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چكيده
بسياری از کشورهای در حال توسعه دارای تمرکز بيش از اندازه در چند نقطه معدود شهری هستند. چنين وضعيتی به 
نابرابری های منطقه ای عظيمی است که در  مشكالت زيادی منجر می شود. در اين کشورها، کيفيت زندگی مردم دستخوش 
بسياری موارد، به سرعت در حال افزايش است. مشكالت زيست محيطي يكي از اساسی ترين مسائل شهرهای امروزي و حاصل 
تعارض و تقابل آن ها با محيط طبيعي است. نتيجه ی اين روند عدم تعادل و ناسازگاري ميان انسان و طبيعت و به هم خوردن 
روابط اکوسيستم خواهد بود. هدف اين تحقيق شناسايی متغيرهای توسعه پايدار زيست محيطی و ارزيابی توان پايداری در 
شهرستان  های استان خوزستان می  باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش بررسی توصيفی- تحليلی می باشد. 
نتايج تحقيق نشان می دهد شهرستان های ايذه، دزفول، انديمشک، اللی و مسجدسليمان باالتر از ديگر شهرستان  ها در توسعه 
زيست محيطی در استان خوزستان قرار دارند. همچنين نتايج آزمون های  آماری نشان دهنده برتری شمال استان بر جنوب آن از 
نظر توسعه زيست محيطی می باشد. اما بين شرق و غرب استان با وجود برتری نسبی شرق استان بر غرب آن تفاوت محسوسی 
وجود ندارد. نتايج بررسی ضريب همبستگی پيرسون هم گويای رابطه و همبستگی معنادار بين توسعه زيست محيطی و ميزان 
جمعيت شهرستان ها و نرخ شهرنشينی آن ها نمی باشد. يعنی اينكه ارتباط معناداری بين ميزان جمعيت و نرخ شهرنشينی با توسعه 

زيست محيطی وجود ندارد.
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1- مقدمه 
توسعه ی پايدار و توسعه ی پايدار شهري طي دهه های 
ادبيات  در  مسلطي  و  نوين  واره ي  الگو  به  به تدريج  اخير 
برنامه ريزي شهري  باب توسعه و  نظري و علمي رايج در 
تبديل شده است. اين الگوواره اگر چه ناظر به برداشت ها 
پايداري و  بر  اما در مجموع  و تفسيرهاي گوناگون است؛ 
استمرار توسعه براي همگان و نسل های آينده طي زمان و 
و  اجتماعي  اقتصادي،  پيچيده ی  ابعاد  نگري  جانبه  بر همه 
زيست محيطي فرآيند توسعه در سطح يك كشور يا شهر 
سريع  توسعه ی   )178  :1378 ديگران،  و  )رهنمايي  دارد.  تأكيد 
اجتماعي،  مختلف  ابعاد  از  معاصر  دهه ی  چند  در  شهري، 
تأثير  تحت  را  بشر  زندگي  و...  فرهنگي،سياسي  اقتصادي، 
قرار داده است. مطرح شدن توسعه ی پايدار، به عنوان شعار 
برگستره  ي  شهرها  آثار  از  ناشي  نيز  سوم  ي  هزاره  اصلي 
)قرخلو و  انساني است.  ابعاد مختلف زندگي  زيست كره و 
حسينی، 1386: 157( در واقع ويژگي هاي جوامع شهري امروز 

ناپايداري انسان ها و محيط زيست )محيط طبيعي و  سبب 
محيط مصنوع ( شده است. )مفيدي و ديگران، 1388: 15(براي 
در  محيطی  زيست  پايداري  ارزيابی  مقصود،  اين  به  نيل 
وضع موجود، به عنوان مهمترين ابزار در فرآيند برنامه ريزي 
توسعه پايدار قابل طرح و بررسی است. اين ارزيابی، نوعی 
طور  به  مختلف  سطوح  در  كه  است  بوم شناختی  ارزيابی 
متوالی انجام می  شود و به دنبال ارائه چارچوبی است كه در 
آن ارزيابی اثرات برنامه  ها، راهبردها و سياست ها بر محيط 
تحليل  و  سنجش  ارزيابی،  مورد  جامع  به صورت  زيست 
قرار گرفته و در نهايت راهكارهايی را براي كاهش فشار بر 
محيط زيست ارائه دهد. )سنگاچين، 16:1387( لذا فراهم سازي 
زيست  پايداري  سنجش  و  ارزيابی  جهت  مناسب  بستري 
توسعه  ويژه  به  توسعه  و  برنامه ريزي  فرآيند  در  محيطی 
شهري الزم و ضروري می  باشد. در واقع بدون وجود چنين 
بستري، بحث توسعه پايدار به ويژه در شهرها، بحثی بی-
 مورد و بيهوده خواهد بود. ارزيابی ميزان پايداري منعكس 
عنوان  به  فزاينده  طور  به  و  سنجش  و  اندازه  گيري  كننده 

مهمترين ابزار جهت تغيير شرايط در راستاي توسعه پايدار 
 )Pope, 2004: 596(.می  باشد

ارزيابی پايداري زيست محيطی نشانگر اقدامات مادي 
تأثيرات  مورد  در  كليدي  اطالعاتی  كه  است  مادي  غير  و 
محيط زيست، رعايت مقررات، روابط ذينفعان و سيستم  هاي 
و  اثربخشی  از  تعاريفی  نشانگر  و  می آورد  فراهم  سازمانی 
بهره وري اقدامات انجام گرفته  در محيط زيست می باشند. 
)Henri & Journeault, 2008: 166( اين نوع ارزيابی آثارمثبت و 

منفی طرح بر محيط را مورد تأكيد قرار می دهد و شيوه  اي است 
كه متخصصان براي توصيف و تحليل آثار عمده فعاليت هاي 
محيطی به كار می گيرند تا از طريق شناخت، عوامل مؤثر در 
اثرگذاري محيطی به ويژه آثار منفی را به حداقل برسانند. 

)بدر و افتخاری، 1382: 19( 

بنابراين يكی از مهمترين اقدامات براي دستيابی به توسعه 
پايدار آن است كه قبل از اجراي هر طرح توسعه، مطالعات 
مختلف زيست محيطی انجام شود. شناخت از شاخص هاي 
زيست محيطی و تحليل و طبقه بندي حساسيت هاي آنها و 
اندازه - امكان  می  تواند  آسيب پذيري هر يك،  ميزان  تعيين 
طرح  هاي  انجام  قالب  در  را  زيست  محيط  تخريب  گيري 
توسعه مورد سنجش قرار دهد. به عالوه از اين طريق تدوين 
محيطی  زيست  آسيب پذيري  كنترل  و  كاهش  سياست هاي 
و  توسعه  ميان  تعادل  ايجاد  شرايط  و  می  گردد  امكان پذير 

 )Laurini , 2002(.محيط زيست فراهم می  شود
با توجه به اهميت محيط زيست و نقش آن در زندگی 
تعريف  با  است  شده  سعی  پژوهش  اين  در  شهروندان، 
محيطی،  زيست  پايدار  توسعه  شاخص  های  و  متغيرها 
شهرستان  های  سطح  در  محيطی  زيست  پايداری  وضعيت 

استان خوزستان مورد سنجش قرار گيرد. 
با توجه به اين امر، ابتدا به ادبيات نظری تحقيق پرداخته 
استفاده  مورد  تكنيك های  و  تحقيق  روش  سپس  می شود. 
از  استفاده  با  يافته های تحقيق  آن،  از  بعد  معرفی می گردد. 
در  و  می شود  ارائه  گوناگون  زوايای  و  مختلف  روش های 

آخر نيز نتايج تحقيق ارائه می گردد. 
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2-1- مفهوم توسعه پايدار
مفهوم امروزي توسعة پايدار، ريشه در تفكرات جنبش هاي 
زيست - محيطي قرن اخير دارد. اين مفهوم، براي اولين بار 
بارباراوارد نسبت داده شده  در اواسط دهه 1970 به خانم 
اين روند  ادامه  ي  با گذشت زمان و  )بارو، 1376: 45(  است. 
سازمان  نگراني ها  اين  دنبال  به  آمد.  به وجود  نگراني هايي 
ملل متحد با 22 عضو شامل اعضاي كشورهاي پيشرفته و 
طوالني  محيطي  استراتژي  تعيين  جهت  پيشرفت  حال  در 
مدت براي جهان در سال 1987 نشستی تشكيل داد. )افتخاري. 
1383: 5( اين نشست به مسائل و مشكالت زيست محيطي 

و توسعه پايدار در سراسر جهان پرداخت كه گزارش نهايي 
اين كمسيون به نام آينده  ي مشترک ما منتشر گرديد. بعد از 
اين كمسيون، توسعه پايدار از اصلي ترين مباحث در تمام 
دنيا در رابطه با زندگي مردم به ويژه شهرنشينان مورد توجه 

قرار گرفت. )صرافي. 1375: 42-43(
انكارناپذير  واقعيت  اين  بر  ناظر  پايدار  توسعه  مفهوم 
است كه مالحظات مربوط به اكولوژي مي تواند و بايد در 
مالحظات  اين  شود.  گرفته  كار  به  اقتصادي  فعاليت هاي 
شامل ايده هاي ايجاد محيطي منطقي است كه در آن ادعاي 
توسعه به منظور پيشبرد كيفيت همه جنبه هاي زندگي مورد 
جهاني  كميسيون   )34 مي  گيرد.)رادکليف،1373:  قرار  چالش 
محيط زيست و توسعه كه براي اولين بار اين اصطالح را 
به عنوان توسعه اي تعريف كرد  پايدار را  ارائه داد، توسعه 
توانايي  در  اشكال  ايجاد  بدون  را  فعلي  نسل  نيازهاي  كه 
تأمين مي كند.  احتياجات خود  برآوردن  آينده در  نسل هاي 
)مهشواری، 1378: 61( اين تعريف دو مفهوم را در بردارد: 1- 

اولويت درجه يك  فقرا  اساسي  نيازهاي  بويژه  نياز،  مفهوم 
را دارد؛ 2- توسعه پايدار در برگيرنده ايده محدوديت هايي 
زيست  و  اجتماعي  اقتصادي،  وسيله وضعيت  به  كه  است 
محيطي تحميل مي شود. واژه نياز از نظر بسياري از اقتصاد 
از  معيني  انواع  به  اغلب  نياز  است.  همراه  مشكل  با  دانان 
خواست ها يعني تغذيه، آموزش و بهداشت اشاره دارد كه 
در هر برنامه اي بايد در اولويت قرار گيرد. بنابراين مي توان 

با جايگزيني مفهوم رفاه  در تعريف مزبور آن را به صورت 
ايجاد  ارائه داد: توسعه اي كه رفاه نسل فعلي را بدون  زير 
رفاه  به  دستيابي  براي   آينده  نسل هاي  توانايي  در  اشكال 
خود تأمين مي  كند. اين تعريف، توسعه پايدار ر ا به صورت 
زمان  طي  در  انسان  رفاه  حفظ  حداقل  يا  مستمر  افزايش 
تفسير می كند و مفهوم امكان بقا  را در خود دارد كه يك 
حداقل سطح رفاه را مشخص مي  كند و در اندازه پايين تر از 
آن جامعه امكان ادامه حيات ندارد. )کوچكی، 1377: 80( توسعه 
پايدار همچنين بر اهميت وجود چشم انداز بلند مدت در 
بين  در  جهاني  همكاري  و  امروز  فعاليت  هاي  نتايج  مورد 
تأكيد مي گذارد.  به راه حل هاي مؤثر  براي رسيدن  كشورها 
اين عناصر ، توسعه پايدار را به صورت هدف كليدي براي 
بين المللي  و  منطقه  اي  داخلي،  سياست هاي  بندي  صورت 
استناد  به   )Kirkpatrick 2 :2001 ,(.در قرن 21 درآورده است
تعاريف ذكرشده، توسعه پايدار  فرايندي است كه اهداف 
اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي جامعه را در هر جا كه 
ممكن است از طريق وضع سياست ها، انجام اقدام هاي الزم 
و عمليات حمايتي با هم تلفيق مي كند و در هر جايي كه 
تلفيق امكان ندارد به ايجاد رابطه مبادله بين آن ها، بررسي 
و هماهنگي اين مبادله ها مي پردازد. )OECD , 2001: 14( در 
واقع توسعه پايدار بر پايه هشياري انسان نسبت به خودش 
و نسبت به منابع طبيعي كره زمين استوار است و خواهان 
يك سبك زندگي پايدار براي همه انسان ها است و مخالف 
مصرف بيش از اندازه، اتالف منابع و بي توجهي به نسل هاي 
ريو  اعالميه   1 اصل  است.   گذشته  با  رابطه  قطع  و  آينده 
پايدار  توسعه  توجه  محور  انسان  كه:  است  اين  از  حاكي 
است و انسان ها سزاوار و مستحق يك زندگي سالم و مولد 

)UN, 2001: 15( .درهم سازي  با طبيعت مي باشند

توسعه پايدار و  محيط زيست
مسائل  اساسی ترين  از  يكي  محيطي  زيست  مشكالت 
محيط  با  آن ها  تقابل  و  تعارض  حاصل  و  امروزي  شهر 
ناسازگاري  و  تعادل  عدم  روند  اين  نتيجه ی  است؛  طبيعي 
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اكوسيستم  روابط  خوردن  هم  به  و  طبيعت  و  انسان  ميان 
خواهد بود. با گسترش شهرها، مظاهر و ارزش های محيط 
طبيعي در معرض نابودي و فرسايش بيشتر قرار گرفته است 
تمركز  شده اند.  محروم  طبيعي  جاذبه های  از  شهرنشينان  و 
جمعيت در شهرها و مناطق حاشيه ای شهرها و عدم تناسب 
بين رشد خدمات و زير بناهاي شهري به ويژه در كشورهای 
در حال توسعه مناطق شهري را به مكان های غيربهداشتی و 
آلوده تبديل و با مشكالت دفع فاضالب و زباله، تأمين آب 
بهداشتي و... روبه رو ساخته است. )زبردست، 1383: 153-156( 
قرن  پايانی  دهه  سه  طی  محيطی  زيست  پايداري  موضوع 
بيستم به طور ويژه ای مورد توجه بسياري از افراد بخصوص 
امروزه  شهرها  كه  آنجايی  از  و  بوده  دولت ها  و  محققين 
به عنوان مهم ترين عوامل مؤثر بر پايداري زيست محيطی به 
شمار می روند تقاضا براي توسعه پايدار شهري و شهرهاي 
پايدار مهم ترين چالش فراروي بشريت در قرن بيستم و يكم 
فرصت ها  فزاينده ای  به طور  امروزه  ديگر  عبارت  به  است. 
و  گرديده  متجلی  شهرها  در  جهان  اصلی  چالش های  و 
گسترش  و  گذشته  دهه  چند  در  شهرنشينی  شتابان  رشد 
و  كاهش  را  شهري  زيرساخت های  صنعتی،  فعاليت های 
در مقابل ضايعات زيست محيطی را به شدت افزايش داده 
تخريب  دليل  به  كرده  رشد  به سرعت  كه  شهرهايی  است. 
زيست  بحران های  با  خود  حاضر  حال  در  طبيعی  محيط 
ايران  شهرهاي  كالن  كه  شده اند  مواجه  متعددي  محيطی 
نمونه های بارز آن هستند. )Hosseinzadeh, 2004( از آنجا كه 
هرگونه فعاليتی براي ارتقاي كيفيت زندگی و توسعه انسانی 
در محيط زيست تحقق می يابد، لذا وضعيت محيط زيست 
توسعه  فرآيند  بر  ناپايداري  يا  پايداري  نظر  از  آن  منابع  و 
تأثيرگذار خواهد بود. بر اين اساس، هر بحثی درباره توسعه 
بدون توجه به مفهوم پايداري زيست محيطی، ناتمام تلقی 
می شود. با اين اوصاف اگر توسعه پايدار هدف نهايی ما به 
شمار رود، پايداري زيست محيطی شرط الزم براي تحقق 

توسعه پايدار می باشد. )بريمانی، 127:1389 (
  اما شهرنشيني يا شهري شدن پايدار، آن چنان شهري 

باكرامت  شدني است كه از يك سو، امكان زندگي مطابق 
براي نسل هايی كه  آينده  را در شهرهاي موجود و  انساني 
با  از سوي ديگر،  فراهم می كند و  پي يكديگر می آيند،  از 
مالحظات زيست محيطي همساز و دوستدار محيط زيست 
پايدار، توسعه  بدين سان، شهري شدن و شهرنشيني  است. 
كه  می برد  به پيش  به شكلي  را  اقتصادي شهري  اجتماعي  
از  و  می شود  منجر  زمين  منابع  و  زيست  محيط  حفظ  به 
سخن  به  می آورد.  عمل  به  ممانعت  طبيعي  محيط  نابودي 
ديگر، شهري شدن و شهرنشيني پايدار بر پايه و هماهنگي 
با ظرفيت اكوسيستم يا نظام طبيعي شكل می گيرد و توسعه 
تالشي  واقع  در  پايداري  مفهوم   )201  :1387 )پيران،  می يابد. 
محيط  برنامه های  در  نتايج  بهترين  به  دستيابي  براي  است 
انساني و طبيعي كه براي حال و به صورت نامحدود براي 

آينده صورت می پذيرد. )شيعه، 1387: 199(
پايداری زيست محيطی، تحول و تطوری موردنظر  در 
بلكه  نزند،  برهم  را  جامعه  پايداری  و  ثبات  كه  است 
ريزی  برنامه  در  كند.  كمك  آن  پايدار  اعتالی  و  رشد  به 
منابع موجود  به كارگيری  پايدار، ضمن  برای تحقق توسعه 
بقای  بايد  جامعه،  آن  تطور  و  تحول  فرآيند  در  جامعه  در 
منابع و جامعه مدنظر باشد. )مطوف،1379: 8( پايداری ريشه 
خود را در ميان پايداری اكولوژيكی داشته است. اين نظريه 
نكته كه طبيعت، محدوديت ها و فرصت های  اين  بر روی 
معين به زندگی انسان ارائه می دهد، تأكيد دارد. )مجتهدزاده، 
1378:40( در نتيجه پايداری توسعه ای را می پذيرد كه ضمن 

نزند.  آن  به  صدمه ای  گونه  هيچ  منابع،  از  استفاده  بهترين 
نخستين گام در جهت دستيابی به پايداری زيست محيطی، 
استفاده  با  پايدار  توسعه  برای  كالن  راهبرد  تدوين  و  تهيه 
از عواملی نظير راهبرد ملی حفاظت زيست محيطی، احياء 
و بهبود محيط زيست، راهبرد ملی توسعه پايدار اجتماعی 
به جهت  شهرها   )134 )سالمی،1376:  است.  فرهنگی  و  
آنكه مهم ترين مصرف كننده منابع طبيعی هستند و به جهت 
همراه  به  و  آلودگی ها  و  فضوالت  حجم  بيشترين  توليد 
ويژگی های ديگر، يكی از اصلی ترين مكان هايی هستند كه 
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پايدار را مورد توجه  انحای مختلف اصول توسعه  به  بايد 
شهري  پايدار  توسعه  هدف   )51 زاده،1379:  )نقی  دهند.  قرار 
بايد ايجاد يك شهر سالم و مطابق نيازهای كاربران آن بوده 
از  بلكه  انرژي،  در  بهره وری  لحاظ  از  تنها  نه  اينكه  يعني 
براي زندگي  لحاظ نقش و كاركرد،به عنوان مكانی مناسب 
باشد. )Elkin & Others ,2001: 119( در آخر بايد گفت از نظر 
مسائل زيست محيطی پايداری شهری يعنی در نظر گرفتن 
ذخيره های طبيعی منابع زمين در هر گونه فعاليت انسانی و 
برنامه ريزی شهری.  از جهت  جدی گرفتن محافظت آن ها 

)Diamantini & Zanon,2000:29(

در خصوص روش تحقيق بايد گفت كه پژوهش حاضر 
از نظر نوع، توصيفی- تحليلی و از لحاظ هدف، كاربردی 
كه  است  كتابخانه ای  اطالعات  گردآوری  ابزار  می باشد. 

اطالعات و داده های آن از منابع آماری استان در سال 1390 
جمع آوری شده است. روشی كه برای اين تحقيق استفاده 
شده، روش TOPSIS است برای تحليل بيشتر از آزمون مان 
استفاده شده  پيرسون  ميانگين و ضريب همبستگی  ويتنی، 
است:  استفاده شده  از  11 شاخص  تحقيق  اين  در  است. 
نسبت پارک به جمعيت در 1000 نفر، نسبت وسعت فضای 
زيرزمينی  منابع  سرانه  شهرستان،  مساحت  به  شهری  سبز 
به  زباله  حمل  خودروی  تعداد  نسبت  مكعب،  متر  به  آب 
متر،  به  شهری  پارک های  سرانه  نفر،   1000 در  جمعيت 
سرانه عرصه های جنگلی، نسبت وسعت پارک های شهری 
نيمه  تعداد چاه های عميق و  به مساحت شهرستان، نسبت 
عميق به جمعيت شهرستان در 1000 نفر، نسبت عرصه های 
به  سبز  فضاهای  نسبت  شهرستان،  مساحت  به  جنگلی 

جدول)1(:  نسبت های معرفه های زيست محيطی
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0/17310/01770/0870000/004130/1981/6578/140آبادان

0/34280/02010/03730/27600/02660/079310/1435/19/626/85امیدیه
0/019680/001680/00230/3541/600/004220/03930/781/0820اندیکا

0/2450/01760/05772/292/72/5760/007380/1493/210/7479اندیمشک
0/1340/13690/2020/109000/42020/1996/79/930اهواز
0/07360/00760/00920/40738/46/70/02430/1081/41/711261/5ایذه

0/07440/0270/03621/9625/13/650/017570/05585/67/63768باغملک
0/20180/01960/022500000/0783/023/40باوی

0/14740/0220/05130000/04590/0971/513/520بندرماهشهر
0/2330/021340/04162/225/70/4690/44880/1273/56/95784بهبهان
0/18320/02610/05220000/005570/1283/67/330خرمشهر
0/31630/05310/1340/96101/54/90/02430/1295/8314/7544دزفول
دشت
آزادگان

0/110/007090/01210/41000/20420/07011/42/40

0/2040/011110/01970/0408000/00370/20433/66/50رامشیر
0/17070/02750/04070/1999/20/1360/08670/110/47723رامهرمز
0/09120/0050/00720/0065000/00180/141/171/60شادگان
0/1720/017630/03225/544/400/2310/0833/15/70شوش
0/30810/03940/0491/2723/50/01420/1010/125/016/1/8شوشتر
0/13850/01950/02673/5144/4000/132/940گتوند
0/2140/005350/01140/21404/0710/0320/1324/21524اللی

0/1410/010110/02060/2807/830/1940/0261/93/915مسجدسلیمان
0/49120/007660/01180/0441/3300/00690/174/97/50هفتکل
0/3470/006870/03410000/001580/246/9340هندیجان
0/46630/003620/0072500000/142/95/870هویزه

منبع: مطالعات نگارندگان
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مساحت شهرستان به هكتار، سرانه فضای سبز شهری  به 
متر.

2- يافته ها
در ابتدا معرفه های زيست محيطی مورد نظر را انتخاب 
كرده و آنها را به نسبت های منطقی تبديل می كنيم.                                                              
زير  فرمول  به  توجه  با  شده،  داده  امتياز  ماتريس  بعد   
بی مقياس می شود. هدف از اين كار نرماليزه كردن نسبت های 

وارد شده می باشد.

رابطه )1(

در مرحله ی بعدی ماتريس تصميم تهيه می شود. در واقع 
ماتريس تصميم، پارامتری است و  الزم است كمی شود.                                         

                                              
جدول)2(:  ماتريس بی مقياس شده معرفه های زيست محيطی
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0/03460/033320/08630000/002120/0650/0210/046580آبادان
0/06850/03790/0370/0137800/000870/040760/047030/06580/055060/00123اميديه
0/003930/003170/00230/01760/0042500/002160/012880/009980/006190انديکا

0/0490/03310/05720/11360/23880/08420/003790/048940/04170/06160/0865انديمشک
0/02690/25730/20110/00546000/21590/065420/0850/05680اهواز
0/01470/014380/009160/02030/0990/2220/01250/03530/018050/009830/2274ايذه

0/014880/050750/0360/09780/06480/11970/009030/018260/07190/043670/1385باغملک
0/04030/036850/0223300000/025680/03830/01980باوی

0/02940/041370/050940000/02350/03170/01910/020170بندرماهشهر
0/046720/04010/04130/11060/014730/01530/230660/041870/045140/03980/1414بهبهان
0/03660/049070/051790000/002860/041970/046460/041950خرمشهر
0/06320/099920/133010/04790/26150/16260/01240/042480/07390/08410/0981دزفول
دشت
0/0220/013340/012070/02047000/10490/022940/017770/013750آزادگان

0/040840/020880/019590/00203000/00190/066840/046620/03740رامشير
0/034130/051690/04030/009930/02390/004450/04450/03720/006010/04010/00423رامهرمز
0/018240/0094030/007160/000325000/0009570/046930/0148790/00970شادگان

0/03450/033130/031970/27430/114400/11890/027430/040010/033020شوش

0/06160/074160/04890/06350/060550/0004650/05190/03930/063560/03580/00032شوشتر

0/027690/03670/02650/17490/1143000/045330/037080/02290گتوند

0/042780/010060/011330/0106600/13330/01650/043760/02540/024490/2749اللی
0/028230/0190/020510/01400/256780/09980/008660/024620/02270/0271مسجدسليمان

0/09820/014390/011740/00220/0034500/003570/058440/062270/04340هفتکل
0/06940/012920/033850000/000810/078640/088030/19710هنديجان
0/093210/006810/0071900000/047670/036940/03330هويزه

 منبع: مطالعات نگارندگان
جدول)3(:  ماتريس قطری داده های معرفه های زيست محيطی

0/2070/06070/0570/1310/1440/18430012700/01210/92210/0370183w

منبع: مطالعات نگارندگان
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 W در  را  مقياس شده  بی  ماتريس  بعدی  در مرحله ی 
كه ماتريس قطری داده ها می باشد ضرب می كنيم تا ماتريس 
اينكه  به  توجه  با  بيايد.  دست  به  موزون  شده  بی مقياس 
نرمااليزه  تصميم  ماتريس  در  قابل ضرب   1*Wnماتريس
شده)n*n( نيست، قبل از ضرب بايد ماتريس وزن را به 

يك ماتريس قطری Wn*n تبديل نمود. 
رابطه )2(

كه  را  موزون  شده  بی مقياس  ماتريس  بعد  مرحله  در 
قطری  ماتريس  و  شده  بی مقياس  ماتريس  ضرب  حاصل 
ميزان  بعد  مرحله  در  می آيد.  دست  به  می  باشد  داده ها 
فاصله ای هر گزينه تا ايده آل مثبت و منفی را با توجه به 

فرمول زير به دست می آوريم.

رابطه )3(

راه  به  گزينه  )CL*(يك  نسبی  نزديكی  تعيين  ادامه  در 
حل ايده آل را با توجه به فرمول زير حساب می كنيم  و هر 
گزينه ای كه )CLI*( آن بزرگ تر باشد، بهتر و باالترين رتبه 

را نسبت به ساير گزينه ها به خود اختصاص خواهد داد.
رابطه )4(

شهرستان های  نهايی  رتبه  و  وزن  مرحله  آخرين  در 
استان از نظر توسعه زيست محيطی به دست می آيد. كه در 

جدول)6( قابل مشاهده می باشد. 

جدول )4(: ماتريس بی مقياس شده موزون معرفه های زيست محيطی
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0/003060/006340/016090000/000710/003590/001980/00640آبادان
0/006070/00720/00690/004700/000370/013780/002590/00620/007570/00052امیدیه
0/0003480/0006040/000420/006030/0016900/000730/000710/000940/000850اندیکا

0/004340/006310/010680/03880/0950/03650/001280/00270/00390/008470/0369اندیمشک
0/002380/049010/037490/001866000/0730/003610/008030/007810اهواز
0/0013040/002730/001700/006930/039380/09610/004230/001950/00170/001350/0972ایذه

0/001310/009660/006710/03340/025790/05180/003050/0010080/00680/0060/0592باغملک
0/003570/007010/004100000/0014180/003620/002730باوی

0/002610/007870/00940000/007980/001750/00180/002770بندرماهشهر
0/004130/007630/00770/03770/005850/006660/078020/002310/004260/005470/0604بهبهان
0/003240/009340/009650000/0009680/002310/004390/005760خرمشهر
0/00560/019020/02470/01630/1040/070440/004220/002340/006980/011570/0419دزفول
دشت
0/001950/002540/002250/00699000/03550/001260/001680/001890آزادگان

0/003610/003970/003650/00069000/000640/003690/00440/005140رامشیر
0/003020/009840/007520/003390/009510/001930/015070/002050/0005680/005520/0018رامهرمز
0/0016160/001790/001330/00011000/0003230/002590/00140/001330شادگان
0/003050/006310/005950/093690/045500/040220/001510/003780/004540شوش
0/005450/014120/009110/021690/0240/00020/017560/002170/0060/004930/00013شوشتر
0/002450/0069890/004940/05970/0454000/00250/00350/003150گتوند
0/003780/001910/002110/0036400/05770/005580/002410/00240/003360/117اللی

0/00250/003610/003820/004800/11120/03370/000470/00230/003120/0116مسجدسلیمان
0/008690/002740/002180/000760/0013700/001210/003220/005880/005970هفتکل
0/006140/002460/00630000/000270/004340/00830/02710هندیجان
0082/00012/000134/000000026/00034/000458/00هویزه

 منبع: مطالعات نگارندگان
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جدول)5(: ميزان فاصله ای هر شهرستان  تا ايده آل مثبت و 
منفی در بخش زيست محيطی

شهرستان d+ d-
آبادان 0/0545 0/000328
امیدیه 0/519 0/000412
اندیکا 0/518 05E-3/99847

اندیمشک 0/239 0/01346
اهواز 0/0458 0/00917
ایذه 0/219 0/02033

باغملک 0/0253 0/00817
باوی 0/0553 05E-7/92729

بندرماهشهر 0/0538 0/00021
بهبهان 0/03003 0/0114
خرمشهر 0/0545 0/000213
دزفول 0/0201 0/01894

دشتآزادگان 0/0504 0/00132
رامشیر 0/0553 05E -7/68344
رامهرمز 0/0493 0/000503
شادگان 0/0561 06E-9/35343
شوش 0/0344 0/01256
شوشتر 0/0438 0/00169
گتوند 0/0403 0/00572
اللی 0/0311 0/0172

مسجدسلیمان 0/0357 0/0137
هفتکل 0/0551 0/000143
هندیجان 0/0549 0/000836
هویزه 0/0559 05E -9/09821

 منبع: مطالعات نگارندگان

ايذه،  محيطی،  زيست  توسعه  فضايی  توزيع  زمينه  در 
دزفول، انديمشك، اللی و مسجدسليمان در رده اول تا پنجم 
و هويزه، باوی، رامشير، انديكا و شادگان در رتبه های آخر 
جای گرفته اند. ميانگين وزن توسعه يافتگی شهرستان های 
استان خوزستان در اين بخش 131/ می باشد. كه 9 شهرستان 
باالتر و بقيه پايين تر از اين ميانگين قرار دارند. در ادامه با 
استفاده از تحليل خوشه ای به بررسی بيشتر در اين بخش 

می پردازيم. نتايج نهايی تحليل خوشه ای عبارت است از:
سطح اول توسعه: ايذه، دزفول

سطح دوم توسعه: انديمشك، اللی
سطح سوم توسعه: مسجدسليمان، بهبهان، شوش، باغملك

سطح چهارم توسعه: اهواز، گتوند
هنديجان،  آزادگان،  شوشتر،دشت  توسعه:  پنجم  سطح 

هفتكل،  خرمشهر،  ماهشهر،  بندر  آبادان،  اميديه،  رامهرمز، 
هويزه، باوی، رامشير، انديكا، شادگان

جدول)6(: رتبه بندی نهايی شهرستان های استان 
خوستان در توزيع فضايی توسعه زيست محيطی

شهرستان وزننهايیمؤلفههابااستفاده
TOPSISازالگوی رتبهتوسعه

ایذه 0/480 1
دزفول 0/458 2

اندیمشک 0/359 3
اللی 0/356 4

مسجدسلیمان 0/277 5
بهبهان 0/275 6
شوش 0/267 7
باغملک 0/244 8
اهواز 0/166 9
گتوند 0/124 10
شوشتر 0/037 11
دشت
آزادگان 0/025 12

هندیجان 0/014 13
رامهرمز 0/010 14
امیدیه 0/0078 15
آبادان 0/0059 16

بندرماهشهر 0/0039 17
خرمشهر 0/0038 18
هفتکل 0/0025 19
هویزه 0/0016 20
باوی 0/0014 21
رامشیر 0/0013 22
اندیکا 0/00072 23
شادگان 0/0001 24

 منبع: مطالعات نگارندگان

تحليل جغرافيايی از توسعه زيست محيطی در 
شهرستان های استان خوزستان

وضعيت  از  جغرافيايی  تحليل  به  بخش  اين  در 
اين  برای  می پردازيم.  استان  در  محيطی  زيست  توسعه 
دو گروه  به  بار  را يك  استان خوزستان  امر شهرستان های 
شمالی-جنوبی و يك بار به دو گروه شرقی-غربی تقسيم 
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نموده ايم، آنگاه از نظر توزيع فضايی توسعه و با استفاده از 
آزمون مان ويتنی و ميانگين وزن توسعه هر نيمه، به مقايسه 

می پردازيم. 
شهرستان هايی كه در نيمه شمالی قرار دارند سيزده عدد 
می باشند كه عبارتند از: انديكا، انديمشك، ايذه ، باغملك، 
باوی، دزفول، دشت آزادگان، شوش، شوشتر، گتوند، اللی، 
مسجدسليمان و هفتكل شهرستان های نيمه جنوبی: آبادان، 
رامشير،  خرمشهر،  بهبهان،  بندرماهشهر،  اهواز،  اميديه، 
نيمه  شهرستان های  هويزه.  هنديجان،  شادگان،  رامهرمز، 
شرقی استان يازده عدد می باشند كه عبارتند از: اميديه، انديكا، 
ايذه، باغملك، بهبهان، رامشير، رامهرمز، اللی، مسجدسليمان، 
بندر  آبادان،  غربی:  نيمه  شهرستان های  هنديجان  هفتكل، 
دشت  دزفول،  خرمشهر،  باوی،  اهواز،  انديمشك،  ماهشهر، 

آزادگان، شادگان، شوش، شوشتر، گتوند، هويزه.

جدول)7(: خروجی آزمون ميانگين از مقايسه شمال و جنوب 
شرق و غرب استان خوزستان از نظر توسعه زيست محيطی

تعدادميانگينامتيازاتميانگينرتبهها

شمال9/690/20513

جنوبی15/820/04511

شرق11/910/13911

غربی130/12313

 منبع: مطالعات نگارندگان

همانطور كه از نقشه سطح بندی توسعه زيست محيطی 
استان خوزستان پيداست اغلب شهرستان های توسعه يافته 
از نظر زيست محيطی در نيمه شمالی استان قرار گرفته اند. 
استان  شمال  برتری  دهنده  نشان  خوبی  به  نيز  جدول)7( 
محيطی  زيست  توسعه  امتيازات  توزيع  در  آن  جنوب  بر 

می باشد. 
انديمشك، اللی  ايذه، دزفول،  برای مثال شهرستان های 
زيست  توسعه  پنجم  تا  اول  رتبه های  كه  مسجدسليمان  و 
محيطی را در اختيار دارند همگی در شمال استان خوزستان 

واقع شده اند. در مقابل از پنج شهرستانی كه رتبه های آخر 
جنوبی  نيمه  در  آنها  عدد  چهار  اند  داده  تعلق  خود  به  را 
محيطی  زيست  امتياز  وزن  ميانگين  اما  دارند.  قرار  استان 
شهرستان های شمالی 0/205 و ميانگين رتبه آنها 9/69 است. 
محيطی  زيست  توسعه  امتياز  وزن  ميانگين  مقابل  در 
 15/82 رتبه ها  ميانگين  و   0/045 جنوبی  شهرستان های 
تفاوت  استان  غرب  و  شرق  ميان  مقايسه  در  اما  می باشد. 
زيادی از نظر توسعه زيست محيطی وجود ندارد.  ميانگين 
و   0/139 شرقی  شهرستان های  محيطی  زيست  امتياز  وزن 

ميانگين رتبه آنها 11/91 است. 
محيطی  زيست  توسعه  امتياز  وزن  ميانگين  مقابل  در 
شهرستان های غربی 0/123 و ميانگين رتبه ها 13 می باشد. 
اين امتيازات نشان دهنده برتری شمال استان بر جنوب آن 
از نظر توسعه زيست محيطی می باشد. اما بين شرق و غرب 
محسوسی  تفاوت  غرب  بر  شرق  برتری  وجود  با  استان 
مان  آزمون  از  بيشتر  بررسی  برای  ادامه  در  ندارد.  وجود 

ويتنی استفاده شده است. 

نقشه)1(:  سطح بندی توسعه زيست محيطی شهرستان های 
استان خوزستان

همان طور كه از نتايج خروجی آزمون مان ويتنی پيداست 
ميزان آماره z  برای اين اين مقايسه 2/15- و معناداری آن 
034/ می باشد بنابراين می توان گفت از نظر توسعه زيست 
محيطی تفاوت معناداری بين شمال و جنوب استان به نفع 

شهرستان های نيمه شمالی وجود دارد. 
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اين امر در نقشه)1( به خوبی مشهود است. اما باتوجه 
به اينكه خروجی آزمون مان ويتنی ميزان آماره z  برابر با 
0/377-  و معناداری آن را در سطح 0/706 می باشد. پس 
می توان گفت از نظر توسعه زيست محيطی بين نيمه شرقی 

و غربی استان تفاوت معناداری وجود ندارد.

جدول)8(:  خروجی آزمون مان ويتنی از مقايسه شمال و جنوب، 
شرق و غرب  استان خوزستان از نظر توسعه زيست محيطی

مقایسهتوسعهزیستمحیطیشمالوجنوب
Mann-Whitney U 35
Wilcoxon W 126
Z -2/115
Asymp. Sig. )2-tailed( 0/34

مقایسهتوسعهزیستمحیطیشرقوغرب
Mann-Whitney U 65
Wilcoxon W 131
Z -0/377
Asymp. Sig. )2-tailed( 0/706

تحليل جمعيتی از توسعه زيست محيطی در 
شهرستان های استان خوزستان

زيست  توسعه  از  جمعيتی  تحليل  به  قسمت  اين  در 
محيطی در شهرستان های استان خوزستان پرداخته می شود.

جدول)9(: ضريب همبستگی پيرسون بين توسعه زيست محيطی 
و نرخ شهرنشينی و ميزان جمعيت شهرستان های استان خوزستان

0/190Pearson Correlationهمبستگیميانتوسعهزيست
محيطیوميزانجمعيت 0/375Sig. )2-tailed(

0/061Pearson Correlationهمبستگیميانتوسعهزيست
محيطیونرخشهرنشينی

0/778Sig. )2-tailed(

منبع: مطالعات نگارندگان

ميزان  و  محيطی  زيست  توسعه  بين  همبستگی  ضريب 
سطح  در   0/190 خوزستان  استان  شهرستان های  جمعيت 
0/375 از لحاظ آماری معنا دار نمی باشد در درجه آزادی 
22 مقدار بحرانی اين همبستگی 0/404 می باشد. بنابراين با 
توجه به اينكه ضريب همبستگی اين رابطه 0/190می باشد 

و كمتر از 0/404 می باشد می توان گفت بين توسعه زيست 
آنها  جمعيت  و  خوزستان  استان  شهرستان های  محيطی 
رابطه و همبستگی معناداری وجود ندارد. همچنين ضريب 
اندازه  و  محيطی  زيست  يافتگی  توسعه  بين  همبستگی 
سطح  در  و   0/061 استان  شهرستان های  در  شهرنشينی 
0/778 از نظر آماری معنادار نيست. درجه آزادی اين رابطه 
22  و مقدار بحرانی آن 0/404 می باشد بنابراين با توجه به 
اينكه ضريب همبستگی محاسبه شده كمتر از مقدار بحرانی 
محيطی  زيست  توسعه  بين  گرفت  نتيجه  می توان  است 
شهرستان های استان خوزستان و ميزان شهرنشينی آنها رابطه 
و همبستگی معناداری وجود ندارد. بنابراين توزيع فضايی 
خوزستان  استان  شهرستان های  در  محيطی  زيست  توسعه 
ميزان جمعيت شهرستان ها و همينطور  با  معناداری  ارتباط 

نرخ شهرنشينی در آنها ندارد.

3- نتيجه گيری
موضوع پايداري زيست محيطی طی سه دهه پايانی قرن 
بيستم به طور ويژه ای مورد توجه بسياري از افراد بخصوص 
امروزه  شهرها  كه  آنجايی  از  و  بوده  دولت ها  و  محققين 
محيطی  زيست  پايداري  بر  مؤثر  عوامل  مهم ترين  به عنوان 
و  شهري  پايداري  توسعه  براي  تقاضا  می روند  شمار  به 
قرن  در  بشريت  فراروي  چالش  مهم ترين  پايدار  شهرهاي 
بيستم و يكم است. به عبارت ديگر امروزه به طور فزاينده ای 
متجلی  شهرها  در  جهان  اصلی  چالش های  و  فرصت ها 
و  گذشته  دهه  چند  در  شهرنشينی  شتابان  رشد  و  گرديده 
را  شهري  زيرساخت های  صنعتی،  فعاليت های  گسترش 
به شدت  را  محيطی  زيست  ضايعات  مقابل  در  و  كاهش 

افزايش داده است. 
زيست  توسعه  پايداری  بررسی  برای  تحقيق  اين  در 
11 شاخص  از  استان خوزستان  شهرستان های  در  محيطی 
استفاده شد. در ابتدا با استفاده از روش تاپسيس و تحليل 
خوشه ای  رتبه بندی و سطح بندی توسعه زيست محيطی 
صورت پذيرفت. در اين زمينه شهرستان های ايذه ،دزفول، 
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و  پنجم  تا  اول  رده  در  مسجدسليمان  و  اللی  انديمشك، 
آخر  رتبه های  در  شادگان  و  انديكا  رامشير،  باوی،  هويزه، 

جای گرفته اند. 
نتايج تحليل خوشه ای هم ايذه و دزفول را در سطح اول 
توسعه، انديمشك و اللی را در سطح دوم، مسجدسليمان، 
بهبهان، شوش و باغملك را در سطح سوم، اهواز و گتوند را 
در سطح چهارم و بقيه شهرستان ها را در سطح آخر توسعه 

زيست محيطی نشان می دهد. 
در ادامه با استفاده از آزمون های ميانگين و مان ويتنی به 
بررسی جغرافيايی توسعه زيست محيطی در استان خوزستان 

پرداخته شد. 
بر  استان  شمال  برتری  دهنده  نشان  امتيازات  ميانگين 
بين  اما  توسعه زيست محيطی می باشد.  نظر  از  آن  جنوب 
با وجود برتری نسبی شرق استان بر  شرق و غرب استان 
برای  ادامه  در  ندارد.  وجود  محسوسی  تفاوت  آن  غرب 

بررسی بيشتر از آزمون مان ويتنی استفاده شده است. 
آزمون مان ويتنی هم برتری شمال استان بر جنوب آن 
اما  از نظر توسعه زيست محيطی معنادار نشان می دهد.  را 
بين شرق و غرب استان برتری معناداری را نشان نمی دهد. 
رابطه  پيرسون هم گويای  بررسی ضريب همبستگی  نتايج 
ميزان  و  محيطی  زيست  توسعه  بين  معنادار  همبستگی  و 
جمعيت شهرستان ها و نرخ شهرنشينی آن ها نمی باشد. يعنی 
اينكه ارتباط معناداری بين ميزان جمعيت و نرخ شهرنشينی 
با توسعه زيست محيطی وجود ندارد. از نتايج اين تحقيق 
زيست  توسعه  پراكنش  كه  كرد  استنباط  چنين  می توان 
محيطی در سطح استان از برخی جهات در راستای برابری 

و عدالت فضايی نمی باشد. 
در  محيطی  زيست  توسعه  تمركز  خوزستان  استان  در 
دو شهرستان ايذه و دزفول مشهود می باشد. بعد از آن چند 
شهرستان ديگر استان كه همگی در شمال استان قرار دارند 

تمركز توسعه به سود خود پرداخته اند. 
اگر چه شهرستان های  كه  نكته ضروری ست  اين  ذكر 
ايذه و دزفول از نظر توسعه يافتگی زيست محيطی رتبه های 

برتر استان را دارا می باشد، اما اين امر به منزله اين نيست كه 
اين توسعه، پايدار است. چون هرگونه توسعه ای كه جامع 
نمی تواند  نكند  تبعيت  الگوی سيستمی  از  و  نباشد  كلی  و 

پايدار باشد. 
و  ايذه  محيطی  زيست  يافتگی  توسعه  باوجود  بنابراين 
اما چون اين شهرستان ها درون يك كل و سيستم  دزفول، 
بزرگ تر)استان خوزستان( واقع شده اند، و در اين سيستم 
اين وضع گريبان  بنابراين  دارد  تعادل شديدی وجود  عدم 
آن هستند  از  دزفول هم جزئی  و  ايذه  كه  مجموع سيستم 
به سوی  از حركت  را  مجموعه  و  سيستم  همه  و  گرفته  را 
توسعه باز داشته است. همچنين همان طور كه قباًل گفته شد 
تمايل  به سمت شهرستان هايی  استان خوزستان  توسعه در 
دارد كه در نيمه شمالی استان قرار دارند. و شهرستان های 
نيمه جنوبی استان از اين نظر شديداً كم توسعه يافته به نظر 
می رسند. اين مسئله می تواند به دليل تفاوت آب و هوايی 

بين شمال و جنوب استان باشد. 
معتدل تر،  هوای  و  آب  دارای  خوزستان  استان  شمال 
بارش باران بيشتر و در كل آب و هوای مناسب تر از جنوب 

آن می باشد. 
بنابراين به نظر می رسد نيمه جنوبی استان به دليل وضعيت 
آب و هوايی به حال خود رها شده است و تالش چندانی 
برای بهبود وضعيت زيست محيطی آن صورت نگرفته است. 
اما در بررسی های مربوط به جمعيت و شهرنشينی ارتباطی 
ندارد.  محيطی وجود  زيست  توسعه  و  متغير  دو  اين  ميان 
بنابراين اگر شهرستان اهواز را در نظر نگيريم، جمعيت زياد 
شهری و نرخ باالی شهرنشينی نتوانسته است مانع از توسعه 
زيست محيطی در شهرستان های استان خوزستان شود. در 
كل می توان گفت توسعه زيست محيطی در شهرستان های 
با  نابرابر بوده و  استان خوزستان از نظر جغرافيايی شديداً 
توجه به اينكه نابرابری فضايی توسعه يافتگی در تضاد كامل 
با اصول توسعه پايدار می باشد، می توان گفت توسعه زيست 
محيطی در شهرستان های استان خوزستان در راستای توسعه 

پايدار نمی باشد.
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