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رتبهبندی پایداری محیط زیست در استانهای منتخب ایران:
مقایسه روش  AHPو TOPSIS
فیروز فالحي ،محمدباقر بهشتي و سیده اسراء مرعشي 
تاريخ وصول1395/9/9 :

تاريخ پذيرش1395/12/2 :

چکیده:
بررسی وضعیت پایداری محیط زیست از جمله مسائلی است که برای رسیدن به توسعه پایدار
بسیار حائز اهمیت است .به این منظور در مطالعه حاضر پایداری محیط زیست برخی از
استانهای کشور با استفاده از دو روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPو تاپسیس
( )TOPSISدر سالهای  5831و  5831مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است .بر اساس
نتایج حاصل از روش تحلیل سلسله مراتبی ،پایدارترین و ناپایدارترین استانهای کشور در
سال  5831استانهای کرمانشاه و مرکزی و در سال  5831استانهای آذربایجان شرقی و
کرمان می باشند .در عین حال نتایج روش تاپسیس بیانگر این نکته است که در سال 5831
استانهای گلستان و اردبیل و در سال  5831استانهای گلستان و کرمان به ترتیب پایدارترین
و ناپایدارترین استانهای کشور بودهاند .نتایج بررسیها نشان میدهد با وجود اینکه هر دو
روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در اولویتبندی استانهای کشور روشهای مناسبی
هستند ،منتها نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی از دقت و اطمینان باالتری برخوردار بوده و
این روش به عنوان روش مطلوب پیشنهاد میگردد.
طبقهبندی Q56 ،Q01 ،C61 :JEL

واژههای کلیدی :توسعه پايدار ،پايداري محیط زيست ،فرآيند تحلیل سلسله مراتبي ،تاپسیس

 به ترتیب ،دانشیار (نويسنده مسئول) ،استاد و کارشناسي ارشد توسعه اقتصادي و برنامهريزي دانشکده اقتصاد،
()ffallahi@tabrizu.ac.ir
مديريت و بازرگاني ،دانشگاه تبريز ايران.
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 -5مقدمه
پايدار1

برانتلند2

( )1999مطرح گرديد و در
نخستین بار در مجمع
مفهوم توسعه
کنفرانس زمین 3در ريو )1992( 1به طور بینالمللي پذيرفته شد (لیو و همکاران5
 ،2009ص  .)292قابل قبولترين تعريف از توسعه پايدار ،تعريفي است که در گزارش
برانتلند ارائه شده است .طبق اين گزارش ،توسعه پايدار توسعهاي است که نیازهاي
فعلي بشر را برآورده سازد ،بدون اينکه به توانايي نسل بعد براي برآوردن احتیاجات
آنها آسیبي وارد نمايد (موري و کريستودولو ،2011 2ص  .)2توسعه پايدار را بايد
چالش اصلي بشر براي بهبود شرايط زندگي در هزارهي سوم نامید که براي رسیدن به
آن الگوها و چشماندازهاي متعددي در اکثر کشورها تدوين و ترسیم شده است.
بازنگري ادبیات توسعه پايدار و اکثر چشماندازهاي تدوين شده براي توسعه پايدار نشان
ميدهد که در آمارهاي وسیعي سه رکن اساسي براي توسعه پايدار در نظر گرفته شده
است :توسعه مطلوب اقتصادي ،حفاظت از محیط زيست و عدالت اجتماعي (آدامز9
 ،2009ص .)191
بررسي پايداري زيستمحیطي که يکي از ارکان اصلي توسعه پايدار به شمار
مي آيد بین کشورهاي جهان و همچنین مناطق يک کشور از جمله مسائلي است که
در قرن حاضر ذهن بسیاري از پژوهشگران را در سطح بینالمللي و ملي به خود معطوف
کرده است .فقدان اطالعات محیط زيستي در سطح ملي به خصوص در کشورهاي در
حال توسعه از جمله مواردي است که به عنوان يک چالش براي برنامهريزان مطرح
ميگردد.
ايران نیز از جمله کشورهايي است که داراي تنوع زيستي و شرايط آب و هوايي
و اقلیمي گوناگون است .بر همین اساس شناسايي ويژگيهاي خاص هر منطقه از منظر
محیط زيستي براي رسیدن به توسعه پايدار ضروري به نظر ميرسد .با توجه به اهمیت
مناطق مختلف کشور و تفاوت استانها ،در اين تحقیق به بررسي ارزيابي پايداري
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شاخصهاي 

محیط زيست براي  15استان کشور و رتبهبندي آنها بر اساس برخي از
زيستمحیطي طي سالهاي  1395و  1390پرداخته خواهد شد.
در اين راستا اهداف اين تحقیق عبارتاند از :تعیین وضعیت پايداري محیط
زيست استانهاي کشور؛ تعیین عوامل و متغیرهاي مؤثر در پايداري محیط زيست
کشور؛ مقايسه و رتبهبندي استانهاي کشور بر اساس وضعیت محیط زيستي طي
سالهاي  1395و  1390و اولويتبندي رسیدگي به استانهاي کشور.
با توجه به اهداف فوق ،سواالتي که در اين مطالعه تالش شده تا به آنها پاسخ
داده شود عبارتاند از )1 :وضعیت پايداري محیط زيست استانهاي کشور چگونه
است؟  )2کدام عوامل و متغیرها در پايداري زيستمحیطي استانهاي کشور مؤثرتر
ميباشند؟  )3رتبهبندي استانهاي کشور بر اساس وضعیت محیط زيست استانهاي
کشور چگونه است؟  )1اولويتبندي در رسیدگي به استانهاي کشور براي رسیدن به
توسعه پايدار چگونه است؟
اين مقاله در 9بخش تنظیم شده است .بعد از بیان مقدمه در بخش اول ،در
بخش  2مباني نظري و پیشینه تحقیق آورده شده است .در بخشهاي 3و  1به تشريح
الگوي تحقیق و دادهها و نتايج تحقیق پرداخته شده است .رتبهبندي استانهاي کشور
بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبي و تاپسیس به ترتیب در بخشهاي  5و  2آورده
شده است و نهايتاً در بخش  9جمع بندي نتايج انجام شده است.
 -2مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته
در اين بخش به بررسي مباني نظري و برخي از مهمترين عوامل تأثیرگذار بر پايداري
محیط زيست پرداخته ميشود.
 -درآمد و محیطزیست

سیمون کوزنتس )1955( 9رابطهي بین درآمد سرانه و نابرابري درآمد را به صورت يک
 Uمعکوس بیان ميکند .به اين صورت که با افزايش درآمد سرانه ،نابرابري درآمد در
ابتدا افزايش مييابد و بعد از رسیدن به سطح معیني از درآمد – نقطه بازگشت-9
شروع به کاهش ميکند .در دههي  1990و پس از آن ،منحني کوزنتس مفهوم تازهاي
پیدا کرد .شواهد نشان ميدهد که بین سطح تخريب محیط زيست و درآمد سرانه
Kuznets
Turning Point
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رابطهي  Uمعکوس مشابه رابطهي بین درآمد سرانه و نابرابري درآمد در منحني
کوزنتس اولیه وجود دارد .پس از آن منحني کوزنتس براي توصیف رابطهي بین سطوح
کیفیت محیط زيست و درآمد سرانه مورد توجه قرار گرفت و براي اولین بار در
مطالعهي پاناياتو )1993( 10تحت عنوان منحني زيستمحیطي کوزنتس (11)EKC
نامیده شد.
مطابق اين منحني ،در مراحل اولیهي رشد اقتصادي ،به دلیل پايین بودن آگاهي
نسبت به مشکالت زيستمحیطي ،توجه به محیط زيست اهمیت چنداني ندارد و
تکنولوژيهاي دوستدار محیط زيست نیز در دسترس نميباشد ،به نحوي که با افزايش
درآمد ،تخريب محیط زيست نیز افزايش مييابد .اما پس از رسیدن به سطح معیني از
درآمد و با افزايش آگاهي نسبت به مشکالت زيستمحیطي و نیز در دسترس قرار
گرفتن فناوريهاي سازگار با محیط زيست ،تخريب محیط زيست شروع به کاهش
ميکند( .ديندا ،2001 12صص .)131 -133
 -انرژی ،رشد اقتصادی و محیط زیست

ادبیات اقتصادي حاکي از وجود ارتباط قوي بین سطح فعالیتهاي اقتصادي و مصرف
انرژي است .زيرا انرژي به عنوان نیرو محرکه اکثر فعالیتهاي تولیدي و خدماتي،
جايگاه ويژهاي در رشد و توسعهي اقتصادي دارد .استرن ،)1993( 13به نقل از
اقتصاددانان اکولوژيک مانند آيرس و ناير ،)1991( 11بیان ميکند که در مدل
بیوفیزيکي رشد ،انرژي تنها و مهمترين عامل رشد است ،به طوري که از نظر وي نیروي
کار و سرمايه عوامل واسطهاي هستند که براي استفاده به انرژي نیاز دارند .در حالي
که ديدگاه اقتصاددانان نئوکالسیک مانند برنت )1999( 15و دنیسون،1999( 12
 ،)1995مخالف اقتصاددانان اکولوژيک ميباشد .نئوکالسیکها معتقدند که انرژي از
طريق تأثیري که بر نیروي کار و سرمايه ميگذارد ،به طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادي
مؤثر است و مستقیماً اثري بر رشد اقتصادي ندارد (آرمن و زارع  ،1399ص .)29
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خاطر نشان ميسازد که مصرف بيرويهي انرژي ،به ويژه سوختهاي فسیلي ،به منظور 

تحقق هدف رشد اقتصادي و نیز عدم کارايي در مصرف آن باعث افزايش آلودگي محیط
زيست ميشود ،به طوري که يکي از عوامل مهم آلودگي هوا ،انتشار گاز دياکسیدکربن
ميباشد که در اثر مصرف سوختهاي فسیلي در بخشهاي تولیدي ،تجاري ،خدماتي،
خانگي و  ...تولید ميشود (عالم و همکاران ،2009 19ص .)929
 -رشد جمعیت و محیط زیست

در بحثهاي محیط زيستي ،جمعیت به عنوان يکي از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت
محیط زيست معرفي شده است .مالتوس 19استدالل ميکند که جمعیت يک کشور با
نرخ هندسي افزايش يافته و هر  30الي  10سال يک بار ،دو برابر ميشود .در عین
حال به دلیل بازده نزولي عامل ثابت يعني زمین ،منابع غذايي فقط به شکل عددي19
(حسابي) رشد ميکنند .افزايش بيرويه جمعیت در زمان نامعلومي بر تأمین غذا سبقت
خواهد گرفت که منجر به سقوط سطح زندگي خواهد شد (جولي ،1991 20ص .)29
در مقابل بوسرآپ )1991 ،1925( 21بر نوآوري و تشديد زمین به عنوان واکنشي به
رشد جمعیت تأکید مينمايد .او استدالل ميکند که با افزايش تعداد افراد در هر واحد
زمین ،بازده زمین به ازاي هر ساعت کار ،کمکم افت پیدا ميکند ،در نتیجه جهت
تأمین نیازهاي اين افراد اضافه ،اعمال فشار بر زمین افزايش مييابد .تالش براي
بهرهبرداري بیشتر از هر واحد زمین منجر به انطباق يا نوآوري فناوري جديد و متعاقب
آن تشديد کاربري اراضي ميشود .تشديد کاربري زمین در چندين مرحله از دورههاي
کاهندهي آيش تا چرخههاي متعدد کشت رخ ميدهد (همان ،ص .)21
در زمینه پايداري محیط زيست مطالعاتي صورت گرفته است که در ذيل به
برخي از آنها اشاره ميشود:
ژو و همکاران )2002( 22با استفاده از الگوي واکنش نسبت به تغییر در وضعیت محیط
زيست و ارزيابي روند کمي شاخص پايداري محیط زيست پکن طي دوره -2003
 1993به ارائه مدلي براي اندازهگیري پايداري محیط زيست پکن پرداختهاند .نتايج
17
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مطالعه آنها نشان ميدهد که روند کلي پايداري زيستمحیطي پکن در دهه 1990
بهتر از دهه  1990بوده و در دهه  2000نسبت به دهه قبل کمي بهبود يافته است
ولي پکن همچنان از توسعه پايدار زيستمحیطي به دور است.
يو و ون )2010( 23در مقالهاي با عنوان ارزيابي پايداري محیط زيست شهري در
چین با استفاده از تحلیل پوششي دادهها ،21به ارزيابي و بررسي پايداري زيستمحیطي
 12شهرستان چین براي سال  2009پرداختهاند .در اين مقايسه از شاخصهاي تولید
ناخالص داخلي سرانه ،مقیاس شهر و ساختار صنعتي به عنوان عوامل مؤثر بر پايداري
محیط زيست اشاره شده است .نتايج نشان ميدهد که  %21از شهرهاي مورد بررسي
(پکن ،هوهوت و  )...از لحاظ محیط زيستي نسبتاً پايدار ميباشند و رومچي از نظر
بهرهوري در ردهي آخر اين مقايسه قرار دارد .همچنین شاخصهاي در نظر گرفته شده
اثر بسیار مهمي در پايداري محیط زيست شهري دارند و نهايتاً اينکه از لحاظ پايداري
زيستمحیطي ،شهرهاي جنوب شرقي  2منطقه برتر چین را تشکیل داده و شهرهاي
اطراف منطقه بوهاي به سرعت در حال نزديک شدن به محیط زيست پايدار ميباشند.
کارا و کونهي )2012( 25در مطالعه خود به اندازهگیري و مقايسه پايداري در
سطح منطقهاي در ترکیه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبي ()AHP22
پرداختهاند .اين مقايسه در مناطق انتخابي و استانهاي اين مناطق بر اساس يازده
معیار انجام شده است .نتايج نشان ميدهد در سال  2009در سطح  NUTS2شهر
استانبول رتبهي اول پايداري زيستمحیط را دارد و تکیرداغ ،اديرن و کیرکالرلي در
رتبههاي آخر مناطق از نظر پايداري زيستمحیطي قرار دارند .از طرف ديگر در سطح
 NUTS3بولو باالترين رتبه را دارد و استانهايي هم که کمترين رتبه از نظر پايداري
را دارند عبارتاند از :تکیر داغ ،کوجائلي و استانبول.
ساينايوکي و همکاران )2011( 29به بررسي تأثیر توسعه مناطق تجاري بر
پايداري محیط زيست در فنالند پرداختهاند .براي اين منظور سه پروژه بازسازي شده
شهري مورد مطالعه قرار گرفته است .نتايج نشان ميدهد يک مدل فرآيند توسعه
مشاهده شده است که بر اساس آن ،عليرغم اينکه توجه به پايداري محیط زيست در
23
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پروسه 

موارد مورد مطالعه کم بوده و مالحظات زيستمحیطي فقط در ابتدا و انتهاي
برنامهريزي شده مدنظر قرار گرفته است ،پايداري زيستمحیطي در مناطق شهري با
تراکم بیشتر رواج بیشتري پیدا ميکند.
بريماني و اصغري لفمجاني ( )1399در مطالعه خود به بررسي شدت ناپايداري
زيستمحیطي براي  101روستاي استان سیستان و بلوچستان در بازهي زماني -1399
 1392با استفاده از مدل ارزيابي چند معیاري پرداختهاند .در تحقیق آنها براي تعیین
شدت ناپايداري از  25شاخص اصلي استفاده شده است .نتايج بیانگر آن است که
ناپايداري زيستمحیطي در  19/9درصد از روستاهاي استان کم يا متوسط و در 91/2
درصد از روستاها بسیار شديد ميباشد.
حسینزاده و همکاران ( )1390به ارزيابي و اولويتبندي پايداري زيستمحیطي
شهر بندر ترکمن با استفاده از  22شاخص پرداختهاند .نتايج به دست آمده نشان
ميدهد از بین نواحي پنجگانه بندر ترکمن ،ناحیه  5در اولويت نخست و نواحي ،1 ،1
 3و  2در اولويتهاي بعدي از نظر پايداري زيستمحیطي قرار دارند .با آگاهي از
وضعیت پايداري زيستمحیطي نواحي مختلف شهري و شناخت وضع موجود ميتوان
نقش مهمي در ارتقاي مديريت و برنامهريزي و تخصیص بهینه منابع جهت بهبود رفاه
ساکنین و حل مشکالت آنها داشت.
ملکي و همکاران ( )1393با استفاده از دادههاي آماري سال  1390به بررسي
متغیرهاي توسعه پايدار زيستمحیطي و ارزيابي توان پايداري در شهرستانهاي استان
خوزستان با استفاده از روش تاپسیس 29پرداختهاند .نتايج حاکي از آن است که
شهرستانهاي ايذه ،دزفول ،انديمشک ،اللي و مسجدسلیمان از نظر توسعه
زيستمحیطي در رتبههاي باالتر از ديگرشهرستانهاي استان قرار دارند .همچنین
نتیجه تحقیق بیانگر برتري شمال استان از جنوب آن از نظر توسعه زيستمحیطي
ميباشد .اما بین شرق و غرب استان با وجود برتري نسبي شرق استان بر غرب آن
تفاوت محسوسي مشاهده نشده است .با توجه به نتايج ضريب همبستگي پیرسون29
نیز ،رابطه معناداري بین توسعه زيستمحیطي و میزان جمعیت شهرستانها و نرخ
شهرنشیني مشاهده نشده است.

Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution
Pearson Correlation Coefficient

28
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با توجه به پیشینه مطالعات صورت گرفته ،ميتوان گفت در تحقیقات صورت
گرفته در داخل کشور تا کنون مقايسه بین استاني صورت نگرفته است .تا جايي که
بررسيهاي نگارندگان نشان ميدهد تحقیق حاضر به لحاظ بررسي و ارزيابي پايداري
محیط زيست در سطح بین استاني با استفاده از روشهاي تحلیل سلسله مراتبي و
تاپسیس براي نخستین بار در داخل کشور صورت ميپذيرد.
 -8روش پژوهش
در مطالعه حاضر از دو روش  AHPو  TOPSISبراي رتبه بندي استانها از نظر پايداري
زيستمحیطي استفاده شده است که در ادامه به طور اختصار اين دو روش توضیح داده
ميشوند.
 -5-8روش تحلیل سلسله مراتبی

روش  AHPتوسط فردي عراقي به نام توماس ساعتي 30در دههي  1990پیشنهاد
شد .اين فرآيند تصمیمگیرندگان را ياري ميکند تا اولويتها را بر اساس اهداف ،دانش
و تجربهي خود تنظیم نمايند؛ به نحوي که احساسات و قضاوتهاي خود را به طور
کامل در نظر گیرند (مؤمني ،1392ص  )10براي حل يک مسئله با تصمیمگیري
گامهاي زير بايد برداشته شود:
 -ساختن سلسله مراتبی

سلسله مراتبي يک نمايش گرافیکي از مسأله پیچیدهي واقعي ميباشد که در رأس آن
هدف کلي مسأله و در سطوح بعدي معیارها و گزينهها قرار دارند.
يک فرم کلي از سلسله مراتبي در کارپال )1991( 31به صورت زير آمده است:

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



مأخذ :قدسيپور  ،1392ص 30

 -محاسبهی وزن

محاسبهي وزن در فرآيند تحلیل سلسله مراتبي در دو قسمت جداگانه وزن نسبي و
وزن نهايي مورد بحث قرار ميگیرد .وزن نسبي از ماتريس مقايسه زوجي به دست
ميآيد در حالي که وزن مطلق رتبهي نهايي هر گزينه ميباشد که از تلفیق وزنهاي
نسبي محاسبه ميگردد.
در فرآيند تحلیل سلسله مراتبي ابتدا عناصر به صورت زوجي مقايسه شده و
ماتريس مقايسهي زوجي تشکیل ميگردد ،سپس با استفاده از اين ماتريس وزن نسبي
عناصر محاسبه ميگردد .به طور کلي ،يک ماتريس مقايسهي زوجي به صورت زير
نشان داده ميشود که در آن  aijترجیح عنصر  iام نسبت به عنصر  jام است .با مشخص
بودن  aijها ،وزن عناصر يعني  wiها بدست ميآيد:
()1

𝑛 𝑖 , 𝑗 = 1, 2, ⋯ ,

𝑛𝑎1
𝑛𝑎2
] 𝑗𝑖𝑎[ = 𝐴 ] ⋮
𝑛𝑛𝑎

…
…
⋮

𝑎12
𝑎22
⋮
𝑎𝑛2

𝑎11
𝑎21
⋮ [=𝐴
𝑎𝑛1

هر ماتريس مقايسه زوجي ممکن است سازگار يا ناسازگار باشد ،در حالتيکه اين
ماتريس سازگار باشد محاسبهي وزن ( )Wiساده بوده و از نرمالیزه کردن عناصر هر
ستون به دست ميآيد .اما در حالتي که ماتريس ناسازگار باشد ،محاسبهي وزن ساده
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نبوده و براي به دست آوردن آن از روشهاي ديگري استفاده ميشود (قدسيپور
 ،1392صص .)11-10
 -2-8روش تاپسیس

مدل  TOPSISتوسط هوانگ و يون 32در سال  ،1991پیشنهاد شد .اين مدل يکي از
بهترين مدلهاي تصمیمگیري چند شاخصه است و از آن ،استفادهي زيادي ميشود،
در اين روش نیز  mگزينه به وسیلهي  nشاخص مورد ارزيابي قرار ميگیرد (مؤمني
 ،1392ص  .)21اساس اين تکنیک ،بر اين مفهوم استوار است که عالوه بر در نظر
گرفتن فاصله يک گزينه  Aiاز نقطه ايدهآل مثبت ،فاصله آن از نقطه ايدهآل منفي هم
در نظر گرفته ميشود .بدان معني که گزينهي انتخابي بايد داراي کمترين فاصله از راه
حل ايدهآل مثبت بوده و در عین حال داراي دورترين فاصله از راه حل ايدهآل منفي
باشد.
حل مسأله با اين روش مستلزم طي شش گام زير است:
قدم اول :کمي و بيمقیاسسازي ماتريس تصمیم (.)N
قدم دوم :ايجاد ماتريس (بي مقیاس) وزين با مفروض بودن بردار  wبه عنوان ورودي
به الگوريتم:
𝑛×𝑛𝑊  = 𝑉 = 𝑁𝐷 .ماتريس بيمقیاس وزين

()2

قدم سوم :مشخص نمودن راه حل ايدهآل مثبت ( )A+و راه حل ايدهآل منفي (:)A-
()3

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

()1

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

قدم چهارم :محاسبه اندازه جدايي (فاصله)
فاصله گزينه  iام با ايدهآلها با استفاده از روش اقلیدسي بدين قرار است:
()5
() 2

./5

𝑚  = {∑𝑛𝑗=1(𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗+ )2 } ; 𝑖 = 1,2, … ,فاصله گزينه 𝑖 ام از ايدهآل = 𝑑𝑖+
./5

𝑚  = {∑𝑛𝑗=1(𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗− )2 } ; 𝑖 = 1,2, … ,فاصله گزينه 𝑖 ام از ايدهآل منفي = 𝑑𝑖−

قدم پنجم :محاسبه نزديکي نسبي  Aiبه راه حل ايدهآل مثبت:
Hwang and Yoon
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()9

𝑖 = 1,2, …,

;

; 0 ≤ 𝐶𝐿𝑖+ ≤ 1

𝑑

𝑖−
) 𝑑 𝐶𝐿𝑖+ = (𝑑 +
𝑖+
𝑖−

قدم ششم :رتبهبندي گزينهها .هر گزينهاي که  CLi+آن بزرگتر باشد ،بهتر است
(مؤمني  ،1392ص  25-21و اصغرپور  ،1393صص .)221-220
 -1دادهها و نتایج
با در نظر گرفتن شرايط اقلیمي و آب و هوايي گوناگون مناطق مختلف کشور ايران و
تفاوت اين مناطق از منظر محیط زيستي تالش بر اين بود تا بیشترين تعداد از استانها
مورد مطالعه قرار گیرد .منتها به دلیل فقدان آمار و اطالعات زيستمحیطي در برخي
از استانها ،نهايتا استانهايي در نظر گرفته شدهاند که دادههاي آماري بیشتري براي
انتخاب شاخصهاي زيستمحیطي مشابه در اين تحقیق را داشته باشند .بنابراين در
مطالعه حاضر استانهاي آذربايجان شرقي ،آذربايجان غربي ،اردبیل ،اصفهان ،تهران،
خوزستان ،سمنان ،فارس ،کرمان ،کرمانشاه ،کهگیلويه و بوير احمد ،گلستان ،گیالن،
مرکزي و يزد مورد بررسي قرار ميگیرند.
ارزيابي و رتبهبندي استانها با استفاده از دو روش تحلیل سلسله مراتبي و
تاپسیس صورت گرفته است .آزمون تحلیل سلسله مراتبي در محیط نرم افزار
 EXPERT CHOICE 11و آزمون تاپسیس با استفاده از نرم افزار MATLAB
 2013کدنويسي شده است.
لیست معیارهاي اصلي و فرعي استفاده شده در اين تحقیق که شامل  10معیار
اصلي و  11زيرمعیار ميباشد ،در جدول ( )1آورده شده است .به عنوان مثال ،معیار
اصلي کشاورزي داراي دو زيرمعیار کود شیمیايي و سموم کشاورزي ،معیار مساحت
جنگلکاري فاقد زير معیار و معیار حفاظت از مراتع داراي  1زيرمعیار کپهکاري و
کشت مستقیم ،ذخیره نزوالت آسماني ،احداث آبشخور و ممیزي و تنسیق مرتع
ميباشد .شاخصهاي ذکر شده با بهرهگیري از گزارشات EPI33و  ESI31و همچنین
مقاالت علمي مرتبط با محیط زيست در نظر گرفته شدهاند.
دادههاي مربوط به معیارهاي فوق با استفاده از سالنامههاي آماري استانها،
ترازنامه انرژي و نتايج سرشماري نفوس و مسکن براي سالهاي  1395و 1390
گردآوري شده است .رتبهبندي استانها از نظر پايداري محیط زيست با استفاده از
Environmental Performance Index
Environmental Sustainability Index
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معیارهاي ذکر شده در اين دو سال انجام شده و روند تغییر پايداري در اين بازه مقايسه
خواهد شد.
جدول  ،1وزن (درجه ارجحیت) هر يک از معیارها و زيرمعیارها را بر اساس روش
مقايسه زوجي نشان ميدهد .درجه اهمیت معیارها و زيرمعیارها با نظرسنجي از
کارشناسان و متخصصین حوزه محیط زيست به دست آمده است .براي اين منظور
ابتدا پرسشنامهاي طراحي شد و از تعدادي از متخصصین و کارشناسان حوزهي محیط
زيست در سراسر کشور درخواست گرديد تا نظر خود را نسبت به اهمیت يا برتري يک
معیار نسبت به معیار ديگر با نشان دادن عددي از  1تا  9بیان کنند .سپس نرخ
ناسازگاري معیارها و زيرمعیارها مشخص شده و از پرسشنامههايي که نرخ ناسازگاري
کوچکتر يا مساوي0/1داشتند میانگین گرفته شد و با استفاده از نرمافزار EXPERT
 CHOICE 11وزن معیارها و زيرمعیارها مطابق با جدول زير به دست آمد:
جدول  :5درجه اهمیت معیارها و زيرمعیارها
معیارهاي اصلي

وزن معیارهاي اصلي

کشاورزي

0/029

مساحت جنگلکاري

0/199

حفاظت از مراتع

0/239

وزن زيرمعیارها

زيرمعیارها
کود شیمیايي

0/05

سموم کشاورزي

0/05

کپهکاري و کشت مستقیم

0/192

-

ذخیره نزوالت آسماني

0/192

احداث آبشخور

0/059

ممیزي و تنسیق مرتع

0/299

میزان برداشت از آبهاي زيرزمیني

0/200

-

-

طول شبکه جمعآوري فاضالب

0/090

-

-

0/035

-

-

مصرف برق
تعداد خانوار داراي تلفن (مشترکین)

35

0/019

گاز طبیعي

مصرف نفت و گاز

0/099

0/121

بنزين

0/119

نفت سفید

0/099

نفت کوره

0/059

نفت گاز

0/255

تراکم جمعیت

0/100

-

-

کشته شدگان در حوادث رانندگي

0/029

-

-

 35برخورداري واحدهاي مسکوني از تلفن ثابت به عنوان معیاري براي میزان آسايش و کاهش تردد اضافي و در
نتیجه کاهش آلودگي زيستمحیطي در نظر گرفته شده است.
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اوزان فوق از روش مقايسهي زوجي به دست آمده است ،معیارهاي حفاظت از
میزان برداشت از آبهاي زيرزمیني و مساحت جنگلکاري طبق نظر کارشناسان و
خبرگان حوزه محیط زيست به ترتیب با درجه اهمیت  %20 ،%23/9و  %19/9با کسب
باالترين وزنها از مهمترين شاخصها در تعیین پايدارترين استان کشور هستند و معیار
تعداد خانوار داراي تلفن ثابت با درجه اهمیت  %1/9کمترين وزن را در تعیین
پايدارترين استان کشور دارد.
 -1بررسی پایداری استانهای کشور بر اساس روش AHP

شاخصهاي زيستمحیطي ذکر شده در جدول  1شامل  10معیار اصلي و  11زيرمعیار
ميباشد .نرمالیزه و سرانهسازي دادهها در محیط نرم افزار  EXCELصورت گرفته
است .براي نرمالسازي ،هر وزن بر مجموع وزنهاي ستون مربوطهاش تقسیم شده
است .معیارهاي کشاورزي ،تراکم جمعیت ،مصرف برق و فرآوردههاي نفتي ،تلفات
رانندگي ،برداشت از آبهاي زيرزمیني که استفاده بیش از اندازه از آنها تأثیر منفي
و مخرب بر محیط زيست دارد ،براي استفاده در روش  ،AHPبعد از سرانهسازي ابتدا
معکوس و سپس نرمالیزه شدهاند .بخش کشاورزي داراي دو زيرمعیار استفاده از
کودهاي شیمیايي و سموم کشاورزي است که براي سرانهسازي بر مساحت اراضي
کشاورزي بهرهبرداريهاي با زمین بر حسب وسعت سال  1392تقسیم شده است.
حفاظت از مراتع به چهار زيرمعیار کپهکاري و کشت مستقیم ،ذخیرهي نزوالت
آسماني ،احداث آبشخور و ممیزي و تنسیق مرتع تقسیم ميشود که دادههاي اين
بخش و بخش جنگلکاري با استفاده از مساحت هر استان در هر يک از سالهاي مورد
بررسي سرانه شده است.
سرانهسازي دو معیار میزان برداشت از آبهاي زيرزمیني و کشتهشدگان در
حوادث رانندگي با تقسیم بر جمعیت آن استان ،و معیارهاي طول شبکه جمعآوري
فاضالب و تعداد خانوارهاي داراي تلفن ثابت (مشترکین) با تقسیم بر تعداد خانوار در
هر استان صورت گرفته است .معیارهاي مصرف برق در بخشهاي مختلف و مصرف
نفت و گاز که به پنج زيرمعیار گاز طبیعي ،بنزين ،نفت سفید ،نفت کوره و نفت گاز
تقسیم ميشود نیز ،با استفاده از تولید سرانه هر استان در هر يک از سالهاي 1395
و  1390سرانه شدهاند .معیار تراکم جمعیت نیز از تقسیم جمعیت هر استان بر مساحت
آن به دست آمده است.
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بنا بر اوزان مرتبط با هر يک از معیارهاي اصلي و فرعي و دادههاي استانها ،امتیاز
زيستمحیطي هر يک از استانهاي کشور و رتبهبندي (ارجحیت) آنها بر اساس روش
 AHPدر سالهاي  1395و  1390به صورت زير به دست آمد:
جدول  :2امتیاز و رتبه استانها بر اساس روش AHP
رديف

استان

امتیاز ()1395

رتبه استان

امتیاز ()1390

رتبه استان

1

آذربايجان شرقي

0/011

11

0/129

1

2

آذربايجان غربي

0/019

9

0/059

9

3

اردبیل

0/010

13

0/051

9

1

اصفهان

0/059

5

0/011

11

5

تهران

0/015

10

0/102

3

2

خوزستان

0/052

9

0/019

13

9

سمنان

0/051

9

0/052

9

9

فارس

0/053

2

0/050

10

9

کرمان

0/013

12

0/039

15

10

کرمانشاه

0/129

1

0/109

2

11

کهگیلويه و بوير احمد

0/131

2

0/021

2

12

گلستان

0/099

3

0/092

1

13

گیالن

0/099

1

0/091

5

11

مرکزي

0/039

15

0/019

11

15

يزد

0/010

11

0/019

12
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نتايج به دست آمده در جدول  ،2نشان ميدهد که بر اساس شاخصهاي زيستمحیطي
موجود ،پايدارترين و ناپايدارترين استانهاي ايران در سال  ،1395به ترتیب استانهاي
کرمانشاه با امتیاز  %12/9و مرکزي با امتیاز  %3/9ميباشند .پس از کرمانشاه استانهاي
کهگیلويه و بوير احمد ،گلستان ،گیالن و اصفهان به ترتیب با امتیاز ،%9/9 ،%13/1
 %9/9و  %5/9در ردههاي بعدي قرار دارند .استانهاي فارس و خوزستان به ترتیب در
ردههاي ششم و هفتم پايداري قرار گرفتهاند .بعد از آن استانهاي سمنان ،آذربايجان
غربي ،تهران ،آذربايجان شرقي ،کرمان ،اردبیل و يزد ردههاي هشتم تا چهاردهم
پايداري زيستمحیطي را به خود اختصاص دادهاند.

رتبهبندي پايداري محیط زيست در استانهاي منتخب ايران... :

111
کرمانشاه 

در سال  1390نیز ،استانهاي آذربايجان شرقي با امتیاز ،%12/9
 ،%10/9تهران  ،%10/2گلستان  ،%9/2گیالن  %9/1و کهگیلويه و بوير احمد با امتیاز
 %2/1به ترتیب رتبههاي اول تا ششم پايدارترين استانها با استفاده از شاخصهاي
زيستمحیطي موجود در اين سال را کسب کردهاند .بعد از کهگیلويه و بوير احمد
استان آذربايجان غربي با امتیاز  %5/9در ردهي هفتم پايداري زيستمحیطي از بین
پانزده استان در نظر گرفته شده قرار گرفته است و استانهاي سمنان ،اردبیل و فارس
در ردههاي هشتم تا دهم قرار گرفتهاند .استانهاي مرکزي و يزد با امتیاز برابر %1/9
در ردههاي يازدهم و دوازدهم و استانهاي خوزستان و اصفهان ردههاي سیزدهم و
چهاردهم قرار گرفتهاند .از بین پانزده استان در نظر گرفته شده ،استان کرمان با امتیاز
 %3/9به عنوان ناپايدارترين استان در سال  1390انتخاب شده است.
نمودار  ،2روند تغییر رتبه زيستمحیطي استانهاي کشور با استفاده از نتايج به
دست آمده از روش  AHPدر فاصله سالهاي  1395تا  1390را نشان ميدهد .در
اين نمودار استانهايي که زير خط  15درجه قرار گرفتهاند در بازهي پنج ساله مورد
بررسي تحقیق رتبه زيستمحیطيشان بهبود يافته و استانهاي باالي خط  15درجه
از لحاظ رتبه تنزل يافتهاند .استانهايي هم که روي خط قرار دارند رتبهي زيست

محیطي ثابتي داشتهاند.
همانطور که در شکل نشان داده شده است استان آذربايجان شرقي در فاصله
سالهاي مورد بررسي تحقیق از رتبه يازدهم پايداري زيستمحیطي در سال 1395
به رتبه اول پايداري در سال  1390صعود يافته است که اين تغییر رتبه نشان دهندهي
عملکرد خوب اين استان در حفاظت از محیط زيست بر اساس شاخصهاي مورد بررسي
در اين مطالعه ميباشد .استانهاي تهران ،آذربايجان غربي ،اردبیل ،مرکزي و يزد نیز
که زير خط  15درجه قرار گرفتهاند روند بهبود را طي کردهاند .استان سمنان با حفظ
رتبه هشتم پايداري زيستمحیطي در جايگاه خود ثابت مانده و استانهاي کرمانشاه،
گلستان ،گیالن ،کهگیلويه و بوير احمد ،فارس ،خوزستان ،اصفهان و کرمان در اين بازه
تنزل رتبه داشتهاند.
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نمودار  :2مقايسه رتبه استانها در روش AHP
کرمان
خوزستان

يزد

اصفهان

مرکزي

کهگیلويه و
بويراحمد

سمنان
آذربايجان غربي
گیالن

گلستان

تهران

کرمانشاه

آذربايجان شرقي
۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵

۶ ۷ ۸ ۹
رتبه در سال 1395

۵

۴

۳

۲

۱

رتبه در سال 1390

فارس
اردبیل

۱۵
۱۴
۱۳
۱۲
۱۱
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱
۰
۰
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 -6بررسی پایداری استانهای کشور بر اساس روش TOPSIS

در اين روش معیارها و اوزان همان معیارها و اوزان ذکر شده در روش  ،AHPکه بر
اساس روش مقايسات زوجي به دست آمدهاند ،در نظر گرفته شده است .براي اين روش
ابتدا نوع معیار (تأثیر مثبت و تأثیر منفي) و وزن معیارها و زيرمعیارها مشخص ميشود
سپس به بررسي جوابهاي ايدهآل مثبت و ايدهآل منفي پرداخته ميشود .در روش
 TOPSISارجحترين گزينه آن است که به جواب ايدهآل مثبت نزديکتر و از جواب
ايدهآل منفي دورتر باشد .ارزش هر گزينه با عددي بین صفر تا يک مشخص ميشود،
به میزاني که آن عدد به يک نزديکتر باشد ،آن گزينه ارجحتر است و در نهايت با
استفاده از وزنهاي به دست آمده و دادههاي مربوط به هر سال وزن هر گزينه به دست
ميآيد.
جدول زير امتیاز و رتبه هر استان را در سال  1395و  1390بر اساس روش
 TOPSISنشان ميدهد:
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رتبهبندي پايداري محیط زيست در استانهاي منتخب ايران... :
جدول  :8امتیاز و رتبه استانها بر اساس روش TOPSIS
رديف

استان

امتیاز ()1395

رتبه استان

امتیاز ()1390

رتبه استان

1

آذربايجان شرقي

0/5212

9

0/1990

5

2

آذربايجان غربي

0/5199

9

0/1295

9

3

اردبیل

0/3019

15

0/1912

9

1

اصفهان

0/5399

2

0/1122

10

5

تهران

0/1199

13

0/5510

2

2

خوزستان

0/5152

1

0/1939

9

9

سمنان

0/1912

12

0/3999

11

9

فارس

0/5129

9

0/1120

12

9

کرمان

0/1993

10

0/3333

15

10

کرمانشاه

0/2299

2

0/5321

1

11

کهگیلويه و بوير احمد

0/5101

5

0/1991

2

12

گلستان

0/9119

1

0/2395

1

13

گیالن

0/2115

3

0/5125

3

11

مرکزي

0/1951

11

0/1139

13

15

يزد

0/3591

11

0/1220

11

میانگین پايداري

0/525599

0/193999

پايدارترين استان

0/9119

0/2395

مأخذ :يافتههاي تحقیق

نتايج به دست آمده در جدول  ،3نشان ميدهد که با استفاده از شاخصهاي
زيستمحیطي موجود پايدارترين و ناپايدارترين استانهاي ايران در سال  1395بر
اساس روش  ،TOPSISبه ترتیب استانهاي گلستان و اردبیل ميباشند .استانهاي
کرمانشاه ،گیالن ،خوزستان ،کهگیلويه و بوير احمد و اصفهان در ردههاي دوم تا ششم
پايداري زيستمحیطي قرار دارند .پس از اصفهان استانهاي آذربايجان شرقي،
آذربايجان غربي ،فارس ،کرمان ،مرکزي ،سمنان ،تهران و يزد در ردههاي بعدي قرار
دارند.
بر اساس نتايج به دست آمده در سال  1390با استفاده از روش  TOPSISنیز،
پايدارترين و ناپايدارترين استانهاي ايران به ترتیب استانهاي گلستان با امتیاز
 0/2395و کرمان با امتیاز  0/3333ميباشند .بعد از گلستان استانهاي تهران ،گیالن،
کرمانشاه ،آذربايجان شرقي ،کهگیلويه و بوير احمد و خوزستان در ردههاي بعدي قرار
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دارند .رتبههاي هشتم تا چهاردهم پايداري زيستمحیطي نیز به ترتیب استانهاي
اردبیل ،آذربايجان غربي ،اصفهان ،يزد ،فارس ،مرکزي و سمنان را شامل ميشود.
نمودار  3تغییر رتبه زيستمحیطي استانهاي در نظر گرفته شده تحقیق را بر
اساس نتايج حاصل از روش تاپسیس نشان ميدهد .در فاصله سالهاي مورد بررسي
تحقیق استان تهران از رتبه سیزدهم به رتبه دوم ،استان آذربايجان شرقي از رتبه هفتم
به رتبه پنجم ،استان اردبیل از رتبه پانزدهم به رتبه هشتم و استان يزد با سه پله
افزايش به رتبه يازدهم تغییر جايگاه دادهاند .استان گلستان با حفظ رتبه اول و استان
گیالن نیز با حفظ رتبه سوم پايداري زيستمحیطي در جايگاه خود ثابت ماندهاند .در
اين بازهي پنج ساله استانهاي کرمانشاه ،کهگیلويه و بوير احمد ،آذربايجان غربي،
فارس ،خوزستان ،اصفهان ،کرمان ،مرکزي و سمنان تنزل رتبه داشتهاند.
نمودار  :8مقايسه رتبه استانها در روش TOPSIS

سمنان
مرکزي

کرمان
فارس
آذربايجان غربي

اردبیل

رتبه در سال 1390

يزد

۱۵
۱۴
۱۳
۱۲
۱۱
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱
۰

اصفهان

آذربايجان شرقي

خوزستان
کهگیلويه و
بويراحمد
کرمانشاه
گیالن

تهران
۶ 1395
رتبه در۸سال ۷
۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵

گلستان
۵

۴

۳

۲

۱

۰

مأخذ :يافتههاي تحقیق

 -9نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات
در اين تحقیق رتبهبندي استانها از نظر پايداري محیط زيست انجام شد و نتايج آن
به تفکیک سال مورد بررسي و روش استفاده به طور جداگانه آورده شده است.
شاخصهاي در نظر گرفته شده هر يک به نوعي بر محیط زيست تأثیرگذار ميباشند
و غفلت از آنها پايداري محیط زيست کشور را به خطر مياندازد و در نتیجه طي

رتبهبندي پايداري محیط زيست در استانهاي منتخب ايران... :

115
از 

کردن مسیر توسعه پايدار را مشکل ميسازد .بر اساس نظرسنجي صورت گرفته
کارشناسان و خبرگان حوزه محیط زيست در سراسر کشور ،شاخصهاي حفاظت از
مراتع ،برداشت از آبهاي زيرزمیني و مساحت جنگلکاري نسبت به ساير شاخصهاي
در نظر گرفته شده در اين تحقیق وزن باالتري را به خود اختصاص دادهاند در نتیجه
ميتوان گفت اهمیت باالتري در پايداري محیط زيست استانهاي در نظر گرفته شده
دارند.
بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبي در سال  ،1395پايدارترين و ناپايدارترين
استانهاي کشور به ترتیب استانهاي کرمانشاه و مرکزي ميباشند .بعد از کرمانشاه
استانهاي کهگیلويه و بوير احمد ،گلستان ،گیالن ،اصفهان ،فارس و خوزستان در
ردههاي دوم تا هفتم پايداري زيستمحیطي قرار گرفتهاند .استانهاي سمنان،
آذربايجان غربي ،تهران ،آذربايجان شرقي ،کرمان ،يزد و اردبیل به ترتیب رتبههاي
بعدي پايداري زيستمحیطي را کسب کردهاند .در سال  1390نیز استانهاي
آذربايجان شرقي ،کرمانشاه ،تهران ،گلستان و گیالن به ترتیب رتبههاي اول تا پنجم
پايداري زيستمحیطي را بر اساس شاخصهاي زيستمحیطي در نظر گرفته شده
کسب کردهاند .در اين سال استان کرمان به عنوان ناپايدارترين استان کشور از لحاظ
زيستمحیطي انتخاب شده است.
بر اساس روش تاپسیس در سال  ،1395استانهاي گلستان ،کرمانشاه ،گیالن،
خوزستان و کهگیلويه و بوير احمد به ترتیب رتبههاي اول تا پنجم پايدارترين استانها
را کسب کردهاند و استانهاي تهران ،يزد و اردبیل در رتبههاي سیزدهم تا پانزدهم
قرار گرفتهاند .در سال  1390نیز پايدارترين و ناپايدارترين استانهاي کشور به ترتیب
گلستان و کرمان ميباشند .بعد از گلستان استانهاي تهران ،گیالن ،کرمانشاه،
آذربايجان شرقي و کهگیلويه و بوير احمد در ردههاي بعدي قرار دارند.روند پايداري
زيستمحیطي استان هاي کشور نیز با استفاده از نتايج حاصل از روش تاپسیس مورد
بررسي قرار گرفت ،نتايج نشان ميدهد که به جز استانهاي اردبیل ،تهران و يزد بقیهي
استانهاي در نظر گرفته شده نسبت به شاخصهاي زيستمحیطي مذکور بین
سالهاي  1395و  1390روند پايداري نزولي را داشتهاند .استان گلستان نیز که در
سال  1395با امتیاز  0/9119و در سال  1390با امتیاز  0/2395به عنوان پايدارترين
استان کشور انتخاب شده است ،در اين بازه روند نزولي داشته است.
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میانگین پايداري زيستمحیطي نیز در سال  1395بر اساس نتايج به دست آمده
از روش تاپسیس برابر با  0/525599و در سال  1390برابر با  0/193999بوده است،
مشاهده ميشود که در اين بازه  5ساله بر اساس شاخصهاي زيستمحیطي در نظر
گرفته شده روند پايداري زيستمحیطي استانهاي کشور نزولي بوده است .بر همین
اساس ميتوان نتیجه گرفت در صورت عدم توجه به مسائل و مشکالت محیط زيستي
نظیر برداشت بيرويه از منابع طبیعي (آب ،زمین ،چوب درختان و ،)...اولويت بخشي
به مسائل اقتصادي بدون در نظر گرفتن مسائل محیط زيستي ،استفاده بیش از اندازه
از منابع نفتي و انرژي ،استفاده نامناسب از وسايل نقلیه و عدم زيرسازي مناسب
جادهاي ،رشد جمعیت و  ...باعث ميشود محیط زيست کشور همچنان روند نزولي
پايداري را سپري کند .با مقايسه نتايج به دست آمده ميتوان نتیجه گرفت با وجود
اينکه هر دو روش تحلیل سلسله مراتبي و تاپسیس از روشهاي کاربردي در فرآيند
تصمیمگیري چند معیاره هستند و از نتايج حاصل از هر دو روش ميتوان در
تصمیمگیريها استفاده نمود ،نتايج حاصل از روش تحلیل سلسله مراتبي به دلیل
اولويتبندي گزينهها بر اساس مقايسه زوجي و وزن معیارها و گزينهها از دقت و
اطمینان باالتري برخوردار است .در اين روش پس از مشخص شدن معیارها و گزينهها،
ابتدا مقايسه زوجي بین معیارها صورت ميگیرد و بعد از آن براي هر معیار بین گزينهها
مقايسات زوجي انجام ميشود و به امتیاز يک گزينه بدون در نظر گرفتن امتیاز ساير
گزينهها محدود نميشود .در روش تاپسیس بین گزينهها مقايسه زوجي صورت
نميگیرد و وزن گزينهها به صورت مجزا و بدون در نظر گرفتن وزن ساير گزينهها به
دست ميآيد .از اينرو در تحقیق حاضر نتايج حاصل از روش تحلیل سلسله مراتبي
کاربرديتر بوده و به عنوان روش مطلوبتر پیشنهاد ميگردد.
با توجه به نتايج حاصل از روش  AHPدر سال  ،1390استانهاي فارس ،يزد،
خوزستان ،اصفهان و کرمان که رتبههاي دهم تا پانزدهم پايداري را کسب کردهاند ،به
عنوان ناپايدارترين استانها انتخاب شدهاند ،بهتر است مسئولین و سیاستگذاران توجه
خود را بر اين استانها متمرکز نمايند.
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