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   چكيده

پايـداري   اصلي كاالها و خدمات تبديل بـه نقـاط كـانوني    كنندةتوزيعو  كنندهرفمص عنوانبه امروزه شهرها 

ر و بررسي پايدا ةتوسع هايشاخصبا  آنهاانطباق  از لحاظايران  شهرهايكالن ةمطالع ،. هدف اين پژوهشاندشده

و  ايكتابخانـه  ايهـ روشاز  هاداده آوريجمعبراي  تحليلي است. -توصيفي ،است. روش تحقيق آنهاتطبيقي بين 

شاخص در سـه   43 و نيز كالنشهرهاي ايران هايشهرداريآماري  ةماري مركز آمار و سالنامآ ةاسنادي مانند سالنام

تـرا و  ويكـور، الك  هايمدل، از بندي شهرهارتبه. جهت استه، اقتصادي و كالبدي استفاده شدمحيطيزيستبخش 

از  مـده آبه دست است. نتايج شدهاستفاده  هاشاخصدهي به ت وزنآنتروپي شانون جه مدل ازهمچنين  وتاپسيس 

از پـس  رفـت و  اول قـرار گ  ةدر رتب 4تكنيك كپلند نشان داد كه تهران با امتياز  وسيلةبه  گانهسه هايروشتركيب 

بعـد   هايرتبهدر  -4از متيو مشهد با ا -1، تبريز با امتياز 0، اصفهان با امتياز 2به ترتيب شهرهاي اهواز با امتياز  آن

از شـهرها   هر يـك  در پايدار ةكه مقدار معيارهاي توسع نشان دادپژوهش  معيارهايمجموعه  بررسيقرار گرفتند. 

 هرهاديگـر شـ  از معيارها در وضعيت بهتري نسـبت بـه    برخي از نظربه شكل يكنواخت و همگن نبوده و هر شهر 

  قرار دارد.
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  مقدمه

، شـهرها  رةبـا زون شهرها و ايجاد مسائل جديـد در اف امروزه با رشد و گسترش روز

و نيـز   آنهـا بـر   تأثيرگـذار معضـالت و عوامـل    مسـائل، اين  در بابجديدي  هايبحث

 هـا بحـث اسـت. ايـن   شـده مطـرح  سائل مناسب برخورد با اين م راهكارهايو  هاروش

 ودر رابطه با صنعتي شدن شـهرها   ايجادشدهبخصوص پس از انقالب صنعتي و مسائل 

 رويـة بـي تكنولوژيك شهرها و نيز عوامل ديگر چون افـزايش   ةپيامدهاي ناشي از توسع

مطـرح   تريگستردهو ... به شكل  محيطيزيست ،، معضالت اقتصادي، اجتماعيجمعيت

يل به بحران تبد زيستمحيط از شهرها مسائل بهداشت  يدر بسيارر حال حاضر . دشد

زبالـه و تجهيـزات دفـع در     آوريجمـع زهكشي،  ،سطحي هايآباست. فاضالب، شده

بـا آب سـالم در شـهرهاي     جمعيـت وضعيت نامطلوب هستند. اگرچـه ميـزان پوشـش    

ـ اما تعداد مطلق  ؛است يافتهافزايش مختلف  ـ  جمعيت  هـاي سيسـتم ه آب سـالم و  ي كـه ب

ه كـ بسيار نقص دارد  زيستمحيط كيفيت ،در نتيجه ؛كم است ،فاضالب دسترسي دارند

    ).  140: 2010(فنگ و زي،  است آنهابارزترين  از جمله و هوا آبآلودگي 

هـدر رفـتن شـديد منـابع      ،در شـهرهاي بـزرگ  ويـژه  به نيز، شهري ايران ةجامع در

 بـه  توجـه . نظـام شهرنشـيني در كشـور بـا     شودديده ميگي اقتصادي، اجتماعي و فرهن

اقتصـادي در   هـاي فعاليـت و  جمعيتبه رشد  شديد و تمركز پيوسته و رو تمركزگرايي

ائل و مسـ  ايـن اسـت.  دهفراواني ايجاد كرمسائل و مشكالت  ،تهران ويژه به ،شهرهاكالن

د اوج خو نفتي به رهايدالبخصوص از زمان سرازير شدن  ،اخير دهةمشكالت در چند 

   .)35 :1383رسيده است (رحيمي، 

تتمركز  نتيجةلين اوبـوده كـه بـه     محيطـي زيسـت   مسـائل  ،متروپلدر چند  جمعي

عـد اقتصـادي و   در ب .اسـت  پيدا كردهشكال مختلف آلودگي هوا، آب، خاك و ... نمود اَ

 مـادر گ و اجتماعي نيز رشد شهرنشيني و گسترش شهري بخصوص در شـهرهاي بـزر  

كشور باعث مسائلي نظير توزيع نامتعادل و نارسايي خـدمات و امكانـات، تفـاوت     شهر

 يفاحش در قيمت مسكن و شـرايط زيسـتي آن و در پايـان اخـتالف طبقـاتي و جـداي      

است. نمود اين شرايط زيستي، اقتصادي و اجتمـاعي را  گزيني اجتماعي و اقتصادي شده
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، امكانـات خـدماتي در منـاطق و    هـا كـاربري سـرانه   ي،جمعيتـ  هـاي ويژگيدر  توانمي

  .)3 :1387، محمدي كاظمي(مختلف شهري مشاهده نمود  هايحوزه

منظـور حـل ايـن مسـائل و مشـكالت،      يكي از آخرين راهبردها بـه  ،در حال حاضر

ر توسعة پايدار است كه توسط سازمان ملل معرفي گرديده اسـت. در ايـن رويكـرد، هـ    

ايشـان  هاي كنوني، متضمن حق آيندگان براي تـأمين نيازه رفع نياز اي بايد ضمنتوسعه

رشـد   پايـدار را در پاسـخ بـه   ة پيدايش مفهـوم توسـع  ). 78: 1380نيز باشد (ژان پانگ، 

كـه   و توسعه دانست زيستمحيط جهاني  مسائلنسبت به  ايتازهمنطقي را بايد آگاهي 

، افـزايش  محيطـي زيسـت   مسـائل انسـاني و اقتصـادي،    ةتوسـع  فراينـدهاي  تأثيرتحت 

 :2008(نـادر و همكـاران،    اسـت  قـرار گرفتـه  سياسـي   ساختارهايو تغييرات  جمعيت

نـدگي  ليـه ز او اسـتانداردهاي پايدار بر اين حقيقت استوار است كه سطح  ةتوسع ).771

خريـب  ليـه طبيعـي و تغييـر و ت   در منابع او از حدبيش انسان را بدون دخالت و تصرف 

    .)29 :1376ابناي بشر است افزايش داد (بحريني،  ةكه متعلق به هم يستزمحيط 

هـا، برابـري   اند از: برابري بين نسلهاي اين نوع توسعه در سطح شهر عبارتويژگي

فاظت درون نسلي (شامل برابري اجتماعي، برابري جغرافيايي و برابري در حكومت)، ح

ع حـداقل از منـاب   ةحمـل آن)، اسـتفاد  از محيط طبيعي (و زندگي در چارچوب ظرفيت ت

زهـاي  غير تجديدشونده، بقاي اقتصادي و تنوع، جامعة خودكفا، رفـاه فـردي و رفـع نيا   

ي ب، از نظـر فنـ  محيطـي غيـر مخـرّ   اساسي جامعه. توسعة پايدار بايد به لحاظ زيسـت  

پـذيرش باشـد.   كالبدي مناسـب، از نظـر اقتصـادي مانـدگار و از نظـر اجتمـاعي قابـل        

 هـاي توسـعة پايـدار   عنوان شاخصتواند بهنگي و سازگاري چهار عامل مذكور ميهماه

  ).  13: 1389شناخته شوند (نسترن و همكاران، 

، توسعة پايدار را با چهار بعد محيطي، اقتصـادي، اجتمـاعي و   »منشور پايداري«مدل 

 كند؛ كـه در بعـد پايـداري اقتصـادي، برآينـد تخصـيص و مـديريت       كالبدي معرفي مي

گذاري خصوصـي و دولتـي اسـت. در پايـداري     كارآمدتر منابع و جريان مستمر سرمايه

ـ    درآمـدها بـراي كـاهش فاصـلة      ةاجتماعي به ايجاد تمدن انساني توأم بـا توزيـع عادالن

شود. در پايداري محيطي به محـدود كـردن مصـارف انـواع سـوخت،      مي توجهطبقاتي 
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شدن ضايعات و تهية نظام قانوني مناسـب   به فناوري كم توجهها، كاهش حجم آلودگي

زدايي و جلـوگيري از   شود. در پايداري كالبدي نهادي نيز تمركزاكولوژيكي پرداخته مي

رويـه و تنـوع زيسـتي    نشيني بيپذير ناشي از مهاجرت و كوچهاي آسيبتخريب شبكه

 شـدن مطـرح ت در حقيقـ ). 12: 1387زاده و همكاران، گيرد (ابراهيمقرار مي توجهمورد 

 كرهزيست ةبر گستر شهرها تأثيرسوم ناشي از  ةشعار اصلي هزار عنوانبه پايدار  ةتوسع

بدون  ،پايدار ةبحث از پايداري و توسع ،و ابعاد مختلف زندگي انسان است. بدون شك

عامـل اصـلي    عنـوان بـه  خواهـد بـود. شـهرها     معنـا بـي  ،به شهرها و شهرنشـيني  توجه

و پايـداري   شـهرها پايـداري   ،درواقـع  ؛روندميداري در جهان به شمار ناپاي ةايجادكنند

  .)2 :1388، همكارانجهان دو مفهومي واحد هستند (حسين زاده دلير و 

ـ   اگرچه از طرح مباحث مربوط به پايداري در سطح مجامع بين د المللـي بـيش از چن

 ز جوامـع بـراي  گذرد؛ اما در طول تاريخ، همواره موضوع حفـظ و نگهـداري ا  دهه نمي

ن بار در ليپايداري براي او ةواژ). 281: 1387هاي آتي مطرح بوده است (تقي زاده، نسل

از پـس  . مطرح شد 1972و همكارانش در سال » ميدوز«توسط » ت رشدمحدودي«كتاب 

 ؛شـد  »پايدار ةجامع«خواستار تحقق  كليساها، كنفرانس شوراي جهاني 1974در سال  آن

 قـرارداد  مـورد بحـث  موضـوع پايـداري را    ،خاص صورتبه كتابي كه  ليناو ،همچنين

 1976 بود كه رابرت ال استيوز در سـال » اخالق و رشد اقتصادي –پايدار ةجامع«كتاب 

يـدار  پا ةتوسـع  در زمينـة در سطح جهان  برگزار شده هايكنفرانس در زمينة. كردمنتشر 

  به موارد زير اشاره كرد: توانمي

اكولـوژيكي توسـعه    هـاي جنبـه )، كنفرانس 1968ر يونسكو (پاريس بيوسف كنفرانس

ــنگتن  ــرانس و  )1968(واش ــيط كنف ــتمح ــتكهلم   زيس ــاني (اس ــه) 1972انس  از جمل

داشتند. از اجـالس مهـم    توجهتوسعه  محيطي زيست هايجنبهبودند كه به  هاييتالش

ـ  ةر توسـع بخشي از فرايند شـكل تفّكـ   عنوان به) 1971( فونيكس . شـود مـي دار يـاد  پاي

 زيسـت محـيط   ةتوسـع  در زمينـة  ايميانـه راه  كننـدة ترسيمپايدار  ةگزارش نهايي توسع

) در مـورد  1999سيمپسون ( .)43 :1380انساني و استفاده از منابع زمين است (اصالني، 

ريزي شـهري و محلـي صـحبت كـرده و دو شـهر ادينبـرگ و       هاي مختلف برنامهروش
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ريزي شـهري و مـديريت   هاي برنامهنموده است و در ادامه، سياستپاراگوئه را بررسي 

ريزي شهرهاي تاريخي عـاملي الزم  شهري را مقايسه كرده و نتيجه گرفته است كه برنامه

  به توسعة پايدار است.  براي دستيابي 

اهبـرد در  رريزي براي توسعة پايدار، تطبيـق  اي با عنوان برنامه) در مقاله2011دياز (

 و ابيستيد سيربر بهراهبردي  تطبيقل مد گيري ازو شهرهاي كشور پرو، با بهره نواحي

 ختهداپر وپر ركشو يشهرها و حيانو ار درپايد ةتوسع ايبر ديهبررا ايهقاعد ديجاا

 ةسعتو و ديقتصاا ةتوسع تطبيق منظـور بـه  را ديهبررا مدل تطبيـق  ،حاضر ةست. مطالعا

ار، دــ دگي پايــ نز هـاي ، سـبك نعتيــ صي اــ تمهـكوسيسااهيم ـشناسايي مف و محيطي

  گيرد. مي ركا به چهريكپا يهادهبررا عنوان به محيطي، تدماـخ ز وبـس رتاـتج

مـة  ريـزي جـايگزين و برنا  ) در پژوهشي با عنوان رويكردهاي برنامـه 2013اگبازي (

ي و هـاي فـرد  اي مصـاحبه شهرهاي پايدار در نيجريه، با اسـتفاده از بررسـي پرسشـنامه   

در  به بررسـي اسـتفاده از كـاربرد روش اصـلي برنامـة شـهرهاي پايـدار        اسنادي مطالعة

ريـزي  كمك به تغيير رويكردهاي جايگزين برنامـه نيجريه و جستجو در مورد چگونگي 

هـاي عمـدة شـهري در    هاي ايـن تحقيـق، چـالش   شهري، پرداخته است. بر اساس يافته

هـا  اختو نياز به زيرس ر شهري، مشاغل غيررسميها، فقكشور نيجريه شامل ازدياد زاغه

  و خدمات اصلي شهري است.

تـدريج   شده و به توجهبه توسعة پايدار  ران نيز همچون ساير كشورهاي جهاندر اي

هـاي  هاي مختلف و ساير مؤلفـه فعاليتريزي و اجراي گذاري، برنامهدر عرصة سياست

 ميچند بعـدي مـورد عنايـت بـوده اسـت. قـد       عنوان مفهومي فراگير وتوسعة پايدار به 

 چـارچوب  در گردشـگري  و شـهري  توسـعة  سـازي مدل عنوان با تحقيقي ) طي1386(

 از حـوزة كالردشـت   كـه  داشـت  تأكيـد  ،كالردشـت  شهر: مورد مطالعه نمونة، پايداري

    .است برخوردار پايدار توسعة جهت در بااليي پتانسيل

 هـاي شـاخص  بررسـي  عنـوان  با تحقيقي ي) ط1392( فرامرزي گرد و مفرد سعيدي

 داشـتن  در گرو شهر سالمت كه داشت تأكيد شهري، پايدار توسعة رويكرد با سالم شهر

 كـه  است محيطي زيست و فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي مناسب بسترهاي و سالم محيط
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 ازجملـه  ترتيـب،  به ايـن  دهند؛مي تشكيل را آن اصلي سرماية و اساس پايه، شهروندان

 نهادهـا  و مردم كردن درگير، جاهمه  در سالم شهر هايپروژه پيوند دهندة و مهم عناصر

  باشد.  مي محله و شهر هر مردم زندگي سطح يارتقا براي غيردولتي هايبخش و

در  ) در پژوهشي به ارزيابي توسعة پايدار شهري1392ساالري سردري و همكاران (

هـاي پـژوهش   پرداختند. يافتـه  )CDS( سعة شهريطرح راهبرد توشهر زابل با تأكيد بر 

هـا و نقـايص الگـوي طـرح جـامع، از جملـه عـدم تحقـق         به ضعف توجهنشان داد با 

بـراي ايـن    CDSكـارگيري   هاي گوناگون شهر زابل بر اساس طرح جامع آن، بهكاربري

  شهر ضروري است.

 هايشاخصبا  اآنه انطباق از لحاظايران  شهرهايكالن ةهدف اين پژوهش مطالع

ن متضم تواندمي مورد نظرپژوهش  بنابراين، ؛است آنهاپايدار و بررسي تطبيقي  ةتوسع

 با اق آنهااز لحاظ انطبن ااير شهرهايكالناز  يك كدامباشد كه  سؤالدستيابي به اين 

  ؟دارد قرارشهرها  ةپايدار در وضعيت مناسبي نسبت به بقي ةتوسع هايشاخص

  شناسيها و روشداده

قرار  ايتوسعه –كاربردي هايپژوهش ةهدف در دست از نظرپژوهش حاضر 

 آوريجمعاين تحقيق براي  درتحليلي است.  -و روش انجام آن توصيفي گيردمي

 ةسالنام وماري مركز آمار آ ةو اسنادي مانند سالنام ايكتابخانه هايروشاز  هاداده

ماري آ ةجامع ةاست. جهت مطالعشدهستفاده ا شهرهاي ايرانكالن هايشهرداريآماري 

استفاده ، كالبدي و اقتصادي محيطيزيست شاخص در سه بخش  43اين پژوهش از 

پيشين و  هايپژوهشبه هدف مقاله و استناد به مطالعات و  ،توجهبا  كه ؛استشده

ش از هدر اين پژو. )1(جدول است شدهانتخاب بودن آن  روز بههمچنين در دسترس و 

 معيارچند گيريتصميم هايمدل از و هاشاخصدهي به نتروپي شانون جهت وزنآمدل 

MCDM )ز ا در نهايتاطالعات و  و تحليل تجزيهجهت ) ويكور، الكترا و تاپسيس

 هايادهد ةمحاسب براياست. شدهاستفاده  هامدلتكنيك كپلند براي اجماع در نتايج 

 Arc GIS افزارنرمپژوهش از  هاينقشه ةو براي تهي Excel افزارنرمآماري تحقيق از 

  .استشدهاستفاده 
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  در تحقيق مورد استفاده هايشاخص -1جدول 

 اقتصادي -اجتماع نهادي –كالبدي محيطيزيست 

X1 (ناسالم) تعداد روزهاي آلوده X15 درصد كاربري فضاي سبز 
X29  ت در مقطعنرخ رشد جمعي

85-90 

X12 كشي لولهرهايي كه به آبدرصد خانوا

 دسترسي دارند

X16  درصد شبكه شهري از كل

 كاربري
X30 نرخ باسوادي مردان 

X3 دسترس درصد واحدهاي مسكوني قابل

 به شبكه عمومي فاضالب

X17  100تعداد كتابخانه (در هر 

 هزار نفر)
X31 نرخ باسوادي زنان 

X4 يافته براي درصد بودجه اختصاص

 ئد (هزار ريال)بازيافت مواد زا

X18  100تعداد مدارس (در هر 

 هزار نفر)

X32 ت خانوارنفر و  5درصد جمعي

 بيشتر

X5 يافته شده براي درصد بودجه اختصاص

 زيست شهر (هزار ريال)بهبود محيط

X19  تعداد پزشك عمومي (در هر

 هزار نفر) 100

X33  تسال  0 - 14تعداد جمعي

 هزار نفر) 100(در هر 

X6 هاي بازيافت زبالهد ايستگاهتعدا 
X20  ص (درتعداد پزشك متخص

 هزار نفر) 100هر 

X34  تسال و بيشتر  65تعداد جمعي

 هزار نفر) 100(در هر 

X7 (تن) مقدار زباله توليدشده 
X21  100تعداد داروخانه (در هر 

 هزار نفر)

X35  ت فعال ازنظرتعداد جمعي

 هزار نفر) 100اقتصادي (در هر 

X8 رانه زباله توليدشده (روزانه) گرمس X22 تعداد مراكز پرتونگاري 
X36  ت فعال در بخشدرصد جمعي

 صنعت (برحسب شهرستان)

X9 سرانه فضاي سبز 
X23  تعداد تخت بيمارستاني (در

 هزار نفر) 100هر 

X37  ت فعال در بخشدرصد جمعي

 كشاورزي (برحسب شهرستان)

X10 يتراكم خانوار در واحد مسكون 
X24  درصد مساكن داراي اسكلت

 فلزي از كل مساكن

X38  ت غيرفعال ازنظردرصد جمعي

 اقتصادي

X11 (كيلومتر) طول شبكه فاضالب 
X25 آرمه درصد مساكن داراي بتن

 از كل مساكن
X39 نرخ بيكاري 

X12 تعداد انشعابات فاضالب 
X26  درصد مساحت بافت فرسوده

 (هكتار) از كل مساحت شهر

X40 ت تعتا  10داد اشتغال جمعي

 ساله 14

X13 هاي فاضالبخانهتعداد تصفيه 
X27  تعداد پروانه ساختماني

 صادرشده

X41 هاي شغلي (در تعداد فرصت

 هزار نفر) 100هر 

X14  مقدار تخليه ساالنه آب زيرزميني

 (ميليون مترمكعب)

X28  مساحت پروانه ساختماني

 صادرشده (مترمربع)
X42  اقتصادينرخ مشاركت 

  
X43 نرخ اشتغال 

كه به دليل عدم  استمحدودة مطالعاتي شامل كالنشهرهاي ايران  ،پژوهشدر اين 

شيراز و قم از روند تحليل حذف شدند  دسترسي به آمار و اطالعات دو كالنشهر كرج،

كه در  مورد بررسي قرار گرفتندتهران، مشهد، اصفهان، تبريز و اهواز  كالنشهر 5و 



132        8شمارة   مطالعات نواحي شهرية نشري  

 ،همچنين ؛) اطالعات كلي مربوط به شهرهاي مورد مطالعه آورده شده2جدول (

  .)1شكل ( استشدهمشخص بر روي نقشه  آنهاموقعيت نسبي 

  
  مورد مطالعهقلمرو  -1شكل 

  مورد مطالعه ةمعرفي كلي محدود -2جدول 

  موقعيت رياضي  )كيلومترمربعمساحت (  جمعيت  شهر

 3544N,5130E 3/686  8145051  تهران

  387N,4620E  318  1414425  بريزت

  3620N,5935E  12/328  2807464  مشهد

  3239N,5143E  482  1796967  اصفهان

  3433N,4840E  45/237  1112021  اهواز

آماري شهرداري  ةسالنام؛ 1390آماري شهرداري مشهد،  ةسالنام؛ 1390آماري شهرداري تهران،  ةسالنام :خذمأ

1390آماري شهرداري اهواز،  ةسالنام ؛1390داري تبريز، آماري شهر ةسالنام ؛1390اصفهان،   

  بحث

گيريتصميمچند شاخصه تشكيل ماتريس  گيريتصميم هايمدللين بخش در او 

 گيريتصميمبعد ماتريس  ةدر مرحل گيرد.ميصورت  هاداده آوريجمعاست كه بعد از 

از  هر كدامت يبا استفاده از نورم بهنجارسازي شد. سپس براي مشخص كردن اهم
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كه براي اين كار از مدل آنتروپي شانون  شده مشخص هر كدام، وزن نسبي متغيرها

اصلي اين روش بر اين مبناست كه هر چه پراكندگي در مقادير  ةايد .استشدهاستفاده 

نتايج حاصل از  .ت بيشتري برخوردار استيك شاخص بيشتر باشد آن شاخص از اهمي

با استفاده از  در نهايت .) آمده است5در جدول ( تفصيلبه مدل آنتروپي شانون 

يك نگاه  دراست. اقدام شده شهرها بنديرتبهويكور، الكترا و تاپسيس به  هايمدل

شهرها را به  بنديرتبهدر خصوص  شده انجام هايبررسيمحاسبات و نتايج  توانمي

   مشاهده كرد: )3(شرح ذيل در جدول 

  گانهسه هايروشبر اساس  شهرها بنديرتبه -3جدول 

  شهر

  تاپسيس  ويكور  الكترا

  نهايي ةرتب  امتياز
ضريب 

  توسعه
  نهايي ةرتب

ضريب 

  توسعه
  نهايي ةرتب

  1 58/0 1 0  1 3  تهران

  4 44/0 5 91/0  3 -1  تبريز

  5 38/0 4 84/0  4 -2  مشهد

  3 45/0 3 75/0  3 -1  اصفهان

  2 46/0 2 68/0  2 1  اهواز

در  1 امتياز، اهواز با 3از مدل الكترا، شهر تهران با امتياز  آمدهدستهبطبق نتايج 

 و -1تبريز و اصفهان با امتياز  شهرهاي از آنها پسل و دوم قرار دارند و او هايرتبه

 بعد قرار دارند. نتايج حاصل از مدل ويكور نيز از هايرتبهدر  -2مشهد با امتياز 

 شهرهانسبت به ساير  پايدار ةتوسع هايخصشا از لحاظوضعيت مناسب تهران 

 اهواز، اصفهان، مشهد و شهرهايدر اين مدل بعد از تهران به ترتيب  .حكايت دارد

افزون بر اين دو مدل، از مدل تاپسيس نيز جهت  ؛بعد قرار گرفتند هايرتبهتبريز در 

اهواز، اصفهان، است طبق نتايج اين مدل شهرهاي تهران، شدهاستفاده  شهرها بنديرتبه

كه نتايج  طورهمان ؛ل تا پنجم قرار گرفتنداو هايرتبهتبريز و مشهد به ترتيب در 

شده  كاربردهبه  هايبه روشبسته  بنديرتبه دهد،مينشان  گانه سه هايروشحاصل از 

 هايرتبهبين  آمده دستبهو تعارض  هاتفاوتبراي رفع  كهمتفاوت است  با هماندكي 
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، بردا و هارتبهادغام مانند ميانگين  هايروشاز  توانمي هامدلون هر يك از گوناگ

گوناگون از روش كپلند  هايرتبهكرد كه در اين پژوهش براي اجماع در  استفادهكپلند 

  .)4 (جدول استشده استفاده

انجام  هاگزينه، ماتريس مقايسات زوجي بين گيريتصميمدر اين روش براي 

ت ، تعداد ارجحيگيريتصميممختلف  هايروشبر اساس  كه صورتي در. شودمي

در  اشدبديگر  ةديگر بيش از تعداد مغلوب شدن آن گزينه بر گزين ةبر گزين ايگزينه

 رأي و اگر همين مقايسات زوجي، دهيممي(برد) نشان  Mماتريس مقايسات زوجي با 

جمع . با دهيممي(باخت) نشان  Xمساوي بود با  با هماكثريت وجود نداشت و يا آرا 

هر  براي )R∑(ها و با جمع هر ستون تعداد باخت )C∑(هر سطر تعداد بردها  كردن

) و C∑(بر اساس تفاضل مقادير تعداد بردها  هاگزينه در نهايت شودميمتغير مشخص 

 دولج. نتايج حاصل از تكنيك كپلند در شوندمي بندياولويت) R∑(ها تعداد باخت

 از آنپس  ول قرار دارد او ةتهران در رتب شودميكه مشاهده  طورهمان آمده است.  )4(

  بعد قرار دارند. هايردهاهواز، اصفهان، تبريز و مشهد در  شهرهاي

  با استفاده از تكنيك كپلند شهرهانهايي  بنديرتبه -4جدول 

 نهايي ةرتب C ∑R ∑C-∑R∑ اهواز اصفهان مشهد تبريز تهران  

 M M M M 4 0 4 1   انتهر

-X   M X X 1 3 2 تبريز  4 

 X X   X X 0 4 -4 5 مشهد

 X M M   X 2 2 0 3 اصفهان

 X M M M   3 1 2 2 اهواز

  با استفاده از مدل آنتروپي شانون هاشاخصدهي وزن -5جدول 

 Wi اقتصادي Wi كالبدي Wi محيطيزيست

x1 007/0 x15 006/0 x29 000/0 

x2 030/0 x16 007/0 x30 023/0 

x3 023/0 x17 008/0 x31 025/0 

x4 075/0 x18 026/0 x32 014/0 

x5 059/0 x19 007/0 x33 014/0 

x6 038/0 x20 022/0 x34 031/0 
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ك يبررسي مجموعه معيارهاي پژوهش حاكي از آن است كه مقدار برخورداري هر 

هر  ،بين در اين .پايدار به شكل همگن و يكنواخت نيست ةتوسع معيارهاياز شهرها از 

ر درد و نسبت به سايرين قرار دا تريمطلوببرخي از معيارها در وضعيت  از نظرشهر 

س است. بر اسا رو رو بهبا كمبود و نقصان  هامعياردر رابطه با برخي از  حالعين 

ش پژوه ةعمد هايشاخصبر اساس  مورد مطالعهشهرهاي  بنديرتبهتحقيق  هاييافته

  .به شرح ذيل است

  محيطيزيست هايشاخصبه لحاظ  شهرها بنديرتبه

امروز، عامل  شهرهايمشكالت  تريناساسييكي از  محيطيزيست مشكالت 

 با تسلط ناگزيرشهري  ةتوسع ؛ زيرابا محيط طبيعي است اآنهتعارض و تقابل 

 ه است واقتصادي به فضاي طبيعي همرا هايفعاليتو  و نقلحمل ، صنايع هاساختمان

 سازينهزماست و  تغيير يافتهبه شكل چيرگي شهر به طبيعت  مرور زمانبه اين تسلط 

يان مم تعادل و ناسازگاري عد ،اين روند ةنتيج شود؛ميشهري ة گسترد هايآلودگي

 هايمعيارخوردن روابط اكوسيستم خواهد بود. در اين پژوهش بهمانسان و طبيعت 

 است و پس از تعيين جايگاه قرار گرفته مورد سنجششاخص  14با  محيطيزيست 

  اند.قرار گرفتهمورد ارزيابي  هاشاخص ،به تفكيك گانهسه هايروش در شهرها

نخست  ةدر رتب 2از مدل الكترا، شهر تهران و اهواز با امتياز  آمدهدست بهطبق نتايج 

و تبريز با امتياز  -1، مشهد با امتياز 1اصفهان با امتياز  شهرهاي از آنپس قرار گرفتند و 

بعد قرار گرفتند. نتايج حاصل از روش ويكور نيز حاكي از  هايرتبهبه ترتيب در  -4

x7 030/0 x21 027/0 x35 019/0 

x8 006/0 x22 024/0 x36 007/0 

x9 005/0 x23 031/0 x37 012/0 

x10 001/0 x24 009/0 x38 017/0 

x11 004/0 x25 017/0 x39 001/0 

x12 060/0 x26 003/0 x40 017/0 

x13 011/0 x27 031/0 x41 054/0 

x14 046/0 x28 021/0 x42 000/0 

    X43 000/0 
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بعد از  ،در اين روش نيز ؛حكايت دارد شهرهانسبت به ساير  0برتري تهران با ضريب 

، مشهد با 70/0، اصفهان با ضريب 69/0اهواز با ضريب  شهرهايتهران به ترتيب 

 عالوه بر اين ؛بعد قرار گرفتند هايرتبهدر  1تبريز با ضريب  در نهايتو  71/0ضريب 

استفاده شد  محيطيزيست د عدر ب شهرها بنديرتبهنيز جهت  تاپسيسدو روش از مدل 

اهواز، اصفهان،  شهرهايل قرار گرفت و پس آن او ةتبر كه در اين روش نيز تهران در

  بعد قرار گرفتند. هايرتبهمشهد و تبريز به ترتيب در 

  زيست محيطي هايشاخصشهرها به لحاظ  بنديرتبه -6جدول 

 شهر

 تاپسيس ويكور الكترا

 نهايي ةرتب ضريب توسعه نهايي ةرتب سعهضريب تو نهايي ةرتب امتياز

 1 59/0 1 0 1 2 تهران

 5 38/0 5 1 4 -4 تبريز

 4 39/0 4 71/0 3 -1 مشهد

 3 49/0 3 /70 2 -1 اصفهان

 2 50/0 2 69/0 1 2 اهواز

  محيطي زيستعد در ب مورد استفاده هايشاخص -7جدول 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 شاخص

 2720000 32 67/1 09/3 34/37 47/96 218 تهران

 438000 21 04/0 71/0 49/60 73/98 113 تبريز

 633502 - 09/0 87/2 81/35 94/96 54 مشهد

 385596 43 8/2 93/0 78/85 72/98 110 اصفهان

 5008804 3 06/3 84/1 91/84 25/86 136 اهواز

 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14  شاخص

 35/1908 10 3544485 2458 3/1 1/14 800 تهران

 63/51 9 319422 35/1242 03/1 12/15 700 تبريز

 13/741 21 223633 2/2443 93/0 68/11 599 مشهد

 497 7 317720 3381 01/1 4/27 530 اصفهان

 3/49 5 300144 1945 11/1 2/12 1442 اهواز
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نسبت به ساير شهرها  محيطي زيستعد وضعيت مناسب تهران در ب با وجود

تعداد  هاشاخصاين  از جملهاست  لتأمقابل  هاشاخصآن در بعضي از  جايگاه

در  محيطي زيستمشكالت  ترينمهم) است كه امروزه يكي از 1xآلوده ( روزهاي

طيف  كه اين آلودگي هوا موجب ايجاد شودميبزرگ دنيا محسوب  شهرهايبسياري از 

 ه تائي فيزيولوژيكي گرفتاز اختالالت جز يعي از اثرات بهداشتي حاد و مزمنوس

شاهده ) م8كه در جدول ( طورهمان شودميتنفسي قلبي  هايبيماريناشي از  وميرمرگ

ست كه از ادو برابر ساير شهرها  تقريباًدر تهران  )1x(آلوده  روزهايتعداد  شودمي

ر دمتمركز  ريزيبرنامهحاكم بر كشور و نظام  ريزيبرنامهبه روند  توانميداليل آن 

، اخودروهورود  روز افزونافزايش  ،همچنين ؛گذشته اشاره كرد هايسالكشور طي 

روج خشهري تهران و عدم  و نقلحمل خودرو در روز به ناوگان  1200يعني بيش از 

  .ستاداليل آلودگي هواي شهر تهران  ترينمهمفرسوده از اين چرخه از  خودروهاي

رار قدوم  ةبتربعد از تهران در  محيطيزيست  عددر ب با وجود اينكهشهر اهواز نيز 

ار به استقر توانميل آن يگرفت در اين شاخص وضعيت چندان مناسبي ندارد كه از دال

ن و صحراي عربستا گرد و غبارناشي از آن،  هايآلودگيصنايع وابسته به نفت و 

طق مناجنوب عراق و همچنين كمبود بارش باران و نبود پوشش گياهي در برخي از 

  استان خوزستان اشاره كرد.

 ةبه شبك دسترس قابلمسكوني  واحدهايبه درصد  توانميديگر  هايشاخصاز 

 هايآب ةساالن ة) و مقدار تخلي8x( توليد شده ةزبال ة)، سران3xعمومي فاضالب (

 ،گرددميباعث توليد بيماري و زشتي مناظر  تنهانه ) اشاره كرد. زباله ١۴x( زيرزميني

توجه  با. آوردميو هوا خسارات فراواني به بار  و خاكآب آلوده كردن  وسيلة بهكه بل

 جهت از اينگرم در روز است  800حدود  ،در كشور توليد شده ةزبال ةبه اينكه سران

 1442 ةسران با كه اهواز غير ازبه  ؛در وضعيت مناسبي قرار دارند مورد مطالعه شهرهاي

 ترينكمشهر داراي  اين به عالوه، ؛دارد شهرهابا ساير  يفاحشگرم در روز، اختالف 

 مورد مطالعه شهرهاي) با سه ايستگاه نسبت به ساير 6xتعداد ايستگاه بازيافت زباله (

و خسارات  گرددميدر محيط  شده تخليه ةاست كه اين امر موجب افزايش حجم زبال
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بهبود اين شاخص در شهر اهواز براي  بنابراين كند؛ميرا به محيط وارد  ناپذيريجبران

  .ت خاصي صورت گيردابايد اقدام

  كالبدي هايشاخصبه لحاظ  شهرها بنديرتبه

گرفت و پس از تعيين مورد سنجششاخص  14عد كالبدي با در اين پژوهش ب 

كيك ، شهرها به تفگانه سه هايروشبا  مورد مطالعهآماري  ةجامع ،وضعيت توسعه

  د ارزيابي قرار گرفتند.نيز مور هاشاخص
  هاي كالبديبندي شهرها به لحاظ شاخصرتبه -8جدول 

 شهر
 تاپسيس ويكور الكترا

 رتبه نهايي ضريب توسعه رتبه نهايي ضريب توسعه رتبه نهايي امتياز

14/0 1 2 تهران  1 58/0  1 

-1 تبريز  4 62/0  4 37/0  4 

-3 مشهد  5 1 5 28/0  5 

58/0 3 0 اصفهان  3 7/0  3 

47/0 2 2 اهواز  2 41/0  2 

طور  از بهآمده از مدل الكترا در بعد كالبدي شهر تهران و اهودست طبق نتايج به

، 0با امتياز  از آن شهرهاي اصفهاندر رتبة نخست قرار گرفتند و پس  2مشترك با امتياز 

گرفتند. نتايج  هاي بعد قراربه ترتيب در رتبه -3و مشهد با امتياز  -1تبريز با امتياز 

ه ساير نسبت ب 58/0حاصل از مدل تاپسيس نيز بيانگر وضعيت مساعد تهران با ضريب 

ا ب، اصفهان 41/0شهرها است در اين روش پس از تهران شهرهاي اهواز يا ضريب 

هاي بعد قرار در رده 28/0و مشهد با ضريب  37/0، تبريز با ضريب 40/0ضريب 

  گرفتند. 

ر ن، ديكور نيز همانند دو روش قبلي حاكي از برتري تهرانتايج حاصل از مدل و

قبلي  روش بعد كالبدي نسبت به ساير شهرها حكايت دارد. در اين روش نيز همانند دو

د قرار هاي بعبعد از تهران، شهرهاي اهواز، اصفهان، تبريز و مشهد به ترتيب در رتبه

  گرفتند.
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  البديهاي مورد استفاده در بعد كشاخص -9جدول 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 شهر 

 85/20 02/37 41/10 53/114 96/0 6/18 4/11 تهران

 07/21 98/77 01/27 93/82 76/2 73/26 13/15 تبريز

 52/17 97/25 71/14 75/106 89/1 29/11 9/38 مشهد

 17/19 63/31 40/18 25/103 74/4 84/7 18/41 اصفهان

 03/22 67/46 90/25 10/165 07/2 62/16 9/5 اهواز

 x8  x9 x10 x11 x12 x13 x14 شهر

 - 33000 47/4 9/18 8/63 29/337 72/6 تهران

 1259444 4498 10 06/27 85/46 48/327 01/6 تبريز

 2308893 5907 01/7 06/3 05/36 61/212 67/4 مشهد

 2352587 7755 5/4/5 92/40 68/17 35/285 50/6 اصفهان

 1828748 5081 66/6 01/16 44/20 93/347 50/12 اهواز

 

شود با وجود جايگاه مناسب دو شهر ) مشاهده مي10طور كه در جدول (همان

است.  توجه ها قابلتهران و اهواز در بعد كالبدي جايگاه آنها در بعضي از شاخص

) اصفهان با 1xشود در شاخص درصد كاربري فضاي سبز (كه مشاهده مي طورهمان

 كه در همينر وضعيت بهتري نسبت به ساير شهرها قرار دارد در حالي درصد د 41/18

 شاخص اهواز با وجود وضعيت مناسب در بعد كالبدي ازلحاظ اين شاخص وضعيت

  درصد اختالف فاحشي با بقيه شهرها دارد.  9/5چندان مساعدي ندارد و با 

ترين ي از مهمگردها مواجه است يكبه اين كه شهر اهواز با معضل ريز توجهبا 

ر دن بايد برايهاي مقابله با ريز گردها ايجاد اكوسيستم طبيعي و فضاي سبز است؛ بناراه

 جهت افزايش سرانة فضاي سبز در اين شهر تمهيدات خاصي در نظر گرفته شود.

ن شاخص ) است كه در اي3xهزار نفر ( 100تعداد كتابخانه به ازاي هر  ،شاخص ديگر

به اين  توجهد با در رتبة آخر قرار دار 96/0در رتبة اول و تهران با  4/4نيز اصفهان با 

ه نسبت به تر از يك كتابخانه وجود دارد كهزار نفر كم 100كه در تهران به ازاي هر 

  دهد.مي گذاري در اين بخش را نشانساير شهرها وضعيت مناسبي ندارد و لزوم سرمايه
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 ) در هر6x( متخصص)و 5xپزشك عمومي (توان به تعداد هاي ديگر مياز شاخص

به ازاي  پزشك عمومي 01/27هزار نفر اشاره كرد كه از نظر اين شاخص تبريز با  100

يت هزار نفر، در وضع 100به ازاي هر  متخصصپزشك  98/77هزار نفر و  100هر 

ة ودتوان در محدهاي اين امر را ميمناسبي نسبت به ساير شهرها قرار دارد كه ريشه

ي وجو كرد كه عالوة بر شمال غرب كشور به كشورهارساني شهر تبريز جستخدمات

تبريز  شهر كه استكند؛ اين امر سبب شدههمسايه مانند آذربايجان نيز خدمات ارائه مي

عداد ت) و 7xهزار نفر ( 100هاي ديگر مانند تعداد داروخانه به ازاي هر در شاخص

  شته باشد.) در وضعيت مناسبي قرار دا9xهزار نفر ( 100تخت بيمارستاني به ازاي هر 

ي توان به درصد واحدهاي مسكوني با دوام كه شامل مساكن دارادر نهايت مي

ا بتهران  ،) است اشاره كرد. در اين شاخص11xآرمه ( ) و بتن10xاسكلت فلزي (

تبة بعد ر درصد در 91/73از آن تبريز با قرار دارد و پس نخست درصد در رتبة  7/82

 ر شهردصد پايين مساكن بادوام رد شودديده مياي كه در اين شاخص قرار دارد نكته

عنوان يكي از  ه ايران بهكبه اين توجهدرصد است؛ با  11/39و مشهد با  45/36اهواز با 

شهرها و در اين كالن جمعيتبه تمركز  توجهشود و با خيز شناخته ميكشورهاي زلزله

رد تا شهرها صورت گيسازي مساكن در اين كالنويژه به مقاوم توجهبايد  هانزديكي آن

 خسارات احتمالي را به حداقل ممكن كاهش داد.

 هاي اقتصاديي شهرها ازلحاظ شاخصبندرتبه

عد بر حفظ و ارتقاي شرايط اقتصادي تأكيد دارد. معيارهاي اقتصادي ارتباط اين ب

بر تركيبي از  اقتصادي دارند. رفاه اقتصادي يهاياستگيري سناگسستني با فرايند شكل

هاي اقتصادي، نظير اشتغال، بيكاري، سطوح اجاره، رانت منابع، توزيع برابري مؤلفه

است. تخصيص بهينه و مديريت كارآمدتر  مبتني سطوح بقاء در اقتصاد محلي و جهاني

). بسياري 62: 1390لكي، كنندة اين بعد خواهد بود (م گذاري تضمينو جريان سرمايه

 هاي توسعه مثل راديكاليسم، سوسياليسم، اقتصاد نئوكالسيك و ... سرمايهاز ديدگاه

دانند و معتقدند كه با توسعة اقتصادي، گذاري در بخش اقتصادي را زيربناي توسعه مي
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 شاخص مورد 15ابعاد ديگر توسعه نيز بهبود خواهد يافت. اين بعد از توسعة پايدار با 

  سنجش قرار گرفته است.

  هاي اقتصاديبندي شهرها از لحاظ شاخصرتبه -10جدول 

 تاپسيس ويكور الكترا شهر

 رتبة نهايي ضريب توسعه رتبة نهايي ضريب توسعه رتبة نهايي امتياز

 2 593/0 1 0 1 2 تهران

 1 723/0 2 14/0 1 2 تبريز

 3 336/0 3 59/0 2 -1 مشهد

 4 219/0 4 78/0 2 -1 اصفهان

 5 211/0 5 92/0 3 -2 اهواز

 دهد در مدل ويكورگانه نشان ميهاي سه از روش به دست آمدهطور كه نتايج همان

 هاي تبريز باپس از آن به ترتيب شهر ،در رتبة نخست قرار گرفت 0شهر تهران با امتياز 

 92/0و اهواز با ضريب  78/0، اصفهان با ضريب 59/0، مشهد با ضريب 14/0ضريب 

  هاي بعد قرار گرفتند.در رتبه

با  شهر تبريز ،از مدل تاپسيس نيز در اين بخش به دست آمدهبر اساس نتايج  

از آن شهرهاي تهران با ضريب در رتبة نخست قرار گرفت و پس  723/0ضريب 

با  و درنهايت شهر اهواز 219/0، اصفهان با ضريب 336/0، مشهد با ضريب 593/0

  هاي بعد قرار گرفتند. رتبهدر  211/0ضريب 

در  2متياز با ا از مدل الكترا نيز از برتري دو شهر تبريز و تهران به دست آمدهنتايج 

 شهر بعد اقتصادي نسبت به ساير شهرها حكايت دارد. در اين روش نيز بعد از دو

هاي هدر رتب - 2و اهواز با امتياز  -1تهران و تبريز، شهرهاي مشهد و اصفهان با امتياز 

  بعد قرار گرفتند.
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  هاي مورد استفاده در بعد اقتصاديشاخص -11جدول 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 شهر

 59/18 34420 7527 07/17765 33/20 11/90  51/94 44/1 تهران

 54/23 38159 8012 23/24379 57/19 53/81  42/90 41/1 تبريز

 77/34 34245 5544 04/26755 56/27 45/79  89/92 4/1 مشهد

 06/20 88812 7461 34/23912 51/21 22/85  36/90 37/1 اصفهان

 77/86 35367 4725 7/32320 46/47 18/82  23/90 17/1 اهواز

 - x9  x10 x11 x12 x13 x14 x15 شهر

 - 5/86 36 1420 2310 3/11 18/38 52/4  تهران

 - 62/86 8/39 1980 449 8/8 09/37 16/36  تبريز

 - 65/92 5/36 648 2311 1/9 53/39 37/19  مشهد

 - 83/90 6/39 193 793 2/13 24/40 9/9  اصفهان

 - 45/73 5/34 368 679 2/9 27 65/5  اهواز

  

ورد هاي عمدة اقتصادي كه در بيشتر مطالعات مربوط به توسعة شهري ماز شاخص

در  اريگذسرمايهگذاري در بخش صنعت است.  قرار گرفته است؛ ميزان سرمايه توجه

وسعة زايي و در نتيجه باال رفتن سطح درآمد و تسو موجب اشتغالاين بخش از يك 

و نيروي كار به سمت  جمعيتشود، از سوي ديگر موجب جذب اقتصادي شهر مي

  زيست خواهد شد.شهر و ايجاد آلودگي محيط 

 يگذاري در بخش صنعتشهرهاي كشور كه آلودگي بااليي دارند سرمايهدر كالن

ت شكالمبه،  توجهرسد؛ اما با مانند صنايع بهداشتي و شيميايي مناسب به نظر نمي

گذاري در ترافيك شهري وجود دارد. سرمايه و نقل واي كه در زمينة حمل عمده

فناوري اطالعات و اتوماسيون اداري و شهري از قبيل پست، آموزش، تجارت 

  د.هد بوالكترونيكي بسيار مفيدتر خواالكترونيك، دولت الكترونيك و خدمات بانكي 

 بعد شود شهر اهواز با وجود اين كه جايگاه مناسبي درمي مالحظهطور كه همان

ه دليل رد كاما از نظر تعداد شاغالن بخش صنعت در رتبة اول قرار دا ؛اقتصادي ندارد

  كرد. تجوسخيز بودن منطقه و وجود صنايع وابسته به نفت جتوان در نفتاين امر را مي
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  گانههاي سه بندي شهرها بر اساس روشرتبه -12جدول 

 شهر
  تاپسيس  ويكور  الكترا

  رتبة نهايي  ضريب توسعه  رتبة نهايي  ضريب توسعه  رتبة نهايي  امتياز

58/0 1 0 1 3  تهران  1 

-1  تبريز  3 91/0  5 44/0  4 

-2  مشهد  4 84/0  4 38/0  5 

-1  اصفهان  3 75/0  3 45/0  3 

  يريگنتيجه

شاخص در سه  43شهرها از سطح پايداري كالن ةمطالع برايدر پژوهش حاضر 

ظر محيطي، اقتصادي و كالبدي استفاده شد. نتايج نشان داد كه از نبخش زيست 

د و دار تهران نسبت به ساير شهرها در وضعيت مناسبي قرار ،هاي توسعة پايدارشاخص

  ارند.دهاي بعد قرار تبريز و مشهد در رده از آن به ترتيب شهرهاي اهواز اصفهان،پس 

يك  برخورداري هر ميزانبررسي مجموعه معيارهاي پژوهش، حاكي از آن بود كه 

بين هر ين ااز شهرها از معيارهاي توسعة پايدار به شكل يكنواخت و همگن نبوده و از 

در  رد واقرار د ديگر شهرهاشهر از نظر برخي از معيارها در وضعيت بهتري نسبت به 

طوري رو است؛ بهبرخي معيارهاي ديگر با كمبود و نقصان رو به  نسبت بهحال عين 

رار تهران نسبت به ساير شهرها در وضعيت مساعدتري ق ،محيطي كه در بعد زيست

  .هاي بعدي استدر ردهاز آن شهرهاي اهواز، اصفهان و مشهد و تبريز و پس  دارد

د اكولوژيكي هستند و ا و توسعة شهري داراي آثار متعدبه اين كه شهره توجهبا 

ي كه تا حدي ناشي از محيطي در سطوح جهاني و محّلهاي زيست ي بودن بحرانجد

ضرورت اعمال يك ديدگاه جديد مديريت  ،الگوهاي معاصر توسعة شهري است

: 1390كي، نمايد (ملپذير مينااي بر اساس اهداف اكولوژيكي را اجتنابشهري و منطقه

خاصي  توجههاي توسعة شهري محيطي طرحبنابراين بايد به آثار زيست )؛ 284

تواند باعث هاي توسعه ميمحيطي طرحي به آثار زيست توجهزيرا بي ؛صورت گيرد

رو سازد و يا مانع از زيست شده و پايداري توسعه را با مشكل رو به تخريب محيط 

هاي ارزيابي ضرورت استفاده از روش بايد به منظورهمين  ق توسعة پايدار شود؛ بهتحّق
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حد محيطي اشاره كرد كه از طريق برنامة سازمان ملل مّتمحيطي و مراقبت زيست زيست

منظور جلوگيري از آثار منفي به E.I.Aمحيطي توسعه يا  عنوان ارزيابي آثار زيستبه 

شت عمومي جامعة ابداع و اجراي بوم، سالمتي و بهدازيست، زيستتوسعه بر محيط 

). در بعد اقتصادي نيز 19: 1385است (مهدي زاده، شدهآن در سراسر جهان توصيه 

شهرهاي تبريز و تهران در رتبة اول قرار گرفتند و پس از آنها شهرهاي مشهد، اصفهان 

  هاي بعد قرار گرفتند.و اهواز در رده

هاي تبهردر  اهواز، اصفهان، تبريز و مشهد در نهايت در بعد كالبدي شهرهاي تهران،

دار پاي توان بيان كرد كه توسعةبندي كلي مياول تا پنجم قرار گرفتند. در يك جمع

كالن، آموزش فرهنگي، شناخت درست  گذاريسرمايهآساني و بدون شهري به 

 يريتريزي دقيق و مديمسئوالن و ديگر نهادهاي مرتبط با شهر از مسائل، برنامه

منظور رو بهاز اين  ؛هاي مردمي و غيره به دست نخواهد آمدمشخص، مشاركت

 ات ويابي به هدف توسعة پايدار در يك جامعه در ابتدا الزم است تعادل، ثبدست

د واهد بوخدار زماني پاي توسعةديگر،  عبارت يافته باشد؛ به پايداري در همه ابعاد تحقق

، محيطي قابل سكونت و زندگي (هواي پاكزيست  در طول زمان، شهري از نظر كه

ظر ناز  زيرزميني بدون آلودگي و غيره) هاي سطحي وآب آشاميدني سالم، اراضي و آب

فظ حاقتصادي بادوام (اقتصادي شهري بايد بتوان با تغييرات فني و صنعتي جهت 

 ا بااش هماهنگ شود و مسكن مناسب و در حد استطاعت ساكنانش رايمشاغل پايه

هاي (الگو نظر اجتماعي هم بسته بار مالياتي سرانة عادالنه تأمين نمايد)؛ و ازيك 

ي رآمددكاربري زمين، هم بستگي اجتماعي و احساس شهروندي باشد كه انسان بتواند 

  دست آورد، سرپناه مناسب تهيه كند، احساس راحتي كند) باشد.عادالنه به
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