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  چکیده

ارد و سنجش آن پایداری زیست محیطی به عنوان یکی از مهم ترین ابعاد توسعه پایدار نقش به سزایی در رونق بخشیدن به توسعه پایداری شهری د
در زمینه های مختلف، توقف و کاهش  19کووید مهم ترین گام در فرآیند برنامه ریزی توسعه قلمداد می شود. علی رغم تاثیرات منفی شیوع ویروس 

ان پاندمی در دور پایداری زیست محیطی شهر اردبیلحاضر با هدف سنجش پژوهش . برخی فعالیت ها، تاثیرات مثبتی بر محیط زیست داشته است
 و کاربردی هدف نظر از این پژوهش صورت پذیرفته است.معیار  5شهر اردبیل  و با در نظر گرفتن  3در منطقه  راستای تحقق شهر سبز  در 19کووید 

مورد    Excelو  spssنرم افزارهای داده های خام  با استفاده از می باشد.  تحلیلی و از نوع پیمایشی توصیفی موضوع ماهیت بر بنا روش، نظر از
و در حد متوسط  02/3برابر با تک نمونه ای، پایداری زیست محیطی میانگین شاخص های مورد بررسی  Tبر اساس آزمون تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

های پایداری درصد بهترین وضعیت را از لحاظ شاخص  100برابر با  Njشهرک رضوان با  COPRASمی باشد. بر اساس یافته های حاصل از مدل 
شهر اردبیل داراست و بعد از آن شهرک های آزادی، آزادگان، حافظ و شهرک امام رضا )ع( در مرتبه دوم تا  3زیست محیطی در بین محالت منطقه 

قرار گرفته اند. چهارم وضعیت مطلوب قرار دارند و محالت مالباشی و مالیوسف با کسب پایین ترین درصد در نامطلوب ترین وضعیت و در جایگاه آخر 
طقه محالت مالباشی و مالیوسف به دلیل اینکه جز سکونتگاه های غیررسمی می باشند لذا بیشترین تاثیر منفی را بر سطح پایداری زیست محیطی من

 .شهر اردبیل داشته اند 3
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Abstract 
 

Environmental sustainability the most important dimensions of sustainable development plays an 

important role in promoting the development of urban sustainability and measuring it is considered 

the most important step the development planning process. Despite the negative effects of outbreak of 

Covid 19 virus in various fields, the cessation and reduction some activities has positive effects the 

environment. The present study was conducted with aim of measuring the environmental 

sustainability of Ardabil city during the Covid 19 pandemic in order to achieve a green city in region 

3 of Ardabil city and by considering 5 criteria. This research is applied in terms of purpose and terms 

of method, according to nature of descriptive-analytical subject and is survey type. For this purpose, 

raw data were analyzed using SPSS and Excel software. Based on one-sample t-test, the average 

environmental sustainability of studied indicators is equal to 3.02 and is moderate. According to 

findings of COPRAS model, Rezvan town with Nj equal to 100% has the best situation in terms of 

environmental sustainability indicators among the neighborhoods of region 3 of Ardabil city, followed 

by Azadi, Azadegan, Hafez and Imam Reza towns ( As) the second to fourth ranks are in favorable 

situation, and the neighborhoods of Malabashi and Malayusov with the lowest percentage are the most 

unfavorable situation and the last position. Malabashi and Malayoosef neighborhoods, because they 

are informal settlements, have most negative impact on the level of environmental sustainability in 

District 3 of Ardabil. 
 

Keywords  

"Environmental Sustainability", "Covid 19", "Green City", "COPRAS", "Ardabil"
با رویکرد بازیابی سبز )مطالعه موردی: شهر  19ارزیابی پایداری شهرها در دوران پاندمی کووید  "این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان  -1

 اردبیل( با حمایت مالی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی می باشد.

mailto:yazdani@uma.ac.ir
mailto:yazdani@uma.ac.ir


3709-3704، صفحه 1400مطالعات علوم محیط زیست ، دوره ششم ، شماره دوم ، فصل تابستان ، سال   

 

3705 

 

  مقدمه -1
پایداری، به عنوان یکی از مفاهیم مهمم برناممه ریمزی، از آغماز آن در 

ای اقتصاد و تفکر زیست محیطی پدید آمده و بعدها به طمور گسمترده 
(. 2013برای ارزیابی توسعه استفاده شمده اسمت )هیرمم  و همکماران،

 دهم  فضایی سمه و محیطی برنامه ریزی در برجسته هدفی پایداری،

برناممه همای گونماگون بما  از مجموعه ای  در واقع است؛ بوده گذشته
هدف تسهیل توسعه اقتصادی و اجتماعی و در راستای آن، کماهش یما 

های زیست محیطی در مرکمز توجمه قمرار  حتی معکوس کردن آسیب
تاکید گسترده بمر دیمدگاه  (.Orenstein,2017:245گرفته است )

مدلی توسعه پایدار شهری بر حفظ محیط زیسمت، عمالوه بمر کماهش 
مصرف زمین، کاهش آلودگی ها، تمرکز زدایمی، کماربرد انمرهی همای 

های جدیمد جایگزین، بازیافت زباله، دسترسی بهتر و... سبب ایجاد الگو
شهرسممازی ماننممد نوشممهرگرایی، شممهر هوشمممند، شهرسممالم، شممهر 
اکولوهیک، شهر سبز و... به منظور ایجاد محیط زیست مطلوب و قابمل 

(. توسمع  14:1394سکونت در زمان حال و آینده شده است )دماوندی، 
باغ، پایدار، حالت تعادل و توازن میان ابعاد مختلف توسعه )ملکی و دامن

زیست، پایداری اقتصادی و پایداری ر سه اصل پایداری محیط ( د1392
(  بمموده و بممه 2012؛ مممورفی، 1391اجتممماعی )محمممودی و ماجممد، 

مالحظممات زیسممت محیطممی توجممه خممات دارد )حمماتمی نممژاد و 
بمه طمور  کمه است پایداری زیست محیطی موضوعی (.1392محمدی،

ران و دولت هما ویژه در طول سه دهه پایانی قرن بیستم توجه پژوهشگ
را جلب کرد. از آنجایی که امروزه شهرها از مهم ترین عوامل تاثیرگذار 
بر پایداری محسوب می شوند. در عصر حاضر موضموع توسمعه پایمدار 
شهری و شهرهای پایدار، مهم ترین عامل پایداری زیست محیطی بمه 
ر شمار می آید؛ به بیانی  رشد فزاینده جمعیت شهرها در دهه های اخیم

و پیرو آن، گسترش فعالیت های صنعتی موجب کاهش زیرساخت های 
شهری و افزایش فشار بر محیط و تولید ضایعات زیست محیطی شمده 
است. در حال حاضر شهرها با رشد شمتابان بمه دلیمل تخریمب محمیط 
طبیعی با بحران های زیست محیطی متعددی مواجه شده اند )یغفوری 

 -وه بر بمرهم خموردن تعمادل اجتمماعی(. و عال51:1399و همکاران، 
اقتصادی درون شهر، برهم خوردن تعادل اکولوهیک منطقه ای عرصمه 
های طبیعی نیز، عرصه را بر ساکنان تنگ کمرده اسمت کمه ایمن اممر 
موافق با اصول توسعه پایدار و محیط زیست نیست؛ از این رو دسمتیابی 

بازنگری روابط میان به توسعه پایدار محیط زیست در بلند مدت نیازمند 
اجزای سیتم های درون شهر و منطقه با محیط زیست و مناطق جهان 

ایده شهر سبز از اواخر قمرن  (.Kabisch,et al,2016:661است )
بیستم به عنوان یکی از راه حمل همای شهرسمازی در جهمت کماهش 
معضالت زیست محیطی شهرهای رایج و به منظور تحقق توسعه پایدار 

(. رویکمرد برناممه ریمزی و 150:2010د آممد )نیمومن، شهری به وجمو
مدیریت شهری در شهر سبز، بر مبنمای ممدیریت اکولموهیکی اسمت و 
شهر مانند اکوسیستمی در نظر گرفته می شود که بما تطبیمق شماخص 
های زیست محیطی با خود، به دنبال پایداری اکولوهیکی است. بنابراین 

ها در توسمعه اجتمماعی، شهر سمبز شمهری اسمت کمه در آن دسمتاورد
اقتصادی، و فیزیکی به حد اعلی وجود دارد. در نتیجمه بما اجمرای ایمن 

به (. 112:1396ید )شعبانی و همکاران،طرح توسعه پایدار به وجود می آ
دنبال توسعه مفهوم شهر اکولوهیک، مفاهیمی مانند شهر فشرده، شمهر 

محلمه هما و کربن پمایین، د، شهر سبز، بام های سمبز، شمهر بماهوشمن
ساختمان های اکولوهیک در ادبیات برنامه ریزی شهری رواج یافت. به 

توان گفت سیر تحول مفهوم شهر اکولوهیک از نقطمه  یعبارت دیگر م

س کمالن برناممه ریمزی آغاز آن، ایده سازگاری بما طبیعمت را از مقیما
ک گدس( به کوچمک تمرین واحمد شمهری نظریه زیست منظقه پاتری)
(. ویژگمی 35:1394دماوندی، )ی دادن با کربن صفر( تسرایده ساختما)

متمایز برنامه ریزی و طراحی شهری در هزاره سموم ممیالدی، برناممه 
ریزی برمبنای همگامی با طبیعت و رعایت اصول توسعه پایدار در تمام 
فعالیت های مربوط به مسائل شهری اسمت یکمی از نمادهمای توسمعه 

شهر سبز اسمت کمه در آن تما حمد شهری پایدار، رعایت شاخص های 
ممکن معیارها و ضوابط توسعه پایدار رعایت شده اسمت، رعایمت ایمن 
اصول، سبب صرفه جویی در تولید و کاهش مواد زائد شهری، اسمتفاده 
مجمدد و بازیافممت آن همما، صممرفه جممویی در مصممرف انممرهی، اولویممت 

بهمره الگوهای حمل و نقل عمومی، پیاده و دوچرخه در برنامه ریمزی، 
گیری از انرهی خورشمیدی در طراحمی، بازیافمت فاضمالب و کماهش 
آلودگی های مختلف زیست محیطی خواهد شمد )رزاقیمان و دیگمران، 

 از یکمی عنموان بمه کرونما ویمروس در این میان، انتشار (.156:1396

 تماثیر انسمان هما زندگی گوناگون ابعاد بر حاضر، قرن در نادر اتفاقات

 و زیسمت محمیط اقتصمادی، اممور روند ساختن دگرگون با و گذاشته
 محمیط حامیمان از بسمیاری است؛ داده قرار تاثیر تحت نیز را طبیعت

محمیط  مسماعد وضمعیت پساکرونا دوران در که هستند امیدوار زیست
سریع تر  هرچه جبران پی در کشورها دیگر سوی شود؛ از حفظ زیست

 و رشمد رونمد لمف،مخت اقدامات طریق از تا هستند اقتصادی خسارات
 اهداف گرفتن نادیده اساس احتمال این بر گیرند. سر از را سابق توسعه

 شود انجام جهتی در باید برنامه ریزی ها لذا و دارد وجود پایدار توسعه

 نکند ایجاد را مضاعفی زیست محیطی آسیب های رشد اقتصادی، که

 این به ردد.گ طبیعی فراهم منابع از بلندمدت حفاظت برای زمینه ای و

 می تواند که می شود مطرح سبز بازیابی عنوان تحت مفهومی منظور

 را انسان زیست محیطی و اقتصادی زندگی راهکارهای مختلف، ارائه با
 می گیرد شکل اجتماعی عدالت و رفاه سایه مفهوم، در نماید. این احیا

کمتمرین  بمه را زیست محیطمی آسیب های و خطرات حال عین در و
از با این اوصاف ممی تموان (. 3:1399می رساند )فهیمی،  ممکن میزان

به عنوان فرصتی جهت بازیابی شهر سبز بهره برده و  19پاندمی کووید 
پمژوهش حاضمر بما مسیر نیل به توسعه پایدار را هموار نمود. از این رو 

و  شهروندان زندگی در محیط زیستتوجه به ضرورت و اهمیت باالی 
پایدار زیست محیطی صورت گرفته و در پی بررسی و  به تبع آن توسعه

واکاوی سطح پایداری زیست محیطی شهر اردبیل در راسمتای تحقمق 
شهر سبز می باشد، تا از این رهگذر؛ ضممن سمنجش میمزان پایمداری 
زیست محیطی و شناخت موارد و عوامل زمینه ساز شهر سمبز ، مسمیر 

در دوران حرکت بمه سموی حفمظ وضمعیت مسماعد زیسمت محیطمی 
را هموار نماید. بر این مبنما ایمن پمژوهش بمه پساکرونا و توسعه پایدار 

 دنبال پاسخ گویی به سواالت زیر می باشد.
 

شهر  3وضعیت شاخص های پایداری زیست میحطی منطقه  -
 چگونه است؟ 19کووید اردبیل در دوران پاندمی 

شهر  3بندی محالت منطقه پیرو شاخص های مورد مطالعه، اولویت - -
 چگونه است؟ 19کووید اردبیل در دوران پاندمی 

 

   روش انجام تحقیق -1

 محدوده مورد مطالعه   

سیاسی استان اردبیل  –عنوان مرکزیت اداری شهر اردبیل به 
 یافتمه گسمترش شمعاعی صورت در دشتی به همین نام و به
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 1395است. بر اساس آخرین آمارگیری رسمی کشور در سال 
خانوار( و مساحت  158009نفر ) 525702یل جمعیت شهر اردب

هکتار گمزارش شمده اسمت. همننمین بمر  6100آن بیش از 
اساس آخرین گزارشات شهرداری اردبیل، شهر اردبیمل دارای 

-محله شهری ممی 197ناحیه شهری و  44منطقه شهری،  5

محمدوده ممورد مطالعمه  (.81:1397یزدانی و همکماران،باشد )
بیمل ممی باشمد کمه طبمق آخمرین شهر ارد 3پژوهش منطقه 

)متمر  10939296محلمه بما مسماحت  20تقسیم بندی شامل 
می باشد. الزم به ذکر اسمت  از آن  100504مربع(  و جمعیت

جایی کمه شمهرک همای) اسمتانداری، کارکنمان فرمانمداری، 
کارکنان آرتا ماشین و شهرک جهاد( جز شهرک های در حال 

ی از سکنه می باشند لذا احداث می باشند و در حال حاضر خال
  محله به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. 16

 
 موقعیت جغرافیایی شهر اردبیل -1شکل

 

  تجزیه و تحلیل داده هاروش  

تحلیلمی بموده و از نظمر همدف  –تحقیق حاضر از نظر روش  توصیفی 
کاربردی می باشد. برای انجام آن ابتدا مطالعمات اکتشمافی بمه صمورت 

 پیمایش پژوهش عمده بخش سپس، و شده انجام اسنادی ای کتابخانه

 آماری جامعه ی است. شده انجام  پرسشنامه تکمیل طریق از که بوده

مممی دهنممد  تشممکیل شممهر اردبیممل 3را شممهروندان منطقممه  تحقیممق
نمونمه  عنموان نفمر بمه 382کوکران  فرمول اساس برنفر( که 100504)

گیری تصمادفی سماده طبقمه  هنمون روشانتخاب شدند. از آن جایی که 
 480 "پرسمش ناممه و مجموعما 30برای هر محله  بوده لذا شده بندی

 توسمط پرسشمنامه سموال همای محتوای توزیع و تکمیل گردید. روایی

پایمایی  محاسمبه برای و گرفته قرار تائید مورد امر کارشناسان و اساتید
 حجم به ونه اینم روی بر پرسشنامه پیش آزمونی، با ابتدا نیز سئواالت

 آلفای کرونبما  روش به پرسشنامه پایایی سپس و گردید اجرا نفر 30

 سمطح از نشان که آمد دست به 828/0 کلی ضریب و گردید محاسبه

پرسش نامه به روش محقق سماخته و  می باشد. پرسشنامه پایایی باالی
از سواالت به صورت بسته طراحی گردید. برای ارزش گمذاری سمواالت 

= زیاد، 4= متوسط، 3= کم، 2= خیلی کم،1نج گزینه ای لیکرت )طیف پ
  کیفیت محیطی -1شاخص : 5در این راستا  = خیلی زیاد( استفاده شد.5

)بهداشت محیط، آب سالم، دفع زیاله، دفع فاضالب، کیفیت هوا، کارگاه 
حممل و نقمل  -2( کیفیمت منظمر و زیبمایی شمهر و صنایع آلوده کننده،

حمل و نقل هوشمند، فضای مناسب پیماده روی، فضمای  استفاده ازسبز)
مناسب دوچرخه سواری، شبکه راه های سبز، استفاده از حمل و نقل غیر 

فضای سبز )نسبت فضای سبز -3موتوری )پیاده روی، دوچرخه سواری(( 
مصرف انمرهی )کماهش -4به مسکونی، کیفیت پارک ها و فضای سبز( 

صرف انرهی ها حاممل بنمزین، مصرف انرهی های حامل)برق(،کاهش م
استفاده از فناوری اطالعات و  -5کاهش مصرف انرهی های حامل گاز( 

دولت الکترونیک )دسترسی به پورتمال دسمتگاه همای ( )IT)ارتباطالت 
 فمرم همای ادارات دولتمی، خمدمات مشماوره از راه دور، ارائمه اجرایی و

رونیکمی و الکت پلمیس خمدمات آمماری، اطالعمات الکترونیکمی، ارائمه
الکترونیمک از کسب و کارهای آموزش الکترونیک، سمالمت ...(،فرصت 

، رزرو نوبت پزشمکی ، نسمخه خدمات مشاوره الکترونیکی، پروندهقبیل )
. پمس از خریمد و فمروش آنالیمن( کترونیک و.. بانکداری الکترونیمک،ال

 T،و آزممون SPSSافمزاربا اسمتفاده از نرمشاخص سازی، داده ها ابتدا 
ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در اداممه پمس از وزن نمونهک ت

دهی به شاخص های ممورد مطالعمه بما بهمره گیمری از روش آنتروپمی 
 رتبه بندی شدند. COPRASشانون، محالت هدف با استفاده از مدل

 روش آنتروپی شانون
 و ارتباطات علوم در شانون کلود توسط بار اولین برای آنتروپی مفهوم
 علوم مانند مختلف تحقیقاتی زمینه های در گسترده ای طور به بعدها

گرفت.  قرار استفاده مورد گسترده طور به فیزیک اقتصاد، اجتماعی،
 میزان برای است معیاری اطالعات در نظریه آنتروپی بود معتقد شانون

 عدم این که گسسته احتمال توزیع یک توسط شده بیان اطمینان عدم

 Maghsoodi).می شود داده نشان تابع یک صورت بهاطمینان 

and et al,18:2018 .) 

 COPRASمدل 
( که گاهی مدل های MCDM)مدل های تصمیم گیری چند معیاره  

تصمیم گیری چند هدفه و مدل های تجزیه و تحلیل چند شاخصمه نیمز 
نامیده می شوند، در واقع مجموعه ای از روش هایی است که به تصمیم 

ان اجازه می دهد تا با در نظر گرفتن مجموعه ای از معیارها )که گیرندگ
اغلب متضاد( هستند به انتخاب، رتبه بندی، مرتب کردن و یما توصمیف 

 Chandraمجموعه ای از گزینه ها در فرآیند تصمیم گیری بپردازند )

Das et al, 2012:234 برای تصمیم گیری همای چنمد شاخصمه .)
ده اند که هر کدام از آن ها مزایا و محدودیت مدل های بسیاری ارائه ش
(. از  مهم ترین ویژگمی همای ممدل 37:1392هایی دارند )پور طاهری، 

گیری چند شاخصه کوپراس نسبت به دیگر مدل های تصمیم    تصمیم 
 گیری چند شاخصه می توان به این موارد اشاره کرد:

مشخص است که این مدل در مقایسه با ممدل همای دیگمر  -1
ساده تر است و نیاز به زمان  TOPSISو  AHPنون هم

 کمتری برای محاسبات در مقایسه با این روش ها دارد.

کوپراس می تواند یک رتبه بندی کامل از گزینه ها را ارئه   -2
 دهد.

این مدل قادر است هم از معیارهای کمی و هم از معیارهای  -3
 کیفی برای محاسبه معیارها استفاده کند.

ت محاسممبه معیارهممای مثبممت )حممداکثر( و کمموپراس قابلیمم -4
معیارهای منفی )حداقل( را به طور جداگانه در فرآیند ارزابی 

 دارد.

یک ویژگی مهم دیگری کمه باعم  برتمری ممدل تصممیم  -5
گیری کوپراس نسبت به سایر مدل های تصمیم گیری ممی 
شود این است که ممی توانمد درجمه اهمیمت همر گزینمه را 

اساس درصد نشان دهد کمه تما چمه تخمین بزند و آن را بر 
اندازه یک گزینه بهتر یا بمدتر اسمت و از ایمن لحماظ یمک 
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 Muhhinerمقایسه کاملی را میان گزینه ها انجام دهد )

at el,2012:5 .) 

 در زیر مراحل محاسباتی مدل کوپراس آورده شده است.

 گام اول: تشکیل ماتریس اولیه  
 اولین به عنوان میم گیریتص ماتریس معیارها، وزن تعیین از پس

بدین  ماتریس تصمیم گیری، می شود. تشکیل کوپراس، مدل مرحله
 قرار دیگر سمت در معیارها و ماتریس سمت یک در گزینه ها که معنی

 دارند. 

 تجمیعی تصمیم گیری ماتریس تشکیل گام دوم:
 بما نظمرات پاسمخ گویمان با اسمتفاده از میمانگین حسمابی گام، این در

 تجمیع می شود. یکدیگر

 گام سوم: تشکیل ماتریس نرمالیزه شده ) وزن دار(
تصممیم گیمری، بما اسمتفاده از رابطمه  مماتریس کمردن وزن دار بمرای

 مقمادیر مجمموع بمر و شمده ضمرب آنها وزن در گزینه هر ( مقادیر1)

 می شود تقسیم

  = dij                                       (  1رابطه )

 

گزینه به مقدار هر xijام می باشد و iوزن شاخص  qiکه در این فرمول 
 : ازای هر معیار

 

 
 

و  Sj- ) منفی و مثبت معیارهای ارزش محاسبه گام چهارم:
-Sj) 

( و معیارهای 2را با استفاده از رابطه )  sj+در این گام، معیارهای  مثبت  
معیار  از منظور سبه می کنیم.(  محا3را  با استفاده از رابطه )  sj-منفی 
 مطلوبیت میزان آن، افزایش مقدار با که است معیاری ،یا سازگار  مثبت

 مقدار، افزایش با منفی، معیارهای برای اما می کند، پیدا افزایش نیز آن

 مثبت معیارهای کردن تعیین از کاسته می شود. پس مطلوبیت میزان از

 و مثبت معیارهای نهایی ارزش ( باید3)( و2منفی، با استفاده از رابطه ) و
 محاسبه می شود. منفی

Sj+
  رابطه )2(                                                

 

  Sj-                                         (3رابطه )
 

)مقادار  گزیناه هاا نهاایی ارزش گام پنجم: محاسبه

Q)  
محاسمبه ممی شمود.  (Q) گزینمه همر نهمایی گمام، ارزشدر این 

 طبمق سمپس و تقسمیم شمده Sj –بمر  1ابتمدا بخمش ایمن در

ممی گمردد کمه در  محاسمبه گزینمه همر برای Q مقدار (4رابطه )
گزینمه  از یمک همر اهمیمت و ارزش میمزان بیمانگر Q آن مقدار

  است. معیارها برحسب ها
 

 (4)    رابطه 
 

 

 

 

 درجه مطلوبیت گزینه هامشخص کردن ششم: گام
( گزینه ای که درجه مطلوبیت نزدیک به 5استفاده از رابطه )در نهایت با 

 Qیک داشته باشد برترین گزینه است. یعنی کافی است از بین اعداد 
 مقدار کنیم. Qکه در مرحله قبل به دست آمده را تقسیم بر بیشترین 

 میان در و است یرمتغ درصد 100 تا 0 از معیار هر اهمیت درجه کلی

 می شود. تعیین بدترین گزینه و بهترین دامنه این
 

Nj =  × 10                         )5( رابطه                

 یافته های تحقیق:
تک نمونه   Tنتایج آماریهای تحقیق حاضر مشتمل بر دو بخش یافته
اده از مدل و اولویت بندی محالت مورد مطالعه با استف ای

COPRAS  بوده است. ابتدا به منظور سنجش وضعیت پایداری
تک نمونه ای Tاز آزمون  19کووید زیست محیطی در دوران پاندمی 

 گزینه ای 5 طیف از استفاده است. با توجه به اینکه در این آزمون

 شد، داده اختصات به پاسخ ها 5 تا 1 رتبه های و شده استفاده لیکرت

 5 امتیاز و معیار مربوطه از پایداری میزان کمترین ن دهندهنشا 1 امتیاز

 به 3 عدد ترتیب این میزان پایداری است. به نشان دهنده بیشترین

سطح  میانگین و شده گرفته نظر در پاسخ ها نظری میانه عنوان
بر اساس نتایج حاصله از می شود.  مقایسه 3 عدد با آمده پایداری دست

برابر با  میانگین شاخص های مورد مطالعه تک نمونه ای  Tآزمون 
در این میان کمترین  و در حد متوسط ارزیابی شده است. 027/3

( و بیشترین میانگین مربوط به 60/2میانگین مربوط به فضای سبز )
شکل ( می باشد. 510/3)استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات

 Tاساس آزمون بر  میانگین شاخص های پایداری زیست محیطی را 2

 نشان می دهد.

 
 میانگین شاخص های پایداری زیست محیطی -4شکل 

 (یافته های مستخرج از پرسش نامه)منبع : 
 

شهر اردبیل با استفاده از مدل  3رتبه بندی محالت منطقه 
COPRAS 

 پی برد بدین معنی که با محالت وضعیت به می توان رتبه بندی با
 از محالت از دسته مقایسه تطبیقی می توان متوجه شد که کدام

و کدام دسته در وضعیت نامطلوبی به سر  برخوردارند مناسبی وضعیت
می برند تا تدابیر الزم در این مورد اتخاد شود. بر این مبنا در این 

به اولویت بندی محالت مورد  COPRASپژوهش با استفاده از مدل 
در دامه نتایج حاصله از پیاده سازی این مدل  ه است.مطالعه پرداخته شد

 مقایسه و بررسی به منظور آورده شده است.  Excelدر محیط 

 پاسخ ابتدا شاخص های پایداری زیست محیطی از نظر محالت

به   Excelنرم افزار  در پاسخ ها میانگین و شده گردآوری شهروندان
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مراحل محاسباتی مدل  . و پس از طیگردید وارد خام ماتریس عنوان
COPRAS  خروجی نهایی به آمده از این تکنیک در چجدول زیر

 قابل مشاهده است. 
 

پایداری  شاخص اساس بر محالت مورد مطالعه  بندی رتبه -1جدول

 در راستای تحقق شهر سبز 19زیست محیطی در دوران پاندمی کووید 

یرتبه بند  Nj Qj محله 

1 100 297/0  شهرک رضوان 

2 390/94  315/0  شهرک آزادی 

3 902/90  286/0  شهرک آزادگان 

4 717/89  282/0  شهرک حافظ 

5 707/87  243/0  شهرک امام رضا )ع( 

6 152/80  243/0  شهرک جانبازان 

7 

310/77  252/0 فاز یک شهرک  
 کارشناسان

310/77  067/0 فاز دو شهرک  
 کارشناسان

8 
869/74  276/0 فاز سه شهرک  

 کارشناسان

9 011/48 236/0  شهرک نیایش 

10 510/41  048/0  شهرک نادری 

11 128/35  151/0  نیستان 

12 897/31  131/0  گلسار 

13 955/30  111/0  شهرک باهنر 

14 286/21  100/0  محله مالباشی 

15 386/15  097/0  محله مالیوسف 

 (1399،محاسبات نگارندگانمنبع:)

ضعیت را به لحاظ معیارها در مدل کوپراس، گزینه ای که بهترین و
مشخص می شوند که برابر با  Njداشته باشد، با باالترین درجه اهمیت 

 100برابر با  Njدرصد است؛ بر این اساس شهرک رضوان با  100
درصد به لحاظ شاخص های پایداری زیست میحطی بهترین وضعیت را  

های  شهر اردبیل داراست و بعد از آن شهرک 3در بین محالت منطقه 
آزادی، آزادگان، حافظ و شهرک امام رضا )ع( در مرتبه دوم تا چهارم 
وضعیت مطلوب قرار دارند و محالت مالباشی و مالیوسف با کسب 

 . به طورکلیپایین ترین درصد در نامطلوب ترین وضعیت قرار گرفته اند

 میدانی توجه به وضعیت محالت که در بررسی شهروندان با نظرات

 چندانی اختالف موجود شرایط با و دارد مطابقت است مشاهده شده

بر اساس مطالعات میدانی و اظهار نظرات پاسخ گویان، از بین  .ندارد
متغیرهای با تاثیر گذاری مثبت بر سطح پایداری زیست محیطی شهرک 
، های )آزادی، آزادگان، حافظ و رضوان( می توان به کیفیت محیطی

د پارک حافظ، پارک رضوان و پارک ، و همننین وجوITاستفاده از 
آذربایجان در نزدیکی این شهرک ها اشاره کرد. با توجه به اینکه این 
شهرک ها جزو محالت برخوردار شهری می باشند لذا سطح پایداری 
مطلوبی دارند. در مقابل از موثرترین عوامل موثر در ناپایداری زیست 

به سطح نازل کیفیت محیطی محالت دارای وضعیت نامطلوب می توان 
 جمع آوری به نکردن ماموران شهرداری محیطی علی الخصوت توجه

زباله ها، بوی نامطبوع ناشی از فاضالب ها ، نبود پارک و فضای سبز، 
تخلیه نخاله های ساختمانی در زمین های بایر، نارسایی در زمینه کیفیت 

ف به دلیل منظر و زیبایی شهر اشاره نمود. محالت مالباشی و مالیوس

اینکه جزوسکونتگاه های غیررسمی می باشند لذا در زمره آسیب 
 پذیرترین محالت قرار می گیرند. 

بحث و نتیجه گیری-3  
و فعالیت های  نقش محوری شهرها در تخریب محیط زیست از یک سو

انسانی از سوی دیگر محیط زیست را تحت تاثیر قرار داده است. پایداری 
ن یکی از مهم ترین ابعاد توسعه پایدار نقش به زیست محیطی به عنوا

با توجه به سزایی در رونق بخشیدن به توسعه پایداری شهری دارد. 
 یا و توقفشیوع ویروس کرونا، علی رغم تاثیرات منفی این پاندمی، 

 در عرصه مثبتی تاثیرات فعالیت ها در سطح شهر، از بسیاری کاهش

آن به عنوان فرصتی جهت  داشته است و می توان از زیست محیط
بازیابی شهر سبز بهره برده و مسیر نیل به توسعه پایدار را هموار نمود. با 

این پژوهش توجه به اهمیت پایداری زیست محیطی و تحقق شهرسبز 
باهدف سنجش پایداری زیست محیطی شهر اردبیل در دوران پاندمی 

ر اساس یافته در راستای تحقق شهر سبز انجام شده است. ب 19کووید 
برابر با  شاخص های مورد مطالعه تک نمونه ای  Tهای حاصل از 

در این میان محالت باهنر، مالباشی و در حد متوسط می باشد.  027/3
و مالیوسف به دلیل اینکه جز محالت فرودست شهری می باشند 

شهر  3بیشترین تاثیر منفی را بر میزان پایداری زیست محیطی منطقه 
اشته اند. پس از تعیین وضعیت شاخص های مورد مطالعه با اردبیل د

تک نمونه ای محالت منطقه مورد مطالعه با  Tاستفاده از آزمون 
 به دهی وزن برای و رتبه بندی شدند COPRASاستفاده از مدل 

بر اساس مدل  .گردید استفاده شانون آنتروپی روش شاخص ها از
درصد به لحاظ شاخص  100برابر با  Njکوپراس شهرک رضوان با 

در بین محالت منطقه  داری زیست میحطی بهترین وضعیت راهای پای
شهر اردبیل داراست و بعد از آن شهرک های آزادی، آزادگان، حافظ و  3

شهرک امام رضا )ع( در مرتبه دوم تا چهارم وضعیت مطلوب قرار دارند و 
نامطلوب  محالت مالباشی و مالیوسف با کسب پایین ترین درصد در

فاز یک کارشناسان و فاز دو کارشناسان نیز  .ترین وضعیت قرار گرفته اند
 دالیل مهم ترینبا کسب امتیاز یکسان دارای وضعیت مشابه می باشند. 

پایداری زیست  سطح بودن پایین به خصوت و محالت بین تفاوت
نارسایی توجه  با رتبه پایین را می توان در محالت بین در محیطی

زباله ها، بوی نامطبوع ناشی از  جمع آوری به وران شهرداریمام
فاضالب ها ، نبود پارک و فضای سبز، تخلیه نخاله های ساختمانی در 
 زمین های بایر، نارسایی در زمینه کیفیت منظر و زیبایی شهر و...

یافته های این پژوهش از یک سو با پژوهش عامری سیاهوئی و دانست. 
( 1398(، یزدانی و همکاران )1392ملکی و احمدی )( ، 1390همکاران )

هم سو است که معتقدند عامل فاصله از مرکز، در پایداری نواحی 
شود. نتایج مختلف مؤثر است و با دور شدن از مرکز، پایداری کمتر می

پژوهش حاضر نیز مصداق این امر را در مورد شهرک ها و محالت 
محالتی همنون مالباشی و منطقه سه شهر اردبیل نشان می دهد؛ 

مالیوسف، شهرک باهنر، گلسار نسبت به شهرک هایی که در مرکز قرار 
گرفته اند دارای در وضعیت نامطلوب و ناپایدار زیست محیطی می 

( هم 1398باشند. از دیگر سو با نتایج پژوهش شعبانی و همکاران )
مبنای  خوانی دارد که  برنامه ریزی و مدیریت شهری در شهر سبز بر

مدیریت اکولوهیکی است که با تطبیق شاخص های زیست محیطی به 
 دردنبال پایداری اکولوهیکی و به تبع آن توسعه پایدار شهری است. 

 اتخاذ نمایند تدابیری باید شهری مجموع با توجه تفاوت محالت مدیران

 محالتی که در به خصوت وضعیت پایداری زیست محیطی را  تا

منوط به  ببخشند. تسریع روند این مهم بهبود دارند ارقر بدتری وضعیت
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همکاری دوسویه بین مدیران و مسئوالن شهری و مشارکت شهروندان 
با توجه به نتایج تحقیق حاضر راهکارهای زیر جهت تحقق می باشد. 

 : شهر سبز پیشنهاد می گردد
 جمع آوری زمان به خصوت بهداشتی محالت وضعیت به رسیدگی

، ITهای استفاده از  زیرساخت و خدمات آنها، توسع  دفع و زباله ها
در زمینه های مختلف،  ITفرهنگ سازی مقبولیت استفاده شهروندان از 

سبز، احداث پارک در محالت محروم  فضای پارک ها و وضعیت بهبود

مالیوسف و مالباشی، توسعه حمل و نقل سبز از طریق گسترش شبکه 
های مسیرهای دوچرخه سواری و پیاده  راه های سبز، توسعه زیرساخت

روی و...، فرهنگ سازی جهت استفاده از حمل و نقل غیرموتوری، 
ها، تشویق  محله نظافت سطح افزایش مدیریت صحیح پسماند،

شهروندان در زمینه صرفه جویی در مصرف انرهی برق، پیوند انسان و 
ت، ایجاد محیط با افزایش فضای سبز و پارک برای گذران اوقات فراغ

 فرصت کسب و کارهای مجازی
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