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چکیده
ایجاد تعادل بین ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی فعالیتهای جامعه انسانی ،توسعه پایدار و یافتن راه و روش رسیدن به
این تعادل ،موضوع برنامهریزی محیطی و هدف نهایی آن رسیدن به توسعه پایدار میباشد .دستیابی به توسعه پایدار ،یکی از مباحث عمده
کشورها به ویژه کشورهای درحالتوسعه است .کشورهای درحالتوسعه بهمنظور جبران عقبماندگیها ،رهایی از فقر سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی و غیره و برای رسیدن به توسعهای متعادل و همهجانبه که بتواند به بهبود وضع زندگی همه مردم منجر شود ،به شناخت صحیح
پتانسیلها ،توانها و محدودیتها در تمامی زمینهها و مناطق خود نیاز دارند .پژوهش حاضر با هدف سنجش توسعه پایدار استانهای
کشور ایران انجام شده است .روش تحقیق ،ترکیبی از روشهای توصیفی ،اسنادی و تحلیلی با ماهیت توسعهای_کاربردی است .جامعه
آماری شامل  31استان ایران بر مبنای آمارگیری سال  1390میباشد .جهت ارزیابی از  4مؤلفه نهادی ،اقتصادی ،محیطی و اجتماعی و
 30شاخص ترکیبی مثبت و منفی استفادهشده و جهت بیان اهمیت نسبی هریک از شاخصها از مدل  ANPاستفادهشده است .مدل بکار
گرفتهشده برای تحلیل دادهها  PROMETHEE Vمیباشد .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که استان اصفهان با Phi- ،)0/612(Phi+
( )0/359و  )0/253( Phiدر رتبه اول و استان سیستان و بلوچستان با  )0/619(Phi- ،)0/355(Phi+و  )-0/264(Phiدر رتبه آخر قرار
دارد .در مجموع از کل استانهای ایران به لحاظ شاخصهای توسعه پایدار  8استان در رتبه باال ( 26درصد) 5 ،استان رتبه متوسط (16
درصد) 10 ،استان رتبه پایین ( 32درصد) و  8استان در رتبه خیلی پایین ( 26درصد) از توسعه قرار دارند.
واژههای کلیدی :توسعه پایدار ،تحلیل شبکه ،پرومته ،ایران.

 . 1نویسنده مسئول09149798618 ، Aeshghei@gmail.com :
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مقدّمه:
در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی میکنند و تا سال  ،2020این رقم به شصت درصد خواهد
رسید (سیفالدینی و منصوریان .)1 :1390،این افزایش سریع جمعیت شهری و به طبع گسترش شهرها باعث شده که ما باا دو
بحران عمده و بههمپیوسته جمعیتی و زیستمحیطی روبرو باشیم (پورزال .)4 :1390 ،بحرانهای گوناگون و پیدرپی و روشان
نبودن افق آینده زندگی انسان برای اندیشمندان و صاحبنظران از سویی و افزایش سطح آگاهی جامعاه از شارایطی کاه در آن
قرار دارد از سوی دیگر ،زمینه طرح الگوهای نظری جدید توسعه ،در قالب توسعه پایدار و بازگشت به جوامع اکولوژیک را فراهم
ساخت .مفهوم توسعه پایدار در اواخر دهه 1980بعد از مطرحشدن در کنفرانس آینده مشترک ما که باهعنوان گازارش براتلناد
شناخته میشود ،پذیرش عمومی یافت .نتیجه این کنفرانس مطرحشدن یک دستور کار جهانی بارای تغییار در مفهاوم و عمال
توسعه بود ( .)Cowen&Shenton, 2005:2استفاده از عبارت پایداری پس از بروز بحرانهای زیستمحیطی و توجه صاحبنظران
به عواقب و پیامدهای مخرب ناشی از آن رواج پیدا کرد( .)Gilman, 1996پارادایم پایداری را میتواند رایجترین و کااربردیترین
پارادایم قرن حاضر دانست .این مفهوم را میتوان با تمامی امور مربوط به زندگی روزمره مرتبط دانست کاه البتاه معرفای ابعااد
سهگانه آن در رابطه با اجتماع ،اقتصاد و محیطزیست گواهی بر این ادعاست (مضطرزاده و حجتی .)79 :1393 ،توساعه پایادار،
قویاً موضوعات محیطی ،اجتماعی و اقتصادی را به هم پیوند مایدهاد( .)Hopwood, et al, 2005: 38-39هادف اصالی توساعه
پایدار تأمین نیازهای اساسی ،بهبود سطح زندگی ،اداره بهتر اکوسیستمها و آینده امان بیانشاده اسات (تقاوایی و صافرآبادی،
.)1 :1392
در این میان درک مفهوم توسعه شهری پایدار (بهطور خاص) و پی بردن به نقش برناماهریزی شاهری در ارتبااط باا آن،
مستلزم توجه به اصول و ارکان توسعه پایدار (بهطور عام) میباشد .مقوله توسعه پایدار شهرى در سالهای اخیار باهعنوان یاک
موضوع مهم علمى در کلیه جوامع مطرح بوده و بخش وسیعى از ادبیات توسعه شهرى را به خود اختصااص داده اسات .در ایان
راستا ،ابعاد مختلاف توساعه پایادار شاهرى از زوایااى متفااوت ،موردبررسای ،تجزیاهوتحلیل و ارزیاابى قرارگرفتاه و در قالاب
دیدگاههای مختلف ،راهکارهایی نیز اندیشیده شده است (سپهوند و عارف نژاد .)44 :1392 ،در حقیقت توسعه پایدار برای ایجاد
جامعه رویایی ،مافوق جامعه امروزی تأکید دارد و در تالش برای واقعیت سازی آن بارای نسال آتای اسات (.)Pripco, 2005: 5
توسعه پایدار شهری و اندازهگیری کمی و نمایش فضایی آن موضوعی مهم در برنامهریزی شهری محسوب میگردد(مشاکینی و
همکاران .)186 :1392 ،بهمنظور تدوین زیربنای علمی و منطقی برای سیاستگذار توسعه ،الزم است ارزیابی جامعی از وضعیت
موجود توسعه مناطق ازنظر شاخصهای مختلف اقتصادی ،اجتمااعی و محیطای انجاام شاود( .)Yu et al, 2010: 1218در ایان
زمینه ،مطالعه و بررسی شاخصهای اقتصادی و اجتماعی ،ضرورتی برای کسب راهبردهای توسعه باه شامار میآیاد( Yasouri,
 .)2010: 60بر این اساس پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تاا وضاعیت توساعه پایادار را در اساتانهای ایاران باا اساتفاده از 30
شاخص پایداری شهری در قالب چهار مؤلفه اصلی (اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی و نهادی) ،ماورد ارزیاابی قارار دهاد .ازایانرو
اصلیترین هدف پژوهش شناسایی سکونتگاههای مطلوب و نامطلوب ازلحاظ برخورداری از شاخصهای توسعه پایدار میباشد تا
نتایج حاصل از پژوهش در برنامههای آتی آمایشی کشور مورد استفاده قرار گیرد .برای تحقق این هدف ،پژوهش حاضار در پای
پاسخگویی به سؤال زیر میباشد:
 -1کدام یک از استانهای کشور از نظر برخورداری از شاخصهای توسعه پایدار در وضعیت نامطلوبی قرار دارند؟
پیشینه و مبانی نظری تحقیق:
ملکی و همکاران ( )1393پژوهشی با عنوان بررسی پایداری توسعه زیستمحیطی با استفاده از آزمونهای آماری در
شهرستانهای استان مرزی خوزستان انجام دادند .نتایج تحقیق نشان داد شهرستانهای ایذه ،دزفول ،اندیمشک ،اللی و
مسجدسلیمان نسبت به دیگر شهرستانهای استان خوزستان در توسعه زیستمحیطی از شرایط مطلوبتری برخوردار می-
باشند .نیکپور و همکاران( )1394در پژوهشی با عنوان تحلیل آماری ابعاد توسعه پایدار شهری در شهر ارومیه از هفت عنوان
اقتصاد ،جامعه ،مسکن ،محیطزیست ،دسترسی ،زندگی و مردمساالری شهری پایدار استفاده کردند .نتایج پژوهش نشان داد که
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بعد مردمساالری شهری پایدار با شناسایی دوشاخه و میانگین کلی 22/32از دیدگاه شهروندان وضعیت نامناسبی نسبت به
دیگر ابعاد پایداری در شهر ارومیه دارد .کیگز1و همکاران ( )2009در پژوهشی با عنوان مفهوم توسعه پایدار و استفاده آن برای
طراحی پایداری به این نتیجه دست یافتند که نقطه مشترک همه تعریف ارائهشده برای توسعه پایدار عبارت از این میباشد که
توسعه پایدار برآورده کردن نیازهای نسلهای امروز بدون کاستن از توانایی محیط برای تأمین نیاز آیندگان میباشد و توسعه
پایدار دارای ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و نهادی میباشد .دیاز( )20112پژوهشی با عنوان برنامهریزی برای توسعه
پایدار؛ تطبیق راهبرد در نواحی و شهرهای کشور پرو انجام دادند .در این پژوهش ،مدل تطبیق راهبردی را بهمنظور تطبیق
توسعه اقتصادی و توسعه محیطی بهعنوان راهبردهای یکپارچه به کار میگیرد .اگبازی( )20133در پژوهشی با عنوان
رویکردهای برنامهریزی جایگزین و برنامه شهرهای پایدار در نیجریه به این نتایج دست یافتندکه چالشهای عمده شهری در
کشور نیجریه شامل ازدیاد زاغهها ،فقر شهری ،مشاغل غیررسمی و نیاز به زیرساختها و خدمات اصلی شهری است .با بررسی
پیشینه موضوع تحقیق مشخص گردید که پژوهشی برای استانهای ایران با استفاده از شاخصهای جامع پایداری شهری
(اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی و نهادی) ،انجامنشده است .لذا جنبه نوع آوری پژوهش حاضر این است که ابعاد مختلف
پایداری(اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی و نهادی) را بهصورت ترکیبی موردسنجش قرار داده است .همچنین در این پژوهش برای
اطمینان از نتایج ،از مدل تصمیمگیری چندمعیاره پرومته و گایا که قابلیتهای باالیی در تحلیل و نمودارهای گرافیکی دارند
استفادهشده است.
برنامهریزی محیطی را میتوان اضافه کردن کلیت فضای زیستی و لحاظ کردن عوامل محیطی در فرایند برنامهریزی تعریف
کرد (جمعهپور .)10 :1392 ،برنامهریزی محیطی از دو زاویاه و در دو ساطح تعریاف میشاود .در ساطحی کلینگار یاا کاالن،
برنامهریزی محیطی یعنی احترام به قانون طبیعت و رعایت قانونمندیهای حاکم بر آن باهعنوان نظاام اکولاوژیکی کاه انساان
جزئی از آن به شمار میرود .در سطح خرد یا برنامهریزی فضایی ،برنامهریزی محیطای عباارت اسات از باهکارگیری مؤلفاهها و
عوامل محیطی در فرایند برنامهریزی .بهطورکلی برنامهریزی محیطی ارزیابی سه حوزه را بر عهده دارد:
• ارزیابی محیطزیسات طبیعای یاا بیاوفیزیکی کاه بیشاتر بار قابلیتهاای محایط طبیعای و قاوانین طبیعای حااکم بار
اکوسیستمهای طبیعی تأکید میکند.
• ارزیابی آثار زیستمحیطی فعالیتهای انسان شامل فعالیتهای تولیدی ،فنی و اقتصادی.
• ارزیابی محیطزیست اجتماعی و اقتصادی که بر میزان تأثیر محیطزیست در شکلگیری فضااهای اجتمااعی و اقتصاادی
متفاوت ،تنوع در این فضاها و میزان تأثیرپذیری از محیط طبیعی تأکید میکند.
شکل شماره ( ،)1چارچوب موضوعی برنامهریزی محیطی و پیوند شاخصهای اجتمااعی ،اقتصاادی ،محیطای و نهاادی در
قالب توسعه پایدار را نشان میدهد .برای درک ضرورت برنامهریزی محیطی در دنیای کنونی الزم است باه ایان موضاوع توجاه
شود که سیستمهای فعالیت و معیشت جامعه بشری که در سطوح و اشکال مختلف ،کاالهای مادی و خدمات ضاروری را بارای
زندگی نوین فراهم میکنند ،بدون حمایت سیستمهای اکولوژیکی قادر به ادامه فعالیت نیستند و نمیتوانند تداوم داشته باشند.
بنابراین برنامهریزی محیطی را میتوان برنامهریزی برای پایداری یا رسیدن به توسعه پایدار تعریف کرد (همان.)11 :

1- Ciegis
2- Diaz
3- Ogbazi
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شکل  -1چارچوب شاخص موضوعی (کمسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد .)2001

توسعه پایدار:
آنچه امروز برای جهان معاصر مطرح است ،تنها مقوله توساعه اقتصاادی و اجتمااعی نیسات ،بلکاه توساعه پایادار اسات
(آسایش .)18 :1388،امروزه موضوع پایداری سرلوحه تمامی فعالیتها و برنامههای توسعه شاده اسات(نوری پاور و شااه ولای،
 .)64 :1390مفهوم توسعه پایدار و پایداری از دیدگاههای گوناگون علمی بیانشده که هر تعریف برای مقصودی خاص باوده و
در حوزههای مختلفی به کار گرفتهشده است (خسروبیگی و همکاران .)153 :1390 ،که بعضی از تعاریف عبارتاند از:
 توسعه پایدار به معنای تلفیق اهداف اقتصادی ،اجتماعی و زیست -محیطی برای حداکثر سازی رفاه انسان فعلی بدون آسیببه توانایی نسلهای آتی برای برآوردن نیازهای آنهاست (زاهدی و نجفی.)49 :1385 ،
 توسعه پایدار تمرکز توسعه بر مردم و برقراری عدالت برای نسلهای جاری و آینده(.)Barton,2003:22 توسعهای که نیازهای نسل حاضر را بدون آسیب زدن به تواناییهای نسل آینده برای بارآوردن نیازهاای خاود بارآورده مای-سازد(پرمن و دیگران.)108 :1382 ،
 ارتقای کیفیت زندگی ،ضمن در نظر گرفتن ظرفیت تحمل محیطزیست (حمیده و دیگران.)5 :1385 ، توسعهی پایدار شهری ،یک فرایند پویا و بیوقفه در پاسخ به تغییار فشاارهای اقتصاادی ،زیساتمحیطی و اجتمااعی اسات( .)Haughton, 2005: 276تمامی تعاریف گفتهشده بهنوعی تبیینکننده ایده محتوای توسعه پایادار ،یعنای بارآورده سااختن
نیازهای نسل حاضر با در نظر گرفتن نیازهای نسلهای آتی هستند(رکن الدین افتخاری و همکاران .)2 :1390 ،بیشتر دیادگاه-
ها ،ابزار و روشهای مربوط به موضوع توسعه پایدار را میتوان در چارچوب دو برخورد یا ترکیبی از این دو دستهبندی کرد:
الف) -نگرش اکولوژیک1یا دیدگاه طبیعت مدار :این دیدگاه مبتنی بر فلسفه و جهانبینی محیطزیسات اسات کاه فعالیتهاای
انسان را برحسب پیامدهای آن بر اجزای اکولوژیک و آثار و توازن نسبی آنها میبیند.
ب) -نگرش انسانمداری2یا دیدگاه انسانمحور :نگرش انسانمداری مبتنی بر این دیدگاه است که همه فعالیتهاای آدمای بایاد
قبل از همه در راستای برآورد منافع و رفع نیازهای انسان و برای حصول به هدف موردنظر و منظورهای جامعاه طراحای شاود.
حال چه به بروز اختالل در خصوصیات محیطزیست و اجزای اکولوژیک منجر بشود یا نشود .موضوع دستیابی به توازنی درسات
بین این دو دیدگاه و ابزار و روشهای الزم برای دستیابی به پایداری و حفظ و اساتمرار آن بارای همیشاه باه کماک رهیاافتی
میانرشتهای است .چنین خواستهای موضوع اصلی برنامهریزی محیطی است(رائو .)120 :1385 ،در واقع هدف توسعه پایدار باا
رویکرد برنامهریزی محیطی تأمین نیازهای اساسی ،بهبود سطح زندگی ،اداره بهتر اکوسیستمها و آیناده امان میباشاد کاه در
پژوهش حاضر با استفاده از این دیدگاه به سنجش توسعه پایداری استانهای کشور به لحااظ مؤلفاههای اجتمااعی ،اقتصاادی،
محیطی و نهادی پرداختهشده است .شکل( )2مدل مفهومی و شاخصهای مورداستفاده را پژوهش را نشان میدهد.

1 - ecolocentrism
2 -anthropocentrism

33

سنجش توسعه پایدار استانهای ایران بر مبنای برنامه ریزی محیطی
سنجش توسعه پایدار استانهای ایران بر مبنای برنامهریزی محیطی
معیارهای موثر در سنجش توسعه پایدار

اقتصاد
محیطی

نهاد

ی

ی

اجتماعی

متوسط رشد ساالنه جمعیت ،نرخ باسوادی مردان ،نرخ باسوادی زنان ،درصد جمعیت ،0-14درصد
جمعیت ،64-15درصد جمعیت 65سال و بیشتر ،نسبت جنسی ،متوسط بعد خانوار ،مددجویان
استفادهکننده از خدمات آسیبهای اجتماعی ،تعداد ازدواج ،تعداد طالق ،سرقت از منزل
سرانه محصول ناخالص داخلی(هزار ریال) ،نرخ بیکاری ،نرخ مشارکت اقتصادی ،شاغالن کارگاههای
صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر

تعداد مراکز فرهنگی و هنری ،تعداد خانههای بهداشت فعال ،تعداد مراکز توانبخشی ،تعداد مراکز
پرتونگاری ،تعداد کتابخانه عمومی
مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست(درصد) ،درصد مساحت جنگلکاری(هکتار) ،درصد
انشعاب فاضالب در نقاط شهری ،کارگاه دارای پسماند صنعتی با دفن بهداشتی ،مقدار پسماند صنعتی
دفن شده به روش بهداشتی(تن) ،متوسط مساحت زیربنای واحد مسکونی ،تراکم نسبی جمعیت(نفر در
کیلومترمربع) ،تعداد پارک عمومی ،وسعت فضای سبز شهری مترمربع

تعیین وزن معیارها با ANP
PROMETHEE
ورود نتایج حاصل از مدل ها به محیط GIS
استخراج نقشه براساس مدلPROMETHEE
TOPSISو VICOR
نتیجه گیری
TOPSIS
جمع بندی و
TOPSISمأخذ :نگارندگان.1396 ،
VICORهای مؤثر-
شکل  -2مدل مفهومی پژوهش و شاخص
VICOR
معرفی شاخصهای کاربردی در برنامهریزی محیطی و برآورد پایداری:
VICOR

ویکوربه توسعه پایدار باید در وهله اول ،درجاه پایاداری
رسیدن
هدف برنامهریزی محیطی رسیدن به توسعه پایدار است و برای
و
فعالیتهای انسان بر سیستم اکولوژیک را شناسایی و اندازهگیری کند تا در وهله بعد بتواند بر اساس معیار شناختی حاصلشده
راهکارهای مناسب برای رسیدن به پایداری را ارائه دهد .بنابراین ،رسیدن به شااخصها و الگوهاایی کاه بتوانناد پایاداری را در
سیستم پیچیده حیات اندازهگیری کنند و امکان مقایسه وضاعیتها ،رونادها و فراینادها را فاراهم کنناد یاک گاام اساسای در
برنامهریزی محیطی است (جمعه پور .)264 :1392 ،اولین قدم برای حرکت بهسوی توسعه پایدار شهری ،تعیین شااخصهاای
موردنیاز و بهکارگیری معرف میباشاد(پاگ 14 :1383 ،و  .)Bell&Morse,2003:16شااخصها از طریاق نماودار کاردن پدیاده و
برجستهسازی روندها ،اطالعات پیچیده را ساده میکنند ،برایشان کمیت تعیین میکنناد ،تحلیالشاان مایکنناد و بهگوناهای
متفاوت این اطالعات را منتقل میکنند ( .)Warhurst, 2002شاخصهای پایداری بهعنوان ابزار قدرتمند بارای سیاساتگذاری در
فراهم آوردن اطالعات در کشورها و سازمانهای اجرایی در زمینههایی از قبیل بهبود شارایط محیطای ،اقتصاادی ،اجتمااعی و
تکنولوژیکی است( .)Singh etal,2012:28بهطورکلی سنجش پایداری برای عملیاتی شدن نیاز دارد به معیارهایی تبدیل شاود کاه
شاخصها این کارکرد را بر عهدهدارند .مؤلفهها و شاخصهای انتخابشده در پژوهش حاضر بار اسااس شااخصهای اعالمشاده
توسط کمسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال  2001هستند که به شرح جدول زیر میباشد:
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جدول  -1شاخصهای مورد استفاده در پژوهش
مؤلفهها

اجتماعی

اقتصادی

نهادی

محیطی

شاخص

شاخص
1X

متوسط رشد ساالنه جمعیت

7X

نسبت جنسی

2X

نرخ باسوادی مردان

8X

متوسط بعد خانوار

3X

نرخ باسوادی زنان

9X

مددجویان استفادهکننده از خدمات آسیبهای اجتماعی

4X

درصد جمعیت0-14

10X

تعداد ازدواج

5X

درصد جمعیت64-15

11X

تعداد طالق

6X

درصد جمعیت 65سال و بیشتر

12X

سرقت از منزل

13X

سرانه محصول ناخالص داخلی(هزار ریال)

15X

نرخ مشارکت اقتصادی

14X

نرخ بیکاری

16X

شاغالن کارگاههای صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر

20X

تعداد مراکز پرتونگاری

17X

تعداد مراکز فرهنگی و هنری

18X

تعداد خانههای بهداشت فعال

19X

تعداد مراکز توانبخشی

21X

تعداد کتابخانه عمومی

22X

مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست(درصد)

27X

متوسط مساحت زیربنای واحد مسکونی

23X

درصد مساحت جنگلکاری(هکتار)

28X

تراکم نسبی جمعیت(نفر در کیلومترمربع)

24X

درصد انشعاب فاضالب در نقاط شهری

29X

تعداد پارک عمومی

25X

کارگاه دارای پسماند صنعتی با دفن بهداشتی

26X

مقدار پسماند صنعتی دفن شده به روش بهداشتی(تن)

30X

وسعت فضای سبز شهری مترمربع

مأخذ :مطالعات نگارندگان.1396 ،

مواد و روش تحقیق:
روش پژوهش مطالعه حاضر ،ترکیبی از روشهای توصیفی ،اسنادی و تحلیلی و با ماهیت توسعهای_کاربردی است .در این
پژوهش از مطالعات کتابخانهای و اسنادی برای نگارش مبانی نظری و پیشینه تحقیق استفاده شده است .جامعه آماری شامل
 31استان ایران بر پایه آمارگیری سال 1390میباشد .برای سنجش وضعیت توسعه پایدار در استانهای کشور از  4مؤلفه
نهادی ،اقتصادی ،محیطی و اجتماعی در قالب  30شاخص ترکیبی مثبت ( )MAXو منفی( )MINاستفادهشده بدینصورت که
ابتدا دادههای خام شاخص سازی شده و جهت بیان اهمیت نسبی هریک از شاخصها از مدل تحلیل شبکه ( )ANPاستفادهشده
است .با توجه به اینکه برخی از معیارها از اهمیت زیادی نسبت به دیگر معیارها برخوردارند و نقش تعیین کنندهای در توسعه
پایدار شهر داشتند ،پرسشنامهای جهت تعیین اهمیت نسبی هر یک از شاخصها تنظیم گردید و بین  60نفر از کارشناسان
خبره توزیع گردید از جمعبندی  60پرسشنامهای که توسط خبرگان وزندهی شده بود اهمیت نسبی شاخصها تعیین گردید و
با استفاده از نرمافزار  Super Decisionsمورد تحلیل قرار گرفت .برای تجزیهوتحلیل شاخصها از مدل PROMETHEE Vو
نرمافزار Visual PROMETHEEاستفادهشده است .در زیر مدل بهکاررفته در پژوهش و مراحل انجام آن بهصورت خالصه در
زیر بیانشده است.
مدل پرومته :پرومته یکی از جدیدترین روشها میباشد که روش ساختاریافتهی رتبهبندی ترجیحی برای غنیسازی ارزیابیها
است (مومنی و شریفی سلیم .)168 :1391 ،این روش در دهه 1985میالدی بهوسیله برانس و وینک1برای انجام رتبهبندی
ارائه شد ( .)Caterino et al,2008:4ازجمله مزایای مهم روش  PROMETHEEمیتوان بهسادگی ،وضوح و پایایی نتایج ،امکان
استفاده از طرح گرافیکی مدلسازی  GAIAو امکان تحلیل حساسیت بهصورت ساده و سریع اشاره کرد .درنهایت رتبهبندی از
بزرگترین تا کوچکترین عدد صورت میگیرد( .)Gilliams et al, 2005: 142این روش میتواند فرایند ارزیابی را بر روی
مجموعه محدودی از آلترناتیوهای محدود ،بهصورت یک رتبهبندی جزئی یا کامل ،انجام دهد .تأثیر شفاف هر معیار و وزن آن
1 -Brans and Vincke
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بر روی جوابها ،کارایی باالی الگوریتم در این روش باوجود سادگی و پایهریزی آن بر اساس اهمیت تفاوت عملکرد میان دو
جواب وجه تمایز آن از روش ساختار سلسله مراتبی میباشد(محقر و مصطفوی .)1386 ،مدل پرومته میتواند تضادهای موجود
میان گزینههای مختلف را به خوبی نشان دهد .همچنین این روش دارای انعطاف خوبی بوده و میتواند همه دادههای کمی و
کیفی را پوشش داده و به آنالیز آنها بپردازد( .)Kabir & Sultana Sumi, 2014در مسائل چندشاخصه بسیار مهم است که
تصمیمگیرنده را در مورد مخالفت شاخصها و برخورد وزن شاخصها روی نتایج پایانی کمک کنیم .روش مدلسازی ویژه
اینگونه تحلیلها را ایجاد میکند .این تحلیل بر اساس پایههای  PROMETHEEبناشده است و به آن تحلیلهای گرافیکی و
تشریحی را میافزاید( .)Figueira et al,2004این روش نسبت به روش دیگر دارای کارایی باالتر و نتایج بهتری است .همچنین
این روش به نحو موثری سبب کاهش اثرات جبرانی میگردد .البته این ویژگی در نوع دیگری از روشهای چندمعیاره که
 ELECTREنام دارد نیز دیده میشود .با این تفاوت که روش  PROMETHEEنسبت به روش  ELECTREدارای قابلیت فهم
بیشتر و فرمولهای ریاضی سادهتری است .بهعالوه این روش دارای محاسبات دقیقتر و نیز جزییات بیشتر و استفاده آسان می-
باشد .در نتیجه میتوان گفت که در مطالعه اخیر روش تصمیمگیری PROMETHEنسبت به سایر روشها ترجیح دادهشده
است ( .)Xing- Ming et al, 2013مراحل روش پرومته بهصورت خالصه در زیر بیانشده است:
گام اول(تشکیل ماتریس تصمیمگیری و تعیین نوع معیار):

پس از تشکیل ماتریس تصمیمگیری در گام نخست باید بر پایهی رابطهی
تفاوت هریک از گزینهها در هریک از شاخصها نسبت به یکدیگر بدست آورد .این تفاوت برای شاخص  Maxزمانی معنادار
باشد .برای شاخصهای  Minاین رابطه برعکس است .پس از محاسبه میزان تفاوت

خواهد بود که

به دست آورده میشود این مقدار از قرار دادن

گزینهها با یکدیگر ،مقدار

در تابع برتری مربوط به هر

شاخص بدست میآید .با توجه به گسسته بودن دادهها در پژوهش حاضر از تابع عادی استفادهشده است(.جدول شماره .)2
جدول  -2انواع توابع برتری
نام

رابطه

شکل

نام

عادی

{=)P(d

همسطح

بخشی

{=)P(d

شکل با ناحیه بی تفاوتیV

خطی

{=)P(d

گاوسی

شکل

رابطه
{=)P(d

{=)P(d

P(d)={1-

][Chou et al, 2004:53, Brans& Mareschal, 2005, Kalogeras et al, 2004, Bogdanovic et al, 2012

گام دوم (تعیین وزن شاخصها):
تعیین وزن شاخصهای مختلف ،کاری الزم در همهی مسائل تصمیمگیری چند شاخصه اسات .در روشهاای پرومتاه ،وزن
شاخصها اعداد حقیقی هستند که به واحد اندازهگیری شاخص بستگی ندارند .روش به کار گرفتهشده در پژوهش حاضر جهات
محاسبه اهمیت نسبی مؤلفهها ،روش  ANPمیباشد .مدل ANPروش گسترشیافته شبکهی  AHPاست که باه رواباط درونای
بین سطوح تصمیمگیری اهمیت قائال میشاود (ماؤمنی و شاریفی سالیم .)89 :1391 ،مراحال بدسات آوردن اهمیات و وزن
معیارها با استفاده از مدل  ANPبه شرح زیر میباشد:
مرحله اول) .ساخت مدل و ساختاربندی مسئله :مسئله را باید بهطور شفاف بیان کرده و به یک سیستم منطقی تجزیه کرد.
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مرحله دوم) .ماتریس مقایسات زوجی :در این مرحله اهمیت نسبی با استفاده از یک مقیاس نسابی باه دسات میآیاد .در ایان
پژوهش از مقیاسهای بین 1تا 9استفادهشده که نمره  1نشاندهنده اهمیت یکسان دو معیاار نسابت باه هام و نماره  9نشاانه
باالترین اهمیت یک معیار در مقایسه با دیگری میباشد.
مرحله سوم) .تشکیل سوپر ماتریس :یک سوپر ماتریس درواقع یک ماتریس بخشبندی شده است که هرکدام از بخشهای آن
نمایانگر ارتباط بین این دو گروه در یک سیستم است .سوپر ماتریس پژوهش حاضر بهصورت زیر تشکیلشده است:
W
مرحله چهارم) .انتخاب بهترین گزینه :درصورتیکه سوپر ماتریس تشکیلشده در مرحله قبلی همه شبکهها را پوشش دهد،
اوزان اولویت را در ستون گزینهها در یک سوپر ماتریس نرمال شده میتوان یافت(آذر و رجبزاده .)164-163 :1393 ،در این
پژوهش از نرمافزار  Super Decisionsبرای محاسبه هرچه دقیقتر و بهتر استفادهشده است.
گام سوم (میزان مجموع موزون برتری گزینه):
رتبهبندی پایانی یا اولویت گزینه با جمعکردن اولویت همهی شاخصها به دست میآید که به آن مقدار کلی گفته میشود و با
رابطه زیر بدست میآید(:)Leeneer and Pastijn, 2002

بهگونهای که:

برابر وزن شاخص jام است .وزنها توسط تصمیمگیرنده تعیین و سپس نرمال

میشوند.

گام چهارم(جریان رتبهبندی مثبت و منفی):
اگر تعداد گزینهها (که با nنشان داده میشود) بیشتر از دوتا باشد ،رتبهبندی پایانی بهوسیلهی مجموع مقادیر مقایسات زوجی
به دست میآید .برای هر گزینهی
آورد(:)Brans et al,1998

و با درنظرگرفتن گزینههای دیگر

این جریان نشان میدهد که گزینه  aچقدر بر گزینههای دیگر اولویت دارد .بزرگترین

میتوان جریان رتبهبندی زیر را بدست

به معنای بهترین گزینه است.

رابطه ( :)3جریان رتبهبندی منفی یا جریان خروجی
نشاندهندهی
این جریان نشان میدهد که گزینههای دیگر تا چه میزان بر گزینهی  aاولویت دارند .کوچکترین
بهترین گزینه است .رتبهبندی گزینهها را میتوان با جریان مثبت یا جریان منفی رتبهبندی کرد .این دو رتبهبندی
بهطورمعمول یکسان نیستند( .)Brans and Mareschal,1994اما تصمیمگیرنده همیشه خواهان رتبهبندی کامل است ،زیرا
تصمیمگیری سادهتر خواهد بود .محاسبهی جریان خالص رتبهبندی این امکان را فراهم میسازد ()Babic and Plazibat, 1998
این جریان حاصل توازن میان جریان رتبهبندی مثبت و منفی است .جریان خالص باالتر ،نشاندهندهی گزینهی برتر
است( .)Brans and Mareschal,1994برای محاسبه جریان خالص رتبهبندی از رابطه شماره( )4استفاده میشود:
رابطه ()4

بحث و ارائه یافتهها:
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در پژوهش حاضر از روش پرومته ،که با نرمافزار ویژالپرومته(1ورژن  )Vقابل انجام است ،برای سنجش توسعه پایدار
استانهای ایران به لحاظ مؤلفههای اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی و نهادی استفادهشده است .در پژوهش حاضر تمامی شاخص-
های مربوط به مؤلفه توسعه پایدار با توجه به هدف تحقیق به شرح جدول شماره( )1میباشد .جهت تحلیل دادهها در این مدل
ابتدا اقدام به تشکیل ماتریس تصمیمگیری میشود 2.در مرحله بعد وزن نسبی هر یک از شاخصها مشخص میگردد .روش به
کار گرفتهشده در پژوهش حاضر جهت محاسبه اهمیت نسبی مؤلفهها ،روش تحلیل شبکه  ANPبکار گرفتهشده است .در این
پژوهش برای محاسبه هرچه دقیقتر و بهتر اهمیت نسبی شاخصها از نرمافزار  Super Decisionsاستفادهشده است .نتایج
حاصل از محاسبات روش ANPدر جدول شماره ( )3نشان دادهشده است.
جدول  -3وزن شاخصهای مورداستفاده در پژوهش
شاخص

وزن

نوع

شاخص

وزن

نوع

شاخص

وزن

نوع

شاخص

وزن

نوع

1X

0/033

هزینه

9X

0/029

سود

17X

0/031

سود

25X

0/038

سود

2X

0/031.

سود

10X

0/034

سود

18X

0/033

سود

26X

0/041

سود

3X

0/032

سود

11X

0/036

هزینه

19X

0/033

سود

27X

0/035

سود

4X

0/031

هزینه

12X

0/028

هزینه

20X

0/032

سود

28X

0/036

هزینه

5X

0/042

سود

13X

0/028

سود

21X

0/028

سود

29X

0/031

سود

6X

0/029

هزینه

14X

0/037

هزینه

22X

0/036

سود

30X

0/037

سود

7X

0/030

هزینه

15X

0/037

سود

23X

0/034

سود

8X

0/035

هزینه

16X

0/032

سود

24X

0/031

سود

مأخذ :محاسبات نگارندگان.1396 ،

با توجه به گسسته بودن دادهها از تابع عادی استفادهشده است .بعد از این مرحله ،رتبهبندی پایانی یا اولویات گزیناه باا
جمعکردن اولویت همهی شاخصها به دست میآید که به آن مقدار کلی گفته میشود و با استفاده از رابطه ( )1بدست میآید.
سپس جریان رتبهبندی مثبت و منفی از طریق روابط ( 2و  )3محاسبه میگردد .جریان مثبت نشانگر مطلوبیت توسعه پایادار و
جریان منفی حاکی از نامطلوب بودن وضعیت توسعه پایدار دارد در این میان جریان خالص توازن میان جریان رتبهبندی مثبت
و منفی است .در نهایت رتبهبندی نهایی از طریق رابطه شماره ( )4به درست میآید( .جدول شماره .)4

 -نتایج حاصل از این مرحله بدلیل زیادبودن داده ها و محدودیت فضای مجله آورده نشده است2.

1 -Visual Promethee
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جدول  -4جریان رتبهبندی مثبت ،منفی و خالص
رتبه

استان
آذربایجان شرقی

0/563

0/397

0/166

اصفهان

آذربایجان غربی

0/421

0/522

-0/102

فارس

اردبیل

0/472

0/490

-0/019

آذربایجان شرقی

اصفهان

0/612

0/359

0/253

یزد

البرز

0/400

0/543

-0/143

زنجان

ایالم

0/514

0/445

0/069

سمنان

بوشهر

0/419

0/547

-0/128

مازندران

تهران

0/485

0/487

-0/002

خوزستان

چهارمحال بختیاری

0/474

0/490

-0/017

مرکزی

خراسان جنوبی

0/515

0/439

0/076

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

0/467

0/494

-0/026

ایالم

خراسان شمالی

0/475

0/502

-0/026

کهکیلویه و بویراحمد

خوزستان

0/538

0/425

0/113

قزوین

زنجان

0/547

0/403

0/144

تهران

سمنان

0/548

0/406

0/142

چهارمحال بختیاری

سیستان

0/355

0/619

-0/264

اردبیل

فارس

0/575

0/383

0/192

گیالن

قزوین

0/480

0/478

0/002

خراسان شمالی

قم

0/430

0/542

-0/111

خراسان رضوی

کردستان

0/452

0/510

-0/058

هرمزگان

کرمان

0/452

0/505

-0/054

همدان

کرمانشاه

0/366

0/573

-0/207

کرمان

کهکیلویه و بویراحمد

0/505

0/479

0/026

کردستان

گلستان

0/395

0/557

-0/162

آذربایجان غربی

گیالن

0/467

0/493

-0/026

قم

لرستان

0/400

0/560

-0/161

بوشهر

مازندران

0/555

0/416

0/139

البرز

مرکزی

0/526

0/442

0/084

لرستان

هرمزگان

0/464

0/491

-0/026

گلستان

همدان

0/458

0/491

-0/033

کرمانشاه

یزد

0/549

0/390

0/158

سیستان و بلوچستان

طبقهبندی

باال

متوسط

پایین

خیلی پایین

مأخذ :محاسبات نگارندگان.1396 ،

نتایج جدول ( )4رتبه استانهای کشور ازنظر برخورداری از سطح توسعه به لحاظ مؤلفههای اجتماعی ،اقتصادی ،محیطای و
نهادی بر اساس مدل پرومته نشان میدهد که استانهای اصفهان ،فارس ،آذربایجان شرقی ،یازد ،زنجاان ،سامنان ،مازنادران و
خوزستان با کسب رتبه اول ازنظر برخورداری از شاخصهای توسعه پایدار در وضعیت بسیار مطلاوب قارار دارناد .در رتباههای
بعدی استانهای مرکزی ،خراسان جنوبی ،ایالم ،کهکیلویه و بویراحمد و قزوین قرار گفتهاند کاه از وضاعیت مطلاوب برخاوردار
میباشند .استانهای تهران ،چهارمحال بختیاری ،اردبیل ،گیالن ،خراسان شمالی ،خراسان رضوی ،هرمزگان ،همادان ،کرماان و
کردستان ازنظر برخورداری از شاخصهای پایداری وضعیت نامطلوبی دارند .در رتبههای آخر استانهای آذربایجاان غربای ،قام،
بوشهر ،البرز ،لرستان ،گلستان ،کرمانشاه و سیستان و بلوچستان قرارگرفتهاند که ازنظر برخورداری از شاخصهای توسعه پایادار
در وضعیت بسیار نامطلوب قرار دارند .شکل شماره ( )3نمودار رتبهبندی بهترین تا بدترین استانهای ایران ازنظر برخورداری از
شاخصهای توسعه به لحاظ مؤلفههای اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی و نهادی را بر اساس مدل پرومته را نشان مایدهاد .شاکل
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شماره ( )4نقشه میزان برخورداری استانهای ایران به لحاظ شاخصهای توسعه پایدار را باا اساتفاده از نتاایج حاصال از مادل
پرومته نشان میدهد.

0/800
0/600
0/400
0/200
0/000
-0/200
-0/400
Phi-

Phi+

Phi

شکل  -3روند جریان خالص  -مأخذ :یافتههای پژوهش.1396 ،

شکل  -4میزان برخورداری استانهای کشور از شاخصهای توسعه پایدار بر اساس مدل پرومته
تحلیل :GAIA Web

ترکیب روش پرومته با روشهایی مانند  ،GAIAابزار مفیدی را برای تحلیل ارتباط میان شااخصهاا و تصامیمگیرندگان
ایجاد میکند و شکاف زمانی تا هنگام توافق بر تصامیم را از باین میبارد .نمودارهاای گرافیکای در  GAIA Webنمایشدهناده
جریان  phiخالص هر یک از معیارهای منفرد در ارتباط با گزینههای مختلف است .شکل حاصله از این نمودارها بیانگر تابعی از
رابطه بین معیارها در ارتباط با گزینه انتخابی میباشد .محورهای مربوط به هرکدام از معیارها از مرکز به پیرامون کشایده شاده
است .ازآنجاکه دوایر منظم حول مرکز نشانگر مقادیر جریان خالص از مرکز تا  +1خاارجیترین دایاره از مرکاز دایاره میباشاد.
هراندازه محورها به همدیگر نزدیکتر باشند و اختالف کمتری داشته باشند نشاندهندهی مقادیر خالص و هرانادازه از همادیگر
دور باشند نشان اختالف بیشتر میباشد .در این نمودار موقعیت محور تصامیم و دایاره نقطاهچین مرباوط باه مقاادیر  piیاک
انتخاب هستند ،چنانچه دایره نقطهچین سبزرنگ باشد مقادیر مثبت و رنگ قرمز نشانگر مقدار منفی اسات .هماانطور کاه در
شکل شماره ( )5مشخص میباشد  PIمربوط به استان اصفهان سبز رنگ میباشد و این نشان از مثبت بودن و رتبه بااالی ایان
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استان میباشد .در مقابل  PIمربوط به استان سیستان و بلوچستان قرمز رنگ میباشد و این امر حااکی از منفای باودن و رتباه
پایین شاخصها پایدار شهر دارد.

شکل  PI -5مربوط برخوردارترین و محرومترین استان کشور به لحاظ شاخصهای توسعه پایدار

نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها:
با توجه بهضرورت توسعه یکپارچه و متااوازن ،شااناخت ویژگیهای نااواحی مختلااف و ناابرابری آنهاا ،در برناماهریزی،
اسااس کاار محساوب میشود بایااد بااا برنامهریزی مناساب جهت رفع ایاان نابرابریهاا و تباادیل وضاع موجاود باه وضاع
مطلوب تالش نمود .بنابراین ،برای برنامهریزی بهتر نواحی گوناگون الزم است که نواحی ازنظر «برخورداری» طبقهبندی گردناد
تاا نسبت به میزان برخورداری یا عدم برخاورداری آنها ،برنامهریزی شاود .بر این اساس پژوهش حاضر با رویکردی ناوین و باا
استفاده از مدل ANPو  PROMETHEEسعی بر آن دارد تا با استفاده از  30شاخص کمی که نشاندهنده سطح پایادار شاهری
میباشد ،سطح پایداری شهری را به لحاظ مؤلفههای اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی و نهادی در بین استانهای ایران ساطحبندی
و تعیین کند .نتایج تحقیق نشان میدهد که استانهای اصفهان ،فارس ،آذربایجاان شارقی ،یازد ،زنجاان ،سامنان ،مازنادران و
خوزستان ازنظر برخورداری از شاخصهای توسعه پایدار در وضعیت بسیار مطلوب ،استانهای مرکزی ،خراسان جناوبی ،ایاالم،
کهکیلویه و بویراحمد و قزوین در وضعیت مطلوب ،استانهای تهران ،چهارمحال بختیااری ،اردبیال ،گایالن ،خراساان شامالی،
خراسان رضوی ،هرمزگان ،همدان ،کرمان و کردستان در وضعیت نامطلوبی و استانهای آذربایجاان غربای ،قام ،بوشاهر ،البارز،
لرستان ،گلستان ،کرمانشاه و سیستان و بلوچستان با کسب رتبههای آخر ازنظار برخاورداری از شااخصهای توساعه پایادار در
وضعیت بسیار نامطلوب قرار دارند .عالرغم اینکه نتایج این پژوهش میتواند در برنامهریزی و بهبود شاخصهای توسعه پایدار در
سطح استانهای کشور مؤثر واقع شود؛ اما بهطور حتم جوابگوی برنامهریزی در مقیاسهای کوچک شهرستانی و شهری نخواهد
بود .لذا در این خصوص پیشنهاد میگردد سنجش شاخصهای پایدار حتیاالمکان در مقیاسهای شهرستانی و شهری صاورت
پذیرد تا عالوه بر تبیین تفاوتهای بین شهرستانی ،تفاوتهای درون منطقهای در مقیاسهای کوچک نیز تبیین و آشکار گردد.
منابع و مآخذ:
.1
.2
.3
.4

آذر ،عادل و علی رجبزاده( :)1393تصمیمگیری کاربردی رویکرد  ،MADMانتشارات نگاه دانش ،چاپ ششم،
آسایش ،حسین ( :)1388اصول و روشهای برنامهریزی ناحیهای ،انتشارات دانشگاه پیام نور ،تهران.
پاگ ،سدریک ( :)1383شهرهای پایدار در کشورهای درحالتوسعه ،تهران ،ترجمه ناصر محرم نژاد ،مرکز مطالعاتی و تحقیقااتی
شهرسازی و معماری ایران ،چاپ اول.
پرمن،راجریو و جیمز مک گیلری( :)1382اقتصاد محیطزیست و منابع طبیعی ،ترجمه احمدرضا ارباب ،نشر نی.
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 .5پورزال ،مریم ( :)1390نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشاگری شاهرهای سااحلی در ساالهای(1386-1388مطالعاه
موردی :نوشهر) ،پایاننامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،مازندران ،دانشگاه پیام نور مرکز ساری.
 .6پورطاهری ،مهدی ( :)1393کاربرد روشهای تصمیمگیری چندشاخصه در جغرافیا ،تهران ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علاوم
انسانی دانشگاهها.
 .7تقوایی ،مسعود و اعظم صفرآبادی (« :)1392عنوان توساعه پایادار شاهری و برخای عوامال ماؤثر بار آن(مطالعاه ماورد :شاهر
کرمانشاه)» ،مطالعات جامعهشناختی شهری ،سال سوم ،شماره ششم ،بهار :1392ص .1-22
 .8جمعه پور ،محمود ( :)1392برنامهریزی محیطی و پایداری شهری و منطقهای (اصول ،روشها و شاخصهای محیطی پایاداری
سرزمین) ،انتشارات سمت ،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
 .9حمیده ،سارا و محمدرضا نویدپور ( :)1386پایداری در شهرها از دیروز تا امروز ،نشریه هفت شهر ،شماره  ،22-21صص .5-20
 .10خسروبیگی ،رضا؛ شایان ،حمید؛ سجاسی قیداری ،حمداهلل و طاهره صادقلو (« :)1390سانجش و ارزیاابی پایاداری در منااطق
روستایی با استفاده از تکنیک تصمیمگیری چندمتغیرة فازی -تاپسیس» ،فصلنامه پژوهشهاای روساتایی ،ساال  ،2شاماره ،1
صص .186-151
 .11رائو ،پی نینی کریشنا ( :)1385توسعه پایدار ،اقتصاد و سازوکارها ،ترجمه احمدرضا یاوری ،دانشگاه تهران.
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