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Abstract
The environmental dimension is one of the most fundamental dimensions of sustainable
development. Its role in achieving sustainable development is not hidden from anyone. The
need to pay attention to the environmental dimension in order to achieve sustainable
development is something that has become a paradigm in the sustainability of ecosystems in
recent years. Therefore, the present study tries to identify environmental indicators and examine
their internal and interrelationships on sustainable urban development in the border region of
Sistan and Baluchestan province. The present study is of applied type and in terms of
descriptive-analytical research method. The statistical population of the group of experts and the
sample size were selected by a purposeful method of 20 people. The method of data analysis is
structural equation modeling and Amos software. The results of this method indicate the impact
factor of beta in the path of water resources on the environment with a coefficient of 0.780, soil
on the environment with a coefficient of 0.770, air on the environment with a coefficient of
0.710, natural resources on the environment with 0.580, and finally, the environmental variable
on sustainable development with a coefficient of 0.840. According to the obtained statistics, it
can be said that among the variables affecting the environment, water, soil and air resources,
and then natural resources have the most effect, respectively. Finally, the environmental
variable with a magnitude of 0.840 affects sustainable development in the border city of
Zahedan. In other words, if the exogenous variable (independent) of the environmental
components of a unit changes, sustainable development will change 0.840 unit in the same
(positive) direction. Therefore, it can be said that increasing the environmental potential also
promotes sustainable development. Finally, in accordance with the conditions and border
situation of the case study, basic solutions in this field such as preventing the expansion of
construction, environmental assessment of development plans, developing a suitable program to
improve processes, eliminating incompatible uses, etc. are presented.
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تاریخ پذیرش1400/02/06 :

چکیده
بعد زیستمحیطی یکی از اساسی ترین ابعاد توسعه پایدار است .که نقـش آن در تحقـق توسـعه پایـدار بـر کسـی
پوشیده نیست .ضرورت توجه به بعد زیستمحیطی جهت نیل به توسعه پایدار امری است که در چند سال اخیر به
یک پارادایم در پایداری زیستبومها مبدل شده است .ازاینرو پـژوهش حاضـر نیـز تـالش دارد تـا بـه شناسـایی
شاخصهای زیستمحیطی و بررسی رواب درونی و متقابل آنها بر توسعه پایدار شهری در منطقه مرزی سیستان
در استان سیستان و بلوچستان بپردازد .پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش بررسی توصیفی – تحلیلی
میباشد .جامعه آماری گروه خبرگان و حجم نمونه به روش هدفمند  20نفر انتخاب گردیـد .روش تجزیـهوتحلیل
دادهها مدل معادالت ساختاری و نرمافزار ایموس میباشد .نتایج حاصل از این روش بیانگر این است که مقدار بتـا
در مسیر تأثیر منابع آب بر زیست محی با ضریب  ،/780خاك بر زیست محی با ضریب  /770و هوا بـر زیسـت
محی با ضریب  /710و درنهایت منابع طبیعی بر زیست محی با  0/580و متغیر زیست محی بر توسعه پایدار با
ضریب  0/840تأثیر دارد .بر اساس آمارهای بهدستآمده میتوان گفت در بین متغیرهای اثرگذار بر زیست محی
به ترتیب منابع آب ،خاك و هوا و سپس منابع طبیعی بیشترین اثر را به خود اختصـاص دادهانـد .درنهایـت متغیـر
زیست محی با شدتی برابر با  0/840بر توسعه پایدار در شهرستان مرزی زاهـدان اثـر میگـذارد .بـهعبارتیدیگر
اینکه اگر متغیر برونزا (مستقل) مؤلفههای زیستمحیطی یک واحد تغییر کند توسعه پایـدار نیـز  /840واحـد در
همان جهت (مثبت) تغییر خواهد کرد .بنابراین میتوان گفت که افزایش توان زیستمحیطی توسعه پایـدار را نیـز
ارتقاء میدهد .در نهایت متناسب با شرای و موقعیت مرزی مطالعه مـوردی ،راهکارهـای اساسـی در ایـن زمینـه
همچون جلوگیری از گسترش ساختوساز ،ارزیابی زیستمحیطی طرحهای توسعه ،تدوین برنامـه مناسـب بـرای
اصالح فرایندها ،حذف کاربریهای ناسازگار و  ...ارائهشده است.
واژگان کلیدی :مؤلفههای زیستمحیطی ،توسعه پایدار ،منطقه مرزی سیستان.
 . این مقاله برگرفته از رساله دکتری آقای حسین کالنتری به راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسندگان سوم و چهارم در دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران مرکز میباشد.
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مقدمه
شهرنشینی اگرچه باع رفاه و راحتی انسانها شده است ،لیکن گرفتاریهایی را نیز به دنبال داشته است و هرچه جمعیت
شهرها افزوده میشود به همان نسبت ،مشکالت شهری نیـز بیشـتر میشـود (ایـزدی و گرجـی )16 :1398 ،تاجاییکـه
ویژگیهای جوامع شهری امروز سبب ناپایداری انسانها و محی زیست (محـی طبیعـی و محـی مصـنوع) شـده اسـت
(احمدی دهکاء و همکاران .)2 :1397 ،مشکالت زیسـتمحیطی یکـی از اساسـیترین مسـائل شـهر امـروزی و حاصـل
تعار

و تقابل آنها با محی طبیعی است؛ نتیجه این روند عدم تعادل و ناسـازگاری میـان انسـان و طبیعـت و بـه هـم

خوردن رواب اکوسیستم خواهد بود (ملکی و همکاران .)64 :1393 ،تخریب فزاینده محی زیست که اغلـب بـر اثـر عـدم
اطالعات و دانش تخصصی و محلی رخ میدهد ،تبدیل به یک معضل جهانی شده و جهان را به ناگاه در یک دوره کوتاه
با رشد فزاینده تخریب محی زیست روبرو نموده است؛ در واقع رشـد و توسـعه بیبرنامـه جوامـع جهـانی بهخصـوص در
دهههای اخیر ،اگرچه پیشرفتهای شگرفی را در عرصههای مختل به همراه داشته و بهنوعی بشر را بـه آرامـش نسـبی
نزدیک کرده است ،اما دستاوردهای حاصله به بهای از دست رفتن بخش عظیمی از محی زیسـت بـوده اسـت (حبیبـی و
همکاران .)2 :1399 ،بنابراین در طی دهههای اخیر توسعه پایدار بهعنوان شعار اصلی هزاره سوم ناشی از آثار شـهرها بـر
گستره زیستکره و ابعاد مختل زندگی انسـان مطرحشـده اسـت (قرخلـو و همکـاران .)157 :1386 ،بـر اسـاس بیانیـه
کمیسیون جهانی محی زیست و توسعه ،رفع نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن تواناییهای نسلهای آینده برای
تأمین نیازهای خویش به معنای توسـعه پایـدار تلقـی میگـردد ( .)polido et al,2014:140توسـعه پایـدار بـا ابعـاد
اقتصادی ،اجتماعی و اکولوژیکی محقق میشود درحالیکه مدل سنتی توسعه بر استفاده حداکثری از منابع طبیعـی بـدون
توجه به حقوق نسلهای فعلی و آینده استوار است (معارفی و همکاران.)100 :1399 ،
در این میان شهرهای مرزی کشور به دلیـل محـدودیتهای بیشـتر از نظـر منـابع محیطـی و موقعیتهـای حسـاس و
استراتژیکی با شرای بغرنجتری روبرو هستند .مناطق مرزی در طی سالیان گذشته اهمیت زیادی درصحنه بینالمللی و در
رابطه باقابلیتهای بالقوه و یکپارچه خود داشتهاند ( .)Dominguez & Alvarez,2015:227این منـاطق بـه دلیـل
تماس با محی های گوناگون داخلی و خارجی ،از ویژگیهای خاصی برخوردارند (بیگـدلو و همکـاران .)50 :1396 ،وجـود
مبادالت و پیوندهای فضایی دو سوی مرز و بین کشورهای مجـاور ،آسـیبپذیریها و تهدیـدات مختلـ  ،مرزهـا را بـه
کانونهای حساسی مبدل ساخته است (قالیباف و همکاران .)32 :1387 ،در سالهای اخیر همکاری میان منـاطق مـرزی
کشورها به یک مسئله حیاتی برای توسعه پایدار این مناطق تبدیلشده است (.)Kurowska et al,2018:1
مهمترین مشکلی که مناطق مرزی که با آن درگیرند حاشـیهای بـودن و محرومیـت شـدید میباشـد (پیشـگاهی فـرد و
همکاران )466 :1393 ،دوری از مرکز جغرافیایی کشور که به معنای دوری از مرکز تصمیمگیری سیاسی کشور محسـوب
میگردد ،باع میشود تا این مناطق به دلیل کاستی در قابلیتهـای جمعیتـی و صـنعتی ،کمتـر در جریـان آثـار مثبـت
برنامههای توسعه داخلی قرار گیرند (اصغری لفمجانی .)86 :1398 ،این مسئله باع محرومیت روزافـزون ایـن منـاطق و
قرار نگرفتن آنها در مسیر امواج آمایشی توسعه کشـور میگـردد (قـادری حاجـت و همکـاران .)123 :1389،ایـن عـدم
توسعهیافتگی بر بهرهگیری بیشتر بهصورت سنتی و ابتدایی از منابع طبیعی و محی زیست پیرامـون فشـار خواهـد آورد و
محی زیست را پیش از پیش دچار تخریب و آسیب میکند ازاینرو ،عدم توجه به این موضوع به دلیل محدودیت منـابع و
لزوم استفاده صحیح و بهینه از آنها اثرات جبرانناپذیری را برای کشور به بار خواهد آورد .در میان شـاخصهای توسـعه
پایدار ،بررسی شاخصهای زیستمحیطی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در استان سیستان و بلوچستان با توجه به مرزی بودن این منطقه و همسایگی این منطقه با کشـورهای ناپایـداری چـون
افغانستان و پاکستان و باوجود مشکالت مختل در زمینههای اقتصادی و خشکسالیها ،زمینههای زیـادی بـرای ایجـاد

کالنتری و همکاران  /تبیین الگوی مؤلفههای زیستمحیطی بر توسعه پایدار شهری...

61

ناپایداری به وجود آمده است (بیگـدلو و همکـاران )51 :1396 ،همچنـین کمبـود توانهـای محیطـی و نبـود زمینـهها و
زیرساختهای مناسب برای توسعه این نواحی ،عالوه بر ناپایداری سکونتگاهها ،امنیت این مناطق را نیز تحت تـأثیر قـرار
داده است (رضازاده و همکاران .)52 :1393 ،در این راستا با عنایت به اینکه منطقه مرزی سیستان (شامل شهرستانهای
زابل ،زهک ،نیمروز ،هامون و هیرمند) بهواسطه همجواری با کشورهای همسایه و مـرزی بـودن در موقعیـت جغرافیـایی
خاصی واقعشده است و مؤلفههای محیطی به دلیل ماهیت وسیع و برونمرزی که دارند و بر پهنـه وسـیع محیطـی خـود
اثرگذار هستند و از طرفی دیگر این مؤلفهها نقش بیبدیلی بر توسعه پایدار شهرها ایفا میکنند و همچنـین بـا توجـه بـه
اینکه جمعیت این منطقـه درحالتوسـعه بـوده و میـزان بارگـذاری جمعیـت و بهرهگیـری بیشازحـد از منـابع طبیعـی و
محی زیستی فراتر از بستر و توانهای محیطی آن است ،جهت جلوگیری از تخریب بیشتر محی زیست توجـه و مطالعـه
این عوامل در توسعه پایدار منطقه مرزی سیستان ضروری است .بنابراین پـژوهش حاضـر نیـز درصـدد اسـت تـا ضـمن
شناسایی مؤلفههای زیستمحیطی نقش آنها را در توسعه پایدار شهر مرزی زاهدان موردبررسی قرار دهد .در ایـن راسـتا
تالش دارد تا به این سؤال نیز پاس دهد .نقش مؤلفههای زیستمحیطی در توسعه پایـدار شـهر مـرزی زاهـدان چگونـه
است؟
پیشینه پژوهش
با توجه به اهمیت توسعه پایدار شهری و بررسی نقش عوامل گوناگون بر این امر تحقیقات مختلـ و متعـددی پیرامـون
مقوله توسعه پایدار شهری انجام گردیده است که در ادامه به مهمترین و مرتب ترین آنها اشاره میگردد.
مرصال ( )2016در پژوهشی به مطالعه آینده شهری پایدار :برنامهریزی محیطی برای توسعه پایدار شهری پرداخته اسـت.
نتایج نشان داده است با برنامهریزی اکولوژیکی نیازهای انسان تأمین میشود و منابع طبیعی بـه مـؤثرترین و پایـدارترین
روش استفاده میشود ،حف تعادل اکولوژیکی پایدار کمک میکند ،محافظت از بهداشت محـی  ،داشـتن اکوسیسـتمهای
سالم ،از بین بردن آلودگی محی زیست و تأمین فضای سبز تنها برخی از مزایای برنامهریزی بومشـناختی اسـت .در ایـن
مقاله خالصهای از اهمیت اجرای برنامههای زیستمحیطی در توسعه پایدار شهری ارائهشده است ،عالوه بـر ایـن ،مقالـه
چارچوب مفهومی یک روش جدید برای توسعه اکوسیستمهای شهری پایدار از طریق پایداری اکولوژیکی در محی هـای
ساختهشده را هدف اصلی در هزاره جدید قرار داده تا مناطق موجود و شهری خودکفا و پایدارتر شوند .حبیبی و همکـاران
( )1399در پژوهشی به ارائه مدل اثرگذاری دانش و آگاهیهای زیستمحیطی زنان مناطق مرزی بر پایداری زیستبومها
مطالعه موردی :سکونتگاههای شهرستان مرزی مریوان ،پرداختهاند .و به این نتیجه رسـیدهاند کـه میـزان تحصـیالت بـا
ضریب تأثیر  98درصد مهمترین متغیر اثرگذار می باشد و در میان عوامل وابسـته مـدل متغیـر میـزان حفاظـت از منـابع
محیطی بیشترین تأثیرپذیری را داشته است و بر اساس ضریب تعیین محاسبهشده ،متغیرهای مستقل مدل پـژوهش تـا
سطح  90درصد پایداری زیستبومها را تبیین مینمایند .نادری و همکاران ( )1399در پژوهشی روشهای اجرای اهـداف
توسعه پایدار در منطقه خلیجفارس از منظر حقوق بینالملل محی زیست پرداختهاند .در این مقاله شاخصهای اقتصـادی،
اجتماعی ،محیطی سه رکن اساسی توسعه پایـدار هسـتند و تمـامی ایـن شـاخصها ،حقـوق بینالملـل محی زیسـت در
خلیجفارس را تحت تأثیر قرار میدهد .نتیجه کلی مقاله با تأمل در اهداف  14و  17سند  2030نشـان میدهـد کـه نیـاز
است ،آیینهای اجرایی از طریق تعیین شاخصها ،کنترل شود .اصـغری لفمجـانی و همکـاران ( )1398در پژوهشـی بـه
واکاوی ناپایداری کالبدی و زیستمحیطی روستاهای مرزی مطالعه موردی :بخش مرکزی شهرستان زاهدان پرداختهاند و
به این نتیجه رسیدهاند که بخش عمده روستاهای موردمطالعه ازنظر شدت ناپایداری کالبدی و زیسـتمحیطی در شـرای
نامطلوب و غیرقابل قبولی می باشند .نتایج آزمون آنوای مکـرر نیـز مؤیـد آن بـوده اسـت کـه تفـاوت قابـلتوجهی بـین
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مؤلفههای مختل ناپایداری کالبـدی و زیسـت محیطی وجـود دارد و بـاالترین میـزان ناپایـداری مربـوط بـه مؤلفـههای
زیستمحیطی می باشد .از طرف دیگر ،نتایج آزمون همبستگی پیرسـون ،گویـای ارتبـاط معکـوس بـین سـطح عملکـرد
دستگاههای اجرایی با شدت ناپایداری کالبدی روستاهای موردمطالعه بوده است .مختاری ملکآبادی و همکـاران ()1393
در پژوهشی به ارزیابی زیست محیطی و اقتصادی توسعه پایدار در شهرهای استخراجی مورد پژوهش عسلویه پرداختهانـد.
نتایج نشان داده است که فعالیتها در شهر ساحلی و مرزی عسلویه نهتنها منجر به پایداری این شهر نشده است بلکه به
ناپایداری بیشتر آن نیز انجامیده است .در بعد پایداری زیستمحیطی ،مؤلفه کنترل آلودگیها بهعنوان یکـی از مهمتـرین
پارامترها در مسئله وجود یا عدم وجـود پایـداری در سـطح شـهر عسـلویه ،دارای کمتـرین رتبـه و امتیـاز  1/05در بـین
مؤلفههای این بعد میباشد .همچنین در بعد پایداری اقتصادی ،مؤلفههای فعالیت و اشـتغال  2/03و سـرمایهگذاری 1/41
در وضعیت مناسبی قرار ندارند .روحی و فداکار ( )1393در مقالـهای بـه بررسـی تعیـین فاکتورهـای مهـم در ارزیـابی و
مدیریت محی زیست در مناطق مرزی کشور مطالعه موردی :استان کردستان پرداختهانـد .نتـایج حاصـل از ایـن مطالعـه
نشان میدهد که خوشبختانه فرایند ارزیابی اثرات محی زیستی در کشور از بعد قوانین و مقررات از جایگـاه نسـبتاً خـوبی
برخوردار است ،لیکن در بخشهای مختل اجرایی از قبیل دستگاههای اجرایی ،مجریان طرحها و پروژههای مشـاورین و
کارشناسان ضع ها و چالشهایی وجود دارد که جهت رفع این مسائل توانمندسازی نظـام ارزیـابی محی زیسـتی کشـور
بهصورت جامع و فراگیر در کلیه بخشهای مختل ضرورت دارد .استان کردستان به دلیل شرای خاص خود چه از لحاظ
سیاسی و منطقهای و چه از لحاظ طبیعی و ویژگیهای اقلیمی دارای پتانسیل فوقالعادهای برای بهرهبرداریهای سیاسـی
و طبیعی از منطقه است .بهرهگیری از این پتانسیلها عالوه بر اینکه باع خودکفایی منطقه از هر لحاظ و موجب نیل به
توسعه پایدار میشود .میتواند یک محی امن برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی در همه زمینههای اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی باشد .اما متأسفانه تاکنون در نظام آموزشی و برنامهریزی ك شور توجه چندانی بـه آن نشـده اسـت .ملکـی و
همکاران ( )1393در پژوهشی به بررسی پایداری توسعه زیستمحیطی با استفاده از آزمونهای آمـاری در شهرسـتانهای
استان مرزی خوزستان پرداختهانـد .نتـایج تحقیـق نشـان داده اسـت شهرسـتانهای ایـذه ،دزفـول ،اندیمشـک ،اللـی و
مسجدسلیمان باالتر از دیگر شهرستانها در توسعه زیستمحیطی در استان خوزستان قرار دارند .نتایج ضریب همبسـتگی
پیرسون هم گویای رابطه و همبستگی معنادار بین توسعه زیستمحیطی و میزان جمعیت شهرستانها و نرخ شهرنشـینی
آنها نمی باشد .یعنی اینکه ارتباط معناداری بین میزان جمعیت و نرخ شهرنشینی با توسـعه زیسـتمحیطی وجـود نـدارد.
موسوی حاجی و همکاران ( )1388در پژوهشی به بررسی ویژگیهای محیطی شهر تـاریخی زاهـدان کهنـه پرداختهانـد.
نتایج این پژوهش نشان داده است که طراحی و برنامهریزی شهری شهر زاهدان کهنه با انجام مطالعـات کارشناسـانه بـر
جغرافیای طبیعی منطقه همساز و سازگار است.
با بررسی پیشینه موضوع تحقیق مشخص گردید که پژوهشی برای منطقه سیسـتان بـا اسـتفاده از شـاخصهـای جـامع
محی زیست انجامنشده است .لذا جنبه نوآوری پژوهش حاضر ایـن اسـت کـه ابعـاد و مؤلفـهای اصـلی محی زیسـت را
به صورت ترکیبی موردسنجش قرار داده است .همچنین در این پژوهش برای اطمینان از نتایج ،از مدل معادالت ساختاری
در تحلیل دادهها استفادهشده است.
مبانی نظری
توسعه بهعنوان یکی از کلیدیترین واژگان موردستایش در ادبیات پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی بارها مورد تبیـین و
تحلیل قرارگرفته اسـت ( .)Garbie,2016پویـایی و جـذابیت توسـعه منجـر بـه طراحـی روش مـای مختلفـی جهـت
اندازهگیری و سطحبندی آن در مقیاس مای جغرافیایی متعدد گردیده است (منجم زاده و همکاران )276 :1396 ،و توسعه
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پایدار یعنی ایجاد فضای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی که تضمینکننده کیفیت مطلوب زیستی باشد ،نظریه توسعه پایـدار
شهری ،حاصل بح مای طرفداران محی زیست درباره مسائل زیستمحیطی بهخصوص محی زیست شهری است ،کـه
به دنبال نظریه توسعه پایدار برای حمایت از منابع طبیعی ارائه شد (خلیلآبادی و همکاران .)209 :1391 ،در ایـن نظریـه
موضوع نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و واردکردن کمترین ضایعات به منـابع تجدیـد
ناپذیر مطرح است (زیاری )18 :1378 ،و نقطه شروع مباح زیستمحیطی که میتوان آن را سنگ بنای اولیه این حـوزه
نامید ،مفهوم پایداری و پذیرش تهدید پایداری است (حیـاتی و همکـاران .)45 :1397 ،پایـداری ریشـه خـود را در میـان
پایداری اکولوژیکی داشته است .این نظریه بر روی این نکته که طبیعت ،محدودیتها و فرصت مـای معـین بـه زنـدگی
انسان ارائه میدهد ،تأکید دارد (مجتهدزاده .)40 :1378 ،ارزیابی پایداری زیستمحیطی نشانگر اقدامات مادی و غیرمادی
است که اطالعاتی کلیدی در مورد تأثیرات محی زیست ،رعایت مقررات ،رواب ذینفعان و سیستم مـای سـازمانی فـراهم
مـیآورد و نشــانگر تعــاریفی از اثربخشــی و بهــرهوری اقــدامات انجامگرفتــه در محی زیســت میباشــند ( & Henri

 .)Journeault,2008:166در مفهوم پایداری ،حف سرمایه مای انسـانی ،طبیعـی ،اجتمـاعی و اقتصـادی در راسـتای
عدالت بین نسلی در کـانون توجـه قـرار میگیـرد ( .)Purtaheri et al,2011:19ابعـاد زیسـتمحیطی شـامل تمـام
فرایندهای زیستی و زمینشناسی و عناصر دخیل در آنها تعری شده که شامل استفاده از سوخت پاك ،مخاطرات طبیعی
و حفاظت از گیاهان و جانوران است ( .)Spangenberg,2000:56حفاظت از سیستم مای زیستمحیطی بهعنوان پایه
طبیعی و حف تمدن بشری است (.)Yigitcanlar et al,2015:36
مفهوم توسعه پایدار و پایداری تاکنون از دیدگاه مای مختل علمی تعری شده است ،که هرکدام از تعـاری بـرای هـدف
خاصی بوده و در حوضه مای مختلفی به کار گرفتهشده است ( .)Winograd & Farrow,2010:4ایده مـای توسـعه
پایدار تاریخی طوالنی در هر دو ادبیات توسعه و محی گرایی دارد ( .)Elliott,2006:7این نوع توسعه نیـاز بـه رویکـرد
برنامهریزی زیستمحیطی دارد که در آن ،در تمام سطوح مجاز از توسعه پایدار نگهـداری میشـود (.)Hilden,1997:4
همچنین دربردارنـده تغییـر در روابـ بـین انسـانها و بـین انسـان و طبیعـت در زمـان کنـونی و در طـی زمـان اسـت
( .)Fanni,2000:46این نظریه بهمثابه دیدگاهی راهبردی به نقش دولت در برنامهریزیها اهمیـت بسـیاری میدهـد و
معتقد است دولتها باید از محی زیست شهری همهجانبه حمایت کنند ،بنـابراین بررسـی و شـناخت پتانسـیلها و موانـع
پایداری محیطی هر شهر و ارائه راهکارهای توسعه مناسب آن ضروری است (بدیعی و همکاران.)79 :1398 ،
بر پایه فصول دستور کار  21شاخصهای توسعه پایدار عبارتاند از :شاخصهای زیستمحیطی ،شـاخصهای اجتمـاعی،
شاخصهای اقتصادی و شاخصهای بنیادی ( .)Gulland,2001:56در شاخصهای پایداری زیسـتمحیطی تحـول و
تطوری موردنظر است که ثبات و پایداری جامعه را بر هم نزند ،بلکه بـه رشـد و اعـتالی آن کمـک کنـد (خلیلآبـادی و
همکاران .)210 :1391 ،استفاده از شاخصهای توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگـی ،کالبـدی ،بهداشـتی و
آموزشی میتواند معیاری مناسب هم برای تعیین جایگاه نواحی و هم در جهت مشکالت و نارسایی مای آنها برای نیـل
به رفاه اقتصادی و سالمت اجتماعی – فرهنگی ساکنین جهت رسیدن به توسعه پایدار شهری باشد (حکمت نیا.):1383 ،
برنامهریزی محیطی را میتوان اضافه کردن کلیت فضای زیستی و لحاظ کردن عوامل محیطـی در فراینـد برنامـهریزی
تعری کرد (جمعهپور .)10 :1392 ،برنامهریزی محیطی از دو زاویه و در دو سطح تعری میشود؛ در سطحی کلینگـر یـا
کالن ،در این سطح برنامهریزی محیطی یعنی احترام به قانون طبیعت و رعایت قانونمنـدیهای حـاکم بـر آن بـهعنوان
نظام اکولوژیکی که انسان جزئی از آن به شمار میرود؛ در سطح خرد :برنامهریزی محیطی عبـارت اسـت از بـهکارگیری
مؤلفهها و عوامل محیطی در فرایند برنامهریزی .بهطورکلی برنامهریزی محیطی ارزیابی سه حوزه را بر عهده دارد:
 ارزیابی محی زیست طبیعی یا بیوفیزیکی که بیشـتر بـر قابلیتهـای محـی طبیعـی و قـوانین طبیعـی حـاکم بـر
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اکوسیستم مای طبیعی تأکید میکند،
 ارزیابی آثار زیستمحیطی فعالیت مای انسان شامل فعالیت مای تولیدی ،فنی و اقتصادی،
 ارزیابی محی زیست اجتماعی و اقتصادی که بر میـزان تـأثیر محی زیسـت در شـکلگیری فضـاهای اجتمـاعی و
اقتصادی متفاوت ،تنوع در این فضاها و میزان تأثیرپذیری از محی طبیعی تأکیـد میکنـد (نظـم فـر و همکـاران،
.)31 :1398
محی زیست چیزی فراتر از مجموعه عوامل طبیعی ،زیستی و غیر زیستی بوده و تعامل میان انسان و طبیعت را نیز شامل
میشود با توجه به اینکه بـهعنوان یکـی از هشـت هـدف توسـعه هـزاره و یکـی از سـه رکـن توسـعه پایـدار (پایـداری
زیستمحیطی ،پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی) شناخته میشود و نیز اهمیت روزافزون این امر و تـأثیراتی کـه بـر
سایر فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دارد ،در این پژوهش نقش و تأثیر این بعد بر توسعه پایدار موردبررسـی قرارگرفتـه
است .بر اساس مطالعات و بررسی مای بهعملآمده عوامل تشکیلدهنده محی زیست طبیعـی شـامل آب ،خـاك ،هـوا و
منابع طبیعی است .مهمترین تأثیرات فعالیت مای انسانی بر روی آب در سه مورد خالصه میشود :مصـرف بیشازحـد ،از
بین رفتن منابع آب و آلودگی آب مای سطحی و زیرزمینی .مهمترین مـوارد در عامـل خـاك عبارتانـد از مسـمومیت و
فرسایش که موجب تخریب و کاهش توان زمین مای زراعی میشود که عموماً زراعت مفرط ،آبیاری زمینهـای زراعـی،
محصوالت تککشتی ،چرای بیشازحد دامها در مراتع ،جنگلزدایی و بیابانزدایی بع از بین رفتن تعـادل موجـود میـان
روند ایجاد و تخریب خاك میشود .آلودگی هوا نیز از طریق شاخصهای چون انواع منابع طبیعی و آثار طبیعی ،جنگلها،
مراتع و پدیده مای بیابانی ،میزان توزیع کود شیمایی و فروش سموم و فعالیت مای مرتب با فاضالب شهری میباشد.

شکل شماره  .1مدل مفهومی تحقیق

روش پژوهش
این پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی؛ ازلحاظ جمعآوری دادهها توصیفی– تحلیلی (از نوع همبستگی) و ازلحاظ دادههای جمعآوریشده از
نوع کمی (بهواسطه استفاده از پرسشنامه) است .با توجه به ادبیات نظری و سوابق پیشینه و مطالعات صورت گرفتـه متغیرهـای پـژوهش
شامل توسعه پایدار شهری بهعنوان متغیر برونزا و مؤلفههای زیستمحیطی که بهوسیله متغیرهای محیطی هوا ،آب ،خاك ،منابع طبیعی
قابلسنجش میباشد بهعنوان متغیر درونزا شناسایی گردید .جامعه آماری پژوهش را گروه خبرگان تشکیل دادهاند که با اسـتفاده از روش
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هدفمند و بعد از اشباع نظری در جمعآوری دادهها  20نفر از خبرگان امر و متخصصـین در دانشـگاه و فرمانـداری در اسـتان سیسـتان و
بلوچستان انتخاب گردیدند .برای بررسی میزان روایی و پایایی پرسشنامه در مرحلـه اولیـه از نظـرات گـروه خبرگـان اسـتفاده گردیـد .از
پرسشنامههای عودت دادهشده معرفههای که امتیاز میانگین کمتر از  4/5را دریافت کردند از پژوهش حذف گردیدند و درنهایت  25سؤال
در قالب پرسشنامهای منسجم تکمیل گردیـد .درنهایـت دادههـای گردآوریشـده در نرمافـزار  SPSSو گـرفتن آمارهـای توصـیفی و
تجزیهوتحلیلهای بعدی در معادالت ساختاری ( )SEMو آزمون ایموس شاخصها و متغیرهای اثرگذار بر توسعه پایـدار مـورد واکـاوی
قرار گرفت .در بخش اعتبار سنجی (روایی) دو معیار روایی همگرا و واگرا و در بخش اعتماد سنجی (پایایی) از آلفای کـرون بـاخ و پایـایی
ترکیبی ( )CRو شاخصهای برازش مدل (انطباقپذیری حجم نمونه با واقعیت) بهره گرفتهشده است .سپس بـا اسـتفاده از اطالعـات و
نتایج بهدستآمده از گروه خبرگان که مورد پرسش قرارگرفتهاند نحوه اثرگذاری هر متغیر و شاخص بر متغیر توسعه پایـدار نیـز مشـخص
گردید .در ادامه نیز جدول شاخصهای پژوهش آورده شده است.
جدول شماره .1شاخصهای بررسیشده در پژوهش
گویه
شاخص
متغیر
میزان توزیع کود شیمایی و فروش سموم و فعالیتهای مرتب با فاضالب شهری
اختصاص بودجه و تجهیزات غبارگیری و نصب و تعمیر الکروفیلر
اندازهگیری میزان انتشار گازهای گلخانهای و گردوغبار
هوا
کاهش یا کنترل انتشار گازهای گلخانهای و گردوغبار
افزایش فضاهای سبز و منابع طبیعی
تصفیه فاضالب ،پساب و بازیافت آب
پایش آنالین یا دورهای پساب و آلودگی چاهها و آب بازیافتی
بهینهسازی مصرف آب با استفاده از روش مای جدید
آب
مدیریت پساب
جلوگیری از آلودگی و پاكسازی آبهای سطحی و زیر زمین
محی زیست
جلوگیری از دفع زباله در خاك
جلوگیری از آلودگی خاك
جلوگیری از مسمومیت و فرسایش و تخریب خاك
خاك
کاهش چرای بیشازحد دامها در مراتع
جلوگیری از جنگلزدایی و بیابانزدایی
سرانه عرصههای جنگلی
سرانه فضای سبز شهری
سرانه پاركهای شهری
منابع طبیعی
وجود پاركهای جنگلی طبیعی
سرانه منابع آب زیرزمینی
عدالت فضایی -مکانیابی مناسب برای فعالیتهای تولیدی -دسترسی به مراکز بهداشتی و
خدماتی -ساماندهی و حفاظت از باغات و اراضی کشاورزی -دسترسی به فضای سبز -اصالح
پایداری کالبدی
در تکمیل سیستم زهکشی
توسعه پایدار
پایداری اجتماعی عدالت اجتماعی -رضایت از زندگی -رضایت از امنیت -رضایت از امکانات-
مدیریت محی زیست -کنترل آلودگیها ،مدیریت منابع طبیعی -کارگاه دارای پسماند صنعتی با
پایداری
دفن بهداشتی -درصد مساحت جنگلکاری – درصد انشعاب فاضالب در نقاط شهری
محی زیست
منبع( :کالنتری خلیلآباد1391 ،؛ ملکی1393 ،؛ حیاتی1397 ،؛ ریگی و همکاران1399 ،؛ بدیعی و همکاران1398 ،؛ نظم فر و همکاران)1398 ،

محدوده موردمطالعه
استان سیستان و بلوچستان با مساحت  187502کیلومترمربع یکی از پهناورترین استانهای کشور میباشـد .ایـن اسـتان
دارای  23شهرستان است .شهرستانهای زابل ،زهک ،نیمروز ،هیرمند و هامون منطقه مرزی سیستان را تشکیل میدهند

66

فصلنامه پژوهشنامه مطالعات مرزی ،دورۀ  ،9شمارۀ  ،1بهار 1400

که محدوده مور مطالعه در این پژوهش است .که بهاختصار به شرح ذیل معرفی میگردد.
شهرستان زابل با مساحت  344کیلومترمربع در ضلع شمال شرقی استان سیستان و بلوچستان با مختصات جغرافیـایی 31
درجه و  2دقیقه عر

شمالی و  61درجه و  39دقیقه طول شرقی قرارگرفته است .شهرستان زابل از شمال به شهرستان

نیمروز ،از شرق به شهرستان هیرمند و از جنوب به شهرستانهای هامون و زهک و از غرب به شهرستان هامون محـدود
میشود .فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان  207کیلومتر است .شهرستان زابل بهعنوان مرکز سیستان دارای 165666
نفر جمعیت و دو شهر زابل و بنجار میباشد .ارتفاع از سطح دریا شهرستان زابل  480متر میباشد .شهرستان هیرمنـد بـا
مساحت  1012کیلومترمربع و جمعیتی بـالغبر  63979نفـر در شـمال اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان واقـع گردیـده و بـا
شهرستانهای زابل ،زهک و نیمروز از غرب و کشور افغانستان از شرق همجـوار میباشـد .مرکـز ایـن شهرسـتان ،شـهر
دوستمحمد است به علت واقعشدن در دشت سیستان دارای اقلیمی گرم خشک با بادهـای  120روزه و فاقـد کوهسـتان
است شهرستان هیرمند دارای  2بخش مرکزی و قرقری و  5دهستان است فاصله مرکز شهرستان از مرکـز اسـتان 250
کیلومتر میباشد .شهرستان زهک در شمال استان سیستان و بلوچستان قرار دارد .موقعیت جغرافیـایی ایـن شهرسـتان در
نقشه  8944.30درجه شمالی و  61 .7067درجه شرقی میباشد .شهرستان زهک با جمعیت  74896نفـر و مسـاحت 802
کیلومترمربع دارای دو بخش مرکزی و جزینک و  4دهستان زهک ،خواجه احمد ،جزینک و خمک و همچنین دارای 203
آبادی است .شهرستان نیمروز از شمال و شمال غربی با کشـور افغانسـتان و خراسـان جنـوبی (شهرسـتان نهبنـدان) و از
جنوب با شهرستان زابل و هامون و از شرق با شهرستان هیرمند و از غرب با شهرستان زاهدان و نهبندان هممرز میباشد
و در شمال دشت سیستان واقع گردیده است .این شهرستان  489متر از سطح دریا ارتفـاع داشـته شهرسـتان نیمـروز بـا
 48471نفر جمعیت  9714کیلومترمربع وسعت دارد که بیش از نیمی از وسعت حوزه سیستان را شامل میشود .شهرستان
هامون در شمال استان سیستان و بلوچستان واقع گردیده است .این شهرستان از شرق با شهرستان زهـک ،از شـمال بـا
شهرستانهای زابل و نیمروز ،از غرب نیز با بخشی از حوزه شهرستان نیمروز و از جنوب به شهرسـتان زاهـدان و کشـور
افغانستان ( 110کیلومتر مرز) همجوار است .مسافت ارتفـاع از سـطح دریـا شهرسـتان هـامون  480متـر میباشـد .ایـن
شهرستان با  41017نفر جمعیت و  4987کیلومترمربع مساحت دارای  4دهستان بنام مای محمدآباد ،لوتـک ،تیمورآبـاد و
کوه خواجه میباشد (منبع :سالنامه آماری استان سیستان و بلوچسـتان .)1398 ،ایـن منطقـه بـه جهـت مـرزی بـودن ،از
موقعیت استراتژیک جغرافیایی و تجاری و نظامی و شرای خاص برخـوردار اسـت؛ ایـن منطقـه بـه علـت همجـواری بـا
بیابانهای بزرگ منطقه مانند دشت لوت و نیز وقوع بادهای  120روزه سیسـتان همـراه بـا گردوخـاك و محـدودیتها و
موانعی برای انجام یکسری برنامهریزیها و فعالیتها در شهر ایجاد میکند.
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شکل  .2موقعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعه در استان و کشور

بحث و یافتهها
بر اساس نتایج حاصل از یافتهها  64درصد از حجم نمونـه آمـاری موردمطالعـه را مـردان و  36درصـد را زنـان تشـکیل
میدهند .میانگین سنی پاسخگویان  45سال ،در این میان  25درصد از نمونه بین سنین  25تا  35 ،35درصد بین سـنین
 35تا  45و  27درصد بین سنین  45تا  13 65درصد باالتر از  65سال سن داشـتهاند .و از ازنظـر تحصـیالت  72درصـد
دکتری 20 ،درصد کارشناسی ارشد  8درصد کارشناسی است.
در جهت تحلیل دادههای بهدستآمده و تبیین فرضیهها از مدل معادالت ساختاری و نرمافزار آیموس استفاده شد در ایـن
پژوهش متغیر درونزا توسعه پایدار و متغیر برونزا مؤلفههای زیستمحیطی که با چهار متغیـر آب ،هـوا ،خـاك و منـابع
طبیعی به دست آمد ،میباشند .جهت بررسی و سنجش هرکدام از این متغیرها نیز سنجههای در نظـر گرفتهشـده اسـت.
شکل  3که مدل ساختاری استانداردشده حاصل از خروجی نرمافزار آیموس میباشد ضریب استانداردشده و تحلیل مسـیر
رواب درونی و پنهانی متغیرها را نشان میدهد .در این شکل هر دایره نشـاندهنده یـک متغیـر پنهـان و هـر مسـتطیل
نشاندهنده یک متغیر آشکار است .در این پژوهش متغیرهای پنهان عبارتاند از توسعه پایـدار ،آب ،هـوا ،خـاك و منـابع
طبیعی که بهوسیله متغیرهای آشکار نشان دادهشده در مستطیلها سنجیده شدهاند .برای به دسـت آوردن معنـادار بـودن
رابطه متغیر برونزا با متغیر درونزا از  t-valueدر سطح اطمینان  95درصد استفادهشده است (در شرایطی که مقـدار t-
 valueخارج از مقدار بحرانی  1/96و  -1/96باشد رابطه معنادار تلقی میگـردد) .همچنـین بـرای تعمیمپـذیری جامعـه
نمونه با واقعیت از شاخصهای برازش و برای تبیین میزان تغییرات متغیر برونزا به متغیرهـای درونزا از ضـریب تعیـین
( )R2استفادهشده است .که در ادامه در قالب شکل استاندارد و اصالحشده ضرایب مسیر و جداول نشان دادهشدهاند.
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شکل شماره  .3مدل ساختاری اصالحشده پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد

بعد از ارائه مدل ساختاری اصالحشده بایستی با تحلیل مدل اندازهگیری مشخص گردد که آیا مدل انـدازهگیری از اعتبـار
(روایی) و تعمیمپذیری (پایایی) مناسبی برخوردار است یا خیر .ازاینرو در ادامه به بررسی این مهم پرداخته میشـود .الزم
به ذکر است روایی و پایایی سازه هر متغیر بهصورت مجزا در جدول  2آورده شـده اسـت .همچنـین در جـدول  3روایـی
همگرا و واگرای مدل اندازهگیری با استفاده از آزمون فورنل و الرکر موردبررسی قرارگرفته است.
جدول شماره .2بررسی پایایی و روایی سازه
آب
خاك
هوا
منابع طبیعی
توسعه پایدار

CR
0/836
0/840
0/837
0/836
0/841

AVE
0/508
0/602
0/511
0/509
0/518

MSV
0/453
0/0164
0/284
0/282
0/358

ASV
0/314
0/090
0/146
0/144
0/205
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جدول شماره .3بررسی روایی و واگرای فورنل و الرکر
توسعه پایدار

مؤلفههای زیستمحیطی

0/720

هوا

خاك

آب
0/711

آب

0/774

0/406

خاك

0/714

0/376

0/533

هوا

0/732

0/710

0/371

0/530

مؤلفههای زیستمحیطی

0/562

0/416

0/132

0/596

توسعه پایدار

جمعبندی نتایج جداول بررسی روایی و پایایی سازه نشان میدهد که خوشبختانه مدل اندازهگیری اصالحشده هـم دارای
پایایی سازه و هم دارای روایی سازه میباشد و اکنون مدل اندازهگیری اصالحشده بایستی ازنظـر تعمیمپـذیری و انطبـاق
آن در جامعه آماری موردبررسی قرار گیرد .در رابطه با تائید روایی مدل و دریافت اینکه مدل پیشنهادی تا چـه انـدازه بـا
واقعیت جامعه آماری انطباق دارد ،رجوع به شاخصهای برازش کمککننده خواهد بـود .بـهعبارتدیگر معیارهـای علمـی
قابلقبول برای تائید مدل با استفاده از داده مای گردآوریشده خود بح اصلی در شاخصهای برازش را تشکیل میدهد.
جدول  4نمایانگر شاخصهای برازش مدل اندازهگیری میباشد.
جدول شماره  .4شاخصهای برازش مدل اندازهگیری اصالحشده
شاخصهای برازش
CMIN/df
RMSEA
PNFI
GFI
AGFI
NFI
TLI
CFI
RFI
IFI

نوع شاخص برازش
شاخصهای مقتصد
شاخصهای مقتصد
شاخصهای مقتصد
شاخصهای مطلق
شاخصهای مطلق
شاخصهای مقایسهای
شاخصهای مقایسهای
شاخصهای مقایسهای
شاخصهای مقایسهای
شاخصهای مقایسهای

حد مجاز
کوچکتر از 3
کوچکتر از 0/08
بزرگتر از 0/5
بزرگتر از 0/8
بزرگتر از 0/9
بزرگتر از 0/9
بزرگتر از 0/9
بزرگتر از 0/9
بزرگتر از 0/9
بزرگتر از 0/9

مقدار بهدستآمده
1/821
0/052
0/83
0/89
0/86
0/95
0/87
0/98
0/87
0/98

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل شاخصهای برازش مدل پژوهش در نرمافزار ایموس برازش مدل قابلقبول اسـت زیـرا
مدل اندازهگیری اصالحشده پژوهش هم ازنظر شاخصهای مقتصد ،هـم مطلـق و هـم مقایسـهای در وضـعیت برازشـی
ممکن قرار دارد .زیرا همه شاخصها حد مجاز موردنظر را رعایت نمودند و محقق میتواند ادعا نماید که مدل پـژوهش از
نیکویی برازش برخوردار است و مشاهدات ما در نمونه با واقعیت موردنظر در جامعه انطباق دارد .پس میتوان گفت مـدل
موردنظر هر دو وظیفه موردنظر خود را انجام داده است و محقق میتواند با این نگاه که مدلی معتبر ،تعمیمپذیر و منطبق
با واقعیت دارد به آزمون بررسی جهت و ضریب مسیرهای موردنظر در متغیرهای پژوهش بپردازد .جدول  5بیانگر ضرایب
مسیرهای مختل تأثیر متغیرهای آشکار بر هر متغیر پنهان است.
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جدول شماره  .5معناداری فرضیههای پژوهش
p
0/002
***
***
***
***

نسبت بحرانی
2/280
7/194
5/261
5/257
7/960

خطا
/072
/084
/065
/062
/120

تخمین غیراستاندارد
/164
/624
/346
/338
/959

متغیر مکنون
آب
خاك
هوا
منابع طبیعی
مؤلفههای زیستمحیطی

فرضیهها
<--<--<--<--<---

متغیر مکنون
مؤلفههای زیستمحیطی
مؤلفههای زیستمحیطی
مؤلفههای زیستمحیطی
مؤلفههای زیستمحیطی
توسعه پایدار

جدول شماره  .6ضرایب مسیر استاندارد فرضیههای پژوهش
نتیجه
تائید میشود
تائید میشود
تائید میشود
تائید میشود
تائید میشود

بتا
/780
/770
/710
/580
/840

متغیر مکنون
آب
خاك
هوا
منابع طبیعی
مؤلفههای زیستمحیطی

فرضیات
<--<--<--<--<---

متغیر مکنون
مؤلفههای زیستمحیطی
مؤلفههای زیستمحیطی
مؤلفههای زیستمحیطی
مؤلفههای زیستمحیطی
توسعه پایدار

بر اساس جدول  6در بررسی مسیرها و ضرایب بهدستآمده مقـدار  T-Valueدر همـه مسـیرها خـارج از بـازه بحرانـی
 -1/96تا  1/96میباشد و در سطح اطمینان و یا احتمال  0/99فر

آماری  H0رد و فر

آماری  H1تائیـد میشـود.

یعنی در مرحله اول متغیرهای آب ،خاك ،هوا و منابع طبیعی معنادار و مثبتی دارد و مؤلفههای زیسـتمحیطی بـر توسـعه
پایدار تأثیر معناداری دارد .و بر اساس مقدار ضریب مسیر (بتا) شدت اثر و جهت ایـن مسـیرهای بررسیشـده نیـز مثبـت
ارزیابیشده است .مقدار بتا در مسیر آب بر زیست محی با ضریب  ،/780خاك بر زیست محی با ضریب  /770و هوا بـر
زیست محی با ضریب  /710و درنهایت منابع طبیعی بر زیست محی با  0/580و متغیر زیست محی بر توسعه پایدار بـا
ضریب  /840تأثیر دارد .بر اساس آمارهای بهدستآمده از جدول  6میتوان گفت در بـین متغیرهـای اثرگـذار بـر زیسـت
محی آب و سپس خاك و هوا و سپس منابع طبیعی بیشترین اثر را به خود اختصاص دادهانـد .درنهایـت زیسـت محـی
شدتی برابر با  /840را بر توسعه پایدار در شهرستان مرزی زاهدان اثری میگذارد .بهعبارتیدیگر اینکه اگر متغیـر بـرونزا
(مستقل) مؤلفههای زیستمحیطی یک واحد تغییر کند توسعه پایدار نیز  /840واحد در همان جهت (مثبت) تغییـر خواهـد
کرد .بنابراین میتوان گفت فرضیه تحقیق که همانا نقش مؤلفههای زیستمحیطی بر توسعه پایدار میباشد تائید میشود.
درنهایت اینکه جدول واریانس تبیین شده  R2نیز آورده شده است .این جدول نشـان میدهـد کـه متغیـر مسـتقل (آب،
خاك ،هوا و منابع طبیعی بر زیست محی پایدار به میزان  0/740و بر توسعه پایدار به میزان  0/502میباشـد کـه بسـیار
قوی ارزیابی میشود.
جدول شماره .7واریانس تبیین شده  R2متغیرهای درونزا
واریانس تعیینشده R2
/740
/502

متغیرهای درونزا
مؤلفههای زیستمحیطی
توسعه پایدار

نتیجهگیری
پایداری زیستمحیطی یکی از بعدهای مهم و اساسی توسعه پایدار است که از دهه گذشته در برنامـه توسـعه کشـورهای
مختل واردشده است و به دلیل عدم مؤلفهها و جایگاه آن در میان سایر اجزای توسعه پایدار در عمل به گونههای بسـیار
متفاوتی با آن برخورد شده است ،اما این بعد که یکی از سه بعد اصلی توسعه پایـدار شـهری محسـوب میشـود در حـال
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حاضر به دلیل افزایش بحرانهای محیطی ازجمله خشکسالیها ،تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین ،تخریـب بیشازحـد
منابع و  ...و به منظور حصول توسعه پایدار در کشورها از اهمیت به سزایی برخوردار است و با تکیهبر اصـل برابـری درون
نسلی و  ،...ابزاری مفید برای توسعه پایدار میباشد که خود از عواملی دیگر تأثیرگـذار اسـت .نگـاهی گـذار بـر وضـعیت
محی زیست جهان در چند دهه گذشته نشان میدهد که نهفق اثرات مخرب انسانی بر محی زیست کاهش نیافته بلکـه
مسائل حاد و بغرنج طرحهای عمرانی نیز بروز نموده است .این امر در ایران و بهویژه مناطق مرزی به دلیل نادیده گرفتن
قوانین زیستمحیطی و کمبود منابع و دور بودن از مرکز و موقعیت حساس و شکننده روزبهروز ابعاد وسـیعتری بـه خـود
گرفته است .از طرفی دیگر میتوان گفت که گرایش به پیشرفت اقتصادی و افزایش پسانداز ناخالص ملی و بهرهبرداری
بیشازحد از منابع ،افزایش نامحدود از انرژی با اتخاذ سیاستهای نادرسـت باعـ شـده محی زیسـت بـه خطـر افتـد و
دستیاب ی به توسعه پایدار را در بلندمدت با مشکل مواجه کـرده اسـت .از همـین رو جهـت تبیـین و بررسـی مؤلفـههای
محی زیست پایدار نیازمند یک دیدگاه ترکیبی هستیم
بنابراین ارزیابی میزان تأثیر مؤلفههای زیستمحیطی و شناسایی مهمترین این مؤلفهها بر توسعه پایدار و بررسـی میـزان
تأثیرگذاری آنها در پایداری مناطق مسئلهای که در این پژوهش به آن پرداختهشده است .در این راستا ابتدا عوامل مـؤثر
بر پایداری محی زیست با استفاده از ادبیات نظری و مطالعات صورت گرفته شناسایی گردیدند و سـپس بـا بهرهگیـری از
نظرت خبرگانی که در این زمینه مطالعاتی داشتهاند و موضوع موردبررسی جزو حوزه تخصصی آنها بود ،تأثیر هرکـدام از
این عوامل بهصورت جدا با استفاده از نرمافزار ایموس بررسی گردید و درنهایت تأثیر نهایی پایـداری محی زیسـت را بـر
توسعه پایدار نیز مورد آزمون قرار گرفت که بر اساس نتایج بهدستآمده مشخص گردید که عواملی چون منابع آب ،خاك،
هوا و منابع طبیعی ازجمله عواملی هستند که بر پایداری محی زیست در ارتباط معنادار و با جهت مثبت میباشند .از میان
این عوامل منابع آبی با ضریب  0/780بیشترین اثر را دارد و بعدازآن خاك با ضریب  0/770در رتبه دوم قـرار دارد و هـوا
بر زیست محی با ضریب  /710و درنهایت منابع طبیعی بر زیسـت محـی بـا  0/580مجمـوع ایـن عوامـل کـه متغیـر
محی زیست را پوشش میدهند بر توسعه پایدار به میزان ضـریب  0/840تـأثیر مثبـت و معنـاداری میگذارنـد .بنـابراین
یافتههای این پژوهش رابطه معنادار با شدت و جهت مثبت بین مؤلفههای محی زیست بهعنوان متغیر مستقل بر توسـعه
پایدار بهعنوان متغیر وابسته را تائید کرده است .بنابراین بر اساس دیدگاه پاسـ گویان نقـش مؤلفـههای محی زیسـت در
توسعه پایدار منطقه در حد مطلوب ارزیابی میگردد.
با توجه به چشمگیر بود این رقم باید اذعان کرد یکی از عوامل کلیدی در دستیابی بـه توسـعه پایـدار بـهویژه در منـاطق
مرزی در همه زمینهها میباشد .منطقه مرزی سیستان به دلیل حساسیتهای اقلیمی و حساس ،وجود ریز گردها ،کمآبی،
توفان شن و ماسه ،خشکسالیها ،بادهای  120روزه ،تهدید انقـرا

گونـههای جـانوری و  ...از نظـر زیسـتمحیطی در

وضعیت بغرنجی قرار دارد با توجه به نتایج پژوهش حاضر نیز که تأثیر شاخصهای محی زیست را بر توسعه پایدار منطقه
تائید کرده است میتوان گفت به دلیل مسائل و مشکالت محی زیستی توسعه پایدار در این منطقه نیـز بـه خطـر افتـاده
است .و رندگی در منطقه سیستان با تهدیدهای جدی زیستمحیطی روبرو کرده است .بنابراین اهتمـام و همکـاری بـین
سازمانهای مسئول برای حل معضالت محی زیستی منطقه جزو اولویتها و ضروریات نهتنها برای اسـتان بلکـه کشـور
میباشد .نتایج تحقیق حاضر که نقش مثبت و معناداری مؤلفههای محی زیست بر توسعه پایدار را تائید میکند بـا نتـایج
بهدستآمده از پژوهش اصغری لفمجانی و همکاران ( )1398که نقش ناپایداری کالبـدی و زیسـتمحیطی در روسـتاهای
مرزی را موردمطالعه قرار داده بودند و همچنـین بـا نتـایج مـنجم زاده و همکـاران ( )1396کـه بـه نقـش شـاخصهای
زیستمحیطی را در توسعه پایدار برای کالنشهرهای ایران معنادار میدانند و همچنین با نتایج پژوهش ملکی و همکاران
( )1393که به بررسی پایداری توسعه زیستمحیطی شهرستانهای مرزی استان خوزستان پرداختهاند همسـو و همراسـتا
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میباشد .با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر و در راستای دستیابی به اهداف تحقیـق پیشـنهادهایی بـه شـرح
ذیل ارائه میشود.
 برای پایداری زیست محیطی شهری کند کردن رشد افقی شهر و هدایت آن به گسترش ارتفاعی همراه با تکمیـل و
راهاندازی سیستم فاضالب و بازیافت در شهر،
 توجه به سیما و منظر شهری و کیفیت فضاهای عمومی با تقویت هویت شهری،
 حذف کاربری مای ناسازگار درونشهری،
 جلوگیری از گسترش ساختوسازهای بیرویه اطراف شهر،
 تعری شاخصهای ممیزی ساالنه زیستمحیطی بر اساس قوانین ،مقررات و استانداردهای بینالمللی،
 تأکید بر مسئولیتپذیری در برابر محی زیست از سوی مسئولین،
 تدوین برنامه مناسب برای اصالح فرایندها و ساختارها در جهت توسعه پایدار،
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله که برگرفته از رساله دکتری میباشد .حامی مالی نداشته است.
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