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 دهیچك
باشد که های اخیر میاز مباحث نوین مجامع علمی در دهه اقتصاد سبز یکی

زیست ایجاد اطمینان در حفاظت از محیط هدف آن رفاه انسان، عدالت اجتماعی و
ای از پایداری در گرو همراه با رشد اقتصادی است. اما دستیابی به چنان مرحله

عه اقتصادی شناخت کامل توان اکولوژیکی هر سرزمین به عنوان بستر رشد و توس
باشد. چرا که هر منطقه سطح توان و استعداد مشخصی دارد که قبل از اقدام می

ارزیابی توان  ،ارزیابی گردد. لذا هدف از تحقیق حاضر، الزم است گذاریبه سرمایه
-غربی میاکولوژیکی سرزمین در راستای تحقق اقتصاد سبز در استان آذربایجان

 -توصیفی ،یشناس روش لحاظ ازکاربردی و  هدف لحاظ از ،باشد. این پژوهش
نفر از  11باشد. به این صورت که در ابتدا به روش کیفی و مصاحبه با  یمتحلیلی 
غربی ها در استان آذربایجانفهرست عوامل تخریب و شدت آن ،کارشناسان

پذیری استان محاسبه شد. پس  تنظیم شد و با مدل تخریب مخدوم میزان آسیب
گانه مدل تخریب، ضریب تخریب در هر یک از های سهصهاز تعیین مشخ

واحدهای سرزمین مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و در مجموع برای استان 
گیرد و نیازمند برآورد گردید که در طیف حساس جای می 12/33ضریب تخریب 

اقدامات حفاظتی است. سپس توان اکولوژیکی استان در سه حوزه توسعه 
است. بدین منظور با  ردشگری و صنعت مورد مطالعه قرار گرفتهسکونتگاهی، گ
ثر در ارزیابی ؤعوامل م GISافزار های اطالعاتی و در محیط نرماستفاده از الیه

های حاصل از آنها ترسیم گذاری و الیهدهی، ارزشتوان اکولوژیکی تعیین، وزن
و در نهایت اقدام به تهیه نقشه توان اکولوژیکی برای سه کاربری مذکور  شد

توان به تفاوت در توان اکولوژیکی گردید. با نگاهی اجمالی به نتایج تحقیق می
برد. با لفه در هر شهرستان پیؤهای استان و همچنین تفاوت در سه مشهرستان

-سعه سکونتگاهی؛ شهرستانتوجه به نتایج خروجی، در زمینه توان اکولوژیک تو
های سردشت، چالدران و های پلدشت، ماکو، بوکان بیشترین توان و شهرستان

های پلدشت، تکاب کمترین توان را دارند. در زمینه گردشگری شهرستان
های سلماس، پیرانشهر دژ به ترتیب بیشترین توان و شهرستانسردشت و شاهین

های شوط، زمینه توان توسعه صنعت شهرستانو اشنویه کمترین توان را دارند. در 
های سردشت، اشنویه و چالدران بوکان و میاندوآب باالترین ظرفیت و شهرستان

 اند. ترین ظرفیت را  به خود اختصاص دادهپایین
ای، اقتصاد سبز، توان اکولوژیک، توسعه منطقه :كلیدیهای  واژه

 غربی.آذربایجان

Abstract 
Green economy is one of the new topics in scientific societies 
in recent decades; its goal is human welfare and social justice 
by creating confidence in environmental protection along with 
economic growth. But achieving such a stage of sustainability 
depends on fully recognizing the ecological potential of each 
land as a platform for economic growth and development. 
Each region has a certain level of power and talent that must 
be evaluated before investing. The purpose of this study is to 
evaluate the ecological potential of the land in order to 
achieve a green economy in the province of West Azarbaijan. 
This research is applied in terms of purpose and descriptive-
analytical in terms of methodology. First, a list of destructive 
factors and their severity in West Azarbaijan province was 
compiled by qualitative method and through interviews with 
10 experts, and then the vulnerability of the province was 
calculated with the "Makhdoom" destruction model. After 
determining the three characteristics of the destruction model, 
the destruction coefficient in each of the land units was 
examined and analyzed. In total, the destruction coefficient 
for the province was estimated to be 36.92, which is in the 
sensitive range and requires protection measures. Then the 
ecological potential of the province in three areas of 
residential, tourism and industrial development has been 
studied. Using information layers and GIS software 
environment, effective factors in ecological potential 
assessment were determined, weighted, evaluated and the 
resulting layers were drawn, and finally an ecological capacity 
map was prepared for the three mentioned uses. A brief look 
at the research results indicates the difference in the ecological 
potential of the counties of the province and also the 
difference in the three components in each city. According to 
the results, in the field of ecological potential of residential 
development; Poldasht, Mako, Bukan counties have the most 
potential and Sardasht, Chaldoran and Takab counties have 
the least capacity. In the field of tourism, Poldasht, Sardasht 
and Shahindej counties have the most, and Salmas, Piranshahr 
and Oshnoyeh counties have the least potential. In terms of 
industry development capacity, Shut, Bukan and Miandoab 
counties have the highest capacity and Sardasht, Oshnoyeh 
and Chaldoran counties have the lowest capacity. 
Keywords: Ecological Potential, Regional 
Development, Green Economy, West Azarbaijan. 
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 مقدمه
باشید؛ تیا جیایی کیه     جمعیت شهری همواره رو به افزایش میی 

 8/3بیه   2101جمعیت شهری جهان در سال  شود یمی نیب شیپ
شیهری شیدن و    (.WHO, 2014میلیارد نفر خواهد رسیید ) 

وجه مشیتر  زنیدگی اجتمیاعی     ترین مهمشهرها  شدن یجهان
 :1310کیاظمی و همکیاران،   هزاره سوم میالدی است )موسیی 

کنییم،  به عبارتی جهانی که ما امروزه در آن زندگی میی  .(811
نتیجیه آن دوری از محییط    متأسیفانه کیه   جهان شهری اسیت 

هایی که از روابط ناموزون طبیعی، پذیرش ناخواسته عدم تعادل
زاده و گیییرد )ابییراهیممییی نشییأتانسییان و فهییاهای شییهری 

( و پیامدهای نامطلوبی است که بیر  83: 1380اردکانی، مجیری
 ییهیا  افیت یو ره هیا  دهیا رو، ینا آورد. ازمحیط زیست وارد می

روشی نیوین در برابیر میراثیی کیه شهرنشیینی      ، زم بیود کیهال
هیای  گسترده پیس از جنیگ جهیانی دوم و گسیترش فعالییت

شهری را کاهش و  شهری و خدمات یها رساختیصنعتی که ز
 ,Ganlleyبه بار آورده بود، باشد ) را یطیمح ستیضیایعات ز

 بیا  همیواره  بشر که موارد مهمی از یکی تردید بدون (.2007

 منیابع  بیا  برخورد و نگرش نحوه کندمی نرم پنجه و دست آن

 اسیت.  مصیرف  از این ناشی اثرات و منابع بین تعامل و انرژی

 و موالیید  بیاالی  نیر   دلییل  بیه  شیهرها  جمعییت  سریع رشد
 و انتشیار  منیابع  مصیرف  نسبت همان به شهرها، به مهاجرت

 ,Hosam et al) اسیت  داده افیزایش  را هیا درآن آلیودگی 

 تعیادل  موجب برهم خیوردن  تنها . این روند نه(2016:498

 تعیادل  عیدم  بلکیه  شیده،  شیهرها  اجتماعی درون و اقتصادی

 بیر  روز بیه  روز را طبیعیی  هیای عرصیه  ایمنطقیه  اکولوژیک

  کرده است. تر  تنگ ساکنان
بروز تغییر و تحول پوشش و کاربری اراضیی  عبارتی به

-برداری بیای درپی بهرهسرزمینی و منطقهویژه در فهای هب

-صورت میی ی نهای انسارویه و دخالت افسارگسیخته فعالیت

 بیا  موافیق  امیر  (. ایین 10: 1318گیرد )طالشی و همکاران، 

 برای لذا باشد.نمی زیستمحیط و شهرها پایدار توسعه اصول

 در زیستمحیط شهرها و پایدار و متوازن توسعه به دستیابی

 هایسیستم اجزاء بین موجود روابط بازنگری به نیاز بلندمدت

 و شیهرها  بیا سیایر   شهر و زیستمحیط با شهر شهر، درون
 (.Kabisch et al., 2016: 661) باشدمی جهان مناطق
یک محر  جدیید   عنوان بهبه بعد اقتصاد سبز  2112از سال 

کیه   شید  بییان برای رشد اقتصادی و ابزاری برای کاهش فقر 
بخش در جهت و سرعت کننده لیتسههدف کلی آن ارائه یک 

رویکیرد اقتصیاد سیبز    . باشید  یمی دستیابی بیه توسیعه پاییدار    
جایگزین توسعه پایدار نیست، بلکه راهکاری در جهت توسیعه  

زیسیت، عیدالت    اقتصاد و کاهش فقر موازی بیا حفیم محییط   
نیه الزم  زمی . اقتصاد سبز پیشباشد یماجتماعی و رفاه انسانی 

زیرا دربرگیرنیده سیه فیاکتور     برای دستیابی به پایداری است
اصلی پیشرفت یعنی توسعه اقتصیادی، اجتمیاعی و محیطیی    

گذار از رویکرد اقتصاد سنتی به سمت اقتصیاد سیبز بیا     است.
 یطیییمح سییتیرعاییییت اصیییل انصیییاف و اصیییل ادغیییام ز

-اهیم)ابیر  و ریشه در اصول اکولیوژیکی دارد  است ریپذ امکان

 (.2: 1311دوست، زاده و کاشفی

موجییب تهییعیف نییه تنهییا  یاقتصییاد یعگسییترش سییر
 یجید  یب، بلکه باعث تخرشده یعیمصرف منابع طب یداریپا
از کشیورها و منیاطق شیده اسیت.      یاریدر بسی  یستز یطمح
 یضیرور  توان اکولیوژیکی و  یلپتانس یعلم یابی، ارزینبنابرا
یین رو در دو دهیه   ا از .(Wang et al., 2018: 1) است
تییرین راه بییرای انجییام مطالعییات شییهری و  منطقییی ،اخیییر
ی اکولوژیک و رعاییت اصیول   ها جنبهی، دخالت دادن ا منطقه
هیا و تصیمیمات   ی و اصیل پاییداری در برنامیه   طی یمح ستیز
ارزییابی تیوان اکولوژییک ییاد      عنیوان  بیه باشد کیه از آن   یم
ی و تیوان  . ارزیابی توان اکولوژیک، سینجش موجیود  شود یم

هیا و معیارهیای مشیخ  و از پییش     بالقوه سرزمین با مال 
ی بیرای  ا هیی پا عنیوان  بیه است. این مطالعیات   شده یزیر طرح
ی اسیتفاده از زمیین در تمیام نقیاط     زیر برنامهی و ریگ میتصم

. این امر به دلیل ضرورت انتخاب شود یمجهان به کار گرفته 
ی بهینه از پتانسیل اکولوژیک سیرزمین در قالیب   بردار بهرهو 

 منظیور  بیه ی طی یمح سیت یزی و میدیریت  زیی ر برنامهمطالعات 
به اصل توسعه پاییدار اسیت )فییروزی و همکیاران،      دستیابی
تمدن اکولوژیکی نتیجه تفکر عمیق در  واقع در (.108: 1312

زده و آثار آن است و بوم شهر ظیرف و محملیی    تمدن صنعت
باشییید فیییرا صییینعتی و اکولیییوژیکی میییی  بیییرای تمیییدن

(Mostafavi, 2010: 6.) ارزییابی  ، ییر اخ  یهیا در سال
هییا، تییوان اکولییوژیکی سییرزمین همییان شناسییایی قابلیییت  

های منطقیه از نظیر منیابع    ها، امکانات و محدودیتتوانمندی
-هاست )اسدیاکولوژیک پایدار و ناپایدار برای تمامی کاربری

و همگراییی   اکولوژییک  (. آگیاهی 10: 1318فرد و همکاران، 
 بیه  21اجالس ریو + که است موضوع مهمی ایدئولوژیک دو

راه  ییک  پاییدار  توسیعه »است. مطابق این اجالس  آن دنبال
 ,.Ringel et al) «اسیت  راه تنهیا  بلکیه  حیل نیسیت  
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-محییط  حفیم  در مهم اصول اساس (. بر این689 :2016

 از: است عبارت زیست
 .است مشارکت اصل :اول اصل -

 .است متفاوت اما مشتر  مسئولیت اصل :دوم اصل -

توسعه  پایه سه ادغام بر کید مجددأت :سوم اصل -
 .است )ادغام ،اصالح ،تقویت(پایدار

 حوزه در جدید نهادهای تقویت و شکل تغییر :چهارم اصل -

 (Lorek et al., 2014: 36) .است  زیستمحیط
محقیق   یزمیان  یاو منطقه یشهر داریتوسعه پا یاز طرف

آن  یهیا تیی ها و قابللیبه تناسب پتانس نیشود که از سرزمیم
 یهیا تیها و قابللیپتانس ییاساس شناسا نیا استفاده گردد. بر

هیا و  یکیاربر  یارذآن و بارگی  یاز استقرار بر رو شیپ نیسرزم
توسعه شیهرها و   ،تصورنیاریاست. در غ تیها حائز اهمتیفعال

صورت خواهید گرفیت کیه     یابه گونه نیسرزمها در سکونتگاه
هیا  تیی مانع از استمرار فعال یکیو اکولوژ یعیطب یهاتیمحدود

انجام شده بیه هیدر    یهایگذارهیاز سرما یاریبس شده و عمالً
 (. 12: 1311خواهد رفت )پورجعفر و همکاران، 

 ازمنید ین یا منطقه داریتوسعه پا ،شد انیتوجه به آنچه ب با
کیه   باشد یمنطقه م یها تیکامل از توان و محدود یابیارز کی
و  یضیرور  یامیر  نیدگان یو رفیاه حیال و آ   اتیی تداوم ح یبرا

آن بیه   ه،امیروز  یکیه در مباحیث علمی    باشید؛  یم ریناپذ اجتناب
به  رسیدن آن،گفته و معتقدند که بدون  کیتوان اکولوژ یابیارز

راهکارها  نیا. البته تمام باشد یدور از ذهن م یامر داریتوسعه پا
صیورت   ینیو سیرزم  یا اصول منطقیه  تیو رعا تیریبا مد دیبا
 نیرابطیه بی   میراهکار تنظ نیبهتر نیسرزم شیچراکه آما رد؛یگ

تیا   باشید  یمی  طیاو در مح یها ها و واکنش فها، انسان و کنش
 جیاد یدر طول زمیان و بیدون ا   داریو پا نهیبه یبردار بتوان بهره
 یراهکارهیا  نیی ا یداشته باشد. در پی  ندگانیآ یبرا تیمحدود
و  یموضیییوعات اقتصیییاد نیبییی یارتبیییاط تنگیییاتنگ د،ییییجد
. دیی گرد هیی منت ییکردهیا یشد؛ که بیه رو  جادیا یطیمح ستیز

پژوهش  ،رو نیا . ازباشدیاقتصاد سبز م کردهایرو نیا نیبارزتر
گذار به سمت اقتصاد سیبز را بیه عنیوان راهکیاری کیه       حاضر
 در حیوزه  المللیی نیروی جامعیه بیی   شپیی  هایچالش تواند یم

پیژوهش میدنظر    کردیرا مرتفع سازد، به عنوان رو ستیز طمحی
 دهد. یقرار م

فته در رابطه مطالعات داخلی و خارجی صورت گر ازجمله
بیه مطالعیات زییر     توان یم ،با ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین

 اشاره نمود:

ی هیا  تیوان ارزییابی   منظور به( 2111) 1اوانس و همکاران
یافتند کیه   فورد به این نتیجه دستمحیطی برای توسعه در هان

وجیود دارد.   موردمطالعهی مطلوب توسعه در محدوده ها شاخ 
( در پژوهشی با استفاده از روش 2111و همکاران ) 2بوجور کوئز

جغرافیایی اطالعاتمراتبی در محیط سامانه فرایند تحلیل سلسله
ی مکزیک برای توسیعه شیهری اسیتفاده    ها نیزمجهت تناسب 
( در پژوهش خود به ارزییابی  2118و همکاران ) 3نمودند. وانگ

کیه   چین پرداختند. نتایج نشان داد 8ظرفیت محیطی شهر نینبو
 یمتیدولوژ  ستمیس کی جادیمنظور ا به ارزیابی توان اکولوژیکی

ی زیست محیط یها یریگ میتصم یهپا بر ECC یو علم کپارچهی
 .ردیگ میصورت  یاقتصاد و

ارزییابی تیوان   بیه   ( در پژوهشی1381)نوری و همکاران 
منظور کاربری توسعه  شهرداری تهران به 22اکولوژیک منطقه 

قابلییت بیالقوه منطقیه     ایین مطالعیه،  نتیایج  پرداختنید.  شهری 
مطالعیه،   بیشیتر منطقیه میورد   دهد کیه   نشان می را موردمطالعه
قرخلیو   .توسیعه شیهری اسیت    ()نسیبتاً مناسیب   2دارای تیوان  

ارزییابی تیوان اکولوژییک منطقیه     پژوهشی بیا عنیوان   ( 1388)
قزوین جهت تعیین نقاط بیالقوه توسیعه شیهری بیا اسیتفاده از      

کاررفتیه نشیان     میدل بیه   .جغرافیایی انجیام داد اطالعاتسامانه
بیرای   (مناسیب )که در منطقه تنها اراضی با طبقه یک  دهد یم
 .عه شهری وجود داردتوس

در پژوهشییی بییا عنییوان  (1311)امیییدواری و همکییاران 
، «مدل مفهومی ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری الشیتر »

اکولیوژیکی   ارزیابی تیوان  به پس از شناسایی منابع اکولوژیکی
نتایج پرداختند. جهت کاربری توسعه شهری، صنعتی و روستایی 

وان توسیعه شیهری در ایین    این تحقیق نشان داد که وجیود تی  
منطقه با توجه بیه دارا بیودن شییب و تیراکم پوشیش گیاهیان       
مناسب توسعه شهری، بیشتر تحت تأثیر نوع خا  منطقه قیرار  

 و قی اسیت الهییدرومورف و بیات   یها دارد که عمدتاً جزء خا 
اراضی پیرامون شیمالی و شیرقی شیهر بیرای توسیعه شیهری       

نقش عوامیل اکولیوژیکی در    (1311) راد. متینباشد مناسب می
 10منطقه  :نمونه موردی)محله محوری و توسعه پایدار شهری 

-می که به این نتیجه رسید را بررسی نمود و (شهرداری تهران

توان با شناخت و بررسی توان و استعدادهای عوامل اکولوژیکی 
 . یافت ت شهری به توسعه پایدار در منطقه دستالدر سطح مح

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
1. Evans 
2. Bojorquez 
3. Wang 
4. Ningbo 
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ای بییا عنییوان  مطالعییه (1311)دی آبییا حسیینعسییگری
سازی ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری با استفاده از  مدل
مطالعیه   (GIS) فیازی در محییط   (MCDM) هیای  روش

حیاکی از کیارایی ایین     آن نتایج که انجام داد ،موردی: شیراز
ها در تعیین تناسب کاربری اراضی جهت توسعه شیهری   مدل
( پژوهشی با عنوان ارزیابی 1312فر و همکاران )ربیعی .است

محیطی انجام دادند.  توسعه پایدار شهر زنجان از دیدگاه زیست
محیطی شهر زنجان با اسیتفاده   در این پژوهش ساختار زیست

وتحلیل  از تکنیک سوات در چهار مرحله مورد ارزیابی و تجزیه
موجیود  ی ها فرصتقوت و نقاط قرار گرفت. نتایج نشان داد، 

 نشیده  استفادهو تهدیدها  ها ضعفی در جهت غلبه بر درست به
غالیب   هیا  فرصیت و تهدییدها بیر    هیا  قوتبر  ها ضعفاست و 

ی تنوعی )اقتهیایی(  استراتژهستند. نوع استراتژی حاصله نیز 
( در پژوهش خیود  1311چهاربرج و همکاران )باشد. عشقی می

ری بییا ارزیییابی تییوان اکولییوژیکی توسییعه شییه  بییا عنییوان 
، و منطق فازی )مطالعه موردی: شهر بانه( ANPهای تکنیک

. نتایج مودندارزیابی ن را توان اکولوژیکی توسعه آتی شهر بانه
ی مناسب جهیت توسیعه    پژوهش بیانگر آن است که محدوده

در قسمت شمال غربی، جنوب غربی و جنوب شرقی شهر بانه 
 .قرار دارد

 نشیده   انجیام زییادی  در رابطه با اقتصاد سیبز تحقیقیات   
عبارتنید   اشاره کرد هانبه آ توان یمتحقیقاتی که  جمله ازاست. 
ارزیییابی  ( بییا عنییوان2118و همکیاران )  1پییژوهش سییکولر از:

وهوا، زمین، انرژی و آب در آلمان بیا   پایداری در برابر اثرات آب
( 2113و همکاران ) 2تأکید بر اقتصاد سبز، تحقیقی توسط لویزو
و  3دمیاتو  پیژوهش تحت عنوان اقتصاد سبز و مفیاهیم میرتبط،   

( با عنوان اقتصاد سبز، مدور و اقتصاد زیسیتی:  2111همکاران )
 ی پایداری.ها راهی از ا سهیمقایک تحلیل 
در ایران و در رابطه با موضیوع اقتصیاد سیبز پژوهشیی      

صاد سیبز، گیامی   ( با عنوان اقت1313ی )آباد قوامتوسط رمهانی
ی تحقق توسعه پایدار، همچنین رساله دکتیری معصیومه   سو به

شیهری   ونقل حمل( تحت عنوان توسعه پایدار در 1310براری )
انجام پذیرفتیه   ،با رویکرد اقتصاد سبز مورد پژوهی: شهر ساری

 است. 

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
1  .  Schlor 
2. Eleonore Loiseau 
3. D'Amato 

ریییزی شییهری ایییران،   متاسییفانه در فراینیید برنامییه  
غفلت واقع شده است و  محیطی اغلب مورد رویکردهای زیست

محیطیی توسیعه    شهرهای ما مواجه با آثار اجتماعی و زیسیت 
شهری سریع در دهه های گذشته هستند. بی اعتنایی به بستر 

ندگی ما ناپذیری بر ز طبیعی شهر در مقیاس کالن، آثار جبران
زیست های اخیر مسائل کالن محیط داشته است. البته در سال

اران قرار گرفته است امیا  گذن و سیاستریزامورد توجه برنامه
ریزی و کاربری اراضیی و بررسیی   در مقیاس خرد نظیر برنامه
-ریزی موضوعی فرعی تلقی میی توان محیطی قبل از برنامه

محیطیی   شود. لذا هنوز کشور در راستای بهبود وضعیت زیست
و بهبود توسعه اقتصادی چندان پیشیرفت محسوسیی نداشیته    

ی توسیعه پاییدار و رویکردهیای    هیا   شیاخ  ازلحیاظ است و 
جدیدی همچون اقتصاد سبز جهت تحقق پایداری در ابتیدای  

. ایران در راستای نیل به توسعه پاییدار، پاییداری   باشد یمراه 
ای و اقتصاد سبز با سه چالش عمده میدیریتی، فنیی و    منطقه
. بیرای نییل بیه هرییک از     سیت ا رو روبهاجتماعی –اقتصادی

پایداری، یک تالش سیستمی و تغیییر جیامع   اهداف در زمینه 
ای در ابعاد اصلی توسعه پایدار الزم است. استان  ملی و منطقه
باشید، ماننید    غرب ایران واقع میغربی که در شمالآذربایجان
محیطیی روبیرو    هیای زیسیت   های کشور با چالش سایر استان
باشید   ها خشک شدن دریاچه ارومیه می ترین آن است. از مهم

تحت تأثیر عوامل انسانی چیون عیدم برخیورد منطقیی و     که 
از دیگیر  استفاده پاییدار از منیابع طبیعیی بیروز کیرده اسیت.       

توان به تغییر اقلیم با توجه به افزایش جمعییت و   ها می چالش
شیهرهای اسیتان   آلیودگی هیوای   ای،  انتشار گازهای گلخانیه 

ایش زاییی و فرسی   ازنظر ذرات گردوغبار در اثر گسترش بیابان
خیا  در داخیل کشییور و کشیورهای همسییایه چیون عییرا ،     
عربستان و حتی سوریه، آلودگی رودخانه مرزی ارس به پساب 

ای مئتسیامور   خصوص نیروگاه هسته صنایع مس و معادن و به
تیرین نیروگیاه اتمیی در     از سوی کشور ارمنسیتان )خطرنیا   

 ،تاسی   مند جهان که عالوه بر اینکه از تکنولوژی منسو  بهره
 ،اشاره نمود. در مقابلعمر مفید آن نیز به اتمام رسیده است( 

تیوجهی در رابطیه بیا توسیعه      درخوری ها تیقابلاز که استان 
و دارای شرایط اقلیمی و  باشد یمی انسانی برخوردار ها تیفعال

محیطی مناسبی برای توسعه )با توجه به شرایط فعلی ایران و 
در زمینیه منیابع آبیی(     ژهیو بهی طیمح ستیزی ها بحرانبروز 

ی است ا منطقه-است، نیازمند یک برنامه مدون توسعه شهری
تا بر اساس توان اکولوژیکی اراضی هر بخش از استان بیرای  

ی جوامیع  طی یمح سیت یزپیشبرد اهداف اقتصادی، اجتمیاعی و  
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کیاهش   االمکیان  یحتی طیمح ستیزی ها بیآساقدام گردد و 
د و توسیعه اقتصیاد خللیی وارد    رشی  یابد بدون اینکه در بهبود

لذا تحقیق حاضر در راستای ارزیابی تیوان اکولیوژیکی    گردد.
غربی با رویکرد اقتصاد سیبز انجیام پذیرفتیه    استان آذربایجان

 است.

 

 کار ها و روشداده
نظیر روش   و از یا و توسیعه  یهدف کیاربرد  این تحقیق ازنظر
نظر ماهییت   اسنادی و پیمایشی است و از یها ترکیبی از روش

ی های کمّ تحلیلی است که با استفاده ترکیبی از مدل -توصیفی
 شده است. گردآوری اطالعات در پژوهش حاضیر و کیفی انجام 
ی ریکارگ بهی و میدانی صورت پذیرفت. با ا کتابخانهبه دو روش 

فارسیی و   مقیاالت ، هیا  کتیاب ی شامل بررسیی  ا کتابخانهروش 
ی دولتی ها سازمانو آمارهای رسمی ادارات و  ها گزارشتین، ال
و  آمارهیا ای، از  منطقیه  -ی شیهری زیی ر برنامیه در امیر   ربط یذ

هیای   ها و تحقیقات دانشیگاهی، داده  نامه استنادات جهانی، پایان
ای در ارتبیاط بیا    هیا و تصیاویر میاهواره    مهندسین مشاور، نقشه

و  بیییات نظییریموضییوع پییژوهش جهییت بررسییی پیشییینه، اد 
ای دارنید، اسیتفاده    هایی از پژوهش که ماهیت کتابخانیه  بخش

شد. در روش میدانی با استفاده از مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه 
آوری متخصصین و مسئولین نهادهای مرتبط با موضوع به جمع
-گونهاطالعات مورد نیاز محدوده موردمطالعه مبادرت گردید. به

نفییر از  11کیفییی و مصییاحبه از   ای کییه در ابتییدا بییه روش  
کارشناسان فهرست عوامیل تخرییب و شیدت آنهیا در اسیتان      

غربی تنظیم شد و بیا میدل تخرییب مخیدوم مییزان      آذربایجان
 پذیری استان برآورد گردید. آسیب

 

     
∑        

  
 

 

عوامیل     برابیر ضیریب تخرییب،         در این رابطه 

تراکم فیزیولوژییک و      شدت عوامل تخریب،    تخریب، 

 باشد.شناختی میپذیری بوم آسیب   
شناختی سرزمین با استفاده در بخش دوم، ارزیابی توان بوم

 چهاردر  ArcGISافزار های اطالعاتی و در محیط نرماز الیه
مرحله انجام پذیرفت: مرحله اول انتخاب عوامل موثر در ارزیابی 

هیا: بیا مطالعیه ادبییات      شناختی و تعیین میاتریس داده توان بوم
تیرین عوامیل میوثر در     پژوهش و آثار دیگر پژوهشگران، مهیم 

ارزیابی توان اکولوژیکی )سیکونتگاهی، صینعتی و گردشیگری(    
های توصیفی موجیود در   مشخ  گردید. سپس با توجه به داده

سیاس  ها نیز بر ا ها انتخاب و ماتریس دادهپارسل استان شاخ 
 های منتخب تشکیل شد. شاخ 

هیای اطالعیاتی: بعید از انتخیاب     مرحله دوم ترسیم الیه
سیازی آنیان، در محییط نیرم افیزار      های پیژهش و مرتیب  داده

ArcGISهای اولیه ترسیم  شدند. ، الیه 
ها:  دهی دادهبندی و وزنمرحله سوم تعیین اهمیت، رتبه 

مبنیای اوزان   هیا بیر   دهیی اولییه شیاخ     در این تحقیق، وزن
هیای قبلیی و معیارهیا و     ها در پیژوهش  اختصاص یافته به داده

فیت. سییپس بیا اسیتفاده از ابییزار    اسیتانداردهای الزم انجیام گر  
نامه و مصاحبه با اسیاتید وزن نهیایی هیر عامیل تعییین      پرسش

های مختلف و بیا درجیه اهمییت     گردید. عوامل موثر در کالس
 شدند.  دهی متفاوت بر اساس روش دلفی وزن
هیای  هیا و تهییه نقشیه تیوان     مرحله چهارم تلفیق الییه 

هیا و محاسیبه وزن هیر     بندی شاخ  اکولوژیکی، پس از طبقه
های  یک از طبقات متغیرها با استفاده از روابط یک و دو، ستون

های اطالعاتی ایجاد شده بیه   امتیازات مربوط به هر یک از الیه
افیزاری   حییط نیرم  در م Raster Calculatorوسییله ابیزار   

ArcGIS  با یکدیگر جمع شدند تا امتیاز هر واحد ارضی برای
های سکونتگاهی، گردشگری و صنعتی مشخ  گیردد  کاربری
 (. 1)شکل 
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 فرایند انجام پژوهش .1شکل 

 
غربی با احتساب دریاچیه ارومییه حیدود    استان آذربایجان

مساحت دارد. ایین اسیتان کیه در شیمال      لومترمربعیک 83331
درصد از مساحت کل کشور را بیه   30/2غرب ایران واقع است، 

درجیه و   31دقیقه تیا   08درجه و  30خود اختصاص داده و بین 
درجیه و   81دقیقیه تیا    3درجه و  88دقیقه عرض شمالی و  83
اسیت. ایین اسیتان از طیرف      قرارگرفتیه شرقی  دقیقه طول 23

شمال و شمال شیر  بیا جمهیوری آذربایجیان و ارمنسیتان، از      

غرب با کشورهای ترکیه و عرا ، از جنوب با استان کردستان و 
بر (. 2شرقی و زنجان همسایه است )شکل از شر  با آذربایجان

 11آخرین آمار و تقسیمات کشیوری ایین اسیتان دارای     اساس
آبادی و  3128دهستان و  111شهر،  33بخش،  33تان، شهرس

باشید )مرکیز آمیار    نفر میی  3230211همچنین جمعیتی معادل 
 (.1310ایران، 



 43            1311تابستان ، 18)سری جدید(، پیاپی  2، شماره پنجمریزی توسعه کالبدی، سال پژوهشی برنامه –نشریه علمی 

 
 موردمطالعهموقعیت جغرافیایی محدوده  .2شکل 

 

 شرح و تفسیر نتایج
از مباحث نوین و جدی مجامع علمی در دهیه   اقتصاد سبز یکی

باشد که دستیابی بیه ایین مهیم بیه معنیای دسیتیابی       اخیر می
ترین توان مهمای پایدار و همه جانبه است. این امر را میتوسعه

داران محیط زیست و فعاالن این عرصه دانست. خواسته دوست
تی مناطق شناخدستیابی به اقتصاد سبز نیازمند ارزیابی توان بوم

باشد؛ چرا کیه نییل بیه ایین مهیم در گیرو شیناخت کامیل         می
-های منطقه است. در پژوهش حاضر ابتدا میزان آسیبظرفیت

پذیری بوم شناختی استان برآورد گردییده و در بخیش دوم بیه    
ارزیابی توان اکولوژیکی محیطی در سه کیاربری سیکونتگاهی،   

 اقتصادی و گردشگری پرداخته شده است. 
 عوامیل  تخرییب،  های پدیدهمحیطی  ارزیابی زیستاصوال

 میدل  بیا  ،پیذیری  آسییب  درجیه  و تخرییب  شیدت  تخرییب، 

 حیداکرر  اکولیوژیکی  هیای  میدل پذیرد. صورت می اکولوژیکی

 تیوان  ارزییابی  هنگیام  به جدید زیستمحیط دانش های شاخه

 تخرییب  تحلیل و تجزیه یا و توسعه اثرات ارزیابی ،لوژیکاکو

 هستند. کردن پیاده قابلمحیط  در
شناختی پذیری بوملذا در این بخش از پژوهش میزان آسیب

غربیی بیرآورد گردیید.    زیست آذربایجیان و میزان تخریب محیط
ترین عوامل تخریب و اثرات منفی بدین منظور فهرستی از مهم

( و شییدت 1هییای انسییانی در اسییتان )جییدول ناشیی از فعالیییت 
کدهای شدت تخرییب مخیدوم   تخریب ناشی از آنان بر اساس 

( بیا  8شیدید کید   ، خیلیی 3، شدید کد 2، متوسط کد1)ناچیز کد 
 نظرخواهی از کارشناسان مربوطه تهیه گردید.

غربی و عالیم فهرست عوامل تخریب استان آذربایجان .1جدول 

 اختصاری

عالیم  عوامل تخریب 
 اختصاری

 H شکار غیرمجاز

 OG رویه چرای بی

 ZM رویه کنی بی کان

 T تبدیل اراضی کشاورزی به مسکونی

کنی و تخریب جنگل به منظور تامین  بوته
 سوخت

ZF 

 IM ضعف مدیریت

 YN آلودگی صوتی

 YW آلودگی آب

 YA آلودگی هوا

 X تبدیل جنگل و مرتع به کشاورزی

 G ریزیتولید زباله و زباله

 L تخریب مناظر طبیعی

 PS زدن در امتداد شیب شخم

 IL استفاده غیرمنطقی از سرزمین

 U رویه از گیاهان دارویی منطقه برداشت بی

 .1318های تحقیق،  و یافته 1318 سپهر و همکاران،

 
ای از حاصیل  تراکم فیزیولوژیک یا تراکم جمعیت تغذییه 

زارهیا   تقسیم جمعیت هر واحد نشانزد بر سطح زیرکشتی کشیت 
منظیور از آمیار سرشیماری کشیاورزی     شود.  بیدین محاسبه می

نفوس و مسکن مرکز آمار ایران بهره گرفته شد. جمعیت استان 
هکتیار   821128نفر و مساحت اراضیی زییر کشیت     3230211
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 برآورد گردید.  11/3باشد که تراکم فیزیولوژیک استان می
هیای  شیناختی منطقیه از الییه   پذیری بومجهت تعیین آسیب
گییاهی،  شناسیی، اقلییم، تیراکم پوشیش    زمینشیب، ارتفاع، خا ، 

-ها و مناطق حفاظت شده استفاده شد. پس از تهییه نقشیه  زیستگاه

بنیدی شیده منطقیه و    گذاری نقشیه سیطح  همهای مذکور، با روی
های اطالعاتی، کد محدودیت طبقات غالب استخراج گردیید و  الیه

 از مجموع آنها میزان آسیب پذیری منطقه بدست آمد.  
محیط طبیعیی اسیتان    استای برآورد ضرایب تخریبدر ر
 تخرییب  ییا  محیطیی زیسیت  نامالیمیات  برابرغربی آذربایجان

 :است بندی طبقه قابل زیر پذیر آسیب درجات به انسانی
 (I) پذیر آسیب -
 (II) حساس -
 (III) حساس نیمه -

گانه مدل تخریب، ضریب های سهپس از تعیین مشخصه
سرزمین مورد بررسیی و تحلییل   تخریب در هریک از واحدهای 

برآورد گردیید کیه    12/33قرار گرفت و در مجموع برای استان 
 گیرد و نیازمند اقدامات حفاظتی است.  در طیف حساس جای می

منطقه، شناخت  یدارتوسعه پا یبرا ایبرنامه ینجهت تدو
دارد )زراعتکیار و  آن ضیرورت   هیای ییت و مز ییت از موقع یکاف

رو، در این بخیش از پیژوهش بیه    ایناز .(121: 1311همکاران، 
های اقتصادی، گردشیگری و  ارزیابی توان محیطی برای فعالیت

-ها پرداخته شد. بدین منظور پارامترهیای بیوم  توسعه سکونتگاه

طور جداگانه شناختی )فیزیکی و زیستی( برای هر سه فعالیت به

ورت شناسایی و استخراج گردید و نتایج حاصل از مطالعه به صی 
کیه هیدف پیژوهش    های رقومی در آمد. با توجه بیه ایین  نقشه
بندی و تعیین تناسب اراضی جهیت توسیعه سیکونتگاهی،    پهنه

غربیی اسیت، پیس از    گردشگری و صینعتی اسیتان آذربایجیان   
های انتخاب معیارهای اثرگذار در هر یک از اهداف مذکور، الیه

هیای  نقشه دهی و استخراج شد. نتایج حاصل دراطالعاتی وزن
ها، توان اراضیی  نشان داده شده است. بر اساس نقشه 8و  3، 2

هیای مناسیب   لفه تعیین شده است. جهت تعیین مکانؤدر هر م
هیای توپیوگرافی )شییب و    لفیه ؤبرای توسعه سیکونتگاهی از م 

شناسیی  پذیری(، زمیین شناسی )فرسایشطبقات ارتفاعی(، خا 
مادر(، منابع آب )دسترسی به آب شرب،  )فاصله از گسل و سنگ

فاصله از رودخانه(، عامیل اقلیمیی )مییزان بارنیدگی(، کیاربری      
 (. 3اراضی و مسیر ارتباطی استفاده شده است )شکل 

های توپوگرافی لفهؤبرای ارزیابی توان صنعتی استان از م
پیذیری(،  شناسیی )فرسیایش  )شیب و طبقیات ارتفیاعی(، خیا    

از گسل و سنگ مادر(، منابع آب )فاصله از  شناسی )فاصلهزمین
چاه و رودخانه(، کاربری اراضی، مسیر ارتباطی، مناطق حفاظتی 

 (. 8)شکل  و پوشش گیاهی  بهره گرفته شد
همچنین ارزیابی توان اکولوژیکی گردشگری با استفاده از 

های توپوگرافی )شیب(، منابع آب )دسترسی به رودخانه و لفهؤم
اقلیمیی )دمیا و نیوع اقلییم(، پوشیش گییاهی،        چشمه(، عوامل

جنگلیی موجیود انجیام     گیاهی و پوشش کاربری اراضی، پوشش
 (. 0پذیرفت )شکل 

 
 بلیت اراضی جهت توسعه سکونتگاهیهای قاالیه .4شکل 
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 ای قابلیت اراضی جهت توسعه صنایعهالیه .3شکل 
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 های قابلیت اراضی جهت توسعه گردشگری.الیه .3شکل 

 
، چگونگی و میزان توان اکولوژیک هیر ییک از   2با ارائه جدول و   3گیری از نتایج حاصل از تحلیل شکل در ادامه با بهره
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غربیی در سیه حیوزه صینایع،     های استان آذربایجیان شهرستان
صورت مساحت و درصد بیان شده سکونتگاهی و گردشگری به 

های دارای تیوان  است. قابل ذکر است که در این پژوهش پهنه
بیه عنیوان اراضیی دارای تیوان      «نسبتاً مناسیب »و  «مناسب»

ترتییب تفیاوت تیوان    اکولوژیک در نظر گرفته شیده کیه بیدین   
-های استان در سه حوزه فیو  اکولوژیکی هر یک از شهرستان

اهده است. بدیهی است کیه در زمینیه   الذکر قابل تفکیک و مش
ها و عواملی همچون کیاربری اراضیی،   لفهؤتوان سکونتگاهی م

 ،شییب، سیینگ میادر، میییزان بییارش، ارتفیاع، فاصییله از گسییل   
پیذیری اهمییت   دسترسی به آب شیرب و سیطحی و فرسیایش   

-دارند. بنابراین با توجه به نتایج خروجی حاصل از تحلییل نیرم  

ه توان اکولوژیک توسعه سیکونتگاهی؛  در زمین ArcGISافزار 
ترین تیوان  لدشت، ماکو، بوکان و میاندوآب بیشهای پشهرستان

-توسعه را دارند. این برتری بیشتر به دلیل دسترسی و وجود آب

های سطحی، دسترسی خیوب بیه آب شیرب، دوری از گسیل،     
های مناسب و در عین حال شیب مناسب توسعه شهری و بارش

باشید. در واقیع   العبور در منطقیه میی  ات صعبعدم وجود ارتفاع
هیای  های فو  مسیرهای مناسب دسترسیی و زمیین  شهرستان

های کوهستانی همچون سردشت، مسطحی نسبت به شهرستان
پیرانشهر و تکاب داشته و اصوالً در زمینیه تیوان سیکونتگاهی،    

باشید. در  ثر میؤمساله دسترسی راه، شیب و زمان سفر بسیار م
های سردشیت، چالیدران، تکیاب و پیرانشیهر     شهرستانمقابل، 

کمترین توان را در این زمینه دارند. قرارگییری بیر روی گسیل،    
ای و غیرمسطح، دسترسی های درهالعبور و زمینارتفاعات صعب
ترین عوامل توان پایین ها و غیره، از مهمبر راهنامناسب و زمان
باشیند. سیایر   ی میها در زمینه توسعه سکونتگاهاین شهرستان
-ها و ظرفیتهای استان نیز کم و بیش از محدودیتشهرستان

باشند که میزان توان توسعه اکولوژیکی آنهیا  هایی برخوردار می
 را دستخوش تغییر نموده است.

آمیده اسیت،    2و جدول  3عالوه بر این، چنانکه در شکل 
-در ارزیابی توان اکولوژیک گردشگری نتایج حاصل نشان میی 

دژ و نقیده بیه   های پلدشیت، سردشیت، شیاهین   دهد؛ شهرستان
ترین تییوان را در اییین زمینییه دارنیید. زیییرا اییین   ترتیییب بیشیی

هیای خروشیان   ها، رودخانیه ها به دلیل داشتن جنگلشهرستان
همچون ارس در پلدشت، آبشار شلماش سردشت، رودخانه زاب، 

اهی های سرسبز و دارای پوشش گیآب، کوهستانهای پرچشمه
غنی و جنگلی و بسیاری از موارد دیگر قابلیت باالیی در توسعه 

غربیی دارای تیوان   گردشگری دارند. البته کل استان آذربایجان
-باشد اما متاسیفانه تخرییب  اکولوژیک در زمینه گردشگری می

محیطی توسط انسیان همچیون کیاهش    مهابای زیست ی بیها
هیا  تیاالب  سطح آب دریاچه ارومیه، خشیک و شیور شیدن آب   

برازان( میزان توان را در  کانی از هاییبخش و قیط گرد )سلدوز،
رو، بیا توجیه بیه    ایین هیا کیاهش داده اسیت. از   اغلب شهرستان
-های حاصیل از آن شهرسیتان  افزار و تحلیل نقشهخروجی نرم

های سلماس، پیرانشهر، اشنویه کمترین توان توسعه گردشگری 
ها در صورت عدم ه این شهرستانرا دارند. این در حالی است ک

هیای  توانسیتند از ظرفییت  ها توسط انسان میی تخریب ظرفیت
-باالیی جهت توسعه گردشگری برخوردار باشند. اما استفاده بی

-های بیرویه از منابع و عدم توجه به توان اکولوژیکی، برداشت

رویه آب، کاهش پوشش گیاهی و چرای بیش از حد دام و غیره 
 باشند.فشار و کاهش توان اکولوژیکی میعامل این 

محیطیی محتمیل،   توسعه صنایع و توجه به مسائل زیست
هنه سیرزمین  پ همچنین استفاده بهینه و پایدار از همه امکانیات

یابی بهینه با توجه به توان اکولوژیکی منطقیه  مکان در راستای
امروزه در مباحث اقتصیاد   است که یکیی از موضیوعات مهمیی

برای ارزیابی توان اکولوژییک در   .اندمورد توجه قرار گرفتهسبز 
پیذیری،  زمینه توسعه صنایع عوامل مهمیی همچیون فرسیایش   

ارتفاع، شیب، گسل، فاصله از منابع دائمی آب، دوری از مناطق 
باشند. با ثر میؤشناسی، کاربری و اقلیم منطقه محفاظتی، زمین

هیای اسیتان   شهرسیتان ارزیابی موارد ذکر شده در هیر ییک از   
و جیدول    3که در شکل ها چنانغربی و تحلیل نقشهآذربایجان

-ها محسوس میآمده است، تفاوت ظرفیت و توان شهرستان 2

های شیوط، بوکیان و میانیدوآب    ای که شهرستانگونه باشد، به
های سردشیت، اشینویه وچالیدران    باالترین ظرفیت و شهرستان

 . اندود اختصاص دادهترین ظرفیت را  به خپایین
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 صنایعگذاری نهایی جهت تعیین قابلیت سکونتگاهی، گردشگری و ارزش .3شکل 

 
 غربی خروجی نهایی میزان توان اکولوژیکی استان آذربایجان .2جدول 

 

 صنایع گردشگری سکونتگاهی

 مساحت کل

 )کیلومترمربع(
مساحت 

 )کیلومترمربع(

قابلیت 

توسعه 

 )درصد(

مساحت 

)کیلومتر 

 (مربع

قابلیت توسعه 

 )درصد(

مساحت 

 )کیلومترمربع(

قابلیت 

توسعه 

 )درصد(

 0312 81/31 1310 11/30 1111 88/30 1113 ارومیه

 2332 00/20 312 88/21 133 12/30 128 مهاباد

 2012 20/38 1311 10/30 811 2/01 1203 بوکان

 1018 01/08 823 18/03 813 11/01 131 پلدشت

 2118 31/11 318 11/23 010 13/31 311 پیرانشهر
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 2110 21/11 310 12/30 131 1/31 338 تکاب

 1111 38/1 100 30/31 181 01/31 311 چالدران

 1133 18/83 883 10/82 833 11/83 883 چایپاره

 8021 3/38 1038 81/33 1013 23/31 1383 خوی

 1380 12/1 181 21/03 131 18/28 383 سردشت

 2003 03/28 321 31/21 080 32/31 103 سلماس

 2203 10/21 301 83/81 1111 18/38 131 دژ نیشاه

 131 82/31 321 83/81 313 88/81 381 شوط

 1131 81/33 113 00/31 011 28/01 111 ماکو

 1181 8/1 81 12/28 213 8/33 811 اشنویه

 2118 33 1311 30/38 833 18/80 110 میاندوآب

 1181 13/01 081 33/83 882 88/82 888 نقده

مجموع توان 

 استان
18283 18/38 13288 81/30 12811 30/33 

- 

 1318غربی، های توان اکولوژیکی استان آذربایجانهای تحقیق حاصل از خروجی نهایی نقشه منبع: یافته        
 

 بحث و نتیجه گیری
یر ناپیذ  اجتنابگرچه پیشرفت اقتصادی و افزایش جمعیت امری 

زیسیت سیبب    یطمحی است، لیکن در این راه عیدم توجیه بییه  
گذار به سیمت اقتصیاد سیبز     ،رو ینازاشود. ناپایداری توسعه می
-جامعه بییین های پیش روی تواند چالشراهکاری است که می

و  تیوضیع  زیسیت را مرتفیع سیازد و    یطمحی ی المللی در حوزه
. لییذا ارزیییابی تییوان را بهبییود بخشیید یطیییمح سییتیز طیشییرا

ری و توسیعه  دابراکولوژیکی محیط و برقراری توازن میان بهره
باشد. بر این اساس در این پژوهش ابتدا با مدل از ضروریات می
ده بیر اسیتان ناشیی از    زیسیت، مییزان فشیار وار   تخریب محیط

سنجی توان استان های انسانی ارزیابی و سپس به قابلیتفعالیت
 در زمینه گردشگری، صنعتی و سکونتگاهی پرداخته شد. 
هیای  نتایج تحقیق تفاوت در توان اکولوژیکی شهرسیتان 

لفه در هر شهرستان پی برد. ؤاستان و همچنین تفاوت در سه م
زمینیه تیوان اکولوژییک توسیعه     با توجه به نتیایج خروجیی در   

های پلدشت، ماکو، بوکیان و میانیدوآب   سکونتگاهی؛ شهرستان
بیشترین توان توسعه را دارند. این برتری بیا توجیه بیه شیرایط     
های دسترسی و عدم ارتفاعات صعب العبور در منطقه، وجود آب

سطحی، دسترسی خوب به آب شرب و دوری از گسیل، شییب   
 تواند باشد. چرا های مناسب میارشمناسب توسعه شهری و ب

 
 های که چند شهرستان فو  مسیرهای مناسب دسترسی و زمین

های کوهستانی همچون سردشت، مسطحی نسبت به شهرستان
پیرانشهر و تکاب دارند. چرا کیه در زمینیه تیوان سیکونتگاهی     

باشد. در مقابیل  له دسترسی راه و زمان سفر بسیار موثر میئمس
های سردشت، چالدران، تکیاب و پیرانشیهر کمتیرین    شهرستان

گسیل، ارتفاعیات   روی توان را در این زمینه دارند. قرارگیری بر 
مسطح، دسترسی نامناسب ای و غیرهای درهالعبور و زمینصعب
ها و بسیاری از دالیل دیگر استنادی بر توان پایین بر راهو زمان

هی هسیتند. سیایر   ها در زمینه توسیعه سیکونتگا  این شهرستان
-ها و ظرفیتهای استان نیز کم و بیش از محدودیتشهرستان

باشند که میزان توان توسعه اکولوژیکی آنهیا  هایی برخوردار می
کند. در ارزیابی توان اکولوژیک در زمینیه  را دستخوش تغییر می

هیای  دهید کیه شهرسیتان   گردشگری نتایج حاصل نشیان میی  
قده به ترتیب بیشترین تیوان را  پلدشت، سردشت، شاهین دژ و ن

هیا،  در زمینه توسعه گردشگری دارند. با توجه به تحلییل نقشیه  
های سلماس، پیرانشهر، اشنویه کمترین توان توسیعه  شهرستان

هیا در  گردشگری را دارند. این در حالی است که این شهرستان
هیای  ها توسیط انسیان از ظرفییت   صورت عدم تخریب ظرفیت

رویه از منابع و عدم برخوردارند. اما استفاده بیباالی گردشگری 
های بیی روییه آب، کیاهش    توجه به توان اکولوژیکی، برداشت
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گیاهی و چرای بیش از حد دام و... عامیل ایین فشیار و     پوشش
 باشند.کاهش توان اکولوژیکی می

هیای اسیتان صینعت توسیعه     اگرچه در بیشتر شهرسیتان 
هرسیتان در حیال حاضیر در    چندانی نداشته است و تنها چند ش

هیای  زمینه صنعت فعالیت متوسطی دارند؛ امیا در پیی تخرییب   
محیطی و همچنین نبیود شیرایط الزم در زمینیه توسیعه     زیست

العبیور،  صنعت در مناطقی با دسترسی ضعیف، مسیرهای صیعب 
شییب بیاالی منطقیه تیوان      و مناظر بکر با قابلیت گردشیگری 

بیه طیور کلیی در اسیتان     توسعه صینایع  اکولوژیکی در راستای 
هیایی در بیین مییزان ظرفییت و     کاهش یافته است. اما تفیاوت 

هیای  ای که شهرستاناستعداد مناطق استان وجود دارد؛ به گونه
هیای  شوط، بوکان و میاندوآب بیاالترین ظرفییت و شهرسیتان   

تیرین ظرفییت را  بیه خیود     سردشت، اشنویه وچالیدران پیایین  
 .ندااختصاص داده

مقایسه تحقیق حاضر با سایر تحقیقیات صیورت گرفتیه در    
دهید کیه اکرر مطالعیات صیورت   نیشیان میی رابطه با موضوع

به ارزیابی توان اکولوژیکی بر مبنیای   رابطه با موضوعگرفته در 
-میی  که یطور اند؛ بهتوسعه یک نوع فعالیت در منطقه پرداخته

صورت کامیل ارزییابی    هتوان گفت پیشینه تحقیقاتی که بتواند ب
با توان اکولوژیکی توسعه انواع مختلف فعالیت انسانی در منطقه 

توان  براین اساس می .را داشته باشد، وجود نداردرویکردی نوین 
ای )اسییتان  در سییطح منطقییه ،گفییت موضییوع پییژوهش حاضییر

باشید،   آذربایجان غربی( با رویکردی نوین که اقتصاد سیبز میی  
الزمه دستیابی به پایداری در فرایند توسعه  انجام پذیرفته است.

زیسیت  زدن بیه محییط  بدون برهم زدن محیط طبیعی و آسیب
باشید. گرچیه میانع اصیلی در     تأکید بر رویکرد اقتصاد سبز میی 

گیذاری نسیبتا   اعمال راهکارهای اقتصاد سبز، ضرورت سیرمایه 
باشد؛ لیکن در بلندمدت بازدهی اقتصادی بیاالیی  باالی آن می

-که این امر با تغییر اولوییت طوریبه همراه خواهد داشت. به را

ای برای دسیتیابی  اصالحات یارانه گذاری وهای مالی و سرمایه
پیذیر اسیت. درواقیع    به یک دگرگونی سبز در سطح ملی امکان

تواند بیه اقتصیاد سیبز منتهیی شیود کیه       اتخاذ راهبردهایی می
هیای  گیذاری در فعالییت  توجه سرمایه مشخصه آن افزایش قابل

های طبیعی به همراه کاهش خطیرات  ارتقاء سرمایه اقتصادی و
طرییق   ایین امیر از  باشد که  زیستی همراهشناختی و محیط بوم

هیای تجدیدپیذیر،   گیری از انرژیهایی مانند بهرهتوسعه فعالیت
زیسیت،   ونقل غیرآالینده، احداث بناهای سازگار بیا محییط  حمل

ها و استفاده بهینیه از تیوان    بوم ت پایدار زیستکشاورزی، مدیری
 سرزمین قابل حصول است. 

 منابع 
(. ارزییابی  1311) ، دیمین دوسیت و کاشیفی زاده، عیسی  ابراهیم

ای با رویکرد اقتصاد سبز. مطالعیه میوردی؛   پایداری منطقه
جغرافییا و آمیایش   های استان آذربایجان غربیی.  شهرستان
 . 1-18، (21) 8. منطقه ای -شهری

ارزیابی  (.1380ی، عبدالرضا )اردکانو مجیری یسیع ،زاده ابراهیم
 8 ،مجله جغرافییا و توسیعه  کاربری اراضی شهری اردکان. 

(1،) 38- 38. 
و  فخرالیدین فرد، الهام، مسعودی، مسیعود، افهیلی، سیید    اسدی

(. ارزیابی تیوان اکولیوژیکی   1318رشید )شمسی، سید فالح
هیییای فعلیییی و میییدل اسیییتفاده از روشمرتعیییداری بیییا 
EMOLUP  .13، نشییریه مرتییعدر شهرسییتان فروزآبییاد 

(1 ،)20-18. 
و  االسیالمی علیرضیا  امیدواری، شهرام، پییامنی، کییانفر، شیی    

(. مدل مفهومی ارزیابی تیوان  1311اورگانی، خسرو )استکی
فصییلنامه جغرافیییایی اکولوژیییک توسییعه شییهری الشییتر.  

 .30 – 23(، 1)  3 ،انداز زاگرس چشم
 یدر حمل و نقیل شیهر   داریتوسعه پا(. 1310معصومه ) ی،برار

رسیاله   .ی: شیهر سیار  یاقتصاد سبز میورد پژوهی   کردیبا رو
 .یبهشت دیدانشگاه شه ا.یجغراف یدکتر
و  احسیان  ،رنجبیر  ،مهیدی  ،منتظرالحجیه  ،محمدرضا ،پورجعفر

 ارزیابی توان اکولیوژیکی بیه منظیور    .(1311) رضا ،کبیری
ی شهر جدیید  های مناسب توسعه در محدودهتعیین عرصه

 .11-22 (،28) 11 ،جغرافیا و توسعهسهند. 
نیایینی، غالمرضیا   و حقیقت اهللاله، زیاری، کرامتفر، ولیربیعی
(. ارزیییابی توسییعه پایییدار شییهر زنجییان از دیییدگاه  1312)

-مطالعات و پیژوهش محیطی بر پایه تکنیک سوات.  زیست

 .131-110(، 13) 8. ایمنطقههای شهری 
(. اقتصاد سبز: گامی بیه  1313آبادی، محمدحسین )قوامرمهانی

زیست. الملل محیطسوی تحقق توسعه پایدار در حقو  بین
دوفصییلنامه دانشیینامه حقییو  اقتصییادی )دانییش و توسییعه 

 .181-118(، 3)  21، سابق(
 و ، اسیماعیل اکبیری علی ،بختیشاه، رستمی، مصطفی، طالشی

تبیین عوامل میؤثر بنییادی بیر     .(1318، حمیدرضا )وجدانی
شناسیی سیاسیی    تحوالت کاربری اراضی بیا رویکیرد بیوم   
رییزی توسیعه    برنامیه  .)مطالعه موردی: شهرستان همیدان( 

 .10-111(، 18) 3، کالبدی
پور، محمدصیاد   و علی جهرمی، یگانهزراعتکار، هادی، موسوی

ای مبتنیی بیر تحلییل     ریزی توسعه منطقیه  برنامه .(1311)

http://psp.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=12085&_au=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C++%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C
http://psp.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=59446&_au=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84++%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://psp.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=79359&_au=%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://psp.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=79359&_au=%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://psp.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=79359&_au=%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C


 33            1311تابستان ، 18)سری جدید(، پیاپی  2، شماره پنجمریزی توسعه کالبدی، سال پژوهشی برنامه –نشریه علمی 

کارگیری میدل انتقیال    های کشور با به مزیت رقابتی استان
 .180-121(، 12) 0، برنامه ریزی توسعه کالبدی، سهم
تیوان   سازی ارزییابی مدل .(1311آبادی، حسین )حسن عسگری

هییای اکولوژیییک توسییعه شییهری بییا اسییتفاده از روش   
MCDM فازی در محیطGIS  )مطالعه موردی: شیراز(. 

  .دانشگاه تهراندانشکده جغرافیا، ، ارشدنامه کارشناسیپایان
، پییورالییهامییان و  ، حسییینفییرنظییم ، علییی،عشییقی چهییاربرج 

ارزیابی تیوان اکولیوژیکی توسیعه شیهری بیا       .(1311انور)
و منطق فازی )مطالعیه میوردی: شیهر    ANP های تکنیک
 انتشار آنالین.، انسان و محیط زیست .بانه(

و اکبیری،   مدعلی، گودرزی، مجیید، زارعیی، رضیا   فیروزی، مح
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103-113. 
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