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 (استان اردبیل موردی: مطالعة) محیطیپایداری  و ارزیابی سنجش

 ، ایراناردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، ریزی شهریو برنامه دانشیار جغرافیا - *فرحسین نظم

 ، ایراناردبیل، نشگاه محقق اردبیلیدا، ریزی شهریو برنامه جغرافیا دکتری یدانشجو -علوی  سعیده

 ، ایراناردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، ریزی شهریو برنامه جغرافیا دکتری یدانشجو -عشقی چهاربرج  علی

 ، ایراناردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، شناسیزمین استادیار -غالمرضا احمدزاده 
 

 79/66/6931پذيرش:   52/70/6931وصول: 

 چکيده
و زيسنت برجناي اذاشنت هاي پيرامون صنعت و اثراتی که صننعت روي محيطبحث ةتوسع

 راتريشنه در تكکّن ،پاينداري. شندپارادايم پايداري در جهنان  ، سبب ايجادجمعيّتافزايش 

 و اجتمنايی، اتتانادي است کنه مسنا   چندبعديي اپديده وزهمحيطی داشته و امرزيست

هدف سنجش و ارزينابی پاينداري  پژوهش حاضر با ،وراز اين ؛ايردرا دربر می محيطیزيست

هاي اسنتان اردبين  محيطی در شهرسنتانتوسعه به لحاظ ابعاد اتتاادي، اجتمايی و زيست

آمنارايري سنال  تان اردبي  بر پايةشهرستان اس 71شام   ،آماري جامعةصورت ارفته است. 

 71محيطی مشتم  بر يی و زيستاتتاادي، اجتما كةمؤلّاز  ،. براي ارزيابیاست 7939و  7936

در اين  محيطی استكاده شده است.شاخص زيست 74شاخص اجتمايی و  72شاخص اتتاادي، 

و بنراي تحلين   مدل تحلي  شنبکه از ،هاشاخص از هريک نسبی تيّاهمّ بيان براي ،پژوهش

ن ايناز م دهد کنهنتايج پژوهش نشان می .است شده استكادهاز مدل بارومتر پايداري  ،هاداده

پاينداري بيشنتري  ،محيطینسبت به اجتمايی و زيست ،عد اتتااديبُ ،پايداري اانةابعاد سه

ط پايداري و بعند در سطح متوسّ 423/1 و 484/1 ارزش با ،دارد. شاخص اتتاادي و اجتمايی

از  ،ناپايدار ترار دارد. بر اسنا  رفناه انسنانی تقريباًدر سطح  989/1ارزش  محيطی بازيست

 سطح تقريباً ناپايندار، هشنت شهرسنتان در سريين، تنها مطالعه شهرستان مورد 71جموع م

ط و پايداري متوسّ در سطح سوارآباد و بيلهشهر، نمين، پار خلخال، کوثر، ارمی، نير، مشگين

 ،از نظنر رفناه اکوسيسنتم ،همچننين ر سطح تقريباً پايدار ترار دارنند؛د ،اردبي  شهرستان

ارمنی، نينر، سنريين، نمنين،  د هكت شهرسنتانندهمطالعه نشان می موردهاي شهرستان

آباد و اردبي  در کوثر، پار  تقريباً ناپايدار و سه شهرستان ،شهر و خلخالينگمشسوار، بيله

 ط ترار دارند.سطح پايداري متوسّ

 .سنجش، ارزيابی، پايداري، بارومتر، اردبي  :يکليدواژاان 

                                                                                                                                                                                   
 E-mail: nazmfar@uma.ac.ir               73699763373. نویسندة مسئول: *
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 مهمقدّ
. ب ه وج ود آم دی در زن دگی بش ر چش مگیر اترتغیی سراسر دنیا،  درآن  صنعتی در اروپا و گسترش بانقال با آغاز

ای ن رون د ادام ه داش ته و ک ه  ط وریهب جهان ش د.  جمعیّتافزایش تولید غذا و پیشرفت بهداشت، سبب افزایش 

، 6)س ازمان مل ل ف زایش یاب دا میلیارد به نه میلیارد شش ازجهان  جمعیّتشود در اواسط قرن حاضر، می بینیپیش

جدی دی  زیس ت ب ه مش  التصنعتی، آلودگی و نابودی مح یط معةگسترش جاهمراه با  ،جمعیّتافزایش . (5772

 ق رار گرف ت نظ ر م دّرش د  جایب هبه توس عه  توجّهد که جهان به صدا درآورد. اینجا بوتبدیل و زنگ خطری را در 

ب رای  توس عه در ق رن بیس تم ةعم ده ای رهیافت. (5771، 9؛ ب ر7655، 5؛ نوتون6939سرایی و علیزاده شورکی، )

 ،، وابس تگی، اقتا اد نئ ولیبرالیس ازیمدرنیزهش امل  یادش دهفاق ات ناش ی از اتّ هایبحرانپاسخگویی به مسائل و 

ق رن  آخ ر موض و  روز ده ة عنوانب هپای دار  ةتوس ع رهیاف ت، هاآنبه دلیل ناکارآمدی  که بود و غیره تناوبی ةتوسع

گ زارش براتلن د ش ناخته  عنوانب همشترک ما که  در کنفرانس آیندة شدنمطرحاز  پس 6327 دهةدر اواخر  بیستم

یک دس تور ک ار جه انی ب رای تغیی ر در مفه و  و  شدنمطرح ،. نتیجه این کنفرانسعمومی یافتشود، پذیرش می

 ،پای داری(. 6330، 0؛ روزلن د5779و هم  اران،  1؛ ب ارتون5773، 2؛ ویتفرد5772، 9)کاون و شنتونعمل توسعه بود 

 طورب هبع دها  و آم ده پدی د محیطیزیس ت رتف ّ  و اقتا اد در آن آغاز از ،ریزیبرنامه مهمّ مفاهیم از ی ی عنوانبه

 (.  5769و هم اران،  2)هیرمث است شده استفاده توسعه ارزیابی برای ایگسترده

ش ناخت رواب ط انس ان و  راهنگ ر از توس عه، از و آین ده ی پارچ هی  ردی پایدار، فراین د دس تیابی ب ه رو توسعة 

)ج اودان و هم  اران،  هاانس ان ب ر حق وه هم ة تأکی دبهبود این روابط ب ا  منظوری بهعقالن و مداخلة زیستمحیط

در نظ ر ه ا و نیازه ای م رد  و ب ا به خواست توجّهت است که همواره با مدّحاصل ت امل طوالنی( و همچنین 6932

ه ای توس عه ه ا و برنام هتالیّتمامی فعّ ةسرلوحتغییر یافته و  ،گرفتن شرایط سیاسی، اقتاادی، اجتماعی و محیطی

حال ت تع ادل و  ،پای دار ةتوس ع .(5765 ،ف رنظم ؛5769هم اران،  و 3؛ میشل6937، ولیپور و شاهنوری) شده است

ا ادی و ، پای داری اقتزیس تمحیطسه اصل پای داری در  (6935باغ، )مل ی و دامن توازن میان ابعاد مختلف توسعه

ی   ی از  عنوانب  هو ( 5765، 67م ورفی ؛5772 و هم   اران، مت   ان ؛6936محم  ودی و ماج د، ) پای داری اجتم  اعی

 محیط ی و کالب دی اس تاهداف اساسی در جغرافیا، در جستجوی تقویت ابعاد اقتاادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست

ب ا  (.6936ن ااد و محم دی، )ح اتمی داردتوجّه خاص  محیطیزیستمالحظات  و به (6935اران، )میرکتولی و هم 

حفاظ ت  زی را ؛اس ت مه مو اقتاادی بسیار  پایدار، پایداری اجتماعی ةمحیطی در توسعت مسائل زیستیّاهمّ وجود

در  (.6935و رض ائی،  )ض رابی معناس تاقتا ادی توس عه، ب یب ه ابع اد اجتم اعی و  توجّ ه بدون ،زیستمحیطاز 

س ازی تواقعیّ  رد و ب کنامروزی دعوت می ةجامع فراتر ازیایی، ؤای ررا به ایجاد جامعه انسان، توسعة پایدار ،حقیقت

 اص ل دو عنوانب ه توانن دم ی پای داری و گی ریان دازه(. 2: 5772، 66)پریب و نمایدمی تأکیدهای آتی آن برای نسل

                                                                                                                                                                                   
1- United Nation 

2- Newton 

3- Baker 

4- Cowen & Shenton 

5- Withford 

6- Barton 

7- Roseland 
8- Hiremath 

9- Michael 

10- Murphy 

11- Pripco 
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، و هم  اران مق د ه دایتی) کنن د مقابله رمؤثّ طوربه اقتاادی و اجتماعی محیطی،یستز مش الت با ناپذیر،جدایی

 گذش ته و پ س از آن ب وده جه ان در ط ول ده ة عی از اش ال در سرتاس ردر طیف متنوّ ،ارزیابی پایداری (.5769

ا میم بگیرن د ک ه چ ه گذاران کمک کرد تا تسازان و سیاستتوان به تامیمکه با آن می (5760و هم اران،  6)پاپ

 (؛676: 6925فراه انی، )دهن د ای پای دارتر انج ا  در ت الش ب رای س اختن جامع ه - ی ا نبای د - اق داماتی را بای د

گ ذاری توس عه، الز  اس ت ارزی ابی ج امعی از منظور تدوین زیربن ای علم ی و منطق ی ب رای سیاس تبههمچنین 

، 5)یس وری ف اقتا ادی، اجتم اعی و محیط ی انج ا  ش ودمختل  هایشاخصنظر  مناطق از ةتوسعت موجود وضعیّ

ی ا س نجش پای داری، ارائ ه نم ایی  گی ریهدف از اندازه ،یکلّ طوربه (.5767و هم اران،  9یو ؛5765 ،فرنظم؛ 5767

طیفی از پایداری کام ل ت ا ناپای داری کام ل امت داد  صورتبهتواند پایداری در سطح فضاست که می وضعیّتی از کلّ

؛ ی اری 6937، ی اری حا ار و هم  اران) ر بر پایداری را فراهم سازدهای شناسایی عوامل مؤثّزمینه ،در نهایت یابد و

   (.6932حاار و باختر، 

ی چش  مگیری را در جمعیّت  های اخی  ر اف  زایش ک  ه در ده  ه اس  ت یهایاس  تان از جمل  ه ،اس  تان اردبی  ل 

نف ر ب ر می زان  13092، 6937 ت ا 6922های بین س ال که یطوربه ،ه استهای شهری خود تجربه کردگاهس ونت

توزی    موج ب ،صورت طبیعی و چه مه اجرتچه به ،جمعیّتاین افزایش  شهری افزوده شده است و نتیجة جمعیّت

 .های ش هری اس تان ش ده اس تگاهبروز مش الت ناپایداری شهری در س ونتو شهری  نامتعادل ام انات و خدمات

م رزی، در  یاس تان عنوانب ه ،سرزمینی کشور ت استان اردبیل در پهنةیّو اهمّ به ضرورت باال هتوجّبا  حاضر، پاوهش

 محیطیزیس تاقتا ادی، اجتم اعی و  هایف همؤلّاستان به لح ا   هایشهرستانارتباط با روند پایداری و ناپایداری 

ر، ض من شناس ایی م وارد و عوام ل ت ا از ای ن رهگ ذ اس تو درپی بررسی و واکاوی ابعاد مورد اش اره  گرفتهصورت

 ،روای ن  از اس تان اردبی ل را هم واره کن د؛ هایشهرس تانپای داری در  ناپایداری، مسیر حرکت به س وی ساززمینه

 هایف همؤلّب ه لح ا  اس تان اردبی ل  هایشهرس تاندر سنجش و ارزی ابی پای داری توس عه  هدف باپاوهش حاضر 

ک ه  اس تپ اوهش ای ن  هایپرس شت رین مهم ،شده است. در این راستاا  انج محیطیزیستاقتاادی، اجتماعی و 

از  ،اس تانای ن ه ای شهرس تانو اس ت   چگون هاستان اردبیل  هایشهرستاندر  توسعة پایدار هایشاخص توضعیّ

  ر رفاه انسانی و رفاه اکوسیستم در چه سطحی از پایداری قرار دارندنظ

 مورد بررسی ةفی منطقمعرّ

 95´ت ا  90˚و  92´ک ه ب ین  مرب   کیل ومتر 60210 بیل در قسمت شمالی فالت ایران با وس عتی مع ادلاستان ارد

 ،ای ن اس تانهار گرینویچ ق رار دارد. النّطول شرقی از ناف 92˚و  22´تا  90˚و  97´عرض شمالی از خط استوا  93˚و

 .اس ت گرفت ه ب رجغرافی ایی را درعرض  ةبه دو درج نزدیک جنوب - در جهت شمال ،و طویل خود ش ل کشیده اب

 695 ،آن ت رین نقط ةترین و غربیکیلومتر و فاص لة ش رقی 532ة آن در حدود طنق ترینجنوبی و ترینشمالی ةفاصل

جمه وری  ، از ش مال ب هاس تانای ن . مس احت ای ران اس ت %6/6مع ادل ،اردبی لمس احت اس تان  کیلومتر اس ت.

استان زنج ان و از غ رب ب ه آذربایج ان ش رقی مح دود اس ت. ب ر  هجنوب باز  ،استان گیالن ، از شره بهآذربایجان

 06بخ ش،  53ش هر،  51شهرس تان،  67اس تان اردبی ل دارای  ،6937س ال  آبان م اهاساس تقسیمات کشوری در 

)ش  ل  (6937 مس  ن، و )نتایج تفایلی سرشماری عمومی نف وس آبادی دارای س نه بوده است 6131دهستان و 

6.) 

                                                                                                                                                                                   
1- Pope 

2- Yasouri 

3- Yu 
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 مطالعه مورد نقشة محدودة. 7شک  

 هاروشو مواد 
تحقی ق اس تفاده ش ده اس ت.  ی برای نگارش مبانی نظری و پیشینةای و اسناداز مطالعات کتابخانه ،در این پاوهش

. ب رای ارزی ابی از س ه اس ت 6939 و 6935آمارگیری س ال  شهرستان استان اردبیل بر پایة 67 آماری شامل عةجام
ش اخص  69ش اخص اجتم اعی و  61شاخص اقتا ادی،  67محیطی مشتمل بر اعی و زیستاقتاادی، اجتم فةمؤلّ

 6در ج دول  ،شده به تف یک ابع اد مختل ف پای داریها و معیارهای انتخابفهمحیطی استفاده شده است. مؤلّزیست
 نشان داده شده است.

محیطی و زیس ت اد مختل ف اقتا ادی،ها در ابعشده از روش اسنادی مرتبط با هرکدا  از شاخصاطاّلعات گردآوری
های سنجش پای داری، ابت دا ها به مدلوارد کردن داده بندی شده، سپس برایسازی، طبقهشاخص اجتماعی پس از

های خا  تهیّه شد. در این مرحله، ارزش اوّلیّ ة مرب وط ب ه ه ر نم اگر وارد ش د. در مرحل ة دوّ ، ج دول جدول داده
س و ب ا ی  دیگر ه م ه ای خ ا های موجود در جدول دادهشد. از آنجا که برخی از شاخصسو تهیّه های خا  همداده

مقی اس تهیّ ه های همسو شدند؛ سپس جدول دادهها همهای منفی، تما  دادهنیستند؛ از راه مع وس کردن شاخص
ی واح د متف اوتی اس ت؛ ه ا داراشد؛ در این مرحله، با توجّه به این ه هر کدا  از نماگره ای موج ود در ج دول داده

ای ن بررس  ی، از روش  مقی  اس ک ردن، ام   ان مقایس ه و بررس  ی تطبیق ی آنه  ا ف راهم ش  د. دربن ابراین، از راه ب ی
 (:6اند )رابطة مقیاس شدههای موجود بیسازی فازی شاخصمقیاسبی

=rij                        6رابطة 
xij-xj

min

xi
max-xj

min 

xjا ، i: براب ر ارزش ش اخص xijرود،های مثبت به ک ار م یمقیاس کردن شاخصدر این فرمول که برای بی
min براب ر :

xiا  و iکمینة شاخص 
maxبرابر بیشینة شاخص :i  (:5ا  است )رابطة 

=rij                         5رابطة 
xj
max-xij

xi
max-xj

min 

xjا ، i: برابر ارزش شاخص xijرود،های منفی به کار میمقیاس کردن شاخصکه برای بی در این فرمول 
min براب ر :

xiا  و iکمینة شاخص 
maxبرابر بیشینة شاخص :i .ا  است 
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 استكاده در پژوهش هاي موردشاخص .7جدول 

 شاخص كهمؤلّ

ي
ااد

اتت
 X1 اشتغال نرخ X6 شدهاعال  شغلی هایدرصد فرصت 

X2 نرخ اشتغال زنان X7 نرخ مشارکت اقتاادی 

X3 نرخ اشتغال مردان X8 نرخ مشارکت اقتاادی زنان 

X4 جمعیّت کلّبه الفعّ جمعیّت نسبت X9 نرخ مشارکت اقتاادی مردان 

X5 شاغالن  کلّبه اانمتخاّ درصد X10 لبار ت فّ مع وس 

ی
ت محيط

س
زي

 

X11 دیم و آبی کشاورزی هایزمین مساحت X18 های موجودخانهتافیه درصد 

X12 طبیعی هایجنگل درصد مساحت X19 فاضالب انشعاب درصد 

X13 آب مارف مع وس سرانة X20 هادرصد پسماند تحت مدیریت بیمارستان 
X14  ش رب آب شب ة پوشش تحت جمعیّتدرصد 

 شهری

X21   آوری و درصد خانوارهای روس تایی دارای روش بهداش تی جم
 دف  فاضالب

X15 شهری سبز فضای سرانة X22 ش  ب ه عم  ومی آب  درص  د خانواره  ای روس  تایی برخ  وردار از
 آشامیدنی

X16 مرات  درصد مساحت X23 آوری و دف  زبالهروش بهداشتی جم  خانوار روستایی دارای 

X17 نهساال بارش میزان X24 زیرزمینی هایآب مناب  ةساالن مع وس درصد تخلیة 

ی
اجتماي

 

X25 
 خ  دمات و اجتم  اعی ت  أمین ش  دگانیمهب

 درمانی

X33  جمعیّتمع وس تراکم 

X26 جمعیّت رشد نرخ X34 یباسواد نرخ 

X27  سوادآموزی نهضت جمعیّتدرصد X35 نسبت ازدواج به طاله 

X28 دتولّ بدو در زندگی به امید X36 مس ونی واحدهای مساحت میانگین 

X29 ُخانوار عدب X37 شهرنشینی نرخ 

X30 شهر ادارة در مشارکت به تمایل درصد X38 سال 2 زیر کودکان واکسیناسیون سطح پوشش 
X31  ماه 6 از کمتر نوزادان میر ومع وس مرگ X39 غبار و گرد شیمیایی عامل معرض در شاغلین مع وس درصد 

X32 خودکشی به اقدا   وس درصدمع X40  ّگر  5277 از کمتر وزن با دینمع وس درصد متول 

 ه ا، محاس بةهای تحلیل ش اخصترین گا مهم د، ی ی ازشه های نهایی تهیّجدول شاخص ،آخر در مرحلة 

ورت آم ده، ص دستی بههاکدا  از شاخص اعمال میزان ارزش هر راهاز  ،این کار .ارزش نهایی هر شاخص است

 نظرسنجی از نخبگان به که از راه آن تیّارزش هر شاخص در ضریب اهمّ ،منظور، در این مرحلهگیرد. بدینمی

 شده استفاده تحلیل شب ه مدل از ،هاشاخص از یک هر نسبی تیّاهمّ بیان ضرب شده است )برای دست آمده،

ط به هر ش اخص را در ابع اد مختل ف نش ان ارزش واقعی و نهایی مربو ،آمدهدستههای بداده ،5 است(. جدول

 دهد.می

 استكاده در پژوهش هاي موردوزن شاخص .6جدول 

 شاخص وزن شاخص وزن شاخص وزن شاخص وزن

799/7 X31 799/7 X21 757/7 X11 796/7 X1 

760/7 X32 792/7 X22 759/7 X12 756/7 X2 

759/7 X33 793/7 X23 769/7 X13 753/7 X3 

790/7 X34 795/7 X24 750/7 X14 755/7 X4 

762/7 X35 769/7 X25 796/7 X15 752/7 X5 

797/7 X36 769/7 X26 756/7 X16 766/7 X6 

769/7 X37 756/7 X27 760/7 X17 762/7 X7 

799/7 X38 726/7 X28 759/7 X88 760/7 X8 

759/7 X39 762/7 X29 765/7 X19 762/7 X9 

792/7 X40 751/7 X30 753/7 X20 762/7 X10 
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 ط ارزش نه ایی ه ر ش اخصه ا، متوسّ  سنجش می زان پای داری ش اخص منظوربهدر این مدل  ،در نهایت 

در ای ن  نمایانگر میزان پایداری ه ر ش اخص اس ت؛ - ارزش صفر تا یک - مدهآدستهشود و عدد بمحاسبه می

 صفر به معنای ناپایداری کامل و یک به معنای پایداری کامل است. ،مدل

 نتايج

 ه رک ه محیط ی اقتاادی، اجتماعی و زیست ابعاد ،با استفاده از مدل بارومتر پایداری ،ل پاوهشاوّ در قسمت

 وض عیّت 6بندی پرس  ات آل نطبقهگیری و سپس بر اساس های مختلفی است اندازهمشتمل بر شاخص کدا 

پایداری، رف اه  ةگاند سهابعا گیریاز اندازه پس .شودنشان داده می نمودارروی پایداری آنها تعی ین و نتایج آن 

محیط ی و رف اه انس انی ش امل برابر با بعد زیس ت ،د. رفاه اکوسیستمشواکوسیستم و رفاه انسانی محاسبه می

 میانگین بعد اجتماعی و اقتاادی است.

ب ه  توجّه باشاخص استفاده شده است.  67از  ،های استان اردبیلشهرستان برای سنجش پایداری اقتاادی

، 753/7اشتغال م ردان( ب ا امتی از  )نرخx3  و 796/7اشتغال( با امتیاز  )نرخ x1شاخص  ،آمدهدستههای بوزن

های اس تان در پایداری شهرستانرا ثیر ، کمترین تأ766/7ل( با امتیاز مع وس بار ت فّ) x6بیشترین و شاخص 

ه ای تحلیل وپای داری و تجزی ه  ب ا م دل ب ارومتر اساس تلفیق نتایج حاص ل از م دل تحلی ل ش ب ه دارد. بر

 (، نم ین972/7) آب ادهای پ ارسناپای دار، شهرس تان 692/7 ارزش اقتا ادی شده، شهرستان سرعین باانجا 

( دارای 239/7) نی  ر ( و206/7(، ک  وثر )261/7) گرم  ی (،931/7) ش  هر(، مش  گین953/7) (، خلخ  ال965/7)

ک دا  از ( تقریب ا  پای دار هس تند. هیچ119/7) س وارو بیل ه( 151/7) های اردبی لط و شهرستانپایداری متوسّ

نظر میزان پایداری اقتا ادی  استان اردبیل از کلّ. نیستنددارای پایداری کامل  ،ازلحا  اقتاادیها شهرستان

 (.5 )ش ل قرار دارد طمتوسّ پایداری وضعیّتدر  922/7با امتیاز 

شود که بیش تر ب ا ابع اد عنوان ی ی از ابعاد اصلی شناخته میهب ،توسعة پایدار، بعد اجتماعین ابعاد ایمدر 

 غی ره مح وری، مش ارکت، توانمندس ازی ونگری، عدالتمفاهیمی مانند آیندهت زندگی همگا  است و بر کیفیّ

یر ها و جایگاه آن در می ان س افهدلیل عد  اجما  بر سر مؤلّا بهامّ ،(19: 6931زاده، مافی و عبداله) تأکید دارد

 .های بسیار متفاوتی با آن برخورد شده استدر عمل به گونه ،توسعة پایداراجزاء 

 
 هاي استان اردبي رادار پايداري اتتاادي شهرستان .6شک  

                                                                                                                                                                                   
1- Prescott Allen 
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عنوان یک عنار در کنار عناصر ده پایداری اجتماعی نه بهشش الت توسعة پایدار روی ردهای جدیددر  

 فرهن گ، محیطزیس ت و سیاس ت دی ده ش ود اصر ش امل اقتا اد،عن همةبل ه عناری دخیل در  ،دیگر

ی است که وضعیّتبه  رسیدنی، پایداری اجتماعی به معنای طور کلّبه(. 92: 6939زاده و هم اران، )واعظ

ن ی ا تیافتن به س طح منطق ی از آرام ش، داش  دست)خود  ضروری نیازهای شوند قادر جامعه افراد ةمه

نه در بهداش ت و الهای برابر و عادقه زندگی کردن، دسترسی به فرصتالعو بادار و هدفمند یزندگی معن

به مطالعات مب انی نظ ری و  توجّه(. با 21: 6937و هم اران،  سالمی) برآورده کنندرا  ه(آموزش برای هم

ش اخص  61های اس تان اردبی ل از جتماعی شهرستانسنجش پایداری ا برایات، اطّالعدر دسترس بودن 

و  X25بیشترین و شاخص  726/7د( با امتیاز )امید به زندگی در بدو تولّ X28 شاخصشده است.  استفاده

X37 کمت رین ت أثیر را روی  769/7ب ا امتی از مش ترک  مین اجتماعی و نرخ شهرنشینی(شدگان تأ)بیمه

های هرستانش ،شدههای انجا تحلیل واساس تجزیه  اند. برپایداری اجتماعی محدودة مورد مطالعه داشته

تقریبا  ناپایدار  وضعیّتدر  ،931/7سوار با امتیاز و بیله 913/7، نیر با امتیاز 997/7کوثر با ارزش اجتماعی 

آباد شهر، نمین، اردبیل و پارسگرمی، سرعین، خلخال، مشگین ها به ترتیبشهرستان سایراند. قرار گرفته

نظر  استان اردبیل نیز از کلّط قرار دارند. ایداری متوسّپ وضعیّتدر  17/7تا  97/7ارزش اجتماعی بین  با

 (.9)ش ل  قرار دارد طمتوسّ پایداری وضعیّتدر  ،913/7با امتیاز  جتماعیمیزان پایداری ا

 توجّ هل ذا  ،بوده توسعة پایدارریزی یند برنامهاترین ابزار در فرعنوان ی ی از مهممحیطی، بهارزیابی پایداری زیست 

محیط ی در ت پای داری زیس تیّ به اهمّ توجّه . باناپذیر استها امری اجتنابریزیها و برنامهگذاریسیاست به آن در

آوری و )روش بهداش تی جم   X23شاخص برای سنجش استفاده شده اس ت. ش اخص  69 ،این قسمت از پاوهش

را ثیر به ترتیب بیش ترین و کمت رین ت أ ،765/7)درصد انشعاب فاصالب( با امتیاز  X19و  793/7دف  زباله( با امتیاز 

ه ا ب ا م دل ب ارومتر پای داری از ت ش اخصیّ با تلفیق نتایج ض ریب اهمّ ،نهایت محیطی دارد. دردر پایداری زیست

(، 962/7(، نم ین )523/7(، س رعین )501/7(، نی ر )519/7شهرستان گرمی ) 0 ،شهرستان مورد مطالعه 67مجمو  

های تقریب ا  ناپای دار و شهرس تان وض عیّتدر به ترتیب ( 932/7شهر )( و مشگین925/7) (، خلخال926/7سوار )بیله

اس تان اردبی ل نی ز  کلّط پایداری قرار دارند. متوسّ وضعیّت( در 221/7( و اردبیل )933/7آباد )(، پارس992/7کوثر )

 (.9)ش ل  قرار دارد پایدارتقریبا  نا وضعیّتدر  ،929/7 با امتی از محیطیزیستنظر میزان پایداری  از

 
 هاي استان اردبي رادار پايداري اجتمايی شهرستان .9 شک 
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 استان اردبي  هايشهرستان محيطیزيسترادار پايداري  .4 شک 

س وار، های اردبی ل، بیل هنظر بعد اقتاادی شهرس تان تحقیق، از گانةابعاد سههای حاصل از اساس یافته بر 

آب اد، خلخ ال، س رعین و نم ین پای دارتر پارس ،نظر بعد اجتماعی گرمی و نیر پایدارتر و ازشهر، کوثر، مشگین

محیطی ب االتر از دیگ ر دو بعد زیست ،مطالعه های مورداز شهرستان یکیچهاین درحالی است که در  ؛هستند

 (.2 اقتاادی و اجتماعی نیست )ش لبعد 

 ،محیط یو زیس ت اجتماعی، اقتاادی نظر پایداری از استان هایشهرستان وضعیّتکردن ص مشخّاز  پس 

 ارزی ابیرف اه اکوسیس تم  و رف اه انس انی نظ ر ازدوب اره اس تان  هایشهرستاناساس مدل بارومتر پایداری  بر

عنوان رف اه اکوسیس تم و می انگین محیطی بهزیست هایشاخصصورت که امتیازهای مربوط به اند؛ بدینشده

می انگین  ب ا محاس بةو  فاه انسانی در نظر گرفته شده اس تعنوان راقتاادی به ماعی واجت هایشاخصامتیاز 

انسانی و رفاه اکوسیستم ش ده اس ت  ترسیم نمودار رفاه اقدا  به ،استان هایشهرستانارزش پایداری هریک از 

  (.1)ش ل 

تقریب ا  ناپای دار،  535/7شهرس تان س رعین ب ا امتی از  ،اساس رف اه انس انی بیانگر آن است که بر ،1ش ل  

ط و شهرس تان اردبی ل سوار دارای پایداری متوسّآباد و بیلهشهر، نمین، پارسخلخال، کوثر، گرمی، نیر، مشگین

 تقریبا  پایداری است. وضعیّتدارای  ،167/7با امتیاز 

 
 پايداري ةاانهاي استان اردبي  در ابعاد سهشهرستان وضعيّت .4 شک 
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(، 501/7) (، نی ر519/7) به ترتیب گرم ی ،محیطی استکوسیستم که همان پایداری زیستاساس رفاه ا بر 

 وض عیّت( در 932/7) ش هر( و مش گین925/7) (، خلخ ال926/7) سوار(، بیله962/7) (، نمین523/7) سرعین

ط متوسّ   توض عیّ( در 221/7) ( و اردبی ل933/7) آب اد(، پ ارس992/7) های ک وثرتقریبا  ناپایدار و شهرس تان

نم ودار رف اه انس انی و رف اه ، 9 با اس تفاده از نت ایج خروج ی حاص ل از ج دول ،پایداری قرار دارند. درنهایت

 (.0 )ش ل شده استترسیم  اکوسیستم

 
 هاي استان اردبي رفاه انسانی و اکوسيستم شهرستان .2 شک 

 شده بر اسا  مدل بارومتر پايداريمحاسبات انجام .9جدول 

 
 ستم استان اردبي رفاه انسانی و رفاه اکوسينمودار  .1 شک 

 رفاه اکوسيستم رفاه انسانی محيطیزيست اجتمايی اتتاادي شهرستان
 221/7 167/7 221/7 239/7 151/7 اردبیل

 926/7 297/7 926/7 931/7 119/7 سواربیله
 933/7 275/7 933/7 177/7 972/7 آبادپارس

 925/7 992/7 925/7 910/7 953/7 خلخال
 523/7 535/7 523/7 990/7 692/7 سرعین
 992/7 921/7 992/7 997/7 206/7 کوثر
 932/7 925/7 932/7 913/7 931/7 شهرمشگین
 519/7 902/7 519/7 999/7 261/7 گرمی
 962/7 932/7 962/7 200/7 965/7 نمین
 501/7 926/7 501/7 913/7 239/7 نیر

 929/7 900/7 929/7 913/7 922/7 میانگین
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 ،رفاه انسانی و رفاه اکوسیستمکه با تلفیق پایداری  دهدمینتایج حاصل از نمودار مدل بارومتر پایداری نشان  

ط قرار دارند. نت ایج نه ایی حاص ل از ناپایدار و پایدار متوسّ تقریبا  استان اردبیل در طبقة هایشهرستانتمامی 

 آورده شده است. 9 استان اردبیل در جدول یهادر شهرستانبه تف یک  ستمرفاه انسانی و رفاه اکوسیپایداری 

ستان حرکت رأس نمودار به سمت شهر ةدهندنشان رادار حرکت به سمت پایداری اقتاادی اس تان اردبیل 

ر عنوان شهرستان مرزی استان با جمهوری آذربایجان و نقش ی ک ه دبه ،سواراست. بیله اردبیل بوده سوار وبیله

د و نبیشتر مناب  اقتاادی را به خود جذب کن اندتوانسته ،عنوان مرکز استانبه بازرگانی دارد و شهرستان اردبیل

های اقتاادی توان به شاخصجمله می د که ازنمناب  اقتاادی در سطح استان شو ةناعادالن باعث توزی  فضای

 م ردان اقتا ادی مش ارکت (، نرخ777/6اقتاادی ) مشارکت و نرخ جمعیّت کلّبه  الفعّ جمعیّت نسبت مانند

که دارای بیشترین تأثیر مثبت در ( 029) مردان اشتغال ( و نرخ250/7زنان ) اقتاادی مشارکت (، نرخ329/7)

 ش غلی ه ای( و فرصت592/7) (، نرخ اشتغال933/7) نرخ اشتغال زنان هایی مانندپایداری اقتاادی و شاخص

 دارن د اش اره ک رد؛ سوارستان بیلهرای کمترین تأثیر مثبت در پایداری اقتاادی شهردا( که 777/7) شدهاعال 

 ارزیابی ادی مورداشاخص اقت 67همچن ین ناپایداری شهرستان توریستی سرعین به این خاطر بوده که از بین 

و تنها شاخص در پایداری اقتاادی سرعین نداشتند ( 777/7) گونه ت أثیر مثبتیشاخص هیچ 2 ،در این پاوهش

 است. بودهکامل دارای تأثیرگذاری مثبت ( 777/6) مردان اقتاادی مشارکتنرخ 

نم ین، اردبی ل و  هایشهرس تان این اس ت ک ه ةدهنداس تان اردبیل نشان جتماعیرادار حرکت پایداری ا 

بهت رین  ،177/7 اعیارزش اجتم با ،آباد. شهرستان پارسندستتر هآل پایداری نزدیکایده وضعیّتآباد به پارس

ک ه دارای بیش ترین ت أثیر مثب ت در جتم اعی های اجمله شاخص از را داشته است؛عمل رد در بعد اجتماعی 

 ب دو در زن دگی به سوادآموزی، امید نهضت پوشش تحت جمعیّت ،بوده آبادستان پارسشهر جتماعیپایداری ا

 ه اییشاخص و( 777/6) طاله به ازدواج ت و نسبتجمعیّ شهر، تراکم ادارة در مشارکت به تمایل د، درصدتولّ

دارای کمترین تأثیر ( 733/7) غبار و گرد شیمیایی عامل معرض در شاغلین درصد ( و733/7) بعد خانوار مانند

 مورد جتماعیشاخص ا 61ن ایمبه این خاطر بوده که از  کوثرت ناپایداری شهرستان همچن ین علّ ؛اندمثبت بوده

 ن وزادان می ر وم رگ  د، میزانتولّ بدو در زندگی به ، امیدجمعیّت رشد نرخ شاخص 9 ،پاوهش در این ارزیابی

در پایداری ( 777/7) گونه ت أثیر مثبتیهیچسال  2 زیر کودکان واکسیناسیون سطح ماه و پوشش یک از کمتر

 است. بودهکامل دارای تأثیرگذاری مثبت ( 777/6خودکشی ) به اقدا  درصد مع وس نداشتند و تنها شاخص

 يداريبارومتر پااسا  مدل  هاي استان اردبي  برسطوح پايداري شهرستان .4 جدول

حالت 

 پايداري

ارزش 

 پايداري
 رفاه اکوسيستم رفاه انسانی

 ناپایدار
77/7 – 
57/7 

- - 

 ناپایدار تقریبا 
97/7 – 

57/7 
 سرعین

 – سواربیله - نمین – سرعین – نیر – گرمی

 شهرینگمش - خلخال

 طمتوسّ
17/7 – 

97/7 

 نمین – شهرینگمش - نیر – گرمی – کوثر – خلخال

 سواربیله - آبادپارس -
 اردبیل - آبادپارس - کوثر

 پایدار تقریبا 
27/7 – 
17/7 

 - اردبیل

 پایدار
77/6 – 

27/7 
- - 
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م ودار ب ه س مت حرک ت رأس ن ةدهندنش ان ،اس تان اردبیل محیطیزیسترادار حرکت به سمت پایداری  

بهت رین عمل  رد  ،هاشهرس تان ةنس بت ب ه بقی  ،عنوان مرک ز اس تانب ه ،است. اردبیل اردبیل بودهستان شهر

ش هری،  س بز فض ای شرب، وسعت آب شب ة پوشش تحت جمعیّت مانند ییهاشاخصدارد. را محیطی زیست

دارای بیش ترین ت أثیر  ،777/6ی از ها ب ا امتبیمارس تان م دیریت تحت پسماند فاضالب و میزان انشعاب تعداد

ت رین کم ،777/7 طبیع ی ه ایجنگل مس احت هایی مانندبوده و شاخصستان اردبیل مثبت در پایداری شهر

 69ن ای مب وده ک ه از  س بببه این  گرمیناپایداری شهرستان  ،همچن ین ؛اندهاشتدر پایداری درا تأثیر مثبت 

 گرم یدر پای داری را ( 777/7) تأثیر مثبتکمترین  ،شاخص 2 ،در این پاوهش ارزیابی ادی مورداشاخص اقت

دارای تأثیرگذاری مثبت ( 777/6) زیرزمینی هایآب مناب  ساالنة تخلیة مع وس درصد داشتند و تنها شاخص

ارزش  ، اجتم اعی ب ا922/7ارزش  پایداری، بعد اقتاادی ب ا گانةان ابعاد سهی، از مدر مجمو  است. بودهکامل 

 اند. را داشته وضعیّتبه ترتیب بهترین تا بدترین  922/7ارزش  محیطی بازیست و 913/7

ی هادر شهرس تانبه تف ی ک  رفاه انسانی و رفاه اکوسیستمحاصل از مدل بارومتر پایداری  ،9 نتایج جدول 

یداری، خلخال، تقریبا  ناپا وضعیّتدهد که در پایداری رفاه انسانی شهرستان سرعین در استان اردبیل نشان می

 وض عیّتدر  ،ط و اردبی لپایداری متوسّ   وضعیّتسوار در آباد و بیلهشهر، نمین، پارسکوثر، گرمی، نیر، مشگین

سوار، خلخال و های گرمی، سرعین، نمین، بیلهتقریبا  پایداری قرار دارند. در پایداری رفاه اکوسیستم، شهرستان

 ط قرار دارند.پایداری متوسّ وضعیّتآباد و اردبیل در و کوثر، پارستقریبا  ناپایدار  وضعیّتشهر در مشگین

 بحث

توس عة به  دستیابی برای که دهدمی نشان را استدالل این از قوی حمایت ،پاوهش مطالعات نتایج ی،کلّ طوربه

در  ؛رار دادج ا م ورد بررس ی ق را یک (زیستمحیط و اجتماعی ،یاقتااد) این توسعه گانةسهباید ابعاد  ،پایدار

طور جداگان ه م ورد توجّ ه به ،داردبر توسعة پایدار مناطق تأثیراتی که هر یک از ابعاد توان می ،بررسی گونهاین

سنجش س طح پای داری م دل  برایشده بهترین ابزار شناخته ،(5771) 6مطابق نظر بلن ،در این میان. دادقرار 

س وی جوام   پای دار ب ا اس تفاده از گی ری حرک ت ب هرای اندازهابزاری ب ،زیرا این مدل است؛بارومتر پایداری 

از ترکی ب دو  ،ای ن م دل پ س ؛(611: 5769و هم  اران  5آراوج و) استمحیطی های انسانی و زیستشاخص

پیام  دهای  ؛(275: 5770و هم   اران،  9سن   ش اخص رف  اه انس  انی و رف اه اکوسیس  تم تش   یل ش  ده اس ت )

های نسبی تراکمی را به بندی نسبی، شاخصمبنای درجه کند و برم ترکیب میه محیطی و انسانی را بازیست

در توان د نگارن دگان را م ی ،ای ن م دل ،ب ه مطال ب ذکرش ده توجّه (. با523: 6935پور، آورد )جمعهوجود می

 .یاری رساند ،هریک از ابعاد روی پایداری منطقه است به اهداف پاوهش که بررسی جداگانة رسیدن

 ؛اس ت توس عة پای دار ةگان نبود تع ادل می ان ابع اد س ه ،مناطق توسعة پایدار مورد در عمده نگرانی لعام 

پایداری محیطی روستاها  وضعیّتدهد که نشان می ،(6923و هم اران ) سب بار فرجی طور که نتایج کارهمان

های ب ر پای داری در ش اخصمبن ی  پ اوهشهای ای ن از پایداری اقتاادی و اجتماعی آنها بیشتر است. یافته

، دلی ل ای ن اس تهای پاوهش حاض ر یافته برع سهای اقتاادی و اجتماعی، محیطی و ناپایداری در شاخص

 ،ه ای روس تاییهای پایداری در دو محیط متفاوت شهری و روس تایی اس ت. در محیطتضاد، سنجش شاخص

غی ره( و اجتم اعی )ن رخ شارکت اقتا ادی و های اقتاادی )نرخ اشتغال، نرخ اشتغال زنان، مپایداری شاخص

                                                                                                                                                                                   
1- Bellen 

2- Araujo  

3- Ness  
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پای داری  ،و در مقاب ل ت رکم ش هرها ب رع س( اجتماعی، امید به زندگی و غی ره نیتأمشدگان باسوادی، بیمه

 ،هم ین عام ل غیره( بیشتر اس ت؛فضای سبز و  های کشاورزی، مساحت جنگل، سرانةزمینمحیطی )مساحت 

یج متف اوتی را در پ ی محیط متفاوت شهری و روس تایی نت ا دوهای پایداری در موجب شده، سنجش شاخص

نیز نشان داد که اختالف و عد  توازن در ابع اد توس عه  حاضرپاوهش  نتایج که است حالی در اینداشته باشد. 

 مشهود است. 

هش در پ او ،به عامل فاصله از مرکز است. این عام ل توجّه ،مناطق توسعة پایدار  در مورد عامل نگرانی دوّ 

ای ن تحلی ل گرفته و نت ایج  ررامورد تحلیل ق ،(6935مل ی و احمدی )و  (6937سیاهوئی و هم اران ) عامری

و ب ا دور ش دن از  اس ت رثّؤم واحی مختل ف عامل فاصله از مرکز، در پایداری ن دهد که پاوهشگران نشان می

از پای داری  ،ی ک ب ه مرک ز اس تاننزدن واحی نشان داد که  حاضر نتایج پاوهش شود.پایداری کمتر می ،مرکز

و هم  اران  6آگ دلو ورا پ اوهش، توس عة پای دارم ورد  ش ده درهای ذکربر نگرانی افزون ؛بیشتری برخوردارند

ای ت وی اهیّ محیط ی در عا ر حاض ر از اهمّپایداری، بعد زیست گانةمیان ابعاد سه نشان داد که در ،(5766)

اردبی ل در محیط ی در اس تان ایج تحقیق حاضر نشان داد بعد زیس تکه نتاست در حالی این برخوردار است. 

 نظر ک املر و س پرنگ کنند، ازخوبی بیان میبه 5کاملر و سپرنگترین سطح قرار دارد. دلیل این تفاوت را پایین

 ،یافت هتوس عهاین اس ت ک ه در کش ورهای  توسعهدرحالیافته و توسعهتفاوت اساسی بین کشورهای  ،(5770)

مس ائل مرب وط  ،توسعهکه در کشوهای درحالحالی  زیستی است درروی مسائل محیط حث پایداری بیشترمبا

 9در یانات ای ،(5767نتایج تحقیقات ی و و هم  اران ) )بعد اقتاادی( به همان اندازه مهم است. به فقر و عدالت

 و اجتم اعی محیط ی،بعاد زیس تارزیابی باید ا است. برای چندبعدی یمفهوم پایدار چین نشان داد که توسعة

 جا مورد بررسی قرار گیرند.یک اقتاادی

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نش ان داد ک ه  5770تا  6332های گانه در سالابعاد سه ،حاضر در پاوهش  

پاوهش شده است. نتایج این رنگ و بعد اقتاادی پررنگ کم توسعة پایدارمحیطی ابعاد زیست ،با گذشت زمان

و همچنین مانند بیشتری دارد  تیّاهمّدر سنجش پایداری ابعاد نسبت به دیگر  ،بعد اقتاادی یز نشان داد کهن

 محیط ی،پای داری )زیس ت که برای سنجش پای داری بایس تی تم امی ابع اد استمعتقد  ،پاوهش حاضر ایدة

 هم  اران و س رور ه ایفت هیا با حاضر پاوهشهمچنین  جا مورد بررسی قرار گیرد؛یک اقتاادی( و اجتماعی

 ب االره ای ن وعی ب ه متغیّکدا  به که هر( 6939) برندک و میزاخانی و( 6939) هم اران و نیاتوکلی ،(6932)

  .استعقیده هماند، اشاره کردهمحیطی استان اردبیل عنوان عوامل مرتبط با پایداری به

های مختلف ی اس تفاده یداری محیطی از شاخصدهد که در ارزیابی پانشان می شدهبررسینتایج تحقیقات  

ابع اد اقتا ادی، اجتم اعی،  ،مشترک است هاپاوهش پاوهش که تقریبا  بین همة ا پارامترهای موردشود امّمی

ارزی ابی پای داری محیط ی، بررس ی ابع اد  توان گف ت الزم ة، میاین اساس محیطی است. برکالبدی و زیست

تحلیل پایداری  برایاستفاده  محیطی( است. به لحا  روش موردماعی و زیستپایداری )اقتاادی، اجت ةگانسه

چراک ه در  برتری دارد؛ها توان گفت، مدل بارومتر پایداری در سنجش پایداری محیطی نسبت به دیگر مدلمی

نیز  رفاه انسانی و اکوسیستمپایداری محیطی، بر سنجش پایداری اقتاادی، اجتماعی و زیست افزون ،این مدل

 .کندارائه را تری از پایداری محیطی تواند نتایج واقعیسنجش است که میقابل 

                                                                                                                                                                                   
1- Agudelo-Vera 

2- Kemmler & Spreng 

3- Yantai 
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 ايرينتيجه
و یافتن راه  توسعة پایدارانسانی،  های جامعةتالیّمحیطی فعّعی، اقتاادی و زیستایجاد تعادل بین ابعاد اجتما

حالت تعادل و توازن می ان  ،پایدار ةوسعت ،. درواق است توسعة پایدارهدف نهایی  ،و روش رسیدن به این تعادل

عنوان ی ی از بهو  اادی و پایداری اجتماعی، پایداری اقتزیستسه اصل پایداری محیطدر  مختلف توسعهابعاد 

 ب ر ک هده د نتایج پاوهش نشان می. است توسعه ةگانسه اهداف اساسی در جغرافیا، در جستجوی تقویت ابعاد

شهر، گرم ی، آباد، نمین، خلخال، مشگینناپایدار، پارس وضعیّترستان سرعین در اساس پایداری اقتاادی، شه

اس اس پای داری اجتم اعی،  س وار تقریب ا  پای دار هس تند. ب رط و اردبیل و بیلهدارای پایداری متوسّ کوثر و نیر

ش هر، نم ین، مش گینتقریبا  ناپایدار و گرمی، سرعین، خلخ ال،  وضعیّتسوار در های کوثر، نیر و بیلهشهرستان

های محیطی، شهرس تاناس اس پای داری زیس ت پایداری متوسط قرار دارند. بر وضعیّتآباد در اردبیل و پارس

آب اد و تقریب ا  ناپای دار و ک وثر، پ ارس وض عیّتش هر در سوار، خلخال و مشگینگرمی، نیر، سرعین، نمین، بیله

 متوسط پایداری قرار دارند.  وضعیّتاردبیل در 

و  913/7ارزش  ، اجتم اعی ب ا922/7ارزش  پای داری، بع د اقتا ادی ب ا گانة، از بین ابع اد س همجمو  در 

های پ اوهش همچنین یافت ه اند؛را داشته وضعیّتبه ترتیب بهترین تا بدترین  ،922/7ارزش  محیطی بازیست

ده د ک ه در اردبی ل نش ان می های اس تانبه تف یک در شهرس تان رفاه انسانی و رفاه اکوسیستمدر پایداری 

ش هر، خلخ ال، ک وثر، گرم ی، نی ر، مشگینتقریبا  ناپای دار،  وضعیّتشهرستان سرعین در  ،پایداری رفاه انسانی

دارن د. در تقریب ا  پای داری ق رار  وض عیّتردبیل در اط و پایداری متوسّ وضعیّتسوار در آباد و بیلهنمین، پارس

 وض عیّتش هر در س وار، خلخ ال و مشگینهای گرمی، سرعین، نمین، بیل هنپایداری رفاه اکوسیستم، شهرستا

در گفتم ان  ،یط ور کلّ ب ه. پایداری متوس ط ق رار دارن د وضعیّت آباد و اردبیل درتقریبا  ناپایدار و کوثر، پارس

عی و اقتا ادی تم امرور سهم عوام ل اجا بهزیست بسیار زیاد بوده امّپایدار، ابتدا سهم محیط توسعة المللیبین

وق ت ایران هیچ های توسعةت عامل اقتااد در برنامهیّا اهمّامّ ،در ایران نیز این فرایند دنبال شد .تر شدبرجسته

در در اس تان اردبی ل اثب ات ک رد.  ی رارنگ نشده است. نتایج پاوهش حاضر، وجود چنین روند و دی دگاهکم

 د:ر واق  شوتواند در ارتقاء پایداری محیطی مؤثّر میزی هایاجرای پیشنهاد ،های پاوهشراستای یافته

در راس تای  ه ا همگ ا  ب ا پای داری اجتم اعی و اقتا ادیمحیطی شهرس تانبه بعد پایداری زیست توجّه 

 ه ای اس تانشهرستان جای روی رد بخشی در توسعةجایگزینی روی رد سیستمی به ؛توسعة پایداردستیابی به 

سوادی، بی اری و مبارزه با بی مدیریت پسماند و طرح تف یک از مبدأ پسماند؛ برنامة اجرایصورت ی پارچه؛ به

ت ق رار دادن اولویّ  ریزی راهبردی در راستای پایداری اقتاادی و اجتماعی؛ها از طریق برنامهفقر در شهرستان

 سطح استان.ها برای ایجاد تعادل فضایی در گذاریریزی و سیاستهای محرو  در برنامهشهرستان

 منابع
 ةهای توس عنابرابریتحلیل ( 6939لو، وحید )نیا، جمیله؛ کانونی، رضا؛ خاوریان گرمسیر، امیر رضا؛ پاسبان عیسیتوکلی

 .6-69(، صص. 61) 2، ايريزي منطقهبرنامه، ای در بخش بهداشت و درمان  استان اردبیلمنطقه

 رتب ة تحلی ل م دل ( ارائ ة6932قی داری، حم دا) ) سجاس ی هره؛صادقلو، طا فرجی سب بار، حسن؛ جاودان، مجتبی؛

، توسعة پايدار محيط جغرافينايی، (مرکزی استان سربند بخش: موردی مطالعة) روستایی نواحی در پایداری

 .63-92(، صص. 6) 6

ي هاهنا و شناخصاي: اصنول، روشريزي محيطی و پايداري شهري و منطقهبرنامه( 6935محمود ) پور،جمعه
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 ، انتشارات سمت، تهران.محيطی پايداري سرزمين

(، ص ص. 29) 56، اطاّليات جغرافيايی، رهیافتی به ش ل پایدار شهری( 6936ا) )نااد، حسین؛ محمدی، روححاتمی

0-5. 

 شهرس تان روس تایی زن ان اجتم اعی پای داری ( سنجش6937اصغر )، علیزادکمیر ، محمدرضا؛ایهمزهمریم؛ سالمی، 

 .22-01(، صص. 6) 3، شناختی زنان )مطالعات زنان(روان -مطالعات اجتمايی سنقر، 

، ش هر ت اریخی میب دهای باغهارزیابی سطح توسعة پایدار در محلّ( 6939شورکی، یحیی ) علیزاده سرایی، محمدحسین؛

 .926-915 ص.، ص(9) 90، هاي جغرافياي انسانیپژوهش

، وردی: اس تان اردبی لم  ةای؛ نمون های منطقهاقتااد فضا و نابرابری( 6932سرور، رحیم؛ عشقی، علی؛ علوی، سعیده )

 .23-05(، صص. 59) 1، ايريزي منطقهبرنامه

ات اطاّلين(، م وردی: ش هر بابلس ر ةپای دار ش هر )مطالع  ةری زی توس عبرنام ه( 6935ضرابی، اصغر؛ رض ائی، م ریم )

 .69-60(، صص. 22) 55جغرافيايی، 

( س نجش درج ة پای داری و توس عة 6937عامری سیاهوئی، حمیدرضا؛ رس تم گ ورانی، اب راهیم؛ بیرانون دزاده، م ریم )

 .623-600صص.  (،9) 9، هاي نو در جغرافياي انسانینگرشروستایی در بخش شهاب شهرستان قشم، 

دکت ری  ة، رس الموردي: شهرستان تكرش ةارزيابی پايداري در نواحی روستايی مطالع( 6925) فراهانی، حسین

 ، تهران.دانشگاه تهران، اله فرهودیرحمت :ریزی روستایی، استاد راهنماجغرافیا و برنامه

( س نجش می زان 6923ال ه )فرجی سب باری، حسنعلی؛ بدری، سیدعلی؛ مطیعی لنگرودی، سیدحسن؛ ش رفی، حج ت

پایداری نواحی روستایی بر مبنای مدل تحلی ل ش ب ه، ب ا اس تفاده از ت نی ک ب ردا )مطالع ة م وردی؛ ن واحی 

 .692-622 .صص ،(05) 95، غرافياي انسانیهاي جپژوهشروستایی شهرستان فسا(، 

 شناسنیبنوم هنايپژوهش، ارزیابی پای داری اجتم اعی کالنش هر مش هد( 6931زاده، مهدی )اله؛ عبدالهمافی، عزت

 .19-01(، صص. 6) 2، شهري

هادی برای )پیشن ایریزی هستهریزی توسعة پایدار شهری با روی رد برنامه( برنامه6936محمودی، وحید؛ ماجد، وحید )

 .99-05. صص ،(19) 56 ،راهبردریزی توسعة پایدار شهری تهران(، برنامه

ه ای اس تان خوزس تان، ( بررسی پای داری در توزی   فض ایی توس عه در شهرس تان6935مل ی، سعید؛ احمدی، رضا )

 .653 -620(، صص. 6) 5، فرهنگی -مطالعات توسعة اجتمايی 

 ه ای اجتم اعی،ش اخص ب ر تأکی د ب ا ش هری پایدار توسعة هایشاخص ارزیابی( 6935باغ، صفیه )مل ی، سعید؛ دامن

(، 9) 6، ريزي شهريمطالعات برنامهشهر اهواز(،  گانهمناطق هشت: موردی شهری )مطالعة خدمات و کالبدی

 .53-29صص. 

 از اس تفاده ب ا یش هر ن واحی توسعة پای دار بررسی و ( تحلیل6935) احمدی، مجید میرکتولی، جعفر؛ مهدوی، شهرا ؛

هاي شهري مطالعات و پژوهش، (کاشان شهر: موردی مطالعة) MADM معیاره چند گیریتامیم هایروش

 .29-671 .ص، ص(63) 2، ايو منطقه

جغرافينا و مطالعنات اردبیل،  استان هایشهرستان یافتگیتوسعه بندی( سطح6939برندک، فرهاد ) ؛میزاخانی، بهاره

 .03-37(، صص. 66) 9، محيطی

: فراین د ارتباط ات اساس بر دنا انشهرست روستایی پایداری معیارهای ( ارزیابی6937ولی، مناور )مهدی؛ شاه پور،نوری

 .19-35(، صص. 6) 5 ،روستايی هايپژوهش مراتبی،سلسله تحلیل کاربرد

ای ران،  توس عة ه ایبرنام ه در اجتم اعی پای داری های( مؤلّف ه6939، اس دا)؛ ایاس ه، عل ی )زاده، ساجده؛ نقدیواعظ

 .92-23(، صص. 5) 0، ايران اجتمايی توسعة مطالعات
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ی و محلّ  ةگری پای دار روس تایی از منظ ر جامع های گردش ارزیابی شاخص( 6932ر، ارسطو؛ باختر، سهیال )یاری حاا

 .656-699. صص (،55) 1، ايريزي منطقهبرنامه(، موردی: شهرستان نیر ةمطالع) گردشگران

ارزیابی پای داری ( سنجش و 6937یاری حاار، ارسطو؛ بدری، سیدعلی؛ پورطاهری، مهدی؛ فرجی سب باری، حسنعلی )

 .23-655 صص. (،9) 5، هاي روستايیپژوهششهر تهران، روستایی کالن حوزة
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