي تهیه، صادر شده مکان

  توزیع و نگهداري مواد غذایی
 برداري دامتعداد بهره  0,03375  1,51997  -0,51997

  0,03451  1,55427  -0,55427  (گوسفند، بز، گاو)

  0,03262  1,46911  -0,46911  تعداد موسسات درمانی فعال
شرکت هاي تعاونی 

کشاورزي فعال 
  زیرپوشش

0,6572-  1,6572  0,0368  

- گاههاي ذخیرهمساحت عرصه
مساحت جنگل هاي   0,04264  1,92033  -0,92033  هاي جنگلی

  0,03604  1,62283  -0,62283  طبیعی

مساحت جنگل دشت   0,03133  1,41084  -0,41084  ي سبزهاي فضامساحت عرصه
  0,03289  1,48138  -0,48138  کاشت

هاي هاي پاركمساحت عرصه
  0,03131  1,41012  -0,41012  مساحت مرتع  0,02221  1  0  جنگلی طبیعی

هاي ساختمانی صادر شده پروانه
هاي مصرف فرآورده  0,02926  1,31762  -0,31762  براي احداث بنا

  0,04298  1,93572  -0,93572  نفتی

ي هاي تحت پوشش ادارهراه
هاي عرضه مواد جایگاه  0,03289  1,48138  -0,48138  کل راه و شهرسازي (کیلومتر)

  0,02923  1,31624  -0,31624  سوختی

میزان مصرف گاز   0,03259  1,46772  -0,46772  هاي صنعتیتعداد کارگاه
  0,0303  1,36459  -0,36459  مکعب)طبیعی (متر

  میزان تولیدات   0,03923  1,76657  -0,76657  وسعت فضاي سبز شهري
  0,02959  1,3325  -0,3325  گلخانه اي
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بندي و انتخاب بهترین گزینه از مرحله پایانی، رتبه
) در 7) انجام شده است. مطابق رابطه (7طریق رابطه (

شود که حاصل جمع اي انتخاب می، گزینهsawروش 
ها از سایر گزینه س شده وزنی آن بیشمقیامقادیر بی

-باشد. مطابق رابطه مذکور، مقادیر ماتریس تصمیم
ها ) در مقادیر اوزان شاخص1مقیاس شده (گیري بی

)Wj(بهترین گزینه) و 1) ضرب، که نتایج حاصله بین
  صفر (بدترین گزینه) در نوسان است.

  )7( رابطه
  

اس نتایج ها را بر اسبندي شهرستان) رتبه4جدول (
  دهد. حاصل از مدل ساو نشان می
  
  

  sawها بر اساس مدل بندي شهرستانرتبه :4جدول 
  رتبه  مقدار  شهرستان

  1  0,63953  کرج
  2  0,48978  ساوجبالغ
  3  0,22405  نظرآباد
  4  0,20817  اشتهارد
  5  0,1656  طالقان

  
ــه  ــابق رتبـ ــابراین مطـ ــک  بنـ ــدي تکنیـ ، sawبنـ

ن به ترتیب برخوردارترین و هاي کرج و طالقاشهرستان
هــاي هــا از نظــر شــاخص  محرومتــرین شهرســتان 

محیطی شهري در سطح استان البرز هستند. در زیست
هـا  محیطـی شهرسـتان  توزیع فضـایی زیسـت   3شکل 

 شود.نشان داده می
  

  
 sawمحیطی شهري با تکنیک بندي زیست: رتبه2شکل 

 

  
 هاي استان البرزمحیطی شهرستانبندي زیسته: رتب3شکل 

  


n

j
nijWjAiA

1
max
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  اصلی بحث
با ظهور الگوي توسـعه پایـدار بـر اهمیـت محـیط      

هاي توسـعه شـهري افـزوده    ها و برنامهزیست در طرح
هـا را مـد نظـر    شد و تاکید بر محیط زیست در برنامـه 

ریزان و طراحان شهري قرار داده است. شهرها به برنامه
ي، مراکزي دربرگیرنده اقتصاد زیست شهرعنوان محیط

و جمعیت و به عنوان نقاط حیاتی در مسیر حرکت بـه  
شوند. شـرایط امـروزي شـهرها    سوي پایداري درك می

هـا و نهادهـاي   کنـد کـه دولـت و سـازمان    ایجاب مـی 
عمومی اقدام بـه بررسـی، تجزیـه و تحلیـل و ارزیـابی      

طور کـه  کیفیت شهرها از جهات مختلف نمایند. همان
زیست تحقیقات متعددي در زمینه ناپایداري محیطدر 

شهري انجام گرفته مانند پژوهش عبدالهی و همکـاران  
)، پیرو تحقیقات 1394) و حیدري و همکاران (1393(

هـا و  قبلی، هدف پژوهش حاضـر بـا تأکیـد بـر مؤلفـۀ     
محیطی شهري به عنـوان  هاي ناپایداري زیستشاخص

توسـعه پایـدار    یکی از عناصر اصلی کیفیـت زنـدگی و  
محیطـی  شهري به ارزیابی و سـنجش وضـعیت زیسـت   

هاي استان جدید البرز پرداخته شـده اسـت.   شهرستان
استان البرز با موقعیت استراتژیک بـه عنـوان چهـارراه    
غرب و شمال کشور، نزدیکی و همجواري بـا پایتخـت،   
قرارگیري کالنشهر کرج در این استان و مطـرح بـودن   

رویـه  ن پرجمعیت کشور، استفاده بیاستا 17به عنوان 
ــه از ســوخت اي، هــاي فســیلی، ایجــاد گازهــاي گلخان

هـا، از بـین بـردن    ریختن پسماندها به داخل رودخانـه 
برداري غیر بهینه از منابع زایی، و بهرهها و بیابانجنگل

هاي بدون بازیافت و مشکالت ناشـی از  آبی، ایجاد زباله
محیطـی  شکالت زیسـت ریزگردها، از جمله مسائل و م

باشـد.  استان البرز و بـه خصـوص کالنشـهر کـرج مـی     
هـاي  مطابق نتایج حاصل از مطالعـه حاضـر شهرسـتان   

استان البـرز از نظـر توسـعه و برخـورداري از پایـداري      
محیطــی از تفــاوت چشــمگیري هــاي زیســتشــاخص

  برخوردار هستند.  
نشــان  sawبنــدي تکنیــک نتــایج حاصــل از رتبــه

ترتیـب  هاي کـرج و طالقـان بـه   شهرستانکه، دهد می
ــرین   ــوردارترین و محرومت ــتانبرخ ــر  شهرس ــا از نظ ه

محیطـی شـهري در سـطح اسـتان     هاي زیستشاخص

تـوان بـه تعـداد    البرز هسـتند. از دالیـل ایـن امـر مـی     
زیسـت  هاي متولی رسیدگی به مسـائل محـیط  دستگاه

شهري نظیر نهادهاي متعدد دولتی همچـون، سـازمان   
زیست کشور، نهادهـاي عمـومی نظیـر:    حیطحفاظت م
هاي تابعـه و  ها، شوراي اسالمی شهرو سازمانشهرداري

هـاي مـردم نهـاد)    در آخر نهادهاي خصوصی (سـازمان 
ـ    طـوري بیان کرد. به دلیـل سـاختار   هکـه ایـن نهادهـا ب

نامناسب و ناهماهنـگ درون سـازمانی بـا یکـدیگر بـه      
ـ   امطلوب و نوعی باعث ایجاد گسست افقی و مـدیریت ن

انـد.  محیطـی گردیـده  حتی تشـدید مشـکالت زیسـت   
هــاي زیسـت در پـروژه  اسـتفاده از متخصصـین محـیط   

ساخت و سـاز شـهري، ایجـاد سـتاد همـاهنگی میـان       
هاي دولتـی و غیردولتـی در زمینـه مشـکالت     دستگاه
محیطی، افزایش آگاهی مدیران شهري نسبت به زیست

رهـاي مــؤثر  زیسـت و ... از جملـه راهکا  مسـأله محـیط  
جهــت جلــوگیري از بــروز مــدیریت نــامطلوب و بــروز 

  باشد.محیطی در سطح شهرها میمشکالت زیست
  

  گیرينتیجهجمع بندي و 
حفظ محـیط زیسـت و حرکـت بـه سـوي توسـعه       
ــه       ــورد توج ــه م ــت ک ــائلی اس ــه مس ــدار از جمل پای
سیاستمداران و برنامه ریزان در سطح کالن قـرار دارد.  

صـر و عوامـل طبیعـی و انسـان     زیست شامل عنامحیط
ساخت است که در پهنـه جغرافیـاي زیسـتی پراکنـده     
است. این عناصر شـامل عوامـل فیزیکـی، بیولـوژیکی،     
اجتماعی، اقتصادي و زیبایی شناختی است که بر افراد 

زیسـت  جامعه تأثیرگذار است. به عبارت دیگـر محـیط  
عبارت اسـت از محیطـی کـه فرآینـد حیـات را در بـر       

و با هم بر هم کنش دارند و زیست کره را در بر گرفته 
  ).  2: 1392زردي و همکاران، گیرد (گلمی

کند کـه دولـت و   شرایط امروزي شهرها ایجاب می
ها و نهادهاي عمومی اقدام به بررسی، تجزیـه و  سازمان

تحلیــل و ارزیــابی کیفیــت شــهرها از جهــات مختلــف 
ی پایداري پژوهش حاضر در پی بررسی و ارزیاب نمایند.

هـاي اسـتان البـرز    محیطـی شهرسـتان  و توسعه زیست
کارهـاي اصـولی   جهت شناخت وضع موجود و ارائـه راه 

محیطــی جهــت پیشــگیري و حــل مشــکالت زیســت 
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هـاي مـذکور از طـرف مسـئولین و مـدیران      شهرستان
باشد. مطابق اطالعات بدست آمده از تجزیـه  شهري می

بـا مقـدار    هـاي کـرج  هاي پژوهش، شهرستانو تحلیل
) و نظرآباد 0,48978)، ساوجبالغ با مقدار (0,63953(

) بـه ترتیـب در سـه رتبـه اول تـا      0,22405با مقدار (
) در رتبـه  0,20817سوم، شهرستان اشتهارد با مقدار (

) 0,1656چهارم و در پایان شهرستان طالقان با مقدار (
در رتبه آخر قرار دارند. در آخر با توجه به نتایج بدست 
آمده، جهت حفظ پایداري و ثبات اکوسیسـتم شـهري   
ــهري و    ــئولین ش ــدیران و مس ــه م ــئولیت و وظیف مس

هـا، پایـداري از   همچنین شهروندان و در مجموع انسان
هـا و  زیست شهري و پیشگیري از انـواع آلـودگی  محیط

محیطی در بستر شهرهاست چرا کـه  آالیندهاي زیست
روز آثار جبـران  اعتنایی به بستر طبیعی شهر باعث ببی

هـا شـده و   ناپذیري در مقیاس کالن بر زنـدگی انسـان  
شود به طور روز افزون آثار نامطلوبی بر بسـتر  باعث می

   ها وارد گردد.طبیعی وارد زندگی شهري انسان
  

  پیشنهادها
در راستاي تحقق به اهـداف پـژوهش، راهکارهـایی در    

  شود:قالب پیشنهادات به شرح زیر ارائه می
  اد الگوي پایدار جهت ساخت  سازهاي شهري.  ایج -
هـاي مـرتبط بـا هـدایت و     تأمین و بهبود زیرساخت -

  هاي خانگی و صنعتی. تصفیه فاضالب
هاي تولیـدي  یابی مناسب و دفع بهداشتی زبالهمکان -

  زیست طبیعی.  جهت حفاظت از محیط
مشــارکت نهادهــاي دولتــی و مردمــی از جملــه      -

آمـوزش و تـرویج فرهنـگ     هـا در زمینـه  شهرداري
  زیست.  حفاظت از محیط

ایجاد پوشش گیاهی و کاشت جنگل مصنوعی جهت  -
  جلوگیري از افزایش بیابان.  

زیست در تهیه و اجراي استفاده از متخصصین محیط -
  هاي شهري.پروژه
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