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 99/09/0921 پذيرش:  92/01/0921 وصول:

 چکيده

 شاهر ايجااد چااشش زيست،محيط مورد در نگرانی افزايش و جهان در شهريجمعيّت  سريعرشد  با

 ايا  بار واکنشای شاهرباو گرفات و ايادة  قرار شهري ريزانبرنامه اوشويّت در زندگی براي پايدار

 در شاهريتوان آخر يا ادامة رويکردهاي توسعة می را اکوشوژيک شهر يا، شهربو ايدة  بود. هانگرانی

توساعة  ارزياابی، پاووهش اي  انجا  از هدف، رواي   از؛ دانست پايدار توسعة نظري اشگوي چارچوب

 پايادار توساعة نظري اشگوي چارچوب در شرقی آذربايجان استان شهري هايسکونتگاه در شهربو 

 باراي است. 6932 سال آمارگيريشهر استان آذربايجان شرقی بر پاية  22 شامل آماريجامعة  است.

 صانعتی وساازسوخت و اکوشوژياک محايط بهداشات شوژياک،اکوامنيّت  اصلیة فمؤشّ 9 از ارزيابی

، هاشااخص از هريک نسبیاهمّيّت  بيان به منظور است.استفاده شده  شاخص 22 قاشب در اکوشوژيک

 شابکه تحليال از حاصل نتايج است.استفاده شده  پراميتهاز  هاداده تحليل براي و .پی.اناي مدل از

 در گناد  توشياد مقادار) X21 هايشاخص پووهش، مورد هايشاخص نايدر م کهاست  آن از حاکی

 261/2و  263/2 امتياز کسب با ترتيب به (اصوشی دف  مطلوبيت درصد) X11 و (ديم و آبی هايزمي 

از مجموعاة  کاه دهدمی نشان پووهش از حاصل نتايج دارند. شهربو اهمّيّت را در توسعة  بيشتري 

 مياناه، هاايشاهر شهري،بو  هايشاخص از برخورداري شحاظ هب شرقی آذربايجان استان هايشهر

 شاهر و  ساوّ تاا لاوّدر رتباة  261/2 و 991/2، 913/2 .آيپای کساب با ترتيب به تبريز و سراب

 هايشاهر فضايی توزيع همچني  است. استان شهر تري محرو ، -221/2 .آيپی کسب با خداآفري 

 جرياان باه شاهرها تري يکنزد، تبريز و سراب ميانه، هايشهر کهاست  آن از حاکی گاياة صفح در

 اساکو، شاير،عجب کليبر، هريس، ملکان، هشترود، شهرهاي و مطلوب پايداري از که هستند خاشص

کاه  ندهست خاشص جريان از شهرها دورتري  خداآفري  ويوهبه و آذرشهر و جلفا ورزقان، چاراويماق،

 گيرد. قرار آتی هايريزيبرنامه اوشويّت دری بايست و نداز پايداري نامطلوبی برخوردار

 شرقی. آذربايجان ،پراميته مدل پايدار، توسعة شهر،: بو کليدي واژگان
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 مقدّمه
 بده رو جمعیّدت از نیمدی از بدیش کده دهددمی نشان المللیبین هایبینیپیش و است نوظهور ایپدیده شهرنشینی

 بدايی افددزایش (.9101 ،0انتدوپس  و )تسدولیس  کدرد خواهندد زنددیی شهرها در 9111 سال در جهان افزایش

 بدددود خواهدد محدی  بدر بیشتری فشار آن نتیجه و شده تولیدات و مندابع بدرای تقاضا رشد باعث شهری،جمعیّت 

 مندابع شدهرها، یرامدونیپ زیسدتمحی  بیدتخر ،همچدون ندایواری پیامدهای روندی چنین (.09 :9100 ،9سیسرا)

 قرخلدو؛ 0929 ،همسداران و پورداداش) را به همراه دارد یاراض ترینمناسب و ترینمرغوب از یعیوس بخش و یعیطب

 طبیعددی منددابع %71 هاآن ساکنان اند،کرده اشغال را زمین سطح %9 تنها اینسه وجود با شهرها (.0900 ،همساران و

: 9111، 9سیتز اويیدن ) شودمی تولید شهرها در نجهدا کدربن اکسیددی %01 و کنندمی مصرف را زمدین ةارسدیّ

 خطددر بدده زیسدتمحی  جبدران بددر قابل های غیرت شهرها به دلیل تحمیل هزینهبلندمدّ ةآیندکه طوری به  (.0

بده  را شهرنشدینی «8ملل سازمان زیستمحی  برنامة»، شرایطی چنین وقوع با (.991 :0921 )شورت، اسدت افتداده

 و ا حسدّ  نقدش بدهتوجّده  با (.9109 ،1وو و یانگ) است کرده فیمعرّ 90 قرن محیطیزیست مسائل از یسی عنوان

 ایدن پدییرش و زمدینکدرة  روی بدر بشر زندییآیندة  روند تعیین و پایدار توسعة به رسیدن در شهرهاکنندة تعیین

 خدود شدهروندان بدرای کیفیّدت با و پییرزیست محیطی تدرازمدّ در توانندنمی و ناپایدارند کنونی شهرهای که اصل

 شدهر سدالم، شدهر سدبز، شدهر همچدون پایددارتر شدهرهای ایجاد جهت متفاوتی رویسردهای و هاایده کنند، فراهم

 بدهتوجّده  شدهری،توسعة  نوین الگوهای و رویسردها این تمامی در اند.شده مطرح و... پییرزیست شهرهای هوشمند،

 اکوسیسدتم تدریسدترده محدی  از جزئدی اقتصدادی و اجتماعی محی  که صلا این پییرش و طبیعی زیستمحی 

 یجدیدد مفهدو   پایددار توسعة واقع در (.980 :0929 پور،جمعه) خوردمی چشم به است، آنسیطرة  تحت و حیات

 توسدعة مفهدو  بلسده اقتصدادی،توسدعة  مفهدو  تنهانده کده کنددمدی ملز  را ما پایدار توسعة است، علمی توسعة از

ادامدة  یدا آخدر تدوانمدی را اکولوژیک شهر یا 7شهربو ایدة  راستا، این در (.9100 ،1سونگ) میده تغییر را اجتماعی

   (.980 :0929 پور،جمعه) دانست پایدار توسعة نظری الگوی چارچوب در شهریتوسعة  رویسردهای

 رسدیدن برای محیطیزیست و تصادیاق اجتماعی، عوامل بین که است آن به وابسته قسمت یا شهر یک شهربو  

 همسداران، و وو) اسدت شدهاحی طرّ محیطیزیست مسحظات یرفتن نظر در با و کندمی ایجاد توازن پایدار توسعة به

 مختلد  هدایبخش میان هماهنگی ای،منطقه و شهری مقیا  در جانبههمه و متوازن رشد الزامات از یسی (.9109

 همسداران، و 2کدت کلپ ؛9109 همساران، و 0بونیسمهنو) است منطقه تیالیّفعّ نظا  و محیطیزیست شرای  جمله از

 در هدا،آن نابرابری و مختلدد  نددواحی هایویژیی شددناخت متددوازن، و یسپارچه ةتوسع ضرورت توجّه به با (.9109

 ایددن رفدع جهدت مناسددب ریزیبرنامده بدددا بایدددد (.0900 )بیدات، شدودمی محسدوب کدار اسدا  ریزی،برنامه

 بهتدر ریزیبرنامده بدرای بندابراین، ؛(0977 ی،)مدممن نمدود تسش مطلوب وضع به موجود وضع تبددیل و هانابرابری

 عدد  یا برخورداری میزان به نسبت تدا یردندد بندیطبقه «برخورداری» نظر از نواحی که است يز  یونایون نواحی

                                                                                                                                                                          
1- Tsolakis& Anthopoulos 

2- Siqueira 

3- Cities Alliance 
4- United Nations Environment Program 

5- Yang & Wu 

6- Song 

7- Ecocity 

8- Bonilla-Moheno  

9- Clapcott  
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 (.000 :0901 دلیدر، زاده)حسدین دشدو ریزیبرنامه ها،آن برخدورداری

 در دارندد را شدهربدو  بده شددنتبدیل جهدت زیادی هایقابلیّتبا وجودی که  شرقی آذربایجان استان هایشهر 

 و هداقابلیّت بدهتوجّده  بددون شدهری هایسدسونتگاه سدطوحتوسدعة  و شهرنشدینجمعیّدت  افزایش اخیر هایدهه

شددة سداخته اراضدی به آن تبدیل با و برد بین از را استان مرغوب هایزمین از بیشتری سطح اراضی، هایمحدودیت

 چندین بدا مقابلده راسدتای در اسدت. سداخته وارد منطقده ایدن بدر را محیطیزیست ناپییرجبران پیامدهای شهری،

 مناسدب یحلّدراه ،شهریبو  هایشاخص ارزیابی فرآیند انجا  با استان هایمحدودیت و هاقابلیّت بهتوجّه  مشسستی،

 است. پایدار توسعة اهداف بهدستیابی  برای کارآمد ایشیوه و نوظهور محیطیزیست هایبحران با مقابله برای

 مطدرح شهر برکلدیبو  کتاب در ،0207 سال در 0ریجستر ریچارد بارلیناوّ برای را اکولوژیک شهر یا شهربو واژة  

 شدوندای سالم تر ساخته مدیهستند که برای آینده« زیست سالمی با محی شهرهای»ها، شهربو وی،  به عقیدة کرد.

 اسدا  بدر شدهرها دهی مجددّداین مفهو  را به صورت شدسل 9شهرها(. بعدها سازندیان بو 072: 9119، 9جستری)ر

 املشد چتدریبه عندوان  شهربو  واقع در دادند. یسترش طبیعی هایسیستم سایر و انسان برای سالم زیستمحی 

 اسدت شدهتعری   شهری پایداری به رسیدن هدف با شهری محیطیزیست پیشنهادی هایطرح از اییسترده طی 

 وابسدته آن طبیعدی حیدات بده ضدرورتاً شهر، لتحوّ و رشد توسعه، شناختیبو  بعد در (.9101 همساران، و 8حسا )

 یعندی ؛اسدت آن بدومی مسحظدات بدر ییریلشدس مفهو  همان بومی، یا خانگی اکو، مفهو  نیز 1اکوپلی  در .است

از تمدا  محدی  شدهر را  ییرد،می صورت خانه خصوصی فضای نگهداری در که خردمندی و کیفیّت همان با توانمی

 بده ورودی زیداد حجدم ندویرا، شهر هایویژیی از .ییردمی قرار «نویرا شهر» برابر در «شهربو » مفهو حفاظت کرد 

 بدا شدهری ایجداد شدهر،بدو  از مدراد .اسدت طبیعدی و بومی مسحظات بدون ،آن از زیاد جیخرو حجم برابر در شهر

 راهبدردی شدهر،بدو  مفهدو  .هاستآلودیی و ضایعات و زائد مواد از کمتر خروجی و مواد و مصالح از کمتری ورودی

 از متفداوت راهبدرد یدنا .کنددمی کمک بیستمیک میزان تا طبیعی منابع و زیستمحی  بر فشار کاهش به که است

 مانندد هدایجریان شدهری، مسدان در کارکردهدا یرفتن نظر در تنها جایه ب یعنی است، شهرسازی کسسیک الگوی

 یرفتده نظدر در (اکولدوژیسی) یشناختبو  ریزیبرنامه مساعد هایزمینه برحسب هااین مانند و ونقلحمل انرژی، آب،

 (.82 :0921 همساران، و 1یافرن) شودمی

 یعندی پایدداری هدر  رکدن سه شهر،بو  که است این شهری پایدار توسعة هاینظریّه سایر از شهربو  تمایز وجه 

 بدر بازخوردشدان که دارند یسدیگر با پیوندی هاآن که تفاوت این با دارد،را  اجتماعی و اقتصادی محیطی،زیست مسائل

 در اسدت. ارکدان بنددیاولویّت پایدداری، هاینظریّده سدایر ابد شدهربو  هایتفاوت دیگر از شود.می دیده همواره هم

 کیفیّدت و اجتمداعی مسدائل کندد.مدی احاطه را مسائل سایر و بوده مسئله ترینبزرگ زیستیمحی  مسائل شهر،بو 

   (.0 )شسل (9100 ،7وانگ)یابد میاهمّیّت  اقتصادی مسائل انتها در و  دوّ درجة در سسونت

 زمدینکدرة  بومیزیست نظا  یعنی تر،بزرگة سامان رفتار با اقتصاد، عملسرد ایر است: معتقد (99 :0900) 0براون 

 هدر و شدود تدربزرگ محیطیزیست نظا  به نسبت اقتصاد هرچه دید. خواهند صدمه دو هر نهایت درباشد؛  ناسازیار

 بود. خواهد تربخرّم ناسازیاری این کند، وارد زمینکرة  طبیعی هایمحدودیت بر بیشتری فشار قدر
                                                                                                                                                                          
1- Richard Register 
2- Register 
3- Ecocity Builders 
4- Hosam 
5- Eucalyptus  
6- Gafran 
7- Wong 
8- Brown 



 6936، بهار 22، سال هفتم، شمارة جغرافيا و پايداري محيط 66
 

 
 (2266 )وانگ، شهربو  حلقة .6 شکل

 و فدردی و تمددّکوتاه مندافع از را اقتصداد تعرید  و است زیستمحی  بر اقتصاد استیسی پایانی نقطة ،شهربو  

 شدمیرانی، مفیدی و بارفروش شریفیان) دهدمی تعمیم کرهزیست ساکنین تمامی و آینده هاینسل منافع به یروهی

0929.) 

 شدامل کده کنددمی انیدب مدورد پدانزده در را شدهربدو  توسعة برای يز  ةشاخص مجموع در ،(9119) جستریر 

 و پدا  یاندرژ پاسدخگو، مدواد و مندابع ز،یدتم و سدالم آب سدالم، خدا  ز،یدتم یهوا مجاورت، یمبنا بر یدسترس

 سدالم اقتصداد مشارکت، و سالم یاجتماع هایظرفیت ساخت سالم، فرهنگ دستر ، در و سالم یغیاها ر،یدپییتجد

 شناسدانهبدو  یسپدارچگی و نیزمد بدرد تیدظرف سالم، یستیز عتنوّ ،یزندی کیفیّت العمر،مادا  ستیتحص عادينه، و

 شدسل شدرح بده را شهریبو  توسعة برای يز  شرای  پورجمعه ،دیگر تعریفی در (.9109 ،0بلیدز اکوسیتی) شودیم

 کند.می بیان 9

 زیسدتمحی  با تعامل در که است هاییچالش از بسیاری در کلیدی نقطة شهربو  شده،عنوان مطالب بهتوجّه  با 

 اسدت یرفتده صدورت مختلفی تحقیقات کشور از خارج و داخل در سپهربو  زمینة در ،رواین  از هستیم؛ روروبه آن با

 نتیجده ایدن بده خدود پدژوهش در ،(0908) پرهیزیار و دیوساير یردد.می اشاره مرتب های پژوهش از برخی به که

 ارتقدای و شدهر هایحومه و فرسوده بخش در عمودی ةتوسع شهری، ایهزهحو در تیالیّفعّ عتنوّ ایجاد با که رسیدند

 در برداشدت. ریمدم ّ هداییا  شدهربو  هدایچالش کردنبرطرف در توانمی شهروندان اقتصادی - اجتماعی پایگاه

 مصدنوع محدی  انطبدا  ،خود پژوهش در ،(0929) شمیرانی مفیدی و بارفروش شریفیان شهر،بو  رشیست راستای

   از را و... شهری یستردیی از پرهیز شهر، سطح در سبز فضای بايی ةسران بودن مشهود اقلیم، و بو  طبیعی، بستر با

 
 (962 :6932 پور،جمعه)شهر ة بو توسع براي الز  شرايط .2 شکل

                                                                                                                                                                          
1- Ecocitybuilders 
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 ایجداد و بهتدر ریزیبرنامده بدرای شددهمطرح هایپژوهش نتایج بهتوجّه  با دانند.می شهربو  ةشاکل اصلی هایمعیار

 قدرار ارزیدابی مدورد یشدهربو  هایشداخص از برخدورداری لحدا  به مختل  مناطق بایستمیشهر، بو  هایشاکله

 ،(0928) همسداران و مرصوصی ،زمینه این در شود یریزبرنامه هاآن برخورداری عد  یا برخورداری به نسبت تا ییرند

 ایدن بده و پرداختند اصفهان شهر در شهربو  الگوی توسعة جهت شهری مناطق هایپتانسیل ارزیابی به پژوهشی در

 و توسدّ م پتانسدیل دارای 8 منطقدة پتانسدیل، بايترین 09 منطقة اصفهان، شهری ةمنطق 08 از که رسیدند نتیجه

 يز  هایپتانسدیل از برخدورداری لحدا  بده مناطق( %70) اصفهان شهری مناطق سایر و ترینپتانسیلکم ،2 منطقه

 بده چین غرب شمال در پژوهشی در (9100) همساران و 0لیجوان همچنین هستند؛ محرو  شهربو  به تبدیل جهت

 فضدایی تفداوت هندوز اامّد ؛دکننمی حرکت شهربو  سمت به چین شهرهای از بسیاری ایرچه که رسیدند نتیجه این

 و )مرصوصدی یافتدهانجا  پژوهش دو هر نتایج است. بهتر غربی از شرقی و مرکزی شهرهای ویژهبه دارد. وجود زیادی

 جهدت ،نهایت در کنند.می یدتأی را شهربو  هایشاخص از برخورداری در مختل  مناطق بین شسافت وجود لیجوان(

 پژوهشدی در ،(9101) همسداران و 9دوندگ شدهربو  هایشداخص از برخورداری در مختل  مناطق هاینابرابری رفع

 ارزیدابی بدرایروش ادغدامی جدیددی  یسپدارچگی، برای سازیبرجسته و شهربو  ارزیابی هایروش بر مروری ضمن

 و جهدانی سطح در رشهبو  ایجاد راستای در ،شهربو  زمینة در یافتهانجا  هایپژوهش از برخی نمودند. ارائه شهربو 

 شدهربو  قتحقّد در را المللیبین هایهمساری افزایش پژوهشی در ،(9101) 9جوز جمله از ؛دادند هاییپیشنهاد یملّ

 شدهربو  یسدترش جهدت آسدیایی شدهرهای کده معتقدندد نیز ،(9101) همساران و 8هو داند.می رمم ّ پایدار شهر و

 کنند. تأکید زمان(هم طوربه  ا ربخشی و اقتصاد وری،بهره) خود به مربوط یملّ هایقابلیّت روی بر بایستمی

 اسدتان شدهربدو  ةتوسدع ارزیابی پی در 1پرامیته مدل از استفاده با حاضر پژوهش شده،انجا  هایپژوهش بهتوجّه  با

 بده سدتیابید راسدتای در حاضدر پدژوهش ،رواین  از ؛است پایدار توسعة نظری الگوی چارچوب در شرقی آذربایجان

 است: پییرفته انجا  زیر اهداف

 ؛شهربو  هایشاخص از برخدورداری لحا  به شرقی آذربایجان استان هایشهر بندیرتبه -

 کمتدرین دارای هایشداخص در يز  تمهیدددات و هبالقوّ هایتوان شناسایی با هاشهر پایددار ةتوسدع اهداف احیای -

 .رتبه

 اسدت. سدنجش ابزارهدای و کدار روش ،نمایدمی متمایز پیشین شدةانجا  هایوهشپژ از را حاضر پژوهش آنچه 

 شدهریبدو  هدایقابلیّدت ارزیابی برای هاپژوهش این که دهدمی نشان شهربو  حوزة در پیشین هایپژوهش بررسی

 بدا حاضدر پژوهش کردند. فادهاست 1ا .ا .پی.ا  افزاراز نر  ها با استفادهتجزیه و تحلیل از بیشتر و هامدل از کمتر

 در شدهریبدو  هایشداخص ارزیدابی پدی در پرامیتده مدل و ایشبسه تحلیل فرآیند کارییریبه با و نوین رویسردی

 در شدهریبدو  هدایشداخص ارزیدابی ةزمین در پژوهشی چنیندیگر سو،  از است. شرقی آذربایجان استان شهرهای

 کند. پر را زمینه این در موجود خأل تواندمی حاضر تحقیق ؛تاس نشده انجا  استان مختل  مناطق سطح

 هاروش و مواد
 از %7/9 کده اسدت شدده واقدع ایدران غدرب شدمال در کیلومترمربدع 00/81821 وسعت با شرقی آذربایجان استان

                                                                                                                                                                          
1- Lijuan 

2- Dong 

3- Joss 

4- Hua 

5- PROMETHEE V 

6- Statistical Package for Social Science (SPSS) 
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 دقیقده 91 و درجده 81 هارالنّنصد  بین جغرافیایی موقعیّت نظر از شرقی آذربایجان .ییردمی دربر را کشور مساحت

 قدرار شدمالی عدر  ةدقیق 89 و درجه 90 تا دقیقه 87 و درجه 91 مدارهای و شرقی طول دقیقة 89 و درجه 87 تا

 آذربایجدان اسدتان بده غدرب جندوب و غرب از ،ارمنستان و آذربایجان جمهوری به شمال از ،استان این .است یرفته

 تقسدیمات آخدرین اسدا  بدر .اسدت شدده محدود زنجان ناستا به شر  جنوب از و اردبیل استان به شر  از غربی،

 در .اسدت دهسدتان 089 شهر، 19 بخش، 88 شهرستان، 91 دارای شرقی آذربایجان استان ،0929 سال در سیاسی

 زن( %1/82 و مدرد %1/11) نفدر 9798191 برابر استانجمعیّت  ،0921 سال در مسسن و نفو  عمومی سرشماری

 (.9 شسل) است بوده

اسدتفاده شدده  پدژوهش پیشدینة و نظدری مبانی نگارش برای اسنادی و ایکتابخانه مطالعات از ،پژوهش این در 

 سدال آمدارییری پایدة بدر شدرقی آذربایجدان اسدتان شهرسدتان( هر مرکز شهر) شهر 91 شامل آماری جامعة است.

 اکولوژیدک صنعتی وسازسوخت و اکولوژیک محی  بهداشت اکولوژیک،امنیّت  فةمملّ 9 از ارزیابی برای است. 09210

 صدورتبده  کده خدا  هدایداده ابتددا کهیونه  بدین است.استفاده شده  منفی و مثبت ترکیبی شاخص 98 قالب در

 اسدت. شدده سدازیشداخص سدرانه و درصدد صدورتبده  هاداده بقیة و سازیشاخص نفر 0111 ازای به است تعداد

 جهدت اسدت. شددهتبددیل  یکمّ دادة به بوده کیفی صورتبه  هک شهری فاضسب خانةتصفیه مربوط ةداد همچنین

 تحلیدل وتجزیده  بدرای است.استفاده شده  9پی.ان.ای شبسه تحلیل مدل از ،هاشاخص از یک هر نسبیاهمّیّت  بیان

 از آمدده دسدت به نتایج بهتوجّه  با نهایت در است. استفاده شده 9پرامیته ویژوال افزارنر  و پرامیته مدل از هاشاخص

 اسدت. شدده بنددیطبقه ناپایددار کدامسً و ناپایددار پایدار،نیمه پایدار، پایدار، کامسً طبقة پنج در شهرها ،پرامیته مدل

 است. 0 جدول شرح به پژوهش این در استفاده مورد هایشاخص

 
 موردمطاشعهة محدودة نقش. 9 شکل

                                                                                                                                                                          
 .استشهرها موجود  برای همة 0921تنها در سال ها استفاده شده، چون این داده 0921های سال در این پژوهش از داده -0

2- ANP  

3- Visual PROMETHEE 
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 پووهش در استفاده مورد هايشاخص .6 جدول

 کد خصشا کد شاخص

 X1 صنعتی واحد تعداد X13 (مترمربع) سبز فضای درصد

 X2 صنعتی شهر  خانةتصفیه تعداد X14 زباله حمل خودروهای تعداد

 X3 صنعتی فاضسب دارای واحدهای تعداد X15 آبی زمین با کشاورزی اراضی کشت زیر سطح

 X4 موجودی تیصنع هایخانهتصفیه X16 دیم زمین با کشاورزی اراضی کشت زیر سطح

 X5 هوا آلودیی دارای واحدهای تعداد X17 آب ةخانتصفیه تعداد

 X6 هوا آيینده کنندهکنترل واحدهای درصد X18 آبی زراعی محصويت تولید

 X7 ویژه پسماند دارای واحدهای تعداد X19 شهری داخل عمومی ونقلحمل وسایل تعداد

 X8 پسماند مدیریت دارای واحدهای درصد X20 مصارف کلّ به مصرفی آب مقدار

 X9 (روز در تن) شهری زبالة تولید میزان X21 دیم و آبی هایزمین در یند  تولید مقدار

 X10 بازیافت و مبدأ از تفسیک مطلوبیت درصد X22 آبی زراعی کلّ  اراضی

 X11 اصولی دفن مطلوبیت درصد X23 دیم زراعی کلّ  اراضی

 X12 اجرا( - مطالعه – دارد) شهری فاضسب خانةتصفیه X24 بیشتر و ساله 01 جمعیّت به شاغل الفعّ جمعیّت  نسبت

 و مدممنی) اسدت هاسازی ارزیابیبندی ترجیحی برای غنیساختاریافتة رتبههای رامیته یسی از جدیدترین روشپ 

 شدد ارائده بنددیرتبه انجا  یبرا 0وینک و بران  به وسیلة یسدیم 0201 دهة در ،روش این (.010 :0920 شریفی،

 امسدان نتدایج، پایدایی و وضدوح ی،سادی به توانمی پرامیته روش مهمّ مزایای جمله از (.9110 همساران، و 9وکاترین)

 ،نهایدت در کدرد. اشداره سدریع و ساده صورتبه  تاسیّحسّ تحلیل امسان و یایا یسازمدل یرافیسی طرح از استفاده

 فرآیندد تواندمی ،روش این (.9111 همساران، و 9یلیمز) یردیمی صورت عدد ترینکوچک تا ترینبزرگ از بندیرتبه

 تدأ یر .دهدد انجدا  کامدل، یا جزئی بندیرتبه یک به صورت محدود، هاییزینه از محدودی ةمجموع روی را ارزیابی

 بدر آن ریزیپایده و سدادیی جدودو با روش این در الگوریتم بايی کارایی ها،جواب روی بر آن وزن و معیار هر شفاف

 مصدطفوی، و محقر) است مراتبیسلسله ساختار روش از آن تمایز وجه ،جواب دو میان عملسرد تفاوت اهمیّت اسا 

0901.) 

 نتايج
 اسدتان شدهرهای سدطح در پایددار توسدعة چدارچوب در شدهریبدو  هایشداخص ارزیدابی برای حاضر پژوهش در

 است: شدهبیان  زیر در خسصه به صورت مدل اجرای مراحل ،شده استفاده تهپرامی مدل از شرقی، آذربایجان

 .اسدت هزینه و سود لحا  از معیار نوع کردنمشخّص و ییریتصمیم ماتری  تشسیل ،پرامیته روش در مرحله لیناوّ

 از هریدک در هایزینده زا هریدک تفداوت 0 رابطدة پایدة بر باید نخست یا  در ،ییریتصمیم ماتری  تشسیل از پ 

 کده بدود خواهدد داریمعند زمدانی Max شداخص بدرای ،تفداوت ایدن آورد. دسدت بهرا  یسدیگر به نسبت هاشاخص

 (.9 و 9 جدول) است برعس  رابطه این Min هایشاخص برای باشد. 

       0 رابطة

                                                                                                                                                                          
1- Brans & Vincke 
2- Caterino  
3- Gilliams  
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 هش(پوو در استفاده مورد هاي)شاخص گيريتصميم ماتريس .2 جدول

X13 X12 X11 X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 شهر 

 آذرشهر 0101 1 01 01 01 11 01 11 89 01 11 اجرا 929111

 اسکو 109 1 1 011 1 1 1 1 01 01 11 دارد 81111

 اهر 017 1 1 011 1 1 1 1 911 01 81 دارد 21111

 آبادبستان 091 0 01 011 1 21 1 71 07 01 11 دارد 078111

 بناب 0999 0 01 01 01 21 01 21 01 91 11 دارد 220790

 تبريز 91711 1 01 21 011 21 11 21 0811 11 21 دارد 99001170

 جلفا 900 1 91 11 9 011 1 01 01 91 11 دارد 081111

 چاراويماق 098 1 1 1 0 011 1 1 1 01 11 مطالعه 1

 خداآفري  1 1 1 1 0 011 1 1 1 01 11 مطالعه 1

 سراب 792 0 01 011 1 1 1 1 81 1 81 دارد 919922

 شبستر 0810 1 91 01 11 11 1 1 00 01 11 اجرا 011998

 شيرعجب 997 1 01 011 9 011 9 011 81 01 81 اجرا 72111

 کليبر 990 1 1 1 1 1 1 1 90 01 11 اجرا 001111

 مراغه 0719 0 91 21 1 1 0 011 081 01 11 دارد 0111111

 مرند 0191 0 01 011 81 011 9 011 091 91 81 رددا 291111

 ملکان 112 1 01 71 1 1 1 1 81 01 11 اجرا 018111

 ميانه 0010 0 1 011 0 011 0 011 21 91 11 دارد 211111

 ورزقان 020 1 1 011 9 011 0 01 91 01 11 اجرا 1

 هريس 910 1 01 1 1 1 1 1 00 91 11 مطالعه 19911

 هشترود 901 1 1 1 1 011 1 1 01 1 91 اجرا 81111

 پووهش( در استفاده مورد هاي)شاخص گيريتصميم ماتريس ةادام .9 جدول

X24 X23 X22 X21 X20 X19 X18 X17 X16 X15 X14 شهر 

 آذرشهر 0 1101 9290 1 7191 911 9078 2172 0/0091 900/799 91712

 اسکو 0 01982 1011 1 1888 098 0081 00971 1/0702 02/0111 99199

 اهر 01 09290 82007 0 19110 917 11789 9719 17/9810 901/2112 82901

 آبادبستان 1 07011 98189 1 01791 011 0199 00118 99/9190 08/0827 99110

 بناب 2 0109 9020 1 1110 810 8991 08900 21/0871 10/119 80110

 تبريز 970 91012 2000 9 09202 09091 0719802 99128 09/8801 09/9191 870911

 جلفا 01 9991 1000 1 9199 019 9811 9880 011/782 99/890 07979

 چاراويماق 8 1201 02001 1 1810 001 0101 11817 17/0091 2/01970 2021
 خداآفري  9 9911 8917 1 9971 090 0018 9981 900/097 12/100 00180

 سراب 01 97810 97200 1 09111 989 11089 11119 01/1012 71/1098 88719

 شبستر 01 01910 9919 1 09817 0191 7190 90219 9721 87/0111 92099

 شيرعجب 1 8011 8979 1 1108 919 9071 0029 121/210 09/011 91179

 کليبر 8 0771 98978 0 09910 079 9111 98000 99/0970 819/1710 01919

 مراغه 91 9011 89111 0 2279 208 11090 92178 18/9102 00/0810 79217

 مرند 98 90171 09192 1 01111 170 78219 99202 09/8101 107/9171 71911

 ملکان 7 0171 01099 1 01011 908 9170 99192 17/9071 198/9117 91091

 ميانه 09 99801 01221 1 07110 812 89019 27111 18/8798 0/00119 18077

 ورزقان 0 7110 99200 1 0901 018 0018 0190 79/0029 170/1219 08207

 هريس 0 09019 97271 1 0928 908 9087 00121 708/911 900/1097 90812

 هشترود 8 0191 79997 0 1219 091 9999 81009 12/0910 90/09071 07017
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 قدرار از ،مقدار این شودمی آورده دست به  مقدار یسدیگر، با هایزینه تفاوت میزان محاسبة از پ  

 حاضدر پژوهش در هاداده ه بودنیسست به توجّه با که آیدمی دسته ب شاخص هر به مربوط برتری تابع در  دادن

   (.8 )جدول است استفاده شده عادّی تابع از

 روش در اسدت. صدهچندشاخ ییریتصمیم مسائل همة در يز  کاری مختل ، هایشاخص وزن تعیین  ،دوّ یا  

یرفتده  کدار بده روش ندارندد. بسدتگی شاخص ییریاندازه واحد به که هستند حقیقی اعداد هاشاخص وزن ،پرامیته

 بدرای، پژوهش این در .است شبسة تحلیلفرآیند  مدل ،هافهمملّ نسبیمحاسبة اهمّیّت  جهت حاضر پژوهش در شده

    (.1 )جدول استاستفاده شده  0دسیژنسوپر افزارنر  از هاشاخص وزن تردقیقمحاسبة 

 آن بده کده آیددیم دست به هاشاخص همةاولویّت  کردنجمع با یزینه،اولویّت  یا پایانی بندیرتبه،  سوّ یا  در 

 (.9119 ،9پستیجن و لینر) یدآیمبه دست  9رابطة  از استفاده با و شودمی یفته یکلّ مقدار

 (2262 همکاران، و 1بوگدانويج ؛2222 همکاران، و 6کاشوکراس ؛2226 ،2مارشال و برنس ؛2222 همکاران، و 9چو) برتري توابع انواع .2 جدول

 نا  رابطه شکل نا  رابطه شکل

 

P(d)={ 
 سطحهم

 

P(d)={ عادّي 

 

P(d)={ 
 ةناحي با 

Vشکل 

  تفاوتیبی

P(d)={ بخشی 

 
-P(d)={1 گاوسی 

 

P(d)={ ّیخط 

 شبکه تحليل اساس بر پووهش در مطاشعه مورد يهاشاخص وزن .6 جدول

 شاخص وزن ماهيت برتري تابع نوع شاخص وزن ماهيت برتري تابع نوع

 X1 199/1 بیشینه عادّی X13 188/1 بیشینه عادّی

 X2 197/1 شینهبی عادّی X14 190/1 بیشینه عادّی

 X3 192/1 بیشینه عادّی X15 187/1 بیشینه عادّی

 X4 181/1 بیشینه عادّی X16 180/1 بیشینه عادّی

 X5 189/1 کمینه عادّی X17 190/1 بیشینه عادّی

 X6 181/1 بیشینه عادّی X18 199/1 بیشینه عادّی

 X7 191/1 کمینه عادّی X19 199/1 بیشینه عادّی

 X8 192/1 بیشینه عادّی X20 199/1 بیشینه عادّی

 X9 198/1 کمینه عادّی X21 112/1 بیشینه عادّی

 X10 182/1 بیشینه عادّی X22 180/1 بیشینه عادّی

 X11 111/1 بیشینه عادّی X23 180/1 بیشینه عادّی

 X12 181/1 بیشینه عادّی X24 182/1 بیشینه عادّی

                                                                                                                                                                          
1- Super Decisions 

2- Leeneer & Pastijn 

3- Chou 

4- Brans & Mareschal 

5- Kalogeras 

6- Bogdanovic 
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    9 رابطة

 نرمددال سددپ  و تعیددین ییرندهیمتصددم توسددّ  هدداوزن اسددت. ا  j شدداخص وزن برابددر  کدده یایوندده بدده

 .شوندیم

 و مثبدت بنددیرتبه بدرای آیددیم دست به زوجی مقایسات مقادیر مجموع وسیلةبه  پایانی بندیرتبه چهار  یا  در

 یردد:می استفاده 8 و 9 رواب  از منفی

     خروجی جریان یا مثبت بندیرتبه جریان :9 رابطة

 بهتدرین معندای بده  ینتربزرگ دارد. اولویّت دیگر هایینهیز بر چقدر a یزینة که دهدیم نشان جریان این

 است. یزینه

    خروجی جریان یا منفی بندیرتبه جریان :8 رابطة

  ترینکوچدک دارندد. اولویّدت a یزیندة بدر میدزان چده تدا دیگدر هداییزینه که دهدمی نشان ،جریان این

 است. یزینه بهترین ةدهندنشان

 خواهدان همیشده یانییرنددتصدمیم اامّد ؛کدرد بندیرتبه منفی یا مثبت جریان با توانمی را هایزینه بندیرتبه 

 را امسدان ایدن ،بنددیرتبده خدالص جریدان محاسدبة .شود ترساده آنها برای ییریتصمیم روند تا اندکامل بندیرتبه

 بدايتر خدالص جریدان اسدت. منفدی و مثبدت بنددیرتبه جریدان میدان تدوازن حاصدل ،جریان این سازد.می فراهم

 (.1 )جدول یدآمی دست به 1 ةرابط طریق از که است برتر یزینة دهندةنشان

 خاشص و منفی مثبت، بنديرتبه يانجر .1 جدول

 شهر    بنديتبهر وضعيّت

 کامسً پایدار

 آذرشهر 911/1 198/1 -072/1 میانه

 اسکو 982/1 870/1 -092/1 سراب

 اهر 819/1 819/1 110/1 تبریز

 پایدار
 آبادبستان 190/1 901/1 010/1 مرند

 بناب 809/1 898/1 180/1 آبادبستان

 پایدارنیمه

 تبريز 101/1 990/1 910/1 مراغه

 جلفا 910/1 102/1 -010/1 شبستر

 چاراويماق 988/1 808/1 -081/1 اهر

 خداآفري  020/1 192/1 -880/1 بناب

 ناپایدار

 سراب 112/1 970/1 990/1 هشترود

 شبستر 810/1 921/1 179/1 ملسان

 شيرعجب 901/1 111/1 -008/1 هری 

 کليبر 900/1 817/1 -170/1 کلیبر

 مراغه 871/1 901/1 120/1 شیرعجب

 مرند 198/1 919/1 000/1 اسسو

 ملکان 900/1 889/1 -111/1 چاراویما 

 ميانه 190/1 912/1 912/1 ورزقان

 ورزقان 911/1 191/1 -010/1 جلفا

 هريس 928/1 811/1 -119/1 آذرشهر

 هشترود 800/1 819/1 -181/1 خداآفرین کامسً ناپایدار
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 1 رابطة 

 اسدا  بدر شدهریبدو  هدایشاخص از برخورداری نظر از شرقی آذربایجان استان شهرهای تبةر ،1 جدول نتایج 

 و 990/1 ،912/1 خدالص 0آی.پدی کسدب با ترتیب به تبریز و سراب میانه، هایشهر که دهدمی نشان ،پرامیته مدل

 کسدب بدا ترتیب به آبادبستان و مرند هایشهر شهرها، این از بعد ند.هست برخورداری پایدار کامسً وضعیّت از 910/1

 آی.پدی کسدب بدا ترتیدب بده بنداب و اهدر شبستر، مراغه، هایشهر پایدار، وضعیّت 010/1 و 000/1 خالص آی.پی

 شدیر،عجب کلیبدر، هری ، ملسان، هشترود، هایشهر و پایدارنیمه وضعیّت 180/1 و 110/1 ،179/1 ،120/1 خالص

 ،-170/1 ،-119/1 ،111/1 ،-181/1 خدالص آی.پدی کسدب بدا ترتیدب به آذرشهر و جلفا ورزقان، چاراویما ، اسسو،

 وضدعیّت شدهریبدو  هایشداخص از برخدورداری نظر از -072/1 و -010/1 ،-010/1 ،-081/1 ،-092/1 ،-008/1

 اسدتان شدهر تدرینمحرو  که دارد قرار -880/1 خالص آی.پی کسب با خداآفرین شهر آخر رتبة در دارند. ناپایداری

 اسدا  بدر را شدرقی آذربایجدان استان شهرهای در شهربو  وضعیّت ،8 شسل .است شهریبو  هایشاخص لحا  به

 دهد.می نشان پرامیته مدل نتایج

 ويوه سازيمدل روش

 سدازیمدل تسنیدک بدا متقابدل( کمک برای هندسی )تحلیل یایا کارییریبه پرامیته هایروش کارایی افزایش برای

ها و برخدورد وزن ییرنده در مورد مخالفت با شاخص، کمک به تصمیمچندشاخصه مسائل در است. شدهوصیه ت ویژه

  ،تحلیدل ایدن کندد.می ایجاد را هاتحلیل یونهاین ویژه سازیمدل روش است. مهمها روی نتایج پایانی بسیار شاخص
 

 

 پراميته مدل نتايج ساسا بر شرقی آذربايجان استان شهرهاي در شهربو وضعيّت  .2 شکل

                                                                                                                                                                          
1- Phi 
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 بدرن  ؛0221 ،0بدرن ) افزایدمی را تشریحی و یرافیسی هایتحلیل آن به و است شده بنا پرامیته هایپایه اسا  بر

 بدرای را مفیددی ابزار ،یایا مانند هاییروش با پرامیته روش ترکیب (.9118 همساران، و 9یوریافی ؛0228 ،9مارشال و

 n بدا تدوانمدی را هدایزینده ةمجموعد ،روش این در .کندمی ایجاد ییرندیانتصمیم و هاشاخص میان ارتباط تحلیل

 فضدای از واضح تصویر ،است شاخص دو از بیش هاشاخص تعداد ینسها بهتوجّه  با .کرد ارائه بعدی K فضای در نقطه

n نتدایج رود. کداره بد هدایندهیز یدوبعد تحلیل شبیه تواندمی اصلی ترکیب تحلیل ،بنابراین ؛است یرممسنغ بعدی 

 جریدان جهدت در هایندهیز چقددر هدر ،یایا تحلیل اسا  بر است. شدهداده  نشان 1 شسل در یایا تحلیل از حاصل

 ییرند.می قرار برتر هایرتبه در π و W ینب در و خالص

 در شدهریبدو  هایشداخص از برخدورداری لحدا  بده شدرقی آذربایجان استان هایشهر فضایی توزیع ،1 شسل 

 و نزدیدک خدالص جریدان بده که ندهست هاییشهر جزء تبریز و سراب میانه، هایشهر که دهدیم نشان ،یایا صفحة

 در برخوردارندد. مطلدوبی پایدداری از و انددکرده کسدب شهریبو  هایشاخص از برخورداری نظر از بهتری یهارتبه

 کلیبدر، هدری ، ملسدان، هشدترود، شدهرهای ،انددیرفته قرار خالص جریان از نقطه دورترین در که هاییشهر ،مقابل

 هایشداخص از برخدورداری نظدر از که است خداآفرین ویژهبه و آذرشهر و جلفا ورزقان، چاراویما ، اسسو، شیر،عجب

 د.نبرخوردار نامطلوبی پایداری از که هستند استان هایشهر ترینمحرو  جزء ،شهربو 

 2گايا وب تحليل

 بدا ارتبداط در منفدرد معیارهدای از یدک هدر خدالص آی.پدی جریدان دهندةشدانن یایدا وب در یرافیسی اینموداره

 ةیزیند بدا ارتبداط در معیارها بین ةابطر از تابعی بیانگر ،نمودارها این ازبه دست آمده  شسل ت.اس مختل  یهایزینه

 ممدنظّ دوایدر کده آنجا از است. شده کشیده رامونپی به مرکز از معیارها از هرکدا  به مربوط محورهای .است انتخابی

  بده محورهدا انددازه هر است، دایره مرکز از دایره ترینیخارج +0 تا مرکز از خالص جریان مقادیر نشانگر ،مرکز حول
 

 
 گاياة صفح در معيارها و هاگزينه پراکندگی .6 شکل

                                                                                                                                                                          
1- Brans 

2- Mareschal 

3- Figueira  
4- GAIA Web 
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 دور همددیگر از انددازه هدر و خدالص مقدادیر ةدهنددنشدان ،باشند داشته کمتری اختسف و باشند تریکنزد همدیگر

 یدک PI مقدادیر بده مربوط ینچنقطه ةدایر و تصمیم محور موقعیّت ،نمودار این در است. بیشتر اختسف نشان ،باشند

 چنانسده .اسدت منفی مقدار نشانگر قرمز رنگ و مثبت مقادیر باشد سبزرنگ ینچنقطه ةدایر چنانچه هستند، انتخاب

 برخدورداری و PI بدودن مثبدت از حداکی که است رنگ سبز میانه هایشهر به مربوط PI است، مشخّص 1 شسل در

 منفدی از نشدان این و است قرمز خداآفرین شهر به مربوط PI ،مقابل در است. شهریبو  هایشاخص لحا  به کامل

 .دارد شهر این در شهریبو  هایشاخص نامطلوب بسیار وضعیّت و بودن

 شبکه تحليل اساس بر نهايی يبندرتبه

 آباد،بسدتان مرندد، تبریدز، سراب، میانه، هایشهر که دهدمی نشان پرامیته ویژوال افزارنر  از مستخرج 7 شسل نتایج

 کلیبدر، هدری ، ملسدان، هشدترود، هایشدهر و شدسل یباي قسمت در + آی.پی کسب با بناب و اهر شبستر، مراغه،

 دارندد. قرار شسل پایینی قسمت در - آی.پی کسب با خداآفرین و آذرشهر جلفا، ورزقان، ،چاراویما  اسسو، شیر،عجب

بده عندوان  خدداآفرین و شدسل ةنقطد بايترین در + آی.پی با استان شهر پایدارترینبه عنوان  میانه شهر کهطوریبه 

 است. یرفته قرار شسل نقطة ترینپایین در - .آیپی با شهر ناپایدارترین

        
 شهري(بو  هايشاخص از استان شهرهاي )خداآفري ( تري محرو  و )ميانه( برخوردارتري وضعيّت ) گايا تحليل .1 شکل

 
 پراميته ايشبکه ساختار اساس بر هاگزينه نهايی بنديرتبه .7 شکل
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 بحث
 محیطیزیسدت صددمات ،اقتصدادی و اجتمداعی معضست بر افزون شهری،جمعیّت  افزایش آن پی در و شهرها رشد

 بدر جبدران قابل غیر هایهزینه تحمیل دلیل به شهرها تبلندمدّ ةآیندد که طوری به داشته دنبال به ناپییریجبران

 بده اقددا  پایدار ةتوسع اهداف به دستیابی جهت شهری، ریزانبرنامده بندابراین، ؛اسدت افتداده خطر به زیست،محی 

 لدزو  اسدت. هداآن از اینمونده شدهربو  عبدارتی بده یدا اکوسدیتی کدده نمودنددد ستزیمحی  با همگا  هایاحیطرّ

 مفهدومی پایددار ةتوسدع ریزی،برنامده بدددون زیدرا ،شودمی ناشی جاهمین از نیز زیستمحی  با همگا  ریزیبرنامه

 ةتوسدع دهدیجهدت کده یدرددمی ارائه پایداری افزایش جهت راهسارهایی شهر،بو  ریزیبرنامه در داشدت. نخواهدد

 بدده زمدانهدم و زیسدتمحی  به رساندنآسیب و خدا  مدوادّ و اندرژی زمین، از حداقلی ةاستفاد سمت بده شدهری

 آن اهدداف تدرینمهم از ،اندرژی مصدرف رسداندن حددداقل بده و شهر در زندیی تکیفیّ و بشر رفاه رساندن حداکثر

 شددهر تبلندمددّ ةآیندد بدر توانددمی که ایتوسعه شدهرهاسدت در ددارتوسدعة پای دقتحقّ از نمودی ،شهربو  است.

 از یسدی ،شدهربدو  واقدع در نمایدد. تبددیل زنددیی جهددت مناسددب هاییمسان به را شهرها و ییاشته مثبت تأ یر

   سازد. رهنمون توسدعة پایددار به را شدهرها تواندمی ،مختل  ابعاد دادن قرار نظر مدّ با که است هاییاحیطرّ

 شدهربو  هدایشداخص سدنجش بده بیشدتر شدهر،بو  توسعة ارزیابی با ارتباط در پیشین شدةانجا  هایپژوهش 

 اندد.پرداختده شدهریبدو  هایشداخص از برخوردار لحا  به منطقه شناخت به کمتر و اندداشتهتوجّه  شهری نواحی

 کندون تدا کده اسدت استان سطح در مختل  مناطق بین در شهریبو  هایشاخص سنجش ،حاضر پژوهش نوآوری

 چنددمعیارة ییریتصدمیم مددل از اسدتفاده ،پدژوهش ایدن دیگدر ندوآوری است. نشده انجا پژوهشی در این زمینه 

 تدوانمدی نتیجده در .اسدت آسدان اسدتفادة و بیشتر یاتجزئ نیز و تریقدق محاسبات دارای ،روش این .است پرامیته

 بده نسدبت یایدا صدفحة در یرافیسی سازیمدل به صورت ،فهم قاب و تریقدق نتایج ئةارا دلیل به پرامیته مدل یفت

 دهددمی نشدان پدژوهش ایدن هاییافته .دارد بايیی اطمینان از آن از حاصل نتایج و دارد یخاصّ برتری هامدل دیگر

 از شدهربدو  هایصشداخ از برخدورداری لحدا  بده شدرقی آذربایجدان هایاستان شهری هایسسونتگاه از برخی که

 در دیگدر پژوهشدگران توسّ  شدهانجا  هایبررسی ند.هست هایشاخص این از محرو  دیگر برخی و آلایده وضعیّت

 همسداران و مرصوصدی توسدّ  ،شدهربدو  هایشداخص از برخدورداری در مختلد  مناطق بین نابرابری وجود ةزمین

 اصدفهان شهری مناطق مطالعه: ةنمون شهربو  الگوی ةتوسع جهت شهری مناطق پتانسیل ارزیابی بر مبنی ،(0928)

 نتدایج اسدت. یرفتده صدورت چدین غرب شمال شهرهایبو  از یکمّ ةمطالع بر مبنی ،(9100) همساران و لیجوانو 

 از برخدورداری در مختلد  مناطق بین نابرابری وجود بر مبنی حاضر پژوهش نتایج با همسو نیز قانمحقّ این پژوهش

 ةتوسدع جهدت مانعی شهربو  هایشاخص از برخورداری در شساف وجود اینسه بهتوجّه  با است. شهربو  ایهشاخص

 در شدهربدو  ةرچدیسپا ةتوسع جهت در ریزیبرنامه ،رو این از است؛ شهری هایسسونتگاه سطح در شهربو  ةیسپارچ

 نماید.می هجلو ضروری پایدار توسعة به رسیدن تا استان شهری هایسسونتگاه سطح

 گيرينتيجه

 محیطیزیسدت صددمات اقتصدادی، و اجتمداعی معضست بر افزون شهری،جمعیّت  افزایش آن پی در و شهرها رشد

 ناپدییراجتناب امدری شدهری وسازهاساخت توسعة ،جمعیّت سریع رشد تبعبه  است. داشته دنبال به ناپییریجبران

 محددود اسدت انسدان هدایتالیّفعّ و حیدات ةادامد بدرای ضروری هایجنبه از که را شهرها ةتوسع تواننمی و است

 اسدتفادة و هداظرفیت شدناخت عدد  .نمدود آمداده بشدر فدردای و امروز نیازهای با متناسب را هاآن باید بلسه ساخت،

 مندابع شدهرها، یرامدونیپ زیستمحی  بیتخر مانند یادیز محیطیزیست مشسست بروز سبب ،امسانات از نامناسب
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 راسدتای در شدهری، ریدزانبرنامدده بنددابراین، ؛شودمی یاراض ترینمناسب و ترینمرغوب از یعیوس بخش و یعیطب
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 رتبده کمتدرین دارای هایشداخص در اخدتسف این کاهش برای شهر هر مسئوين یرددمی پیشنهاد لیا ؛بود امیدوار

 مندابع رفدت هددر از جلدوییری برای و بساهند قدری مناطق تمحرومیّ سنگین بار از و دهند خرج به بیشتری تهمّ
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