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 1سىجش مًلفٍ َای مًثر در تاب آيری محیطی شُر در تراتر تحران

 
1دايد کاظمی

 2علیرضا عىدلیة، *

 ، طاىیتْطاى، ا وبت،یٍاحس ػلَم ٍ تحو یٍ زاًكگبُ آظاز اؾاله یزاًكٌسُ ٌّط ٍ هؼوبض ،یگطٍُ قْطؾبظ ،یضقتِ قْطؾبظ یزًتط یزاًكزَ -1

 

طاىیتْطاى، ا وبت،یٍاحس ػلَم ٍ تحو ،یزاًكگبُ آظاز اؾاله ،یٍ هؼوبض زاًكٌسُ ٌّط بضیاؾتبز -2  

 

 

 

 چكیدٌ
 یاًؿبً یّب هتَرِ قْطّب ٍ ؾًٌَتگبُ یاظ آى ذؿبضات ٍ تللبت اًؿبً یًبق یّب ٍ ثحطاى یؼیؾبالًِ ثِ ػلت هربططات طج

زض  طیاذ یّب زض زِّ یهلَْه یّب تلبٍت حبل يیاؾت. ثبا ُسیثحطاى گطز تیطیهس بتیثبػج گؿتطـ ازث يیثَزُ اؾت ٍ ا

قْطّب  یآٍض تبة ٌِیظه يیهَضزتَرِ زض ا یّب اظ اًگبضُ یٌیًِ  ؾتثحطاى ثِ ٍرَز آهسُ ا تیطیًَع ًگطـ ثِ ذطط ٍ هس

ٍّف پػ يیاؾبؼ ّسف ا يیثط ا .اؾت هحیطی قْطّب یآٍض آى، تبة یّب هؤللِ يیتط یزض ثطاثط ثحطاى اؾت ًِ اظ انل

ٍ قٌبؾبیی هَللِ ّبی هَحط ثط تبة  اضزُزض ثطاثط اذتالالت ٍ هحیطی یآٍض رْت ؾٌزف تبة یچبضچَة هلَْه يیتسٍ

ًٌتِ اؾت هؤللِ  يیا يیپػٍّف هج يیحبنل اظ ا یّب بكتِیاؾت.  (AHP)ثب اؾتلبزُ اظ هتسّبی اضظیبثی چٌس هؼجبضُ  آٍضی

ػگی ّبی شاتی ٍ ٍیػگی ّبی تجؼی هحیطی اؾت ًِ ّط ًسام اثؼبز هَللِ ؾبظًسُ ٍی 2هكتول ثط  یطؾبذتیٍ ظ یًبلجس

ًِ ثب تَرِ ثِ قطای اّویت ثِ زؾت آهسُ ٍیػگی ّبی ظهیي ٍ ّوچٌیي ثطًبهِ ضیعی زض حَظُ ٍیػُ ذَز ضا زاضا هی ثبقٌس 

 تبة آٍضی هحیطی ثیكتطیي اّویت ضا زض هیبى قبذم ّبی تبة آٍضی هحیطی زاضًس. ّوچٌیي ثب ثطضؾی ًظطات

تبة آٍضی قْط تْطاى زض تبة آٍضی هحیطی ٍ زض ّط زٍ حَظُ ثؿیبض پبییي اضظیبثی  DELPHIًبضقٌبؾبى ثط اؾبؼ ضٍـ 

 گطزیسُ قسُ اؾت.

 تبة آٍضی هحیطی، هسیطیت ثحطاى، هربططات طجیؼی، هحیط ظیؿت کلیدی: َای ياشٌ

                                                 
1
ِ  یچبضچَة هلَْه يیتسٍ»تحت ػٌَاى  زاٍز ًبظوی یهوبلِ ثطگطكتِ اظ ضؾبلِ زًتط يیا .  قهْط زض ثطاثهط    یآٍض ههؤحط ثهط تهبة    یّهب  رْت ؾٌزف هؤلله

ٍاحهس ػلهَم ٍ    ،یزاًكهگبُ آظاز اؾهاله   یزض زاًكٌسُ ٌّهط ٍ هؼوهبض   طضب ػٌسلیتػلیزًتط  ییاؾت ًِ ثِ ضاٌّوب «: قْط تْطاىیهَضز ًوًَِ(؛ ثحطاى )ظلعلِ

 اؾت. يیزض حبل تسٍ وبتیتحو
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  مقدمٍ -1
 ف،یظلعلِ، طَكبى، ضاًف ٍ كطؾب ل،ی)ؾ یؼیت طجاؾت ًِ زض هؼطو اًَاع هربططا یثِ ًحَ طاىیا ی ؾطظهیٌیبیرـطاك

زض هطى  ٌبیآهط یقٌبؾ يیهَؾؿِ ظه یقسُ اظ ؾَ ّب ظلعلِ اؾت. ثط اؾبؼ آهبض اضائِ آى يیتط ٍ ...( هطاض زاضز ًِ اظ هْن یؾًَبه

زض ضتجِ  طاىیا جیح يیًلط ثَزُ اؾت ٍ اظ ا 121،513اظ آى  یزازُ اؾت ًِ تللبت ًبق ضخ طاىیزض ا سیظلعلِ قس 89 ؿتن،یث

اظ  فیث 2012زض ؾبل  تحسؾبظهبى هلل ه یؼیطج یبیطجن آهبض ؾبظهبى ًبّف ذطط ثال گطیچْبضم رْبى هطاض زاضز ٍ اظ ططف ز

كبضؽ اظ تللبت  یؼیطج یبیثال گطی. اظ ططف زگطزًس یاظ ظلعلِ ضا هتحول ه ینسهبت ٍ تللبت ًبق طاىیًلط اظ هطزم ا 1،700،000

 ًِ یطَض رَاهغ زاضز. ثِ یزض تَؾؼِ اهتهبز یتَرْ ذَاٌّس زاقت ًِ ًوف هبثل یضا زض پ یاهتهبز ینسهبت ثبال ،یاًؿبً

 زضآهساؾت ًِ  یزض حبل يیاؾت، ا سُیزالض ثطآٍضز گطز بضزیلیه 8ثط  )ظلعلِ ضٍزثبض(، ثبلؾ 1990اظ ظلعلِ زض ؾبل  یذؿبضت ًبق

 .[1]تزالض ثَزُ اؾ بضزیلیه 12زض ّوبى ؾبل زض حسٍز  طاىیا یًلت

 یًگطق طاتییٍ تـ اًس سُیهَضَع هططح گطز يیا بتیزض ثطذَضز ٍ هَارِْ ثب ثحطاى زض ازث یهتؼسز یّب تبًٌَى اًگبضُ

پؽ اظ ضذساز ٍ ٍهَع ثحطاى آى ثَزُ  یٍ ٍاًٌف آً ییثحطاى زض اثتسا تٌْب پبؾرگَ تیطیهكبّسُ اؾت. هس ّب هبثل زض آى یقگطك

ّب، ٍهَع ثحطاى، تللبت ٍ  زض آى یًالى اهتهبز یّب یگصاضِ یقْطّب ٍ تزوغ ؾطهب تبثٌسُضقس ق  ؿتن،یزض ؾسُ ث [2]اؾت.

هوطضات ٍ ضَاثط  تیتهَ ذؿبضات ٍ تللبت ثب يیزضنسز ًبّف ا یزٍلت تیطیگصاقت ، هس  یضا ثط رب یبزیظ بضیذؿبضات ثؿ

 تیطیزض ثطذَضز ثب هس َُیق يیا یًبًبضآهس ٌيیزض ثطاثط ٍهَع ثحطاى ثطآهس. ل یآهبزگ زبزیاهساهبت رْت ا یٍ ثطذ ییارطا

ٍ ًگطـ ثِ ثحطاى ضا ثِ ًبّف  سًسیضٍثطٍ گطز یبزیظ طاتییثحطاى ثب تـ تیطیهس یّب اظآى ثَز ًِ اًگبضُ . پؽسیثحطاى، آقٌبض گطز

ض ثطاثط آٍضی قْطی ز طی قسى ثیف اظ چٌس زِّ اظ ازثیبت تبة ثبٍرَز .[3]آٍضی تـییط یبكت ی ٍ ؾپؽ اكعایف تبةطیپص تیآؾ

ّب ٍ هلبّین ًوبًبى زض  لیٌي ایي هسل اًس سُیگطزی ٍ هلبّین هتؼسزی زض ایي حَظُ هططح گًَبگًَّبی  ّبی طجیؼی، هسل ثحطاى

ی طجیؼی ٍ ههٌَع هَضَع ّب ثحطاىی قْطّب زض ثطاثط آٍض تبةیٌی اظ هحَضّبی  حبل يیثبا .[4]ثبقٌس یه حبل تـییط ٍ تَؾؼِ

 اؾت. ثِ ػٌَاى ثؿتط ظیؿت ٍ ؾًٌَت قْطّبقْطّب  هحیطیی آٍض تبة

زض هَارِْ ثب هربططات اؾت.  هحیطی قْطّبی آٍض تبةٍّف تسٍیي هسلی رْت ؾٌزف هیعاى ثط ایي اؾبؼ ّسف ایي پػ

ٍ ؾپؽ هسل ؾٌزف  قَز یهرْت قٌبؾبیی گؿتطُ هَضَع پطزاذتِ  هحیطیی آٍض تبةی ٍ آٍض تبةاثتسا ثِ ثبظقٌبؾی  ضٍ يیاظا

ثِ تسٍیي هَللِ ّبی هَحط زض تبة آٍضی  AHP ٍ ثب اؾتلبزُ اظ هسل گطزیسُ اضائِی آى ّب قبذمٍ  ّب هؤللٍِ  هحیطیی آٍض تبة

ثِ  DELPHIی قسیس اطالػبتی ثب اؾتلبزُ اظًظط ًبضقٌبؾبى ٍ ضٍـ ّب تیهحسٍزٍ زضًْبیت ثب تَرِ ثِ  قْطّب پطزاذتِ قسُ

 .قَز یهآٍضی ظیطؾبذتی ٍ ًبلجسی قْط پطزاذتِ  اضظیبثی هیعاى تبة
 

 متديلًشی پصيَش -2
 پػٍّف هطبلؼبت اًزبم رْت اؾبؼ ایي ثط. اؾت پصیطكتِ نَضت قسُ تجییي ّسافا اؾبؼ ثط پػٍّف هتسٍلَغی تسٍیي

 ٍ قَز هی پطزاذتِ آٍضی تبة هلَْم ثِ ای ًتبثربًِ ٍ اؾٌبزی هطبلؼبت ثِ تَرِ ثب اٍل گبم زض. اؾت قسُ گطكتِ ًظط زض گبم چٌس

 ثط ثحطاى هسیطیت ٍ آٍضی تبة ازثیبت زض یهحیطی قْطّب زض ثطاثط هربططات طجیؼ آٍضی تبة هلَْم ٍ ربیگبُ ثِ زٍم گبم زض

 تحلیل ثط هجتٌی ارتوبػی آٍضی تبة ّبی قبذم ٍ ّب هؤللِ ؾَم گبم زض. قَز هی پطزاذتِ گطكتِ نَضت ّبی پػٍّف اؾبؼ

اضظیبثی چٌس هؼیبضُ  ّبی ضٍـ اظ اؾتلبزُ ثب چْبضم گبم زض ؾپؽ ٍ گطزیسُ تسٍیي آى هلبّین تَؾؼِ ٍ هطتجط ّبی پػٍّف

AHP اؾتٌجبطی آهبضیِ ؾٌزف ضطیت اّویت هَللِ ّبی تبة آٍضی هحیطی پطزاذتِ قسُ ٍ زض ًْبیت ثب اؾتلبزُ اظ ث ٍ 

كطآیٌس پػٍّف ثِ تلٌیي  طَضًلی ثِ. قَز هحیطی قْط تْطاى پطزاذتِ هی آٍضی تبة ؾٌزف ثِ ٍ پطؾكٌبهِ ػوین ههبحجِ

 .گطزز هی هكبّسُ  ------ زض ّب ٍ اّساف ّط گبم گبم
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 تحقیق پیشیىٍ -3
پػٍّف ّبی هتؼسزی زض ذهَل هلَْم تبة آٍضی ٍ تسٍیي قبذم ّبی آى نَضت پصیطكتِ اؾت اهب پػٍّف ّبی 

 ًوتطی ثِ ثطضؾی تبة آٍضی هحیطی ٍ تجییي هَللِ ّب، اثؼبز ٍقبذم ّبی آى پطزاذتِ اًس.

 5ًوَزُ ٍ اثؼبز ؾبظًسُ آى ضا زض زاؾگَپتب هَللِ هحیطی ٍ طجیؼی ضا ثِ ػٌَاى یٌی اظ هَللِ ّبی ًلیسی تبة آٍضی هططح 

 : [5]هحَض شیل طجوِ ثٌسی هی ًوبیس

 رم ظهبًی(تَاتط ضذساز ثحطاى ّب )تؼساز ٍ قست ضذسازّبی طجیؼی زض یي ثبظُ هض

 هَللِ اهلیوی

 هَللِ ّبی ظهیي قٌبؾی

 هَللِ ّبی ثیَقیوی

 اهساهبت حلبظت هحیطی

هَللِ ّبی تبة آٍضی هحیطی  ًبتط  .[6]یَى، تبة آٍضی هحیطی ثِ زٍ ٍرِ رـطاكیبیی ٍ اتوؿلطیي طجوِ ثٌسی هی ًوبیس

ضا ظًزیطُ تبهیي هَاز ؿصایی، هیعاى ؾیل ذیعی ٍ یب لطظُ ذیعی هٌطوِ، هیعاى ههطف اًطغی ٍ هیعاى رصة آة ٍ ههطف آى 

آٍضی هحیطی ضا زض ًیلیت آة، ًیلیت َّا، ًیلیت ذبى، تٌَع ضًچلط ٍ ّوٌبضاى اثؼبز هرتلق تبة.[7]ػٌَاى ًوَزُ اؾت

 .[8]ظیؿتی، پَقف گیبّی ٍ ؾبیط هٌبثغ طججیؼی ػٌَاى ًوَزُ اؾت

 

 مفًُم تاب آيری ي جایگاٌ تاب آيری محیطی -4
زض  ًِ اؾتطكتِ اظ ػلَم اًَلَغی ثَزُ ًِ ثط اؾبؼ هطبلؼبت َّلیٌگ آٍضی ثطگ ًظط هبطغ ثط ایي اؾت ًِ هلَْم ػلوی تبة

هٌتكط گطزیس ٍ اؾبؼ هطبلؼبت ٍی هكبّسات تـییطات  "ّبی اًَلَغیٌی یؿتنؾآٍضی ٍ پبیساضی  تبة"ثب ػٌَاى  1973ؾبل 

 ی ایكبى زض اًَؾیؿتن ثَزُ اؾت.ّب طؼوِروؼیت قٌبضچیبى ٍ 

یت ؾیؿتن رْت ثبظیبثی قطایط ٍ ثبظگكت ثِ هبثلًٌٌسُ  یقتَن ػٌَاى ثِاظ ایي ٍاغُ ٍرَز زاضز ًِ  ّبیی ًیع یفگطاالجتِ  

آٍضی هیعاى پبیساضی ضٍاثط  زیگط ٍی ثط ایي اػتوبز ثَز ًِ تبة ػجبضت . ثِ[9]اؾتلبزُ گطزیسُ اؾت حبلت اٍلیِ ٍ انلی ؾیؿتن

هٌظَض رصة تـییطات ٍ هَارِْ ثب اذتالالت ًبقی اظ آى ٍ تساٍم پبیساضی  تن ٍ هجیي هیعاى تَاًبیی ؾیؿتن ثِزضٍى یي ؾیؿ

 .[10]ؾیؿتن اؾت

آٍضی  ی ًیع ثط ضٍی تبةپعقٌ ضٍاىضٍاًكٌبؾی ٍ  ٔ  حَظُؼبتی زض هیالزی ًیع هطبل 40ّبی َّلیٌگ، زض زِّ  تط اظ یبكتِ پیف

یس زاقتِ تأًیط قطایط ٍ ضٍیسازّبی هتضبز ثط ضٍی ضقس ٍ ًوَ ًَزًبى تأحًیع نَضت پصیطكتِ اؾت. ایي هطبلؼبت ثط ضٍی تحلیل 

 .[10]آٍضی زاًؿت تَاى ایي ثطِّ ضا قطٍع ازثیبت تبة یه زضٍاهغاؾت ًِ 

آٍضی زض ثطاثط  آٍضی اضائِ گطزیسُ ٍ ّط هٌجغ ػلوی اظ هٌظط ذَز ثِ ثطضؾی تبة زض ؾٌَات اذیط ًیع تؼبضیق هتؼسزی اظ تبة

 یسُ اؾت.گطز اضائِایي هلَْم  قسُ اضائِتؼبضیق  يیتط هْن 1رسٍل زض  ًِ. اًس پطزاذتِثحطاى، ٍ تسٍیي ططح هلَْهی اظ آى 
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 آيری در سىًات اخیر شدٌ از تاب : تعاریف ارائ1ٍجديل 

تعاریفزمینهمفهومینظرانصاحة

 هولینگ
میعاا  توااعایآ آ  سیسعتم در  عغب تاییع اح و توعو ح و        درواقع  آوری یک اکوسیستم  تاب اکولوژی (95;3)

 .[33]مسی  است ادامهمقاومت در ت ات  آ  و 
 پیم

 .[34]گ دد آتازمآوری س عتآ است که سیستم پس از اختالل ته ض ایط اولیه خود  تاب اکولوژی (3:;3)

 ادگار
و اختال ح خعار آ ااضعآ از تاییع اح     ها ضوکو ا تماعاح در کنت ل و هدایت  ها گ وهتوااایآ   ا افیا (422)

 [36 ,35]مویطآ، سیاسآ و ا تماعآ

 لیثل
 اکولوژی (4223)

یژه سیستم در حفظ ساختار و کارک د خود در هنگعا  موا هعه تعا اخعتال ح     آوری پتااسیل و تاب
آ و مدی یت دوتعاره اخعتال ح احتمعالآ ااضعآ از تاییع اح      ده سازما است و توااایآ سیستم در 

 ضود. است که تا میاا  دامنه پایداری سیستم سنجیده مآ
والک  و 
سای ین 

(4224) 
تاقآ مااد  ض ایط ویژه خود و حفظ تازخوردهعا و کارک دهعا آ  و   آوری پتااسیل سیستم در  تاب اکولوژی

 .[37]آ دوتاره اختال ح متعاقة تایی اح استده سازما ضامل توااایآ سیستم در 

فولکه و 
 سای ین

(4224) 

 -ا تمععععاعآ 
 کاکولوژی

 گ دد> آت ماکولوژیکآ ته سه ویژگآ اساسآ  –ا تماعآ  آوری سیستم تاب
 توااد  غب کند. آممیاا  تارگآ ضوک و اختاللآ که سیستم تا حفظ ض ایط مو ود خود 

 آ دوتاره است.ده خودسازما میاااآ که سیستم قادر ته 

 .[38]میاااآ که سیستم قادر ته ایجاد ظ فیت آموزش و ااطثاق است
 کاردواا

 [39]دیده در  غب اث اح منفآ و تازیاتآ از آ  یةآسظ فیت اکوسیستم و یا ا تماع  ا تماعآ (4225)

معاهده 
 4آوری تاب
(4227) 

تاییععععععع اح 
مویطععععععآ و 

 اقلیمآ

آوری اکوسیستم ظ فیت اکوسیستم در تومل اختال ح تدو  سقوط کیفآ سیستم ته وضعیت  تاب
گع دد. تنعات این اکوسیسعتم تعاب آور      ها کنت ل مآو ف آیند ها پ وسهدیگ  است که تا مجموعه از 

ی احتمالآ ایستادگآ اموده و در هنگا  لاو  خعود را تازسعازی امایعد.    ها ضوکتوااد در ت ات   آم
و تعدوین ت اامعه    تینعآ  یصپ هت  ها ااسا های اضافآ  یتظ فهای ا تماعآ  یستمسآوری در  تاب

 ت ای آینده است.
 رز

ی احتمالآ تازیاتآ ضعده و وضععیت مطلعوب    ها ضوکتوااد از  آماهاد و یا سیستم  ه یکس عتآ ک اقتصادی (4229)
 .[:3]خود را پیدا اماید

 فیکسل
(4228) 

مهندسعععععععآ 
 سیستم

حفظ که ساختار و کارک د خود را  آدرحالتوااایآ و ظ فیت یک سیستم در تومل اختال ح وارده 
 .[;3]اموده است

 ژو و روث
(4235) 

اکولعععععععوژی 
 5صنعتآ

های اا ژی در  یا   های صنعتآ در حفظ ماهیت مواد اولیه حیاتآ اکولوژیک و  یستماکوستوااایآ 
 [42]سیستم در زما  اختال ح وارده

ژاگ و 
 همکارا 

(4235) 

و  هعععا ضعععثکه
مهندسعععععععآ 

 سیستم
 [43]سقوط حالتدر فازی که تایی  در سیستم از حالت عادی ته  6آستااه حیاتآ

 اویااگ
خطع اح احتمعالآ،    ه گواعه توااایآ مطت ک سیستم در تومل ) لوگی ی و یا مقاومت( در ت اتع    مهندسآ (4236)

 [44]زیاتآ ته کارک د ا مال سیستم غب خساراح درواآ و تا
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ت ّوگطا ثَزُ ٍ گبُ ّوپَقبًی زاقتِ ٍ زض ثطذی اظ هحَضّب ثب یٌسیگط تلبٍ ًبهالًآٍضی گبُ  اظ تبة قسُ اضائِتؼبضیق 

 . ٍلی توبهی ایي تؼبضیق زاضای ٍرَُ هكتطًی ّؿتٌس ًِ قبهل هَاضز شیل اؾت:اًس زاقتِ

 

آٍضی، اهساهی هزطز ٍ هوطؼی پؽ اظ ٍهَع ثحطاى ًیؿت ثلٌِ ٍیػگی شاتی ّط ؾیؿتن قهْطی اؾهت ًهِ ثبیؿهتی      تبة -1

ی رساگبًِ ثطای ا ثطًبهِططح ٍ زض ضاؾتبی تَؾؼِ پبیساض ارتوبع اؾت ٍ گبُ ًیبظهٌس  ّب هِیذهٍارس آى ثبقس. گبُ ایي 

 .اؾتضؾیسى ثِ آى 

ی اثؼبز هرتلق یي ؾیؿتن قْطی ٍ یب یهي ارتوهبع قهْطی ثبیؿهتی زض     ٍآٍضی، یي ٍیػگی چٌس هحَضی اؾت  تبة -2

 ی طجیؼی تبة آٍض ثبقٌس.ّب ثحطاىثطاثط 

ی ذهطز ارتوهبػی زًجهبل    ّبِ یالططاحی ٍ چِ زض گبم ارطا زض  آٍضی ارتوبػی ضا، چِ زض گبم ؿبلت هلبّین، كطآیٌس تبة -3

 .طًسیگ یًو سُیًبزآٍضی ٍ ًبّف ذطط ثحطاى ضا  ی ربهغ تبةّب ططحٍ اگطچِ ًوف  ًٌٌس یه

ثطذَضز ثب اذتالالت ٍاضزُ ثِ ؾیؿتن ًبقی اظ ثحطاى ثهب اؾهتلبزُ اظ زٍ    كبضؽ اظ ًحَُ ثطذَضز ػٌبنط، حبالت ؾیؿتن زض -4

 :گطزز یهآى ؾٌزیسُ آٍضی ؾیؿتن ثب  ٍ زضًْبیت تبة طزیگ یههلَْم قٌل 

 ی هزسز اضتجبطبت آًبىطیگ قٌل: ؾطػت ثبظگكت ػٌبنط ثِ ؾبذتبض ٍ ػولٌطز هطلَة ٍ 5ؾطػت -

 : ٍرَز ػٌبنط اضبكی رْت ربیگعیٌی ٍ ایزبز ّوعهبًی زض اضتوب ؾبذتبض ٍ ػولٌطز زض ظهبى ثحطاى6اكعًٍگی -

 ی ثطای اهَض هطثَطِ ٍ ...عیض ثطًبهِثبظیبثی: ًحَُ پَقف ذؿبضات،  -

ی زاقتٌس اهب ٍاگطایی ًظطیبت ًیع هؼٌبزاضآٍضی زض ثطذی اظ هَاضز اگطچِ ّوگطایی  زض حَظُ تبة قسُ اضائِایي ًظطیبت 

ثبیؿتی تَرِ زاقت ایي  زاًؿت اهبهكتول ثط هَاضز شیل  تَاى یهی ضا ّب ییٍاگطای اؾبؾی ایي هحَضّبثَز ًِ  هكبّسُ هبثل

 :اًس سُیگطزٍ گبُ هٌول یٌسیگط هططح  اًس ًساقتِ زض تؼبضو ثب یٌسیگط هطاض گبُ چیّهلبّین 

 ی ٍ تلٌیي هلَْهی آًبىطیپص تیآؾآٍضی ٍ  ًَع ًگطـ ثِ تبة -1

 آٍضی ثطای تبة قسُ گطكتِّبی زض ًظط  اثؼبز ٍ هؤللِ -2

 آٍضی ی تبةّب یػگیٍٍ  ّب هِیذه -3

ٌبذتی ربهؼِ قٌبؾی ثحطاى تبة آٍضی هحیطی ثِ ّوبًٌس تبة آٍضی اًَلَغیٌی ًوف هْوی زض چبچَة تئَضیي ٍ ضٍـ ق

ثِ طَضیٌِ قطایط هحیطی هی تَاًس پبؾرگَیی ثِ ثحطاى ّب، ربثزبیی ٍ كبظ ثبظیبثی چطذِ ثحطاى ضا   ٍ ثطًبهِ ضیعی آى زاضز.

 تحت تبحیط هطاض زّس.

ثط ضٍی  ثِ طَض ًلی تبة آٍضی هحیطی ثِ ًَػی هطتجط ثب هلَْم تبة آٍضی اًَلَغیٌی اؾت ثب ایي تلبٍت ًِ تَرِ ثیكتطی

.ایي هَللِ اظ تبة آٍضی ثِ قست زض كبظ ربثزبیی ٍ ثبظیبثی چطذِ هسیطیت ثحطاى [23]ؾبذتبضّبی هحیطی ٍ پبیساضی آى زاضز

ض اؾت.اظ هٌظط زیگط تبة زاضز ًِ زض ظهبى اؾٌبى هطثبًیبى ٍ ًبّف احطات ًبلجسی قَى ّب ٍ اذتالالت ٍاضزُ ثؿیبض تبحیطگصا

. ثِ [24]آٍضی هحیطی ثِ ًَػی هوبضة ثب ٍاغگبى كطٌّگی هحیط ًظیط حؽ هٌبى، حؽ ارتوبع ٍ تؼلن هٌبًی ًیع اقبضُ زاضز

 .[25]ّویي زلیل اؾت ًِ ثطذی اظ هحوویي هلَْم تبة آٍضی ارتوبػی ٍ تبة آٍضی اًَلَغیي ضا ثب یٌسیگط هطتجط زاًؿتِ اًس.

ی هحیطی ٍ طجیؼی ضا ثِ ػٌَاى یٌی اظ هَللِ ّبی تبة آٍضی قْط اؾت ٍ اظ لحبظ هلَْهی ثطاثط ثب هیعاى زض تبة آٍض

هؼطو ذطط هطاض زاقتي ثلَى ّبی قْطی زض ثطاثط هربططات ظهیٌی ٍ زضیبیی ًظیط ثبال آهسى ؾطح زضیب، كطؾبیف، ؾؿتی 

ضا ًِ ثب آى هَارِ اؾت هتلبٍت ثَزُ ٍ تَظیغ ذطط زض ؾطح ذبى ٍ .. تَنیق هی گطزز. ثِ ػجبضتی ّط ارتوبع هیعاى ذططی 

قْط یٌٌَاذت ًوی ثبقس. اظ ایي ضٍ هیعاى تبة آٍضی هحیطی ٍ یب طجیؼی ثِ تلبٍت هٌبًی ثلَى ّبی قْطی ثب یٌسیگط اقبضُ 

 .[5]زاضز

                                                 
5
.Rapidity 

6
.Redundancy 
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 تديیه مًلفٍ َا ي شاخص َای تاب آيری محیطی -5
ؾبظهبى هلل  آًچِآٍضی ثبیؿتی ثط اؾبؼ ططح هلَْهی اظ آى گبم ثطزاقت. ثط هجٌبی  ی تبةّب هؤللِهٌظَض قٌبؾبیی  ثِ

ِ . ثط اؾبؼ ایي ظهیٌبزًطزی هلَْهی زض ایي حَظُ یّب ٌِیظه يیتط یانلاظ  تَاى یهاؾت  ثطزُ ًبمآٍضی  انَل تبة ػٌَاى ثِ

  ػجبضتآٍضی اؾت ًِ  هحیطی تبة هؤللِآى ثط هجیي  8اؾت ًِ انل  قسُ یهؼطكآٍضی  انل ثطای قْطّبی تبة 10هلَْهی 

 اؾت اظ:

 ّهَایی  ٍ آة تـییطات ثب اًطجبم. زیگط ذططات ٍ تَكبى ؾیل، ًبّف ثطای طجیؼی ّبی اًَؾیؿتن اظ حلبظت: 8 انل  -

 .[26]ذطط ًبّف ّبی قیَُ ثِ اتٌب ثب ضا

 زیرساخت ي کالثد مؤلفٍآير مرتثط تا  شُر تاب: اصًل 2جديل 

پشتیباننظریآوریتاباصولشهرمؤلفه

محیطی
8اصل

 طثیعآ های اکوسیستم از حفاظت -

 ااطثاق پغی ی -

[49] 

[7] 

[4:] 

[4;] 

 

ثِ هٌظَض قٌبؾبیی قبذم   ایي پػٍّف ٍ انَل چبضچَة ًظطی تحوین، ارعا هحیطی اهب ثِ طَض ًلی ثط اؾبؼ یبكتِ ّبی

هبثل  1قٌل ّبی تبة آٍضی ضا زض زٍ طجوِ ٍیػگی ّبی شاتی ٍ ٍیػگی ّبی تجؼی طجوِ ثٌسی ًوَز ًِ ایي طجوِ ثٌسی زض 

 هكبّسُ اؾت.

 
 اب آيری محیطیمًلفٍ َای ت: 1شكل 

ٍیػگی ّبی شاتی، هكتول ثط آى زؾتِ اظ قبذم ّبی هی ثبقٌس ًِ زض ظههبى اذهتالالت ٍاضزُ هؿهتویوب ثهب اذهتالل       -

 هَارِ هی گطزز. هبًٌس ، آة، َّا، ظهیي ٍ ...

ٍیػگی ّبی تجؼی، آى زؾتِ اظ قبذم ّبیی اؾت ًِ ًِ ثِ طَض هؿهتوین ثلٌهِ ثهِ ٍاؾهطِ اذهتالل زض ًبضًطزّهبی        -

طجیؼی ؾبیط ًبضًطزّبی قْطی ًیط ثب اذتالل هَارِ هی گطزز ًظیط ؾیؿهتن پَقهف گیهبّی، ظضاػهت، ؾهالهت      ػٌبنط 

 هحیط ٍ ...

ثط اؾبؼ زٍ هَللِ هصًَض ٍ قبذم ّبی آى هی تَاى گَیِ ّبی ؾتٌزف تبة آٍضی هحیطی قْط ضا ثِ ثِ تلهیل زض 

 آهسُ اؾت. 3رسٍل 
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 محیطی یآير تاب یَا شاخص اتعاد، َا، مًلفٍ: 3جديل 

 مىاتع دادٌ َا گًیٍ َا اتعاد مًلفٍ
پشتیثان 

 وظری

ی
ذات

ی 
َا

ی 
صگ

يی
 

 زمیه
تَاتط ضذساز هربططات طجیؼی ثِ ٍیػُ ظلعلِ ٍ هیعاى ذؿبضت احتوبلی اظ آى چوسض  -

 اؾت؟
 هیعاى ذط كطؾبیف ٍ ضٍاًطٍی ظهیي زض هٌطوِ چِ هیعاى اؾت؟ -
 هٌبطن تحت ذطط آة ّبی ربضی زض هحسٍزُ چِ هیعاى اؾت؟ -
 هیعاى آالیٌسُ ّب ٍ ًیلیت َّا پؽ اظ ثحطاى چگًَِ اؾت؟ -
 آیب هٌبثغ آالیٌسُ آة زض نَضت ٍهَع ثحطاى قٌبؾبیی قسُ اًس؟ -
آیب تحلیل ذطط هٌبؾت اظ حَازث طجیؼی هتؼبهجب اذتالالت ٍاضزُ ثِ ؾیؿتن نَضت  -

 گطكتِ اؾت؟
ططات گًَِ ّبی گیبّی ٍ ربًَضی هٌطوِ زض ظلعلِ نَضت گطكتِ آیب تحلیل هرب -

 اؾت؟
تحلیل ؾٌبضیَ ّبی  -

 ذطط
ثطزاقههت هیههساًی ٍ  -

 تحلیل هٌبًی
پطؾكههههههههٌبهِ اظ  -

 هترههیي

[30] 
[5] 
[31] 
[32] 

 ًَا

 آب

پًشش گیاَی 
 ي حیات يحش

ی
ثع

ی ت
َا

ی 
صگ

يی
 

تروامٍ ریسی ي 
 اقدامات

آیب تساثیط الظم رْت ًبّف آالیٌسُ ّبی هحیطی)آة، َّا ٍ ظهیي ( اًسیكیسُ قسُ  -
 اؾت؟

تساثیط الظم رْت ًٌتطل حَازث طجیؼی تجؼی ًبقی اظ اذتالالت ٍاضزُ اتربش آیب  -
 گطزیسُ اؾت؟

ًیلیت اهساهبت اًزبم قسُ زض ذهَل ًبّف هٌبثغ آالیٌسُ آة ٍ َّا زض نَضت  -
 ٍهَع ثحطاى چِ هیعاى اؾت؟

 آیب هٌبثغ ربیگعیي تبهیي اًطغی هؿترطد اظ هٌبثغ طجیؼی پیف ثیٌی قسُ اؾت؟ -
 ٍیػگی ّبی هحیطی نَضت پصیطكتِ اؾت؟ آیب تحلیل ذطط -
 هیعاى ترطیت اضاضی ظضاػی ٍ ثبؿبت ثِ چِ هیعاى اؾت؟ -
 آیب تساثیط الظم رْت تبهیي ًیبظّبی ظضاػی ٍ ثبؿی ؾبًٌیي اًسیكیسُ قسُ اؾت؟ -
 آیب اهساهبت حلبظت اظ هحیط ظیؿت رْت اضتوب ًبضایی آى نَضت گطكتِ اؾت؟ -
 تبة آٍضی قْط اًزبم گطزیسُ اؾت؟ آیب اهساهبت تحوین ٍ تَؾؼِ زض ذهَل -

[30] 
[5] 
[32] 

کشايرزی ي 
 طثیعت

اورشی ي مىاتع 
 طثیعی

 سالمت محیطی

 

 سىجش تاب آيری محیطی -6
ثِ ؾٌزف تبة آٍضی هحیطی قْط زض زٍ كبظ اًزبم هی گیطز. زض كبظ ًرؿت ثب اؾتلبزُ اظ ضٍـ ّبی اضظیبثی چٌس هؼجبضُ 

ؾٌزف هیعاى اّویت قبذهْبی تبة آٍضی هحیطی پطزاذتِ هی قَز ٍ زض كبظ زٍم ثب تَرِ ثِ ًظطات ًبضقٌبؾبى ذجطُ ٍ ضٍـ 

 زللی ثِ ثطضؾی تبة آٍضی هحیطی قْط تْطاى پطزاذتِ قسُ اؾت.

م هتره 32پطؾكٌبهِ هوبیؿِ ظٍری آى ططاحی ٍ ثِ  AHPثِ هٌظَض ؾٌزف هیعاى اّویت قبذهْب ثط اؾبؼ ضٍـ 

حَظُ تبة آٍضی ًِ زض ؾٌَات اذیط زض ایي حَظُ كؼبلیت ػلوی هخطحوط زاقتِ اًس اظ ططین پؿت الٌتطًٍیي ٍ ثب اؾتلبزُ كطم 

 .هبثل هكبّسُ اؾت 2قٌل ًِ ًوًَِ كطم آى زض   ططاحی قسُ اضؾبل گطزیس
 

 
 AHPَای تاب آيری محیطی جُت سىجش ضریة اَمیت تا استفادٌ از : فرم مقایسٍ زيجی شاخص 2شكل 
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هَضز زاضای تحلیل حؿبؾیت  17پبؾد زضیبكت قسُ تٌْب  26ثب روغ ثٌسی ًظطات ًبضقٌبؾبى ایي حَظُ ٍ ثطضؾی آًبى اظ 

ٍظى ًْبیی   Expert choiceهطلَثی ثَزُ ٍ ثب روغ ثٌسی ًظطات آًبى ثب اؾتلبزُ اظ هیبًگیي ٌّسؾی ٍ ثب ثِ ًبضگیطی ًطم اكعاض 

 اكعاض هصًَض اؾت هبثل هكبّسُ اؾت.ًِ ذطٍری ًطم   3قٌل قبذهْبی تبة آٍضی هحیطی هكرم گطزیس ًِ زض 

 

 
 Expert Choiceدر ورم افسار   AHP: ضریة اَمیت شاخص َای تاب آيری محیطی تا استفادٌ از مدل 3شكل 

 

 

ی هیساًی، تحلیل ّب ثطزاقتآٍضی قْط ثبیؿتی اظ ططین  هحیطی تبة هؤللِثب تَرِ ثِ هبّیت ارعا ؾبظًسُ زض كبظ زٍم 

 ّب زازُاتٌب ثِ چٌیي  ػوالًقسیس اطالػبتی زض قجٌِ ؾبظهبًی ًكَض  تیهحسٍزؾٌبضیَّبی ذطط نَضت پصیطز لیٌي ثِ زلیل 

ی آى زض ّب ؾٌزِقْط،  تبة آٍضی هحیطی هؤللِِ ایي هٌظَض ثط اؾبؼ اثؼبز ؾبظًسُ ًجَز. لصا ث طیپص اهٌبىهیساًی ٍ تحلیل ذطط 

 1اضظـ ػسزی  ًِ یطَض ثِ اًس سُیگطزی ثٌس طجوِثؿتِ ٍ ثط اؾبؼ طیق لیٌطت  ؾؤاالتهبلت پطؾكٌبهِ تْیِ گطزیسُ ًِ توبهی 

قْط اقبضُ  هحیطیآٍضی  ی قبذم تبةثبالتطیي اضظـ ًیل هٌعلِ ثِ 5ًوتطیي اضظـ ًیلی قبذم ٍ اضظـ ػسزی  هٌعلِ ثِ

ثَزُ ًِ  82/0 قسُ یططاحی نَضت گطكتِ ضطیت آللبی ًطًٍجبخ پطؾكٌبهِ ّب لیتحلزاقتِ اؾت. ّوچٌیي ثط اؾبؼ 

 .ؾبظز یهٍ اتٌب ػلوی ثِ آى ضا هوٌي  اؾتپبیبیی پطؾكٌبهِ  زٌّسُ ًكبى

تْطاى ًِ هتَلی هسیطیت ثحطاى قْط تْطاى ثَزُ  قْطزاضیًلط اظ هسیطاى ٍ ًبضقٌبؾبى  39پطاًٌف پطؾكٌبهِ زض هیبى 

ی زضیبكت قسُ ٍرَز ّب پبؾدًِ اذتالف هؼٌبزاضی هیبى  اؾتًتبیذ حبنل اظ پػٍّف ثیبًگط ایي ًٌتِ نَضت پصیطكتِ اؾت. 

ًِ  اؾت هحیطی هؤللِآٍضی پبییٌی زض حَظُ  ی ؾبظًسُ قْط تْطاى اظًظط ًبضقٌبؾبى اهط زاضای تبةّب هؤللًِساضز ٍ زض توبهی 

 هیعاى تبة آٍضی هحیطی قْط تْطاى ثِ تلٌیي هَللِ ّبی ؾبظًسُ آى هبثل هكبّسُ اؾت. 4قٌل زض 
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: میسان تاب آيری شُر تُران از مىظر مًلفٍ محیطی؛ سمت راست مًلفٍ  يیصگی َای محیطی ي سمت چپ مًلفٍ 4شكل 

 ای تثعیيیصگی َ
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 جمع تىدی ي وتیجٍ گیری

هیالزی ٍ ثبظقٌبؾی ٍ  70ی آى زض ازثیبت ثحطاى زض زِّ طیًبضگ ثِآٍضی اظ ظهبى  ایي پػٍّف ثِ ثطضؾی هلَْهی تبة

 اؾبؾبًآٍضی  تبة گطكتِ اًزبم. ثط اؾبؼ هطبلؼبت اؾتآٍض  ّبی انلی قْطّبی تبة یٌی اظ هؤللِ ػٌَاى ثِآٍضی ارتوبػی  تبة

یسُ، چٌسٍرْی ٍ هبثل اؾتلؿبض اؾت ٍ ایي هَضَع قٌبذت آى ٍ اضظیبثی ٍ ؾٌزف آى ضا ثب پیچیسگی هَارِ هلَْهی پیچ

آٍضی توبهی ٍرَُ ؾیؿتن قْطی ضا  ًِ تبة زّس یهآٍضی قْط ًكبى  ؾبظز. ًتبیذ حبنل ثطضؾی چبضچَة ؾٌزف تبة هی

آٍضی  زض ضاؾتبی تَؾؼِ پبیساض ٍارس اضظـ تبة تَاًس یهازػب ًطز ثركی اظ ؾیؿتن قْطی  تَاى یًوٍ  زّس یههطاض  هَضزتَرِ

ّب ٍ تجییي  ٍرَُ قْطی ؾبذتبضّبی ارتوبػی قْط اؾت ًِ هسل حبضط ثِ ثطضؾی هؤللِ يیتط هْنًجبقس، ًِ یٌی اظ 

آٍضی هحیطی قْط تْطاى پطزاذتِ اؾت. تسٍیي  ثِ ؾٌزف هیعاى تبة تیزضًْبپطزاذتِ اؾت ٍ  هحیطیآٍضی  ّبی تبة قبذم

ّب ثبیؿتی ثِ ًحَی نَضت پصیطز ًِ ضوي زض زؾتطؼ ثَزى اطالػبت ثتَاى ربهؼیت،  َة هسل ٍ تؼییي قبذمچبضچ

 آٍضی اضائِ ًوبیس. تبة تیزضًْبّب ٍ  ، هؤللِّب قبذماػتجبضؾٌزی ٍ ضٍـ هٌبؾت رْت ؾٌزف 

ثطًبهِ ّبی قْطی، ػسم  ٍ ّب تیكؼبلثِ ػسم زؾتطؾی ثِ اطالػبت اظ  تَاى یهی پیف ضٍی ایي پػٍّف ّب چبلفهَاًغ ٍ 

ضًٍس  ّب چبلفی هسیطیتی قْط ػٌَاى ًوَز ًِ ایي ّبِ یالآقٌبیی هسیطیبى، ًبضقٌبؾبى ثب ازثیبت هَضَع، زقَاضی ًٌٌبـ زض 

 ضٍثطٍ ًوَزُ اؾت. هؿبئلضا ًیع ثب  ّب زازُتحلیل 

ّبی هحیطی ٍ ٍیػگی ّبی تجؼی ٍ  یآٍضی ارتوبػی قْطّب ضا زض زٍ هؤللِ ٍیػگ حبنل اظ ایي پػٍّف تبة ذیًتب حبل يیثبا

ی ؾبظًسُ آى هیعاى ّب قبذمی هٌبًی نَضت گطكتِ زض ّط زٍ هؤللِ ٍ ّب لیتحلثط اؾبؼ  ٍ سیًوب یهی ثٌس طجوِیب حبًَیِ 

زض حس ثؿیبض پبییٌی اؾت. ًِ لعٍم تَرِ ثِ اثؼبز ٍ قبذم ّب تبة آٍضی هحیطی ضا  هَضزهطبلؼِآٍضی ارتوبػی زض هحسٍزُ  تبة

 ظ پیف آقٌبضهی ؾبظز.ثیف ا
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