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 چکیده 
 مطالعه این هدف است. شده احداث  معماری و شهرسازی اصول مطابق و شد، بنا مرکزی استان در جدید شهر اولین عنوان هب مهاجران شهر

  ، ANP  روش  ، (MCDA)  معیاره  چند  تحلیل  رویكرد  از  استفاده  با   مطالعه  این  .است  مهاجران  شهر  زیستیمحیط   توضعی  مقدماتی  ارزیابی
  ،بازیافت  و  پسماند  ،اکسیدکربن  دی  و   انرژی  شامل  معیارها  شد.  انجام   معیار   زیر  18  و   معیار  7گزینه،  8  با  Super Decisions  افزار   نرم

 .هستند  فاضالب  و  آب  ،سبز(  )فضای  ساختمان  و  زمین  کاربری  ،نقل  و  حمل  ،زیستیمحیطمدیریت  ،نوری  آلودگی  و  صدا  آلودگی  ،هوا  کیفیت
 و  تفسیر  ،آنالین  پرسشنامه  توزیع  ،شهر  مردم  با  مصاحبه  همچنین  و  هاارگان   از  اطالعات  دریافت  ،میدانی  بازدید  طریق  از  معیارها  ارزیابی
  EPA  مطابق  شهر  طبیعی  گاز  مصرف  از  ناشی  هایآالینده  انتشار  ضرایب  تعیین  ،منطقه   2020  با  2000  هایسال  ایماهواره  تصاویر  مقایسه

  دیگر  معیار 5 از بیشتر (18/0)  فاضالب و (22/0) ساختمان و زمین کاربری معیار وزن دهدمی نشان ANP روش با معیارها ارزیابی شد.  انجام
  وزن   با  2  منطقه  .است  معیارها  زیر  سایر  از  بیشتر  (15/0)  فاضالب  شبكه  به  دسترسی  و  (25/0)  سبز  فضای  سرانه  معیار  زیر  وزن  است.

   هستند. مهاجران شهر مناطق سایر  به نسبت را سبزی کمترین (079/0)  وزن با  4 منطقه و ترینسبز (162/0)
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 سرآغاز
 طرفداران   توسط  اخیر  هایسال  در  سبز  شهر   یک  رویكرد
  مطرح  شهری  زیستمحیط  پایداری  خصوص  در  زیستمحیط

  نگرانی دل  بر  شهری  پایدار  توسعه  اساس   انعنو  به  و  است  دهش
  تكلیف   با  آن  از  حفاظت  و  شهری  زیستمحیط  وضعیت  به  نسبت

 واقع  در  دارد.  کیدات  بشر  آینده  و  حاضر  هاینسل   قبال  در  ما
  پایدار،  توسعه  عملی  و   نظری  ابعاد   محوریت  با   سبز   شهر  رویكرد
  و  باشند  سبز   باید  چگونه  و  چرا  شهرها  که  کندمی  آن  از  حكایت
  توسعه  که  است  لهامس  این  به  توجه  سبز  شهرهای  در  اولویت

تجدید و  محدود  منابع  نباید    و  ببرد   بین   از  را  ناپذیرشهری 
 ساکنان  که  کند  تخریب  شكلی  به  را  زیستیمحیط  هاینظام

  را   خود  هاینیاز  نباشند  قادر  آینده   هاینسل  و  شهری  مناطق
 های هزینه  تحمیل  از  باید  آن  بر  عالوه  سازند.  برآورده
  با   دیگران   بر  کنندگانمصرف  و  کنندگانتولید   زیستیمحیط

 ,Kanani Mohamadi)  گردد  جلوگیری  دیگر  هایماکوسیست

 سبز   شهرهای  گزارشی،  در  نیز  زنده  شهرهای  کنفرانس  .(2016
 شهرهایی   در  خالقانه  هایراه  از   حمایت  وارایه    برای  تالش   را

 Green)  هستند  سبز  اقتصاد  خلق  حال  در  که  کندمی  معرفی

Cities Report, 2009).  راهی  عنوان  به  اغلب  سبز  شهرگرایی 
 برده  کار  به  پایدار  و  امن  هوشمند،  هایسكونتگاه  توصیف  برای
  را   خود  توانندمی  ،زیرا  .هستند  هوشمند   هاسكونتگاه  این  شوند.می

 این بر عالوه کنند.  سازگار یكم و بیست قرن نوین هایفناوری با
  ساخت انسان  هایسیستم  از  گیریبهره   علت  به  و  هستند  امن

  را  غیرعادی   و  مترقبه  رویدادهای  به   گوییپاسخ  و  مواجهه  قدرت
معنی که خود راه بدین  هستند،  پایدار  شهرها  این  نهایت  در  دارند.

مسا برای   و   انرژی  مصرف  اقلیمی،  تغییرات  مانند  لییحلی 
 شهرگرایی  .(Newman, 2010)  شوندمی  محسوب  زیستیتنوع
  توسط   و  اروپایی  شهرهای  از  اینمونه  برای  بیتلی  توسط  سبز،

 این   با  است.  شده  استفاده  آسیایی  شهرهای  برخی  برای  نیومن
  رایج   آسیایی  شهرهای  برای  هنوز   سبز  شهرگرایی  ایده  وجود،
 شهر  پذیر،های تجدیدانرژی  شامل  سبز   شهر   رویكرد  شش  نیست.
 مكان  شهر  اکولوژیک،  شهر  فیزیكی،  زیست  شهر  کربن،  بدون
 که   است  گوناگونی  رویكردهای  پایدار،  نقل  و  حمل  شهر  و  محور
  شده  مطرح  بیتلی  و  نیومن  توسط  سبز  شهرگرایی  ایده  بیان  برای
 ویژگی   هاایده   این  همه  در  اصلی  مشترك  ویژگی  است.

 شهری  ریزانبرنامه   چالش  هستند.  پایداری  خود   یا  پذیریبرگشت

 ترکیبی   طریق  از  یكدیگر،  با  رویكردها  این  همه  هدفمند  کاربست
 & Beatly)  است  محور  اجتماع  نوآوری  و  نوین  هایفناوری  از

2009 Newman,).  (1)AMCD  به   که  است  روشی 
  رو هروب  متعدد  و  متناقض  هایگزینه  ارزیابی  با  که  گیرانیتصمیم
 رویكرد  بگیرند.   هانهآگا  هایتصمیم  که  کندمی  کمک  هستند
  های موقعیت  از  وسیعی  گستره   در  معیاره  چند  گیریتصمیم  تحلیل
 روش  است.  رفته  کاره  ب  طبیعی  منابع  مدیریت  در  گیریتصمیم
ANP(2)  روابط   و  (4)کنترلی  معیارهای  ،( 3)هاخوشه   عناصر،  شامل  
  مدیریت   عملكرد   .(Zebardast, 2014)  است  هاآن   بین  متقابل
  زیست محیط  فظح  هایزمینه   در   تهران  شهرداری  زیستیمحیط
  شهر  محالت  سطح  در  زیستمحیط  هایکانون   ایجاد  و  شهری
  در  اما  است  قبول  قابل  و  دارد  قرار  مساعدی  سطح  در  تهران
  حمل  زمینه  انرژِی  و  آب  مدیریت  شهر  سبز  فضای  و  زیستیتنوع

  و  زمین   کاربری  هوا،  آلودگی  و  کیفیت  کنترل   حوزه   نقل  و
  شهر  بنابراین  دارند.  قرار  قبولی  قابل  و  مطلوب  سطح  در  ساختمان

  باید  را   زیادی  فاصله  سبز   شهر  هایشاخص  به   رسیدن  تا  تهران
  در   اساسی  گامی  نتوانسته  هنوز  هم  شهری   مدیریت  و  کند  طی
 ریزی برنامه   نیازمند  آن  پیمودن  ابراینبن  بردارد  راستا  این

 Salehibarmi)  است  شهری  مدیریت  زیستیمحیط  استراتژیک

et al., 2018) .  کیفیت   به   مربوط  هایشاخص  اکثر   از   شهروندان 
  های شاخص  فقط  و  ندارند  رضایت  مهاجران  جدید  شهر  در  زندگی

 اند. کرده   ارزیابی  مطلوب  را  اجتماعی  و  زیستیمحیط  زیباشناسی،
 و   زیستیمحیط  بعد  به  ساکنان  رضایتمندی  سطح  باالترین

  محالت   دارد  تعلق  مدیریتی  بعد   رضایتمندی  سطح  ترینپایین
  صدر   شهید  محالت  و  زندگی  کیفیت  سطح  باالترین  1  فرهنگیان

  هستند   دارا  را  زندگی  کیفیت  سطح  ترینپایین  فضیلت  و

(Hatami Nejad & Kazemabadi Mohamadi, 2017).  
  از   آسیایی  شهرهای  پانزدهم  رتبه  در  قرارگیری   با  تهران   شهر
 و  4  ،1  مناطق  و  دارد  نامطلوبی  نسبت  به  وضعیت  سبز   شهر  منظر

  وضعیت   بدترین  در  12  و  11  ،10  مناطق  و  وضعیت  بهترین  در  8
  مناطق  از بهتری وضعیت تهران  شرقی مناطق بنابراین دارند. قرار

 شهر  مرکزی  مناطق  و  دارند.  شهر  منظر   از  غربی  و  مرکزی
  دی   انتشار  و  هوا   آلودگی  ،ترافیک  افزایش  ،جمعیت  تراکم  دلیلهب

 دارند   تهران  مناطق  سایر  از   دتریب  وضعیت  اکسیدکربن
(Shabani et al., 2019).  تقریبا   سبز  شهر  شاخص  مجموعه 

 گیری  اندازه  را  منطقه(  به  توجه  )با  طبقه  9  تا  8  از  شاخص  30
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 ونقل، حمل  زمین،  کاربری  ها،ساختمان  انرژی،  شامل  که  کندمی
  انتشار   هوا،  کیفیت  د،یزا  مواد  مدیریت  فاضالب،  تصفیه  و  آب

CO2  این   از  نیمی  حدود  باشد.می  زیستیمحیط  نظارت  و 
  سرانه  ،CO2  انتشار  سرانه   مثال  برای  هستند.  کمی  هاشاخص
 فاکتورها  سایر   بازیافت.  نرخ  و  هوا  آلودگی   غلظت  آب،   مصرف
 شهر  زیستیمحیط  هایسیاست  کمی  هایارزیابی  کیفی(  )فاکتور

  انرژی   منابع  از  استفاده  برای  شهر  تعهدات  مثال  برای  باشند.می
 هوا،   کیفیت  قوانین  و  ترافیک  کاهش  هایسیاست  تجدیدپذیر،

 فعلی   عملكرد  باهم،  کیفی  و  کمی  هایشاخص  گیری  اندازه
  نشان را شدن سبز برای شهر توجه همچنین و شهر زیستیمحیط

 تحقیق   این   هدف  .(Marashi & Mahdieh, 2016)  دهدمی
 شهر   های  شاخص  با   مهاجران  شهر  زیستیمحیط  وضعیت  ارزیابی

 . است سبز
 

 ها روش و مواد

 مطالعه  مورد منطقه
  و  است  مرکزی  استان  در  بنیان  تازه  شهرهای  از  یكی  مهاجران

 است   آن  مجاورت  در  که  مهاجران  نام  به  روستایی  از  را  آن  نام
  شده  ساخته  آن  در  شهر  که  هاییزمین  اصلی  بخش  و  اندگرفته
  غرب  کیلومتری  25  در  شهر  این  است.  روستا  همین  به  مربوط 

 49  جغرافیایی  طول   در  شازند  شهر   کیلومتری  14  و  اراك  شهر
 در   شمالی  عرض  دقیقه  5  و  درجه  34  و  شرقی  دقیقه  42  و  درجه

 -اراك  ارتباطی  جاده  شمال  در  هكتار  1131  وسعت  به  زمینی
 و   پتروشیمی  مجتمع  کیلومتری  2  و  1  فاصله  در  و  بروجرد

  با   آغاز   در   شهر  این  است.  شده  ایجاد  خمینی)ره(  امام   پاالیشگاه
 کارکنان   و  فرهنگیان  سكونت  برای  مهاجران  شهرك  عنوان

 كن ولی  شد  سیسات  اراك  شازند  نیروگاه  و  پاالیشگاه  پتروشیمی،
  شد   تبدیل  شهر  به  1385  سال  در  و  یافت  گسترش   رفته  رفته

(Consulting Engineers of BodTechnical, 2007) .  
 General)  نفر  20346  معادل  1395  سال  در  شهر  این  جمعیت

Census of the Population and Housing, 2016)  در   و  
  منطقه   10  از   شهر   این  است.  رسیده  نفر  30000  به  1399  سال

 مناطق  سایر   از   بزرگتر   1  و  10  مناطق  مساحت  است.  شده   تشكیل
  شهر  آب  و   خانگی  گاز  ، برق  ساالنه   مصرف  میزان  .است  شهر

 ، ساعت  وات  کیلو  135495780  برابر   ترتیب  به   مهاجران
 سال   در  مكعب  متر  2100000  و  سال  در  مكعب  متر  32735341

 متر   821820  مهاجران  شهر  در  موجود  سبز  فضای  میزان  .است
  سال   در  تن  4380  مهاجران  شهر  در  زباله  تولید  میزان  است.  مربع
 سازمان   سوی  از  98  و  97  هایسال   در  مهاجران  شهرداری  است

  شده  انتخاب  سبز  خدماتی  واحد  عنوانه  ب  زیستمحیط  حفاظت
 ( 1)  جدول  . (Mohajeran Municipality, 2021)  است

 (1)  شكل  دهد.می   نشان   را   مهاجران شهر   دهگانه  قمناط  وضعیت
 . دهندمی  نشان  را مهاجران شهر گانه 10 مناطق و شهر موقعیت

 
 ( Mohajeran Municipality, 2021) منبع: مهاجران شهر دهگانه مناطق وضعیت (:1) جدول

 جمعیت  خانوار مناطق 
 )نفر( 
 99 موجود

 آب  مصرف مربع(  )متر وسعت
  در )مترمكعب
 سال(

 گاز  مصرف
 سال(  در )مترمكعب

 برق مصرف
  در ساعت  )کیلووات

 سال(

  در  )لیتر بنزین مصرف
 سال(

 گازوئیل  مصرف
 سال(   در  )لیتر

  فضای وسعت
  )متر سبز

 مربع(

  میزان
 پسماند

 سال(   در )تن

 سرانه
 فضای
 سبز 

1 0 0 961251 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 60 250 640092 17500 272794.50 1129131.5 61016.77 47760.75 87987 36.5 352 

3 720 1800 745372 126000 1964120.46 8129746.8 439320.78 343877.46 156751 262.8 87 

4 4220 10550 978936 738500 11511928.251 47649349.3 2574907.905 2015504 55285 1540.3 5.24 

5 720 1800 701806 126000 1964120.46 8129746.8 439320.78 343877.46 15031 262.8 8.35 

6 750 1875 773149 131250 2045958.81 8468486.25 457625.81 358205.68 68274 273.75 36.41 

7 3600 9000 1130949 630000 9820602.3 40648734 2196603.9 1719387.3 10073 1314 1.12 

8 750 1875 722340 131250 2045958.81 8468486.25 457625.81 358205.68 140591 273.75 75 

9 1000 2500 662779 175000 2727945.08 11291315 610167.75 477607.58 10297 365 4.12 

10 0 0 4000654 0 0 0 0 0 277531 0 0 

  4380 821820 5731291 7322013 135495780 32735341 2100000 11317333 30000 11820 جمع

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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 شازند  شهرستان و مرکزی استان کشور در مهاجران شهر موقعیت  (:1) شکل

 

 تحقیق  روش
  با  آنها  تطبیق  و  سبز  شهر  هایشاخص  با  رابطه  در  منابع  رمرو  با

 برای  سبز  شهر  هایشاخص  بنابراین  ،مهاجران  شهر  شرایط
  دی  و  انرژی  شامل:  هاشاخص  این   د.ش  تعیین  مهاجران

  و   صدا  آلودگی  ،هوا  کیفیت  ، بازیافت  و  پسماند  ،اکسیدکربن
  زمین   کاربری  ،نقل  و  حمل  ،زیستیمحیط  مدیریت  ،نوری  آلودگی

 & Marashi) هستند فاضالب و آب و  سبز( )فضای ساختمان و

Mahdieh, 2016).  بازدید   طریق  از  هاشاخص  این  ارزیابی  

  اداره   ،گاز  )اداره  صالحذی  هایارگان  از  اطالعات  دریافت  ،میدانی
 Statistical)  ...(  و  زیستمحیط  اداره   مهاجران،  شهرداری  ،برق

Yearbook of the Markazi Province, 2018 )  همچنین  و 
 آنالین  پرسشنامه  توزیع  ،شهر  مردم  ،شهرداری  پرسنل  با  مصاحبه

  با   نمونه   حجم  تعیین  و  )پرسال( آنالین  پرسشنامه  سامانه  طریق  از
  در   آن   دادن   قرار  و  379  عادلم  05/0  خطای  با   کوکران  فرمول 
  شرایط   به  توجه  با   مهاجران  شهر  مجازی  هایکانال  و  هاسایت

 مطالعات   از  اطالعات  تكمیل  منظور ه  ب  شد.  انجام  کرونا  بیماری



 121  )امیر انصاری و همکاران(زیستی شهر مهاجران با شاخص های شهر سبز  ارزیابی وضعیت محیط

  بخش  مرکزی  استان  خطرپذیری  مطالعات  و  مهاجران  شهر  قبلی
 ای ماهواره  تصاویر  مقایسه  و  تفسیر  ،دانلود  ،شازند  شهرستان

  ، اراضی  کاربری  هاینقشه   تهیه  و  2020  با  2000  هایسال
 ای ماهواره  تصاویر  ،  NDVI(5)  گیاهی  پوشش  شاخص  هاینقشه
 DMSP-OLS  ماهواره  از  نوری  آلودگی  تعیین  برای  منطقه  شب

 & Suomi-NPP  (0-28/90)(  Korabi  ماهواره  و  (0-63)

Sheibani, 2016) ،  دستگاه  با  صوتی  آلودگی  سنجش  
TES1151  انتشار  ضرایب  تعیین  ،شهر  ایستگاه   20  در  

 EPA  مطابق  شهر  طبیعی  گاز   مصرف  از  ناشی  هایآالینده
(Ahma et al., 2013)  جانوری   و  گیاهی  هایگونه  شناسایی  و  

 د.ش  استفاده  عكاسی  و  مستقیم  مشاهده  طریق  از  منطقه  شاخص

(Department Of Environment, 2021 .)  در   طورکلیه  ب 

  محدوده  نقشه  و  شد  داده  پاسخ  آنالین  پرسشنامه  180  مدت  این
 افزار نرم   در  مهاجران  شهر  گانه  10  مناطق  مرز  و

ARCGIS10.2  افزارنرم  در  نیز   هانقشه   سایر  و  شد.  تهیه 

IDRISI TerrSet   شدند  بندیطبقه  و  تهیه  (Economist 

Intelligence Unit, 2011) .   متغیره  چند  روش   از  استفاده   با  
ANP  ها گزینه  شدند.  دهیوزن  هاگزینه  و  زیرمعیارها  و  معیارها 

 این   به  توجه  با  و  شدند  انتخاب  شهری  گانه  10  مناطق  عنوانه  ب
 هست  مسكونی   مناطق  فاقد  10  و   1  مناطق  مطالعه  زمان   در  که

  روابط   الگوی  (2)  شماره  شكل  شدند.  خارج  ارزیابی  از  بنابراین
  روش  با   مهاجران  شهر  زیستیمحیط  ارزیابی  شبكه  اجزای  میان

ANP دهدمی  نشان را.   

 

 
 ANP روش با مهاجران شهر  زیستیمحیط ارزیابی شبکه اجزای میان روابط الگوی (:2) شکل

 

 ها یافته

 کربن اکسید دی و انرژی شاخص وضعیت

  به   غیرمستقیم  و  مستقیم  ارتباط  کربناکسید  دی  و  انرژی  شاخص
 میزان   دارد.  شهرها  در  هاسوخت  سایر  و  گاز  ،برق  مصرف  میزان

  وات   کیلو  135495780  برابر  مهاجران  شهر  برق  ساالنه  مصرف
  مهاجران   شهر  در  نفر  30000  جمعیت  احتساب  با  است.  ساعت

 ساعت   وات  کیلو  526/4516  معادل   برق   مصرف   سرانه   بنابراین
 2900  معادل   ایران   در  برق   مصرف  سرانه   تطبیق  با   .است  سال  در

  شهر   این   در  برق   مصرف  دش  مشخص  سال  در  ساعت  وات  کیلو
 است.  کشور   سرانه  از  بیشتر   سال  در  ساعت  وات  کیلو  1616/ 526

 کیلو   900  معادل  جهان  در  خانگی  برق  مصرف  سرانه  همچنین
  3  ایران   در   برق  مصرف   سرانه   بنابراین   است.  سال  در  ساعت  وات

 گازهای  تولید  میزان   است.  جهان  برابر  5  مهاجران  و  جهان   برابر
  در  مهاجران   شهر   مصرفی  برق  از  ناشی  CO2  معادل  ایگلخانه

 است.  گرم   میلیارد  162  و  105  ترتیب  به  نفتی  و  گازی  نیروگاه   دو
  32735341  معادل  مهاجران  شهر  خانگی  گاز  مصرف  میزان

  برابر   مهاجران  شهر   در  گاز  مصرف  سرانه  است.  سال  در  مترمكعب
  کشور  در   گاز  مصرف  سرانه   است.  سال   در  مكعب  متر  1091
  سرانه   است.  سال   در  مترمكعب  600  جهان  در  و  مترمكعب  1700

 برابر   8/1  مهاجران  در  و  جهان  برابر  8/2  ایران  در  گاز  مصرف
 از   ناشی  آالیندگی  انتشار  میزان  (3)  شماره  شكل  است.  جهان

  دهد. می   نشان   را  مهاجران   شهر  در  تن  برحسب  گاز  مصرف

 .است CO و NOX به مربوط   ترتیب به منتشره   آالینده بیشترین
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 تن  حسب بر گاز مصرف از ناشی آالیندگی میزان (:3) شکل

 

 بازیافت و ضایعات شاخص وضعیت

 با   .است   تن  4380  سال  در  مهاجران  شهر  در  زباله  تولید  میزان
  معادل  نفر  هر  روزانه  تولید  میزان  جمعیت  نفر  30000  احتساب

  240  ایران  شهرهای  در  زباله  تولید  سرانه  متوسط  .است  گرم  400
 روزانه   ایران  در  پسماند  روزانه  تولید  میزان  است.  سال  در  کیلوگرم

 توسعه   شهرهای  و  گرم  450  حدود   جهانی  میانگین  و  گرم  900
 استانداردهای   برابر   3  تا   2  ایران  در  یعنی  است.  گرم   300  یافته
  گاز   کل  شده  انجام  محاسبات  براساس  شود.می  تولید  زباله  مدرن
 گذشته  سال  14  در  مهاجران  شهر  زباله  دفن   محل  از  شده  منتشر 
  انتشار   میزان   میان   این  از  است.  مترمكعب  03/14298435  معادل

 لندفیل  در  زباله  دفن  سال  14  این  طی  در  CO2  و  CH4  گاز
  تن   12825/ 7  و  تن  9/4694  لمعاد  ترتیب  به  مهاجران  شهر
 شیرابه   سال  در  لیتر  400  زباله  تن  هر  یازا  به  که  ییآنجا  از  .است
 در   لیتر  1752000  مهاجران  لندفیل  در  بنابراین  شود.می  تولید
  بر  شود.می   تولید  شیرابه  سال  در  مكعب  متر  1752  معادل  سال
 شهرهای  برابر   مهاجران  شهر  در  پسماند  تولید  میزان  اساس   این

 نوع   از  تن  2847  معادل  مهاجران  پسماند  درصد  65  است.  جهانی
  است.   خشک  پسماند  تن  1533  معادل  درصد  35  و  است  تر  زباله
 قابلیت   خشک  پسماند  درصد  35  و  تر  پسماند  درصد  60  که

 کشور  شهرهایکالن  در   تر  پسماند  که  ییآنجا  از  دارند.  بازیافت
  مهاجران  در  پسماند  نوع  این  بنابراین  شوندمی  بازیافت  درصد  26

 شهرهای نکال  در  خشک  پسماند  شود.می  بازیافت  درصد  2  حدود
 درصد   3  حدود  مهاجران  در  و  شودمی  بازیافت  درصد  9  کشور

 تفكیک   پسماند  نوع  این  درصد  80  حدود  ولیكن  شودمی  بازیافت
 به  1385  سال   از  بلق  مهاجران  لندفیل  رسد.می  فروش ه  ب  و  شده

  تپه  پشت  در  واقع  محل   این  است.   شده  ایجاد  هكتار  2  وسعت
  دره  داخل  در   ،ماسه  و  شن  معدن  از   باالتر  و  مهاجران   شهر   غربی

  متر   1300  شهر   تا  دفن   محل   است.  گرفته  قرار  آبراهه  بستر   در  و

  دفن  محل  بستر  خاك  دارد.  فاصله  متر  1230  اصلی  جاده  تا  و
 دارد.   متوسط  تا  خوب  حاصلخیزی  و  عمیق  نیمه  شنی  لومی  رسی

  نزدیک   زباله  دفن  محل  پایین  در   و  است  شده  محصور  آن  اطراف
 د ش  مشاهده  بازدید  زمان  در  است  هشد  مسدود  آبراهه  مسیر  معدن
 به   وحشی  حیوانات  و  شده  پاره  هاقسمت  بعضی  در  کشیفنس
  تفكیک   حال  در  مكان  این  در  افرادی  و  دارند  دسترسی  دفن  محل
  محل   پسماندها  مدیریت   ضوابط  براساس   . هستند  مقصد  از  زباله
 هامسیل  می یدا  و  فصلی  هایرودخانه  محری  و  مسیر  در  نباید  دفن

  دفن  محل  بنابراین  شود.  واقع  رودخانه  به  منتهی  هایآبراهه  و
 با   دارد.  قرار  چایقره  و  شراء  رودخانه  سرشاخه  در  مهاجران  زباله
 در   سوزیآتش  چنانچه  مهاجران  شهر  لندفیل  موقعیت  به  توجه
 وارد  محل  این  و  شهر  بین  هگردن  از  دود  گیرد  صورت  دفن  محل
  پایین   به   آبراهه  مسیر  از  زباله  شیرابه   بارندگی  با  و  شودمی   شهر

  پیش   بدون  مقصد  از  تفكیک  نحوه  کرد.  خواهد  سرایت  دست
  .دشومی کنندهتفكیک افراد برای بهداشتی تهدید سبب پردازش 

 

 هوا  کیفیت شاخص وضعیت
 و   پتروشیمی  ،پاالیشگاه  بزرگ  صنایع  مجاورت  در  مهاجران  شهر

 و   مصرف  را  انرژی  از  زیادی  حجم  صنایع  این  دارد.  قرار  نیروگاه
  را  مهاجران  شهر  و  منطقه  زیستمحیط  بنابراین  کنند.می  تولید
 و  گاز انتشار ضرایب براساس  کهی طوره ب اندداده قرار تاثیر تحت

  در  منتشره  NOX  میزان  ،باال   شدیدا  نیروگاه   CO2  میزان  مازوت
 باال  پاالیشگاه  و  نیروگاه  SO2  میزان  و  باال   صنعت  سه  هر
  شهر  به  هوا  کیفیت  سنجش  ایستگاه   تریننزدیک  باشد.می

  شاخص   (4)شماره  شكل  است.  مستقر   شازند  شهر  در  مهاجران

 .دهدمی نشان را شازند ایستگاه در منطقه هوای کیفیت
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 99 سال  در شازند ایستگاه شاخص آالینده  بهمراه  هوای کیفیت شاخص نمودار (:4) شکل

 

 1399  سال   در  شده  ثبت  روز  ترین آلوده  AQI  استاندارد  براساس 
  است.   1399  سال   ماه   اردیبهشت  22  تاریخ  در  شازند  ایستگاه   در
  فعال   ماسه  و  شن  معدن  8  حدود  نمهاجرا  شهر  غربی  قسمت  در

 و  گرد  ،وزدمی  شرق  به  غرب  از   باد  جهت  که  زمانی  و  باشدمی
  شهر   وارد  مهاجران  زباله  دفن  نمكا  باالی  گردنه   از  معادن  غبار
 قرار  آلودگی  این  معرض  در  بیشتر  7  و  6  ،9  ،8  مناطق  و  شودمی

  دارند.
  دشت  در  بادها  حرکت  جهت  شده  انجام  سازهای  شبیه  براساس 

 خاص   موقعیت  دلیله  ب  دشومی  مشخص  مهاجران  شهر  و  شازند
  های جبهه  سال  مواقع  از  بعضی  در  اجرانمه  شهر  جغرافیایی

  نمایند می  حرکت  مهاجران  شهر  سمت  به  طرافا  از  منطقه  هوایی
  ایتهد  مهاجران  شهر  سمت  به  را  شهر  اطراف  هوای  آلودگی  و

 مرکز  ،ایمنطقه   فرا   غبار  و  گرد  هاآلودگی   این  نمونه  نمایند.می
 . هستند  شازند  دشت  در  مستقر  معادن  و  صنایع  آلودگی  ،کشور

  های زمان  در  ایماهواره  تصاویر  در  دهش  ثبت  اطالعات  براساس 
  از  ناشی  مهاجران   شهر   وایه  کیفیت  که  دهدمی  نشان   مختلف
  NO  و  SO2،  PM2/5  ، متان  ،CO  ویژه ه  ب  مختلف  هایآالینده

  گازهای   انتشار  از  ناشی  پدیده  این  اعظم  بخش  .هستند  باال 
 هوای   فیتکی  (2) شماره جدول  .است منطقه بزرگ صنایع آالینده

 دهد. می  نشان  را مهاجران شهر
 

   مهاجران شهر هوای کیفیت(:2) جدول
 

https://worldview.earthdata.nasa.gov :  منبع    
 

 صدا آلودگی شاخص وضعیت
   ساعت در مهاجران شهر صدای  آلودگی وضعیت (5) شماره شكل

  در   صدا  آلودگی  منابع  دهند.می  نشان  را  ظهر  از  بعد  و  ظهر  از  قبل
 های فعالیت  و  موتوری  نقلیه  وسایل   به  مربوط   مهاجران  شهر

 آالینده  گاز   ug/m3 زمان  ug/m3 استاندارد

200NO2= 21/10/97 842 NO 

 متان 7528 21/10/97 -

10000 21/10/97 336 CO 

159 21/10/97 10 O3 

196 21/10/97 80 SO2 

35 21/10/97 108 PM2/5 

200NO2= 22/2/99 4/902 NO 

35 12/9/99 104 PM2/5 

10000 12/9/99 8/352 CO 

 متان 7464 12/9/99 -

https://worldview.earthdata.nasa.gov/
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  و   S3   ،  S5  ،S10  ،  S11  ،  S12  ،  S16  ،  S18  نقاط  .است  عمرانی

S19  60  معادل   مسكونی   -تجاری  کاربری  استاندارد  از   باالتر 
صوتی  S19   (35 /80  )  نقطه  است.  بل  دسی آلودگی    و بیشترین 

  در  نقطه   دو  این   دارد  قرار  بعدی  رتبه  در  S12  (09/75)  نقطه
 خودروها  صدای  و  دارند  قرار  بروجرد  -اراك  اصلی  جاده  مجاورت

 است.  مناطق این  آلودگی اصلی عامل

 

 
 مهاجران  شهر بعدازظهر و صبح در صدا آلودگی کیفیت مقایسه  (:5) شکل

 

 نوری آلودگی شاخص وضعیت

 ،معابر  روشنایی  از  ناشی  مهاجران  شهر  نوری  آلودگی  منابع
 و   پتروشیمی  و  پاالیشگاه  صنایع  همچنین  و  هاساختمان  ، هاپارك
  میزان   مقایسه   (6)  شكل  اساس   این   بر   .است  بروجرد  -اراك  جاده

ه  ب  دهد.می  نشان  را  2020  و  2013  هایسال  در  را  نوری  آلودگی
 منطقه   و  دارند  را  نوری  آلودگی  بیشترین  3  و  5  مناطق  کهی  طور

  سال   در  دارند.  مهاجران   شهر  در  را   نوری  آلودگی  کمترین  2  و  9
 سطح   2020  سال   در  و  داشته  وجود  بیشتری  نوری  آلودگی  2013

  ها حباب  ،هاپایه   تغییر  دلیل ه  ب  احتماال   داشته  کاهش  نوری  آلودگی
  بوده   LED  مصرف  کم  به  ایرشته  از  شهر  سطح  هایالمپ  و

 است. 

 

 
 2020 و 2013 هایسال  در گانه 8 مناطق نوری آلودگی شاخص میزان مقایسه  (:6) شکل

 

  زیستیمحیطمدیریت شاخص وضعیت

  ، زباله  منظم  آوری  جمع  شامل  شهر  زیستیمحیط  مدیریت
 موذی  جانوران  ،سطحی  هایآب  دفع  و  هاکانل  به  رسیدگی

 اطراف   معادن  و  هاکارخانه  از  ناشی  آلودگی  ،سكونت  محل  اطراف
 با   رابطه  در  جزه  ب  شهر  سطح  در  زیستیمحیط  مدیریت  است  ...  و

 در   باشد.می  مطلوب  اطراف  معادن  و  هاکارخانه  از  ناشی  آلودگی

 با   زیستیمحیط   نهاد  مردم  سازمان  3  شازند  شهرستان  سطح
  زیست   بوم  پیشكاران  و  شازند  بوم  سبز  ،طبیعت  احیاگران  هاینام

  سطح   در  زیستیمحیط  متنوع  های هبرنام  که  دارند  فعالیت  آستانه
  در   98  سال  جنگالنه  طرح   ویژهه  ب  مهاجران   شهر   و  شهرستان

  عملكرد   با  رابطه  در  مردم  نظر  اند.نموده   برگزار  مهاجران  شهر
   ظـحف هـزمین در  رانـاجـمه رداریـشه یـزیستمحیط  ریتـدیـم
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 .است زیاد و متوسط صورته ب زیستمحیط

 

 نقل و حمل شاخص وضعیت

  به  وابسته  ،شهری  انبوه  نقل  و  حمل  سیاست  شامل  شاخص  این
  شامل  ازدحام  کاهش  سیاست  .است  اتوبوس   تعداد  و  مترو  وجود

  و   است  اتوبوسرانی  ناوگان  نوسازی  و  واگذاری  مانند  اقداماتی
  در   هایدوربین  شازند  شهر  در  اخیرا  که  ندهوشم  کنترل  سیستم
  های نظام  تقویت  بنابراین  است.  شده  نصب  شهر  ورودی  قسمت
 توسعه   راهبردهای  خصوص  در  گیریتصمیم  و  نظارتی  کنترلی

  به  مختلف  مناطق  در  ترافیک  و   ازدحام  کاهش  سبب  نقل  و  حمل
  مهاجران   شهر   در  کند.می  زیادی  کمک  مرکزی  مناطق  خصوص

 و   شهری  بین  اتوبوس   دستگاه  9  ،شهری  درون  تاکسی  15  تعداد
  با  رابطه  در  مردم  نظر  دارد.  وجود  شهری  بین  سوراری  دستگاه  20

  کم   صورته  ب  نقل   و  حمل  زمینه  در  مهاجران   شهرداری  عملكرد
  خودروهای   از  استفاده  اساس   این  بر  دهد.می  نشان  را  متوسط  و

  دوچرخه   و  رویپیاده   مسیرهای  ایجاد   و  شهر  سطح  در  برقی
   است. ضروری اراك و شازند و  مهاجران بین مترو ایجاد و سواری

 

 آب  شاخص وضعیت

  در  مكعب  متر  2100000برابر  مهاجران  شهر   در  آب   مصرف میزان
  مهاجران  شهر   در   نفر  30000  جمعیت  احتساب  با   است.  سال

 سرانه   است.  روز  در  لیتر  191  معادل  شهر  این  مصرف  سرانه
  سرانه   بنابراین  ،روز  در   لیتر  230  معادل   ایران   در   آب   مصرف
 شاخص   است.  ایران  از  کمتر  لیتر  40  مهاجران  شهر  آب  مصرف
 است.  روز در لیتر 150 جهان در  آب مصرف سرانه

 

 ساختمان  و زمین کاربری شاخص وضعیت

  مربع   متر  821820  مهاجران   شهر   در  موجود   سبز  فضای  میزان
  شهر   سبز  فضای  سرانه  نفر  30000  جمعیت  احتساب  با  است

  قبول  قابل  و  متعارف  سرانه  .است  مترمربع  4/27  معادل  مهاجران
  شهرسازی   و  مسكن  وزارت  براساس   ایران  شهرهای  سبز  فضای

  فضای   جهانی  سرانه  و  است  نفر  هر  برای  مربع  متر  12  تا  7  بین
  سبز فضای سرانه متحد ملل سازمان براساس  و مربع متر 15 سبز
 12  مهاجران   شهر  در  سبز  فضای  سرانه  است.  مربع  متر  25  تا  20
  سرانه  از  بیش   مربع  متر   2  و  جهانی  سرانه   از   بیش   مربع  متر

  سبز  فضای  سرانه  کمترین  9  و 7  منطقه  است.  متحد ملل  سازمان
 ظرن  است.  3  و  2  به   مربوط  سبز  فضای  سرانه   بیشترین  و  دارد  را

  در   مهاجران  شهرداری  زیستیمحیط  عملكرد   با   رابطه  در   مردم
  را  متوسط  و  زیاد   صورته  ب  شهری   ساختمان  و  زمین  کاربری

 تن  8  جنگل  هكتار  هر  موجود  اطالعات  براساس   .دهدمی  نشان
  کربن  میزان   مهاجران   شهر  در  کندمی   جذب  را  کربن  سال  در

  در  تن 105000 معادل برق و سال در تن 20 گاز مصرف از ناشی
  شهر   از  ال س  در   کربن  تن  105020  معادل  جمعا  بنابراین   سال

 جنگل  هكتار  82  وجود  به  توجه  با  و  شودمی  وارد  جو  به   مهاجران
 شود. می  جذب  کربن  تن  656  فقط  بنابراین  مهاجران  شهر  در

 های سال   در  مهاجران شهر  گانههشت  مناطق  در  NDVI  شاخص
 این   2000  سال  در  اساس   این  بر  دهدمی  نشان  2020  و  2000

 این   میانگین  کهیطور ه  ب  است.  بوده  میزان  کمترین  در  شاخص
  بوده   صفر  آن   میزان  2  و  3  ،9  مناطق   رسد.می  045/0  به  شاخص

 توسعه   با  و  است  بوده  باال   شاخص  این  میزان  5  و  8  مناطق  است
 به   شاخص  این  2020  سال  در  و  گذشته  سال  20  در  سبز  فضای

 شاخص  این  میانگین  کهی  طوره  ب  است.  رسیده  میزان  باالترین
 باالترین   به  5  و  6  ناطقم  و  رسدمی  55/0  به  مهاجران  شهر  در

  نمودار  (7)  شماره  شكل   است.  کمترین   4  منطقه   و  رسدمی  میزان
 نشان   را  2020  تا  2000  هایسال  بین  NDVI  شاخص  تغییرات

  اراضی  به  مربوط  تغییرات  کاهش  بیشترین  که  یطور  هب  دهد.می
 فضای  اراضی  به   مربوط   افزایش  بیشترین   و  کشاورزی  و  مرتعی
  است. شهری مسكونی و سبزی
  هكتار   برحسب  اراضی  کاربری  تغییرات   (9  و  8)   شماره  هایشكل

 دهد. می  نشان  را  2020  تا  2000  هایسال  بین  تغییرات  درصد  و
 و  مرتعی  اراضی  به   مربوط   تغییرات  کاهش  بیشترین   کهی  طوره  ب

 است. شهری اراضی به مربوط افزایش بیشترین و کشاورزی
 

 فاضالب  شاخص وضعیت

  و   شده  اجرا   درصد  100  شهر  در  فاضالب  آوریجمع  شبكه
  خانه   تصفیه  3  مهاجران  شهر  در  شود.می  تصفیه  شهر  فاضالب
ه ب  پتروشیمی  خروجی  نام   به  آنها  از  یكی  که  دارد  وجود  فاضالب

  های خانهسكونی غیرفعال است و تصفیهم   منازل  به  نزدیكی  دلیل
  خروجی   نتایج   مقایسه  با  هستند. فعال  عمران   و  پاالیشگاه  خروجی
  میزان   گردید  مشخصزیست  محیط  استانداردهای  با  هافاضالب

  استاندارد   از  باالتر  الكتریكی  هدایت  و  سولفات  ،نیترات  پارامترهای
  در   پساب  سختی  و  باشدمی  سطحی  هایآب  به  فاضالب  خروجی

  لجن  از  استفاده  از  قبل  بنابراین  باشد.می  سخت  هایآب  طبقه
 های آب   گرددمی  پیشنهاد  گیرد.  صورت  الزم  آزمایشات  فاضالب
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  خروجی   غیرفعال  خانهتصفیه  به  شهر  غرب  قسمت  شهر  سطحی
  به   آن  رساندن  و  تصفیه  پیش  از  پس  و  شود  هدایت  پتروشیمی

  تپه  احداث  قابل  مخزن  به  پمپاژ  با  استفاده  قابل  استانداردهای
 وجود   به  توجه  با  همچنین  شود.  انجام  سبز  فضای  برای  غربی

 خروجی   پساب  و  شهر  شرق  قسمت   در  فصلی  مصنوعی  تاالب
 قابل  مخزن  به  پمپاژ  و  استانداردسازی  با  بنابراین  پاالیشگاه

  های نخاله  آوریجمع  )محل  شهر  شرقی  تپه  روی  بر  احداث
 شود.  استفاده سبز فضای برای ساختمانی(

 

 
 2020 و 2000 هایسال  در  مهاجران شهر   هشتگانه مناطق در NDVI شاخص  (:7) شکل

 

 
 هکتار  برحسب اراضی کاربری تغییرات نمودار (:8) شکل

 

 
  اراضی کاربری تغییرات درصد (:9) شکل

 

  شهر در هاشاخص از یک هر تاثیر میزان بررسی

 مهاجران 

  نشان  ANP  روش   با  مهاجران  شهر  زیستیمحیط  ارزیابی  نتایج
  کاربری   معیار  زیستیمحیط   تاثیر  وزن  معیار،  7  بین   از  که  دهدمی

 5  از  بیشتر  (0/ 18)  فاضالب  معیار   و  (22/0)  ساختمان  و  زمین
 سرانه   معیار  زیر  زیستیمحیط  تاثیر  وزن  و  است.  دیگر  معیار

  فاضالب   شبكه  به  دسترسی  زیرمعیار   و  (25/0)   سبز  فضای
 10)  شماره  هایشكل  باشد.می  زیرمعیارها  سایر  از  بیشتر  (0/ 15)
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 . دهندمی نشان را ANP روش  با مهاجران شهر   زیستیمحیط  ارزیابی  زیرمعیارهای  و  معیارها  وزن  (11  و
 

 
 ANP روش با مهاجران شهر  زیستیمحیط ارزیابی معیارهای وزن (:10) شکل

 

 
 ANP روش با مهاجران شهر  یزیستمحیط ارزیابی معیارهای زیر وزن (:11) شکل

 

  براساس مهاجران شهر مناطق یبنداولویت

 سبز شهر هایشاخص

 وزن   با  2  منطقه  ترتیب  به  دهدمی  نشان  (12)  شماره  شكل
  ( 140/0)   وزن  با  8  منطقه  و  (0/ 148)  وزن  با  3  منطقه  ،(162/0)

  با   4  منطقه   ترتیب  به  و  هستند  مهاجران  شهر  مناطق  سبزترین

  را  سبزی  کمترین  (086/0)  وزن  با   7  منطقه  و  (079/0)  وزن
 و  .است  مهاجران   شهر   منطقه  سبزترین  2  منطقه  بنابراین  دارند.

  مهاجران   شهر   مناطق  سایر   به  نسبت  را  سبزی  کمترین  4  منطقه
 دارد.

 

 
 ANP روش با مهاجران شهر   گانه 8 مناطق یزیستمحیط ارزیابی نتایج (:12) شکل
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 گیری نتیجه و بحث
  بوده   افزایشی  گذشته  سال  20  در  مهاجران  شهر  در  جمعیت  روند
 شهر  در  جمعیت  سطح  واحد  در  تراکم  روند  این   با  احتماال   و  است
  در  شهر  زیستیمحیط  مشكالت  و  داشت  خواهد  افزایش  روبه
 افزایش  و  توسعه  هایبرنامه   بنابراین   شد   خواهد  بیشتر  آینده

 قرار   مدنظر  باید  زیستیمحیط  توان  مطابق  مهاجران  شهر  محدوده
 وجود  و  تجاری  مراکز  توزیع  ی اجتماع   و  اقتصادی  نظر  از  گیرد.

 Ahmadi)  باشدنمی  مطلوب   مهاجران  شهر  در  شغلی  یها فرصت

et al., 2013) .  این   نیز   شهر   مردم   پیشنهادات  و  درخواست  
 و  تجاری  مراکز  محله   هر  در  بنابراین  نماید.می  تایید  را  موضوع
  مصرف   سرانه   د. شو  ایجاد  شرایط  با  متناسب  شغلی  یها فرصت

  5  مهاجران   ،ساعت  وات  کیلو   4516  برابر   مهاجران   شهر  در  برق
 توسعه   و  هوشمندسازی  بنابراین  است.  ایران   برابر   2  و  جهان   برابر

 در   منازل  و  معابر  روشنایی  برای   خورشیدی  پاك  هایانرژی
  1091 برابر مهاجران شهر در گاز مصرف سرانه گیرد. قرار اولویت

 بنابراین  است  جهان  برابر  2  مهاجران   و  سال  در  مكعب  متر
 هوشمندسازی   ،جداره  دو  های پنجره  نصب  ،کاریعایق
 مهاجران  شهر  در  خورشیدی  آبگرمكن  نصب  و  هاخانهموتور

 روز  در  مهاجران  شهر  زباله  تولید  سرانه  میزان   پذیرد.  صورت
  شهرهای  حد  در  و  ایران   از  کمتر  مهاجران  و   گرم  400  معادل
  به  مهاجران  خشک  و  تر  پسماند  میزان  است.  جهان  یافته  توسعه
 بنابراین   است.  سال  در  تن  1533  و  تن  2847  معادل  ترتیب
  تر  پسماند   از  کمپوست  کود  تولید  منجمله  بازیافتی  صنایع  توسعه
  صنایع   استقرار  همچنین  و  شهر  سبز  فضای  خیزیحاصل  برای

 منطقه   صنوف  ناحیه  در  آنها  فروش   و  پالستیک  و  کاغذ  بازیافت
 تایید  را   موضوع   این   نیز   شهر   مردم  درخواست  .است   ضروری  10

  در  مهاجران  لندفیل  موقعیت  .(Hosam et al., 2016)  نمایدمی

  زیادی   حجم  و  است.  واقع  شهر  غرب  قسمت  در  آبراهه  مسیل
  که  شودمی  منتشر  آن  از  CH4  ویژهه  ب  گلخانه  های  گاز  و  شیرابه

 خواهد   منطقه  بر  بیشتری  زیستیمحیط  منفی  تاثیر  آینده  در
  دفن   یا  و  جدید  دفن  محل  یابی مكان  ضمن  بنابراین  داشت.
 حاضر   حال  در  بنابراین  شازند  شهر   با  مشترك  مكان  در  پسماند
  بازیایابی  عملیات  و  گیرد   صورت منطقه   این   در  پسماند  دفن  توقف

  آلودگی   معرض  در  مهاجران   شهر   شود.  انجام  آن  از   متان  گاز
 زیستی محیط  استانداردهای  رعایت  بنابراین   دارد  قرار  شدید  هوای

 است   ضروری  منطقه  معادن  و  بزرگ  صنایع  سوی  از

(Pourebrahim et al., 2019).  مردم   پیشنهاد  و  درخواست  با  
  مجاور   مناطق  در  جزه  ب  صدا  آلودگی  نظر  از  دارد.  انطباق  نیز  شهر
 تجاری   کاربری  استاندارد  حد  در  مناطق  سایر  بروجرد  -اراك  جاده

 شهر   3  و  5  مناطق  در  نوری  آلودگی  منابع  .است  مسكونی
  استانداردسازی   بنابراین  .است  مناطق  سایر  از  بیشتر  مهاجران
 Pace et)  است  اولویت  در  مناطق  این  برای  شب  در  روشنایی

al., 2016).   افزایش  مردم  درخواست  به   بنا   نقل   و  حمل  حوزه  در  
  احداث   و  سورای  دوچرخه  فرهنگ  توسعه  ،عمومی  خودروی  تعداد

 سرانه   مهاجران  شهر  در  .است  ضروری  شهری  بین  متروی
  ایران   از  کمتر  است.  روز  در  لیتر  191  معادل  شهر  این  آب  مصرف

  آب  مصرف  کاهش  سازیفرهنگ  بنابراین   است.  جهان  از   بیشتر  و
 آب   با  ویالیی  منازل  داخل  سبز  فضای  آبیاری  از  جلوگیری  و

  معادل   مهاجران  شهر   سبز  فضای  سرانه  .است  ضروری  شرب
  ملل  سازمان  سرانه  و  جهانی  سرانه  از  بیش  است.  مترمربع  4/27

 طریق  از   4  و   9  ،7  مناطق  در  سبز  فضای  توسعه  است.  متحد
  کمبود  سبز  بام   گسترش   همچنین  و  خالی  فضاهای  در  احداث
  بادام   مثل   سازگار  هایگونه   از  استفاده  د. شو  جبران  سبز  فضای
  پساب   از  آب   تامین  و  گنجشک  زبان  و  کوهی  سرو  ،بلوط  ،کوهی
 و   نظر  با  منطبق  گیرد.  صورت  سطحی  هایآب  و   شده  تصفیه

  مهاجران   رودخانه  هب  پساب  ورود  به  توجه  با  .است  مردم  پیشنهاد
 تصفیه   بنابراین  ،)شراء(   چایقره  رودخانه  هایسرشاخه  عنوانه  ب

 است   ضروری  زیستیمحیط  استاندارهای   مطابق  آن  کامل

(Brilhante & Klaas, 2018 ) .  آب  این  کامل   تصفیه  از   پس  

 معیارها   ارزیابی  است.  سبز  فضای  در  استفاده  برای  مناسبی  گزینه
 و   زمین  کاربری  معیار  وزن  دهدمی  نشان  ANP  روش   با

 است.  دیگر   معیار  5  از   بیشتر  (0/ 18)  فاضالب  و  (22/0)  ساختمان
  شبكه   به  دسترسی  و  (0/ 25)  سبز  فضای  سرانه  زیرمعیار  وزن

 Tabibian et)  است  معیارها  زیر   سایر   از  بیشتر  (15/0)  فاضالب

al., 2016 ).   با   4  منطقه  و  سبزترین  (162/0)  وزن  با  2  منطقه  

  شهر   مناطق  سایر   به   نسبت  را  سبزی  کمترین  (075/0)  وزن
  مناطق   در  زیستیمحیط  وضعیت  بهبود  بنابراین  هستند.  مهاجران

 مردم   و  شهرداری  زیستیمحیط  مدیریت  اولویت  در  باید  7  و  4

   . (Mason et al., 2011 & Joshi, 2019)  گیرد قرار
 

 تشکر  و تقدیر
  خدوم پرسنل  و مهاجران شهر اسالمی ورایـش ایـاعض هـکلی از



 129  )امیر انصاری و همکاران(زیستی شهر مهاجران با شاخص های شهر سبز  ارزیابی وضعیت محیط

  این  انجام  در  که  مهاجران  شهر  ساکنین  و  مهاجران  شهرداری
 گردد.می قدردانی و تشكر صمیمانه  اندداشته همكاری تحقیق

 

 هایادداشت
1. Multi-Criteria Decision Analysis 

2. Analytical Network Process 

3. Clusters 

4. Control Criteria 

5. Normalized Difference Vegetation Index 
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