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های منتخب ایران: بندی پایداری محیط زیست در استانرتبه

  TOPSIS و  AHPمقایسه روش 

 
  سیده اسراء مرعشيو  محمدباقر بهشتي، فالحيفیروز 

 

 2/12/1395تاريخ پذيرش:         9/9/1395تاريخ وصول: 

 
 چکیده:

بررسی وضعیت پایداری محیط زیست از جمله مسائلی است که برای رسیدن به توسعه پایدار 

از بسیار حائز اهمیت است. به این منظور در مطالعه حاضر پایداری محیط زیست برخی 

( و تاپسیس AHPهای کشور با استفاده از دو روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )استان

(TOPSISدر سال ) مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. بر اساس  5831و  5831های

ر در های کشونتایج حاصل از روش تحلیل سلسله مراتبی، پایدارترین و ناپایدارترین استان

های آذربایجان شرقی و استان 5831های کرمانشاه و مرکزی و در سال استان 5831سال 

 5831باشند. در عین حال نتایج روش تاپسیس بیانگر این نکته است که در سال کرمان می

های گلستان و کرمان به ترتیب پایدارترین استان 5831های گلستان و اردبیل و در سال استان

و که هر ددهد با وجود اینها نشان میاند. نتایج بررسیکشور بوده هایو ناپایدارترین استان

ی های مناسبهای کشور روشبندی استانروش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در اولویت

هستند، منتها نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی از دقت و اطمینان باالتری برخوردار بوده و 

 گردد.هاد میپیشن این روش به عنوان روش مطلوب

 JEL :C61، Q01 ،Q56 یبندطبقه
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 مقدمه -5

( مطرح گرديد و در 1999) 2نخستین بار در مجمع برانتلند 1مفهوم توسعه پايدار

 5المللي پذيرفته شد )لیو و همکاران( به طور بین1992) 1در ريو 3کنفرانس زمین

ترين تعريف از توسعه پايدار، تعريفي است که در گزارش (. قابل قبول292، ص 2009

 اي است که نیازهايبرانتلند ارائه شده است. طبق اين گزارش، توسعه پايدار توسعه

 ل بعد براي برآوردن احتیاجاتکه به توانايي نسفعلي بشر را برآورده سازد، بدون اين

(. توسعه پايدار را بايد 2، ص 2011 2ها آسیبي وارد نمايد )موري و کريستودولوآن

ي سوم نامید که براي رسیدن به چالش اصلي بشر براي بهبود شرايط زندگي در هزاره

اندازهاي متعددي در اکثر کشورها تدوين و ترسیم شده است. آن الگوها و چشم

اندازهاي تدوين شده براي توسعه پايدار نشان ادبیات توسعه پايدار و اکثر چشم بازنگري

دهد که در آمارهاي وسیعي سه رکن اساسي براي توسعه پايدار در نظر گرفته شده مي

 9است: توسعه مطلوب اقتصادي، حفاظت از محیط زيست و عدالت اجتماعي )آدامز

 (.191، ص 2009
که يکي از ارکان اصلي توسعه پايدار به شمار  محیطيبررسي پايداري زيست

آيد بین کشورهاي جهان و همچنین مناطق يک کشور از جمله مسائلي است که مي

المللي و ملي به خود معطوف در قرن حاضر ذهن بسیاري از پژوهشگران را در سطح بین

کرده است. فقدان اطالعات محیط زيستي در سطح ملي به خصوص در کشورهاي در 

ريزان مطرح حال توسعه از جمله مواردي است که به عنوان يک چالش براي برنامه

 گردد.مي

ايران نیز از جمله کشورهايي است که داراي تنوع زيستي و شرايط آب و هوايي 

هاي خاص هر منطقه از منظر و اقلیمي گوناگون است. بر همین اساس شناسايي ويژگي

یت رسد. با توجه به اهمپايدار ضروري به نظر ميمحیط زيستي براي رسیدن به توسعه 

ها، در اين تحقیق به بررسي ارزيابي پايداري مناطق مختلف کشور و تفاوت استان
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هاي ها بر اساس برخي از شاخصبندي آناستان کشور و رتبه 15محیط زيست براي 

 پرداخته خواهد شد. 1390و  1395هاي محیطي طي سالزيست

 محیط پايداري وضعیت تعیین :از اندعبارت تحقیق اين هدافدر اين راستا ا

 زيست محیط پايداري در مؤثر متغیرهاي و عوامل کشور؛ تعیین هاياستان زيست

 يط زيستي محیط وضعیت اساس بر کشور هاياستان بنديرتبه و کشور؛ مقايسه

 .کشور هاياستان به رسیدگي بنديو اولويت 1390و  1395 هايسال

با توجه به اهداف فوق، سواالتي که در اين مطالعه تالش شده تا به آنها پاسخ 

 چگونه کشور هاياستان زيست محیط پايداري ( وضعیت1اند از: داده شود عبارت

 مؤثرتر کشور هاياستان محیطيزيست پايداري در متغیرها و عوامل ( کدام2است؟ 

 ايهاستان زيست محیط وضعیت اساس بر کشور هاياستان بندي( رتبه3باشند؟ مي

هاي کشور براي رسیدن به بندي در رسیدگي به استان( اولويت1 است؟ چگونه کشور

 توسعه پايدار چگونه است؟

 در اول، بخش در مقدمه بیان از بعد. است شده تنظیم بخش 9در مقاله اين

 تشريح به 1 و3 هايبخش در. است شده آورده تحقیق پیشینه و نظري مباني 2 بخش

 کشور هاياستان بنديرتبه. است شده پرداخته تحقیق نتايج و هاداده و تحقیق الگوي

 آورده 2 و 5 هايبخش در ترتیب به تاپسیس و مراتبي سلسله تحلیل روش اساس بر

 .است شده انجام نتايج بندي جمع 9 بخش در نهايتاً و است شده
 

  گذشته مطالعات بر مروری و نظری مبانی -2

 يداريپا بر تأثیرگذار عوامل ترينمهم از برخي و نظري مباني بررسي به بخش اين در

 .شودمي پرداخته زيست محیط

 ستیزطیمح و درآمد -

 کيدرآمد را به صورت  يدرآمد سرانه و نابرابر نیب يرابطه( 1955) 9کوزنتس مونیس

U در  درآمد يدرآمد سرانه، نابرابر شيصورت که با افزا ني. به اکنديم انیمعکوس ب

 -9نقطه بازگشت –از درآمد  ينیبه سطح مع دنیو بعد از رس ابدييم شيابتدا افزا

 ياتازه مفهوم کوزنتس يمنحن آن، از پس و 1990 يدهه درکند. شروع به کاهش مي

و درآمد سرانه  ستيز طیمح بيسطح تخر نیب که دهديم نشان شواهد. کرد دایپ
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 يدرآمد در منحن يدرآمد سرانه و نابرابر نیب يمعکوس مشابه رابطه U يرابطه

سطوح  نیب يرابطه فیتوص يکوزنتس برا يوجود دارد. پس از آن منحن هیکوزنتس اول

بار در  نیاول يو درآمد سرانه مورد توجه قرار گرفت و برا ستيز طیمح تیفیک

 11(EKCمحیطي کوزنتس )( تحت عنوان منحني زيست1993) 10اتويپانا يمطالعه

 نامیده شد.

 ياهبودن آگ نيیپا لیبه دل ،يرشد اقتصاد يهیدر مراحل اول ،يمنحن نيا مطابق

ندارد و  يچندان تیاهم ستيز طیتوجه به مح ،يطیمحستينسبت به مشکالت ز

 شيفزاکه با ا يبه نحو باشد،يدر دسترس نم زین ستيز طیدار محدوست يهايتکنولوژ

از  ينیبه سطح مع دنی. اما پس از رسابدييم شيافزا زین ستيز طیمح بيدرآمد، تخر

در دسترس قرار  زیو ن يطیمحستينسبت به مشکالت ز يآگاه شيدرآمد و با افزا

شروع به کاهش  ستيز طیمح بيتخر ست،يز طیسازگار با مح يهايگرفتن فناور

  (. 131 -133، صص 2001 12نداي. )دکنديم

 زیست محیط و اقتصادی رشد انرژی، -

رف و مص ياقتصاد هايیتسطح فعال ینب يقو ارتباط وجود از حاکي اقتصادي ادبیات

 ي،و خدمات یديتول هايیتمحرکه اکثر فعال یروبه عنوان ن يانرژ يرااست. ز يانرژ

(، به نقل از 1993) 13دارد. استرن ياقتصاد يدر رشد و توسعه اييژهو يگاهجا

که در مدل  کند(، بیان مي1991) 11ناير و آيرس مانند اکولوژيک اقتصاددانان

 یروين وي نظر ترين عامل رشد است، به طوري که ازبیوفیزيکي رشد، انرژي تنها و مهم

 حالي در. دارند نیاز انرژي به استفاده براي که هستند ايواسطه عوامل سرمايه و کار

، 1999) 12( و دنیسون1999) 15برنت مانند نئوکالسیک اقتصاددانان ديدگاه که

ها معتقدند که انرژي از باشد. نئوکالسیک(، مخالف اقتصاددانان اکولوژيک مي1995

 گذارد، به طور غیرمستقیم بر رشد اقتصاديطريق تأثیري که بر نیروي کار و سرمايه مي

 (.29 ص، 1399 زارع ورد )آرمن ندا يبر رشد اقتصاد مؤثر است و مستقیماً اثري
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 ظورمن به فسیلي، هايسوخت ويژه به انرژي، يرويهبي مصرف که سازدمي نشان خاطر

 یطمح يآلودگ يشدر مصرف آن باعث افزا ييعدم کارا یزو ن يتحقق هدف رشد اقتصاد

 ربناکسیدکيهوا، انتشار گاز د ياز عوامل مهم آلودگ يکيکه  يبه طور شود،يم يستز

 ،خدماتي تجاري، تولیدي، هايبخش در فسیلي هايسوخت مصرف اثر در که باشدمي

 (.929، ص 2009 19)عالم و همکاران شودمي تولید...  و خانگي

 زیست محیط و جمعیت رشد -

 کیفیت بر تأثیرگذار عوامل از يکي عنوان به جمعیت زيستي، محیط هايبحث در

کند که جمعیت يک کشور با استدالل مي 19مالتوس. است شده معرفي زيست محیط

 عین در. شودمي برابر دو بار، يک سال 10 الي 30 هر و يافته نرخ هندسي افزايش

 19دديع شکل به فقط غذايي منابع زمین، يعني ثابت عامل نزولي بازده دلیل به حال

 بقتس رويه جمعیت در زمان نامعلومي بر تأمین غذاکنند. افزايش بي)حسابي( رشد مي

(. 29، ص 1991 20ي)جول شد خواهد زندگي سطح سقوط به منجر که گرفت خواهد

( بر نوآوري و تشديد زمین به عنوان واکنشي به 1991، 1925) 21در مقابل بوسرآپ

 احدو هر در افراد تعداد افزايش با که کندمي استدالل نمايد. اورشد جمعیت تأکید مي

 جهت نتیجه در کند،مي پیدا افت کمکم کار، ساعت هر ازاي به زمین بازده زمین،

 براي تالش. يابدمي افزايش زمین بر فشار اعمال اضافه، افراد اين نیازهاي تأمین

 اقبمتع و جديد فناوري نوآوري يا انطباق به منجر زمین واحد هر از تربیش برداريبهره

 ايهدوره از مرحله چندين در زمین کاربري تشديد. شودمي اراضي کاربري تشديد آن

 (.21 ص)همان،  دهدمي رخ کشت متعدد هايچرخه تا آيش يکاهنده

 به يلصورت گرفته است که در ذ يمطالعات يستز یطمح يداريپا ینهزم در

 : شوديها اشاره ماز آن يبرخ

 یطحم یتدر وضع ییرواکنش نسبت به تغ ياستفاده از الگو ( با2002) 22همکاران و ژو

-2003دوره  يپکن ط يستز یطمح يداريشاخص پا يروند کم يابيو ارز يستز

 يجااند. نتپکن پرداخته يستز یطمح يداريپا یريگاندازه يبرا يبه ارائه مدل 1993
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 1990پکن در دهه  محیطييستز يداريپا يکه روند کل دهديها نشان ممطالعه آن

 است يافته بهبود کمي قبل دهه به نسبت 2000 دهه در و بوده 1990 دههبهتر از 

 .است دور به محیطيزيست پايدار توسعه از همچنان پکن ولي

اي با عنوان ارزيابي پايداري محیط زيست شهري در ( در مقاله2010) 23ون و يو

محیطي ، به ارزيابي و بررسي پايداري زيست21هاچین با استفاده از تحلیل پوششي داده

هاي تولید اند. در اين مقايسه از شاخصپرداخته 2009شهرستان چین براي سال  12

 اريپايد بر مؤثر عوامل عنوان به صنعتي ساختار و شهر مقیاس ناخالص داخلي سرانه،

 بررسي مورد شهرهاي از %21 که دهدمي نشان نتايج. است شده اشاره زيست محیط

 نظر از رومچي و باشندمي پايدار نسبتاً زيستي محیط لحاظ از...(  و هوهوت)پکن، 

 شده گرفته نظر در هايشاخص همچنین. دارد قرار مقايسه اين آخر يرده در وريبهره

 داريپاي لحاظ از کهاين نهايتاً و دارند شهري زيست محیط پايداري در مهمي بسیار اثر

 شهرهاي و داده تشکیل را چین برتر منطقه 2 شرقي جنوب شهرهاي محیطي،زيست

 .ندباشيم يدارپا يستز یطشدن به مح يکبه سرعت در حال نزد ياطراف منطقه بوها

گیري و مقايسه پايداري در ( در مطالعه خود به اندازه2012) 25کونهي و کارا

 (22AHPاي در ترکیه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبي )سطح منطقه

 يازدهر اساس مناطق ب ينا يهاو استان يدر مناطق انتخاب يسهمقا يناند. اپرداخته

شهر  NUTS2  سطح در 2009 سال در دهدمي نشان نتايجانجام شده است.  یارمع

در  یرکالرليو ک يرناد یرداغ،را دارد و تک محیطيستز يدارياول پا ياستانبول رتبه

در سطح  يگرقرار دارند. از طرف د محیطييستز يداريآخر مناطق از نظر پا يهارتبه

NUTS3 دارييرتبه از نظر پا ينترهم که کم ييهارتبه را دارد و استان ينبولو باالتر 

 و استانبول. يداغ، کوجائل یراند از: تکرا دارند عبارت

( به بررسي تأثیر توسعه مناطق تجاري بر 2011) 29همکاران و ساينايوکي

اند. براي اين منظور سه پروژه بازسازي شده پايداري محیط زيست در فنالند پرداخته

توسعه  يندمدل فرآ يک دهدينشان م يجمورد مطالعه قرار گرفته است. نتا شهري

 رد زيست طمحی پايداري به توجه کهاين رغمعلي آن، اساس بر که استمشاهده شده 
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 پروسه انتهاي و ابتدا در فقط محیطيزيست مالحظات و بوده کم مطالعه مورد موارد

 اب شهري مناطق در محیطيزيست پايداري است، گرفته قرار مدنظر شده ريزيبرنامه

 .کندمي پیدا تريبیش رواج تربیش تراکم

 يداريشدت ناپا ي( در مطالعه خود به بررس1399) يلفمجان يو اصغر بريماني

-1399 يزمان يو بلوچستان در بازه یستاناستان س يروستا 101 يبرا محیطييستز

 یینتع يها براآن یقاند. در تحقپرداخته یاريچند مع يابيبا استفاده از مدل ارز 1392

آن است که  یانگرب يجاستفاده شده است. نتا يشاخص اصل 25از  يداريشدت ناپا

 2/91 در ومتوسط  يااستان کم  يدرصد از روستاها 9/19در  محیطييستز يداريناپا

 .باشدمي شديد بسیار روستاها از درصد

 محیطيزيست پايداري بندياولويت و ارزيابي به( 1390و همکاران ) زادهحسین

 نشان آمده دست به نتايج. اندپرداخته شاخص 22 از استفاده با ترکمن بندر شهر

، 1، 1 نواحي و نخست اولويت در 5 ناحیه ترکمن، بندر گانهپنج نواحي بین از دهدمي

 از آگاهي با. دارند قرار محیطيزيست پايداري نظر از بعدي هاياولويت در 2 و 3

 توانمي موجود وضع شناخت و شهري مختلف نواحي محیطيزيست پايداري وضعیت

 فاهر بهبود جهت منابع بهینه تخصیص و ريزيبرنامه و مديريت ارتقاي در مهمي نقش

 .داشت هاآن مشکالت حل و ساکنین

 بررسي به 1390 سال آماري هايداده از استفاده با( 1393) همکاران و ملکي

 ستانا هايشهرستان در پايداري توان ارزيابي و محیطيزيست پايدار توسعه متغیرهاي

اند. نتايج حاکي از آن است که پرداخته 29تاپسیس روش از استفاده با خوزستان

هاي ايذه، دزفول، انديمشک، اللي و مسجدسلیمان از نظر توسعه شهرستان

هاي استان قرار دارند. همچنین هاي باالتر از ديگرشهرستانمحیطي در رتبهزيست

 یطيمحيستنظر توسعه ز نتیجه تحقیق بیانگر برتري شمال استان از جنوب آن از

شرق استان بر غرب آن  ينسب يشرق و غرب استان با وجود برتر یناما ب .باشديم

 29سونیرپ يهمبستگ يبضر يجنتا به توجه با. استمشاهده نشده  يتفاوت محسوس

 ها و نرخمحیطي و میزان جمعیت شهرستاننیز، رابطه معناداري بین توسعه زيست

 شهرنشیني مشاهده نشده است.

                                                           
28 Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
29 Pearson Correlation Coefficient 
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ورت ص یقاتدر تحق گفت توانمي گرفته، صورت مطالعات پیشینه به توجه با

 که اييج تا. است نگرفته صورت ياستان بین مقايسهکنون  تاگرفته در داخل کشور 

 دارييپا يابيو ارز يحاضر به لحاظ بررس یقتحق دهدينشان م نگارندگان هايبررسي

و  يسلسله مراتب یلتحل يهابا استفاده از روش ياستان یندر سطح ب يستز یطمح

 .پذيردمي صورت کشور داخلبار در  یننخست يبرا یستاپس
 

 روش پژوهش -8

 پايداري نظر از استانها بندي رتبه براي TOPSIS و AHP روش دو از حاضر مطالعه در

 ادهد توضیح روش دو اين اختصار طور به ادامه در که است شده استفاده محیطيزيست

 .شوندمي

 یمراتب سلسله لیتحل روش -8-5

پیشنهاد  1990ي در دهه 30يبه نام توماس ساعت يعراق يتوسط فرد AHP روش

 ها را بر اساس اهداف، دانشکند تا اولويتگیرندگان را ياري ميشد. اين فرآيند تصمیم

هاي خود را به طور ي خود تنظیم نمايند؛ به نحوي که احساسات و قضاوتو تجربه

 يریگمیتصم با مسئله کي حل يبرا( 10، ص 1392ي)مؤمن کامل در نظر گیرند

 :شود برداشته ديبا ريز يهاگام

 یمراتب سلسله ساختن -

ر رأس آن که د باشديم يواقع يدهیچیاز مسأله پ يکیگراف شينما کي يمراتب سلسله

 قرار دارند.  هانهيو گز ارهایمع يمسأله و در سطوح بعد يهدف کل

 آمده است: ري( به صورت ز1991) 31کارپال در يمراتب سلسله از يکل فرم کي

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Thomas L. Saaty 
31 Korpela 
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 نمايي کلي از يک ساختمان سلسله مراتبي :5 نمودار

 
 30 ص، 1392 پوريقدس: مأخذ

 وزن یمحاسبه -

و  ينسب وزن جداگانه قسمت دو در يمراتب سلسله لیتحل نديفرآ در وزن يمحاسبه

به دست  يزوج سهيمقا سياز ماتر ي. وزن نسبردیگيمورد بحث قرار م ييوزن نها

 يهاوزن قیتلف از که باشديم نهيگز هر يينها يرتبه مطلق وزن که يحالدر  ديآيم

 .گردديم محاسبه ينسب

ده و ش سهيمقا يابتدا عناصر به صورت زوج يسلسله مراتب لیتحل نديفرآ در

 ينسب وزن سيماتر نيسپس با استفاده از ا گردد،يم لیتشک يزوج يسهيمقا سيماتر

 ريبه صورت ز يزوج يسهيمقا سيماتر کي ،ي. به طور کلگردديعناصر محاسبه م

 مشخص با. است ام j عنصر به نسبت ام i عنصر ترجیح ijaکه در آن  شودينشان داده م

 :آيدمي بدست ها iw يعني عناصر وزن ها، ija بودن

𝐴 = [

𝑎11 𝑎12 … 𝑎1𝑛

𝑎21 𝑎22 … 𝑎2𝑛

⋮ ⋮ ⋮
𝑎𝑛1 𝑎𝑛2 ⋮ 𝑎𝑛𝑛

] 𝐴 = [𝑎𝑖𝑗]        𝑖 , 𝑗 = 1, 2, ⋯ , 𝑛 (1)                   

 نيا کهيحالت در، باشد ناسازگار اي سازگار است ممکن يزوج سهيمقا سيماتر هر

کردن عناصر هر  زهی( ساده بوده و از نرمالiW) وزن يمحاسبه باشد سازگار سيماتر

اده وزن س يناسازگار باشد، محاسبه سيکه ماتر يحالت در. اما ديآيستون به دست م
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 پوري)قدس شوديماستفاده  يگريد يهابه دست آوردن آن از روش ينبوده و برا

 (.11-10 صص، 1392

 سیتاپس روش -8-2

، پیشنهاد شد. اين مدل يکي از 1991در سال  32يون و هوانگ توسط TOPSIS مدل

، شودي زيادي ميگیري چند شاخصه است و از آن، استفادههاي تصمیمبهترين مدل

 مؤمني) گیردمي قرار ارزيابي مورد شاخص n يوسیله به گزينه mدر اين روش نیز 

 نظر در بر عالوه که است استوار مفهوم اين بر تکنیک، اين اساس(. 21 ص ،1392

 هم منفي آلايده نقطه از آن فاصله مثبت، آلايده نقطه از iA گزينه يک فاصله گرفتن

 راه از صلهفا ترينکم داراي بايد انتخابي يگزينه که معني بدان. شودمي گرفته نظر در

 منفي آلايده حل راه از فاصله دورترين داراي حال عین در و بوده مثبت آلايده حل

 .باشد

 :است زير گام شش طي مستلزم روش اين با مسأله حل

 (.N) تصمیم ماتريس سازيمقیاسبي و کمي: اول قدم

 ورودي عنوان به w بردار بودن مفروض با وزين( مقیاس بي) ماتريس ايجاد: دوم قدم

 :الگوريتم به

ماتريس بيمقیاس وزين = 𝑉 = 𝑁𝐷 . 𝑊𝑛×𝑛 (2)                                                                                 

 (:A-) يمنف آلدهيا حل راه و( A+) مثبت آلدهيا حل راه نمودن مشخص: سوم قدم

گزينه ايدهآل مثبت = 𝐴+ = {(max 𝑉𝑖𝑗| 𝑗 ∈ 𝐽), (min 𝑉𝑖𝑗| 𝑗 ∈ 𝐽) | 𝑖 = 1,2, … 𝑚} (3)         

گزينه ايدهآل منفي = 𝐴− = {(min 𝑉𝑖𝑗  | 𝑗 ∈ 𝐽), (max 𝑉𝑖𝑗  | 𝑗 ∈ 𝐽)| 𝑖 = 1,2, … 𝑚} (1)        

 (فاصله) جدايي اندازه محاسبه: چهارم قدم

 : است قرار بدين اقلیدسي روش از استفاده با هاآلايده با ام i گزينه فاصله

(5)      𝑑𝑖+ = فاصله گزينه 𝑖 ام از ايدهآل = {∑ (𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗
+)2𝑛

𝑗=1 }
./5

;   𝑖 = 1,2, … , 𝑚                     

𝑑𝑖− = فاصله گزينه 𝑖 ام از  ايدهآل منفي = {∑ (𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗
−)2𝑛

𝑗=1 }
./5

;   𝑖 = 1,2, … , 𝑚            (2)  

 : مثبت آلايده حل راه به iA نسبي نزديکي محاسبه: پنجم قدم
                                                           

32 Hwang and Yoon 
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(9)                         𝐶𝐿𝑖+ =
𝑑𝑖−

(𝑑𝑖++𝑑𝑖−)
      ;   0 ≤ 𝐶𝐿𝑖+ ≤ 1     ;     𝑖 = 1,2, …,                       

 است بهتر باشد، تربزرگ آن iCL+ که ايگزينه هر. هاگزينه بنديرتبه: ششم قدم

 (.221-220 صص ،1393 اصغرپور و 25-21 ص ،1392 مؤمني)

 نتایج و هاداده -1

 و راناي مناطق مختلف کشور گوناگون هوايي و آب و اقلیمي شرايط گرفتن نظر در با

 هاناين بود تا بیشترين تعداد از استاتالش بر  زيستي محیط منظر از اين مناطق تفاوت

 برخي در محیطيزيست اطالعات و آمار گیرد. منتها به دلیل فقدان قرار مطالعه مورد

 رايب تريبیش آماري هايداده که اندشده گرفته نظر در هايينهايتا استان ها،استان از

در  بنابراين. باشند داشته را تحقیق اين در مشابه محیطيزيست هايشاخص انتخاب

 تهران، اصفهان، اردبیل، غربي، آذربايجان شرقي، هاي آذربايجانمطالعه حاضر استان

 یالن،گ گلستان، احمد، بوير و کهگیلويه کرمانشاه، کرمان، فارس، سمنان، خوزستان،

 .گیرنديزد مورد بررسي قرار مي و مرکزي

 و مراتبي سلسله تحلیل روش دو از استفاده با هااستان بنديرتبه و ارزيابي

 افزار نرم محیط در مراتبي سلسله تحلیل آزمون. است گرفته صورت تاپسیس

EXPERT CHOICE 11 افزار نرم از استفاده با تاپسیس آزمون و MATLAB 

 . است شده کدنويسي 2013

 معیار 10 شامل لیست معیارهاي اصلي و فرعي استفاده شده در اين تحقیق که

( آورده شده است. به عنوان مثال، معیار 1در جدول ) باشد،مي زيرمعیار 11 و اصلي

 کشاورزي، معیار مساحت سموم و شیمیايي کود زيرمعیار دو داراي کشاورزي اصلي

 و کاريزيرمعیار کپه 1داراي  مراتع از حفاظت کاري فاقد زير معیار و معیارجنگل

  مرتع تنسیق و ممیزي و آبشخور احداث آسماني، نزوالت ذخیره مستقیم، کشت

همچنین  و 31ESI و 33EPIگزارشات از گیريبهره با شده ذکر هايباشد. شاخصمي

  اند.شده گرفته نظر در زيست محیط با مرتبط علمي مقاالت

 ها،استان آماري هايسالنامه از استفاده با فوق معیارهاي به مربوط هايداده

 1390 و 1395 هايسال براي مسکن و نفوس سرشماري نتايج و انرژي ترازنامه

 زا استفاده با زيست محیط پايداري نظر از هااستان بنديرتبه. است شده گردآوري

                                                           
33 Environmental Performance Index 
34 Environmental Sustainability Index 
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 سهمقاي بازه اين در پايداري تغییر روند و شده انجام سال دو اين در شده ذکر معیارهاي

 .خواهد شد

 روش اساس بر را زيرمعیارها و معیارها از يک هر( ارجحیت درجه) وزن ،1 جدول

از  يبا نظرسنج ارهایرمعيو ز ارهایمع تیاهم درجه. دهدمي نشان زوجي مقايسه

 منظور اين برايبه دست آمده است.  ستيز طیحوزه مح نیکارشناسان و متخصص

 طمحی يحوزه کارشناسان و تعدادي از متخصصین از و شد طراحي اينامهپرسش ابتدا

 يک برتري يا اهمیت به نسبت را خود نظر تا گرديد درخواست کشور سراسر در زيست

 نرخ سپس .کنند بیان 9 تا 1 از عددي دادن نشان با ديگر معیار به نسبت معیار

 ناسازگاري نرخ که هايينامهپرسش از و شده مشخص زيرمعیارها و معیارها ناسازگاري

 EXPERT افزارنرم از استفاده با و شد گرفته میانگین داشتند1/0مساوي يا ترکوچک

CHOICE 11 آمد:  دست به زير جدول با مطابق زيرمعیارها و معیارها وزن 

 زيرمعیارها و معیارها اهمیت درجه :5 جدول

 زيرمعیارها وزن زيرمعیارها اصلي معیارهاي وزن اصلي معیارهاي

 029/0 کشاورزي
 05/0 شیمیايي کود

 05/0 کشاورزي سموم

 - - 199/0 کاريجنگل مساحت

 239/0 مراتع از حفاظت

 192/0 مستقیم کشت و کاريکپه

 192/0 آسماني نزوالت ذخیره

 059/0 آبشخور احداث

 299/0 مرتع تنسیق و ممیزي

 - - 200/0 زيرزمیني هايآب از برداشت میزان

 - - 090/0 فاضالب آوريجمع شبکه طول

 - - 035/0 برق مصرف

 - - 019/0 35 (مشترکین) تلفن داراي خانوار تعداد

 099/0 گاز و نفت مصرف

 121/0 طبیعي گاز

 119/0 بنزين

 099/0 سفید نفت

 059/0 کوره نفت

 255/0 گاز نفت

 - - 100/0 جمعیت تراکم

 - - 029/0 رانندگي حوادث در شدگان کشته

                                                           
 در و اضافي تردد کاهش و آسايش میزان براي معیاري عنوان به ثابت تلفن از مسکوني واحدهاي برخورداري 35

 .است شده گرفته نظر در محیطيزيست آلودگي کاهش نتیجه
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 مراتع، از حفاظت معیارهاي است، آمده دست به زوجي يمقايسه روش از فوق اوزان

 و کارشناسان نظر طبق کاريجنگل مساحت و زيرزمیني هايآب از برداشت میزان

 کسب با %9/19 و %20 ،%9/23 اهمیت درجه با ترتیب به زيست محیط حوزه خبرگان

 معیار و هستند کشور استان پايدارترين تعیین در هاشاخص ترينمهم از هاوزن باالترين

 تعیین در را وزن ترينکم %9/1 اهمیت درجه با ثابت تلفن داراي خانوار تعداد

 .دارد کشور استان پايدارترين

  AHP روش اساس بر کشور هایاستان پایداری بررسی -1

 زيرمعیار 11 و اصلي معیار 10 شامل 1 جدول در شده ذکر محیطيزيست هايشاخص

گرفته  صورت EXCEL  افزار نرم محیط در هاداده سازيسرانه و نرمالیزه. باشدمي

شده  یماش تقسستون مربوطه يهاهر وزن بر مجموع وزن ي،سازنرمال ياست. برا

 تلفات نفتي، هايفرآورده و برق مصرف جمعیت، تراکم کشاورزي، معیارهاياست. 

 فيمن تأثیر هاآن از اندازه از بیش استفاده که زيرزمیني هايآب از برداشت رانندگي،

 ابتدا سازيسرانه از بعد ،AHP روش در استفاده براي دارد، زيست محیط بر مخرب و

 از استفاده زيرمعیار دو داراي کشاورزي بخش. اندشده نرمالیزه سپس و معکوس

 اراضي مساحت بر سازيسرانه براي که است کشاورزي سموم و شیمیايي کودهاي

 .است شده تقسیم 1392 سال وسعت حسب بر زمین با هايبرداريبهره کشاورزي
 نزوالت يذخیره مستقیم، کشت و کاريکپه زيرمعیار چهار به مراتع از حفاظت

 اين هايداده که شودمي تقسیم مرتع تنسیق و ممیزي و آبشخور احداث آسماني،

 مورد هايسال از يک هر در استان هر مساحت از استفاده با کاريجنگل بخش و بخش

 .است شده سرانه بررسي

 در شدگانکشته و زيرزمیني هايآب از برداشت میزان معیار دو سازيسرانه

 آوريجمع شبکه طول معیارهاي و استان، آن جمعیت بر تقسیم با رانندگي حوادث

 در انوارخ تعداد بر تقسیم با( مشترکین) ثابت تلفن داراي خانوارهاي تعداد و فاضالب

 مصرف و مختلف هايبخش در برق مصرف معیارهاي .است گرفته صورت استان هر

 گاز نفت و کوره نفت سفید، نفت بنزين، طبیعي، گاز زيرمعیار پنج به که گاز و نفت

 1395 هايسال از يک هر در استان هر سرانه تولید از استفاده با نیز، شودمي تقسیم

 ساحتم بر استان هر جمعیت تقسیم از نیز جمعیت تراکم معیار .اندشده سرانه 1390 و

  .است آمده دست به آن
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 امتیاز ها،استان هايداده و فرعي و اصلي معیارهاي از يک هر با مرتبط اوزان بر بنا

 روش اساس بر هاآن( ارجحیت) بنديرتبه و کشور هاياستان از يک هر محیطيزيست

AHP به دست آمد:  به صورت زير 1390 و 1395 هايسال در 

 AHPروش  اساس بر هااستان رتبه و امتیاز :2 جدول

 تحقیق هاييافته: خذأم

 محیطيزيست هايشاخص اساس بر که دهدمي نشان ،2 جدول در آمده دست نتايج به

 هاياستان ترتیب به ،1395 سال در ايران هاياستان ناپايدارترين و پايدارترين موجود،

هاي باشند. پس از کرمانشاه استانمي %9/3و مرکزي با امتیاز  %9/12 امتیاز با کرمانشاه

 ،%9/9 ،%1/13 امتیاز با ترتیب به اصفهان و گیالن گلستان، احمد، کهگیلويه و بوير

 در ترتیب به خوزستان و فارس هاياستان. دارند قرار بعدي هايرده در %9/5 و 9/9%

 آذربايجان سمنان، هاياستان آن از بعد. اندگرفته قرار پايداري هفتم و ششم هايرده

 چهاردهم تا هشتم هايرده يزد و اردبیل کرمان، شرقي، آذربايجان تهران، غربي،

 .اندداده اختصاص خود به را محیطيزيست پايداري

 استان رتبه (1390) امتیاز استان رتبه (1395) امتیاز استان رديف

 1 129/0 11 011/0 شرقي آذربايجان 1

 9 059/0 9 019/0 غربي آذربايجان 2

 9 051/0 13 010/0 اردبیل 3

 11 011/0 5 059/0 اصفهان 1

 3 102/0 10 015/0 تهران 5

 13 019/0 9 052/0 خوزستان 2

 9 052/0 9 051/0 سمنان 9

 10 050/0 2 053/0 فارس 9

 15 039/0 12 013/0 کرمان 9

 2 109/0 1 129/0 کرمانشاه 10

 2 021/0 2 131/0 احمد بوير و کهگیلويه 11

 1 092/0 3 099/0 گلستان 12

 5 091/0 1 099/0 گیالن 13

 11 019/0 15 039/0 مرکزي 11

 12 019/0 11 010/0 يزد 15
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 کرمانشاه ،%9/12 امتیاز با شرقي آذربايجان هاياستان نیز، 1390 سال در

 امتیاز با احمد بوير و کهگیلويه و %1/9 گیالن ،%2/9 گلستان ،%2/10 تهران ،9/10%

 هايشاخص از استفاده با هااستان پايدارترين ششم تا اول هايرتبه ترتیب به 1/2%

 احمد بوير و کهگیلويه از بعد. اندکرده کسب را سال اين در موجود محیطيزيست

 بین از محیطيزيست پايداري هفتم يرده در %9/5 امتیاز با غربي آذربايجان استان

 فارس و اردبیل سمنان، هاياستان و است گرفته قرار شده گرفته نظر در استان پانزده

 %9/1 برابر امتیاز با يزد و مرکزي هاياستان. اندگرفته قرار دهم تا هشتم هايرده در

 و سیزدهم هايرده اصفهان و خوزستان هاياستان و دوازدهم و يازدهم هايرده در

 امتیاز اب کرمان استان شده، گرفته نظر در استان پانزده بین از. اندگرفته قرار چهاردهم

 .است شده انتخاب 1390 سال در استان ناپايدارترين عنوان به 9/3%

 به ايجنت از استفاده با کشور هاياستان محیطيزيست رتبه تغییر روند ،2 نمودار

 در. دهدمي نشان را 1390 تا 1395 هايسال فاصله در AHP روش از آمده دست

 مورد ساله پنج يبازه در اندگرفته قرار درجه 15 خط زير که هايياستان نمودار اين

 درجه 15 خط باالي هاياستان و يافته بهبود شانمحیطيزيست رتبه تحقیق بررسي

 زيست يرتبه دارند قرار خط روي که هم هايياستان. انديافته تنزل رتبه لحاظ از

 .اندداشته ثابتي محیطي
 فاصله در شرقي آذربايجان استان است شده داده نشان شکل در که همانطور

 1395 سال در محیطيزيست پايداري يازدهم رتبه از تحقیق بررسي مورد هايسال

 يهدهند نشان رتبه تغییر اين که است يافته صعود 1390 سال در پايداري اول رتبه به

زيست بر اساس شاخصهاي مورد بررسي  محیط از حفاظت در استان اين خوب عملکرد

 یزن يزد و مرکزي اردبیل، غربي، آذربايجان تهران، هاياستان. باشدمي در اين مطالعه

 ظحف با سمنان استان. اندکرده طي را بهبود روند اندگرفته قرار درجه 15 خط زير که

 اه،کرمانش هاياستان و مانده ثابت خود جايگاه در محیطيزيست پايداري هشتم رتبه

 بازه ينا در کرمان و اصفهان خوزستان، فارس، احمد، بوير و کهگیلويه گیالن، گلستان،

 .اندداشته رتبه تنزل
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   AHPروش  در هااستان رتبه مقايسه :2 نمودار

 
 تحقیق هاييافته: مأخذ

 TOPSIS روش اساس بر کشور هایاستان پایداری بررسی -6

که بر  ،AHPو اوزان ذکر شده در روش  یارهاو اوزان همان مع یارهاروش مع ينا در

ش رو ينا براياند، در نظر گرفته شده است. به دست آمده يزوج يساتاساس روش مقا

 شوديمشخص م يرمعیارهاو ز یارها( و وزن معيمنف یرمثبت و تأث یر)تأث یارابتدا نوع مع

 روش. در شوديپرداخته م يمنف آليدهمثبت و ا آليدها يهاجواب يبه بررس سپس

TOPSIS و از جواب  تريکمثبت نزد آليدهآن است که به جواب ا ينهگز ينترارجح

 ود،شمي مشخص يک تا صفر بین عددي با گزينه هردورتر باشد. ارزش  يمنف آليدها

است و در نهايت با  ترارجح گزينه آن باشد، ترنزديک يک به عدد آن که میزاني به

هاي مربوط به هر سال وزن هر گزينه به دست هاي به دست آمده و دادهاستفاده از وزن

 آيد.مي

 روش اساس بر 1390 و 1395 سال در را استان هر رتبه و امتیاز زير جدول

TOPSIS دهدمي نشان: 
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 TOPSIS روش اساس بر هااستان رتبه و امتیاز :8 جدول

 تحقیق هاييافته: مأخذ

 هايشاخص از استفاده با که دهدمي نشان ،3 جدول در آمده دست به نتايج

 بر 1395 سال در ايران هاياستان ناپايدارترين و پايدارترين موجود محیطيزيست

 هاياستان. باشندمي اردبیل و گلستان هاياستان ترتیب به ،TOPSIS روش اساس

 شمش تا دوم هايرده در اصفهان و احمد بوير و کهگیلويه خوزستان، گیالن، کرمانشاه،

 شرقي، آذربايجان هاياستان اصفهان از پس. دارند قرار محیطيزيست پايداري

 قرار بعدي هايرده در يزد و تهران سمنان، مرکزي، کرمان، فارس، غربي، آذربايجان

 .دارند

 نیز، TOPSIS روش از استفاده با 1390 سال در آمده دست به نتايج اساس بر

 متیازا با گلستان هاياستان ترتیب به ايران هاياستان ناپايدارترين و پايدارترين

 ،گیالن تهران، هاياستان گلستان از بعد. باشندمي 3333/0 امتیاز با کرمان و 2395/0

 رارق بعدي هايرده در خوزستان و احمد بوير و کهگیلويه شرقي، آذربايجان کرمانشاه،

 استان رتبه (1390) امتیاز استان رتبه (1395) امتیاز استان رديف

 5 1990/0 9 5212/0 شرقي آذربايجان 1

 9 1295/0 9 5199/0 غربي آذربايجان 2

 9 1912/0 15 3019/0 اردبیل 3

 10 1122/0 2 5399/0 اصفهان 1

 2 5510/0 13 1199/0 تهران 5

 9 1939/0 1 5152/0 خوزستان 2

 11 3999/0 12 1912/0 سمنان 9

 12 1120/0 9 5129/0 فارس 9

 15 3333/0 10 1993/0 کرمان 9

 1 5321/0 2 2299/0 کرمانشاه 10

 2 1991/0 5 5101/0 احمد بوير و کهگیلويه 11

 1 2395/0 1 9119/0 گلستان 12

 3 5125/0 3 2115/0 گیالن 13

 13 1139/0 11 1951/0 مرکزي 11

 11 1220/0 11 3591/0 يزد 15

 193999/0 525599/0 پايداري میانگین

 2395/0 9119/0 استان پايدارترين
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 هاياستان ترتیب به نیز محیطيزيست پايداري چهاردهم تا هشتم هايرتبه. دارند

 .شودمي شامل را سمنان و مرکزي فارس، يزد، اصفهان، غربي، آذربايجان اردبیل،

 بر ار تحقیق شده گرفته نظر در هاياستان محیطيزيست رتبه تغییر 3 نمودار

 بررسي مورد هايسال فاصله در. دهدمي نشان تاپسیس روش از حاصل نتايج اساس

 هفتم بهرت از شرقي آذربايجان استان دوم، رتبه به سیزدهم رتبه از تهران استان تحقیق

 پله هس با يزد استان و هشتم رتبه به پانزدهم رتبه از اردبیل استان پنجم، رتبه به

 استان و اول رتبه حفظ با گلستان استان. اندداده جايگاه تغییر يازدهم رتبه به افزايش

 در. اندمانده ثابت خود جايگاه در محیطيزيست پايداري سوم رتبه حفظ با نیز گیالن

 ي،غرب آذربايجان احمد، بوير و کهگیلويه کرمانشاه، هاياستان ساله پنج يبازه اين

 .اندداشته رتبه تنزل سمنان و مرکزي کرمان، اصفهان، خوزستان، فارس،

 TOPSIS روش در هااستان رتبه مقايسه :8 نمودار

 

 تحقیق هاييافته: مأخذ

 پیشنهادات ارائه و گیرینتیجه -9

 آن جنتاي و شد انجام زيست محیط پايداري نظر از هااستان بنديرتبه تحقیق اين در

. است شده آورده جداگانه طور به استفاده روش و بررسي مورد سال تفکیک به

 اشندبمي تأثیرگذار زيست محیط بر نوعي به يک هر شده گرفته نظر در هايشاخص

 طي نتیجه در و اندازدمي خطر به را کشور زيست محیط پايداري هاآن از غفلت و
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 زا گرفته صورت سنجينظر اساس بر. سازدمي مشکل را پايدار توسعه مسیر کردن

 از حفاظت هايشاخص کشور، سراسر در زيست محیط حوزه خبرگان و کارشناسان

 هايشاخص ساير به نسبت کاريجنگل مساحت و زيرزمیني هايآب از برداشت مراتع،

 جهنتی در اندداده اختصاص خود به را باالتري وزن تحقیق اين در شده گرفته نظر در

 دهش گرفته نظر در هاياستان زيست محیط پايداري در باالتري اهمیت گفت توانمي

 .دارند

 ناپايدارترين و پايدارترين ،1395 سال در مراتبي سلسله تحلیل روش اساس بر

 شاهکرمان از بعد. باشندمي مرکزي و کرمانشاه هاياستان ترتیب به کشور هاياستان

 رد خوزستان و فارس اصفهان، گیالن، گلستان، احمد، بوير و کهگیلويه هاياستان

 سمنان، هاياستان. اندگرفته قرار محیطيزيست پايداري هفتم تا دوم هايرده

 هايرتبه ترتیب به اردبیل و يزد کرمان، شرقي، آذربايجان تهران، غربي، آذربايجان

 هاياستان نیز 1390 سال در. اندکرده کسب را محیطيزيست پايداري بعدي

 پنجم ات اول هايرتبه ترتیب به گیالن و گلستان تهران، کرمانشاه، شرقي، جانآذرباي

 شده گرفته نظر در محیطيزيست هايشاخص اساس بر را محیطيزيست پايداري

 لحاظ از کشور استان ناپايدارترين عنوان به کرمان استان سال اين در. اندکرده کسب

 .است شده انتخاب محیطيزيست

 گیالن، کرمانشاه، گلستان، هاياستان ،1395 سال در تاپسیس روش اساس بر

 هاستانا پايدارترين پنجم تا اول هايرتبه ترتیب به احمد بوير و کهگیلويه و خوزستان

 پانزدهم تا سیزدهم هايرتبه در اردبیل و يزد تهران، هاياستان و اندکرده کسب را

 رتیبت به کشور هاياستان ناپايدارترين و پايدارترين نیز 1390 سال در. اندگرفته قرار

 کرمانشاه، گیالن، تهران، هاياستان گلستان از بعد. باشندمي کرمان و گلستان

روند پايداري .دارند قرار بعدي هايرده در احمد بوير و کهگیلويه و شرقي آذربايجان

هاي کشور نیز با استفاده از نتايج حاصل از روش تاپسیس مورد محیطي استانزيست

 يقیهب يزد و تهران اردبیل، هاياستان جز به کهدهد بررسي قرار گرفت، نتايج نشان مي

 بین مذکور محیطيزيست هايشاخص به نسبت شده گرفته نظر در هاياستان

 رد که نیز گلستان استان. اندداشته را نزولي پايداري روند 1390 و 1395 هايسال

 پايدارترين عنوان به 2395/0 امتیاز با 1390 سال در و 9119/0 امتیاز با 1395 سال

 .است داشته نزولي روند بازه اين در است، شده انتخاب کشور استان
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 آمده دست به نتايج اساس بر 1395 سال در نیز محیطيزيست پايداري میانگین

 ،است بوده 193999/0 با برابر 1390 سال در و 525599/0 با برابر تاپسیس روش از

 نظر در محیطيزيست هايشاخص اساس بر ساله 5 بازه اين در که شودمي مشاهده

 مینه بر .است بوده نزولي کشور هاياستان محیطيزيست پايداري روند شده گرفته

 تيزيس محیط مشکالت و مسائل به توجه عدم صورت در گرفت نتیجه توانمي اساس

 يبخش اولويت ،...(و درختان چوب زمین، آب،) طبیعي منابع از رويهبي برداشت نظیر

 اندازه از بیش استفاده زيستي، محیط مسائل گرفتن نظر در بدون اقتصادي مسائل به

 مناسب زيرسازي عدم و نقلیه وسايل از نامناسب استفاده انرژي، و نفتي منابع از

 نزولي روند همچنان کشور زيست محیط شودمي باعث...  و جمعیت رشد اي،جاده

 وجود اب گرفت نتیجه توانمي آمده دست به نتايج مقايسه با. کند سپري را پايداري

 ندفرآي در کاربردي هايروش از تاپسیس و مراتبي سلسله تحلیل روش دو هر کهاين

 در توانمي روش دو هر از حاصل نتايج از و هستند معیاره چند گیريتصمیم

 دلیل به مراتبي سلسله تحلیل روش از حاصل نتايج نمود، استفاده هاگیريتصمیم

 و دقت از هاگزينه و معیارها وزن و زوجي مقايسه اساس بر هاگزينه بندياولويت

 ا،هگزينه و معیارها شدن مشخص از پس روش اين در. است برخوردار باالتري اطمینان

 هازينهگ بین معیار هر براي آن از بعد و گیردمي صورت معیارها بین زوجي مقايسه ابتدا

 ايرس امتیاز گرفتن نظر در بدون گزينه يک امتیاز به و شودمي انجام زوجي مقايسات

 صورت زوجي مقايسه هاگزينه بین تاپسیس روش در. شودنمي محدود هاگزينه

 به اهگزينه ساير وزن گرفتن نظر در بدون و مجزا صورت به هاگزينه وزن و گیردنمي

 يمراتب سلسله تحلیل روش از حاصل نتايج حاضر تحقیق در رواين از. آيدمي دست

 . گرددمي پیشنهاد ترمطلوب روش عنوان به و بوده ترکاربردي

فارس، يزد،  هاي، استان1390در سال  AHP روش از حاصل نتايج به توجه با

 هب اند،کرده کسب را پايداري پانزدهم تا دهم هايرتبه خوزستان، اصفهان و کرمان که

 هتوج گذارانسیاست و مسئولین است بهتر اند،شده انتخاب هااستان ناپايدارترين عنوان

 .نمايند متمرکز هااستان اين بر را خود
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