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 چکیده

هـا  متعـدد زنـدگی     رویۀ جمعیتی با چـال   شهرها در اثر گسترش ناموزون و رشد بی امروزه کالن
اجتماعی و بسیار  موارد  دیگر ازجملـه بـروز انـواع     اقتصاد ، محیطی، همچون مشکالت زیست

ها  متعدد زیستی، آلودگی هوا، آب و خـا،، بدمسـک ی و    ها  روحی و روانی، آلودگی بیمار 
هـا  شـهر  مواجـه     نشـی ی وکموـود زیرخـاخت    مسک ی، وقوع جرایم شهر ، ترافیک و حاشـیه  بی

هست د. با توجه به وضعیت شهرها  امروز  ضرورت توجه به نظریۀ توخعۀ پایـدار و رویکردهـا    
شود تا بتوانـد   پی  احساس می از پذیر  شهر  و الگو  اکوشهر  بی  قویل زیستم وعث از آن از

ها  جامعه فراهم ک د. پژوه   شهر  متعادل، متوازن و عار  از مشکالت زیستی برا  همۀ گروه
شـهر توریـ     گانـۀ کـالن   پـذیر م ـا د ده   ب د  تطویقی الگو  اکوشـهر  زیسـت   حاضر با هدف رتوه

ـ تحلیلـی اخـت. ا العـات و     یـرد  با روش توصیفـژوه  کاربـظ نوع پحاـل ه و بهـورت گرفتـص
ا   یـ  لیکـرت تهیـه و     نامه و خؤاالت بستۀ پ ج گ ی ه ها  پژوه  با اختفاده از اب ار پرخ  داده

ب ـد  توزیـو و    صـورت تصـادفی از نـوع  وقـه     عـدد بـه  1068ت ظیم شـده وحمـم نمونـه بـه تعـداد      
بر  و لی رل موت ی .اف ار اس.پی.اس.اس ها با اختفاده از نرم داده آور  شده اخت. تم یه و تحلیل جمو
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Abstract 

Today, there are various life challenges at the metropolises because of 

unplanned development and excessive population group; challenges such as 

environmental, economic, social problems besides other matters including some 

mental diseases, environmental pollutions, air and water and soil pollution, 

improper housing, lack of housing, crime commitment, traffic, marginalization 

and lack of urban infrastructures. According to city conditions today, it is more 

essential than before to consider stable development theory and approaches 

derived from such as urban habitability and the pattern of eco-city. This is to 

create a balanced city without any environmental problems suitable for all 

members of the society. The present study is done to provide comparative 

grading of habitable eco-city pattern among 10 districts at Tabriz metropolis. 

This is an applied research in analytic-descriptive method. The information and 

research data were gathered by questionnaire, package of Likert multiple choice 

questions and the sample volume of 1068 in accidentally delivery grading. The 

data analysis was done by SPSS and LISREL softwares, based on structural 

equations and Fuzzy multiple variables analysis in GIS. According to the results, 

                                                                                                                                        
1. This article is adapted from the Ph.D. thesis written by Asghar Rostam-Meydan at 

Geography Department, Zanjan University, titled “Provide the optimal pattern of 

habitability at Tabriz Metropolis based on Eco-City Model”, supervised by Dr. Abolfazl 

Meshkini.    

2.  Associate Professor, Geography and Urban Planning, Tarbiat Modares University, Tehran, 

Iran (meshkini@modares; corresponding author)  

3.  Ph.D. in Geography and Urban Planning, Zanjan University, Zanjan, Iran  

4.  Assistant Professor, Geography and Urban Planning, Zanjan University, Zanjan, Iran   

5.  Associate Professor, Geography and Urban Planning, Zanjan University, Zanjan, Iran   



 

the habitable eco-city pattern among 10 districts at Tabriz metropolis was 

unbalanced. In grading, the highest average belonged to district 2 (363.3740) and the 

lowest average belonged to district 6 (253.9420).  

Keywords: Habitability, Eco-City Pattern, Stable Development, Fuzzy 

Model, Tabriz Metropolis 

 

  



 139       ... شهر گانة کالن پذیر مناطق ده بندی الگوی اکوشهری زیست رتبه

 

 مقدمه 
خـر   ا  که تاریخ بشریت در شـهرگرایی مسـلط قـرد شـده اخـت بـه       دوره« ن شهرقر»امروزه در 

 در ایـن  درصـد(  54جهان ) جمعیت نیمی از از ملل بی  خازمان آمار  ود  ور  که بریم، به می

و  2اخـت )لـی   و ایـن رونـد همچ ـان درحـال رشـد      (2018، 1ک  د )پـل و خـن   می زندگی م ا د
میلیارد نفر رشد شهرنشـی ی  3/3حدود  2030شود تا خال  یبی ی م (. پی 99، ص 2017همکاران، 

درصد این می ان در م ا د شـهر  کشـورها  درحـال توخـعه خواه ـد       90را خواهیم داشت که 
. رشـد  نفـر برخـد   اردیـ لیم 6.4درصـد معـادل    75به  2050تا خال  ( و83، ص 2016، 3بود )فالین

هـا  جـد     شـورها  جهـان را بـا چـال     ها  اخیر، همۀ ک خریو و گسترش افقی شهرها در دهه
 را شـهرها  مشـکالتی،  چ ـین  پایـدار   و (. ادامه334، ص 1395فر،  رو خاخته اخت )شاهی ی روبه
(. بـاوجوداین  2018، 4دهـد )زهانـو و لـی    مـی  خـود  تخریـ   حتـی  و بحرانـی  خمت شرایط به

ئل و شــود و چگــونگی زیسـت یکــی از مســا  پــی  نمایــان مـی  از اهمیـت زنــدگی در شــهر بـی   
رو  مدیران و کارش اخان شهر  اخت. متأخفانه شهرها  امـروز  علیـه    ها  ک ونی پی  چال 

ارتفاع همراه باقچـه، جـا  خـود     یاب د. ب اها  کم خاک ان خود و نابود  محیط زیست توخعه می
، 1395انـد )رضـوانی،    گونـه بـدون نمـود  از  ویعـت داده     ها  قارچ را به ب اها  چ د وقه و برج

( و شــهر قابلیــت زیســتی خــود را ازدخــت داده اخــت. تمرکــ  نــامعقول و نــاموزون در  549ص 
ها  زیستی، توخعۀ اقتصاد  ـ اجتماعی نابرابر نواحی جغرافیایی را درپـی دارد، موضـوعی     عرصه

، 1375)فریـد،   تـوان یافـت   ها نیـ  مـی   انداز شهرها و رشد ناهمگون آن چشم که بازتاب آن را در
تـر   هـا  شـهر  گسـترده    ( و از چ د دهۀ اخیـر، بحـران  734، ص 1395از رجوی،  نقل به 433ص 

 هــا  مختلــ  زنــدگی شــهر  اعــم از  گســترش بحــران در ج وــه و دنوــال بــروز شــدند و بــه

محیطی، اجتماعی، کالود ، اقتصاد  و...، یک آگـاهی عمـومی از مشـکالت محیطـی و      زیست
نـژاد،   وجـود آمـد )حـاتمی    هـا  مسـکونی بـه    ن ول کیفیت محیط شهرها در مقیاس شهر و محلـه 

ع ـوان مراکـ      ـور اخـب بـه    شهرها به  ور اعم وکالن ( که دراین میان شهرها به350، ص 1395
وجود تراکم جمعیتی و تمرکـ  م ـابو و    فرماندهی و موتورها  کلید  رشد و توخعۀ اقتصاد  با

ت شـهر ، بسـتر  ویعـی، الگوهـا      ا  ازقویل مدیری ها  توخعه ها  مالی و نی  زیرخاخت خرمایه
گیــر   هــا  اجتمــاعی و فره گــی کــه موجــ  شــکل هــا  اقتصــاد  و ارزش تــاریخی، فعالیــت

کـه   انـد،  ـور    خاختارها  فضایی شهر  با اهمیـت شـده اخـت بـا مشـکالت متعـدد  مواجـه       

                                                                                                                                        
1.  Paul 
2.   Liu 
3.  Flynn 
4.  Zhang 



 1401، بهار و تابستان 1مارۀ ساخت، دورۀ یک، ش مطالعات محیط انسان       140

 رخد. امروزه جهان بـه شـهرهایی نیـاز دارد کـه تمـام      نظر می زندگی در چ ین شهرهایی مشکل به
محیطـی، فره گـی وکالوـد  بـرا  همـۀ خـاک ان        جوان  آن ازقویل اقتصاد ، اجتماعی، زیسـت 

توانـد   (. یکی از رویکردها  نوی ی کـه مـی  70، ص 1396عملکرد مطلوبی داشته باشد )رحیمی، 
ــت     ــرد زیس ــد رویک ــا ک  ــار در آن ره ــود و گرفت ــکالت موج ــهرها را از مش ــت.  ش ــذیر  اخ  پ

 ایـ  (2011، 1)اوکـالی  کوزاریـان   شـهر  کیـ خـاک ان    بـرا  یزنـدگ  اریـ ع وان مع به  پذیر زیست
شـود.   مـی   یـ تعر (2017، 2)ماریـام وبسـتر   سـان ان یزنـدگ   مکان خاص برا کیم اخ  بودن 

درنظـر گرفتـه     خـاک ان شـهر   یذه ـ  یسـت یو به  یزندگ تیفیع وان شاخب ک به پذیر  زیست
براین اخـاس تئـور     (.20154همکاران، ؛ نوروزیان مالکی و 2014و همکاران،  3)بد ل دشود  یم

ا  روشـن در شـهر، ارمغـان     پذیر بـه نوبـۀ خـود ضـمن  ـرل مسـئله       نوین الگو  اکوشهر زیست
پـذیر  در   این پـژوه  بـا هـدف ارتقـا  خـطح زیسـت       دهد. محیطی مطلوب و باآرام  را می

گانـۀ   هپـذیر  م ـا د د   محدودۀ موردمطالعه )شهر توری ( به بررخـی چگـونگی وضـعیت زیسـت    
پـذیر   ها را با معیارها  الگـو  اکوشـهر  زیسـت    شهر توری  در وضو موجود پرداخته و آن کالن

پـذیر   موردارزیابی قرار داده اخت و بر آن اخت تا تویین ک د کـه آیـا الگـو  اکوشـهر  زیسـت     
بـر   شهرها را بهوود بخشد و آیـا ایـن الگـو    ع وان الگویی کاربرد  شرایط زیستی کالن تواند به می

هـا    هـا و برنامـه   شـهر توریـ  مؤثرنـد و  ـرل     محیطی، اجتماعی و اقتصاد  کـالن  نیازها  زیست
 ک  د. شهر توری  چه نقشی ایفا می پذیر  کالن مدیریت شهر  در ارتقا  زیست

 
 پیشینة تحقیق

خـال   اکولـوی  شـهر  کـه در    هـا  فعـال در   توخط خـازمان  بار برا  نخستین اکوشهر ۀاید
بخشـی   تعـادل  نوخـاز  شـهر  و   م ظور برکلی کالیفرنیا به در یچارد ریمسترتوخط ر 1975

 هـا شـروع بـه کاشـتن درختـان در      آن و شـد  خـی  أت بین شهرها و ویعـت زیسـتی مطـرل و   
درون خیسـتم قـانونی برکلـی     در و کردندها  خورشید   ها  اصلی، خاخت گلخانه خیابان

اختفاده از حمل و  مردم به کردنتشوید  با محیط زیست و ها  خازگار برا  تدوین خیاخت
 کردنـد  م تشرشهر بومی اکولوییکی  دربارۀ ا  را ممله 1987 و در خال کردندنقل عمومی 
صـورت   پذیر زیستا  اکوشهره موردک ون تحقیقات اندکی در. تا(2 ، ص2016 )خرکار،

 :شود به تعداد  از تحقیقات مرتوط اشاره می 1گرفته اخت که در جدول 
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 پذیر زیستاکوشهر  مورددرمرتوط مطالعات برخی    1 لجدو
 تحقیق / سالمحقق تحقیق / سالمحقق

 1رابرت پار،
1387 

درمـورد مفـاهیم اکولـوی  شـهر       1925تا  1890ها   بین خال
شـر  زنـدگی م اخـ      ع وان پـی   پرداز  کرد و آن را به نظریه

ز  خا شهر  دانست و معتقد بود پیشرفت تک ولوی  فقط در هم
تواند در خدمت شهر باشد و نظریـۀ او در   با اکولوی  شهر  می

زمی ۀ ل وم هماه گی زندگی اجتمـاعی در شـهرها مورداخـتقوال    
 (.1387اندیشم دان قرار گرفت )شکوئی، 

 2پل تیلور
2011 

لحاظ  ترین و به محور از کامل و  ع وان یکی از اندیشم دان زیست
ارۀ اخـالد محـیط زیسـت در    ترین نظریات خود را درب فلسفی قو 
محـور    نوشته اخـت. درواقـو زیسـت    احترام به  ویعتنام  کتابی به

محور  اخت که برمو ا  اعتقاد ارزش ذاتی برا    نقطۀ مقابل انسان
گـرو میـ ان    هـا در   ویعت اخت، به این مع ا که اعتوـار و ارزش آن 

 (.2011خودبخشی به انسان نواشد )تیلور، 
 ریچارد
 3ریمستر
2006 

و  معتقد اخت همۀ موجودات زنده به یک انـدازه حـد حیـات    
پذیر را در پان ده مورد  ها  یک اکوشهر زیست دارند و شاخصه

ک د که شامل دخترخی برمو ا  ممـاورت، هـوا  تمیـ ،     بیان می
گــو، انــری  پــا، و  خــا، خــالم و تمیــ ، م ــابو و مــواد پاخــخ

ــو     ــترس، فره  ــالم و دردخ ــذاها  خ ــذیر، ق ــالم و تمدیدپ خ
العمـر، کیفیـت زنـدگی، ت ـوع زیسـتی       عادالنه، تحصیالت مادام

ش اخـانۀ اخترجیسـتر    خالم، ظرفیت برد زمـین و یکاـارچگی بـوم   
جلــ  مشــارکت شــهروندان را عامــل اصــلی موفقیــت اکوشــهر 

ترین عامل  ع وان مهم داند و ع اصر بصر  فضا  شهر  را به می
 (. 2006 د )رجیستر، ک قابل ادرا، برا  خاک ان شهر معرفی می

 4فلیک  گواتار 
2000 

ــه بســط تعریــ  مفهــوم اکــو صــوفی   ــاس ب ــا الهــام ازآرن ن  5و  ب
ک د که وایۀ آگاهی  اشاره می 6خه اکولوی پردازد. او درکتاب  می

اکولوییکی مترادفی برا  اکوصوفی اخت. گواتـار  معتقـد اخـت    
 گراهــا کــه انســان )فره ــو( را از کـه تفکــر خــ تی محــیط زیســت 

ک  د پیچیدگی رابطۀ بین انسان و محیط  قیرانسان ) ویعت( جدا می
گیـرد. در نگـاه گواتـار  اکولـوی        ویعی ا راف  را نادیـده مـی  

ــط    پدیــده ــوده کــه ازخــه جــ ح انســان، محــیط و رواب ا  پیچیــده ب
 (.2000)گاتر ،  شود اجتماعی تشکیل می
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  1 جدولادامة 
 تحقیق / سالمحقق تحقیق / سالمحقق
 

 1لی لیاند فوو،
2011 

پـذیر و   بـه خـو  محـیط شـهر زیسـت     »در تحقید خود با ع ـوان  
که به بررخـی نقـ  مکـانی    « پایدار، اکوشهرها در آخیا  شرقی

پذیر  پایدار پرداخته و تمربیـات   ها در دختیابی به زیست دولت
ــه  ــد دانســته و برنام ــال   را  ونکــوور وکا هــا، را موف ــ   م ری

هـا در   ریـ   دولـت   ه اخت و نق  برنامـه کاربرد  و موفد دانست
 (.2011)لی و چن،  داند رخیدن به اکوشهرها ضرور  می

 پل
 2داونتون
2009 

ع وان درمان شهرها  امـروز    و  با ارائۀ نظریۀ اکوشهر آرمانی به
ــی  شاخصــه ــه م ــین ارائ ــا  آن را چ  ــم دانه و   ه ــۀ هوش ــد: رابط ده

، ارتوا  متقابـل بـا   درپیوختگی کامل با زیست کره و خامانۀ زیستی
گویی کامـل بـه    ع وان بخشی از کلیت آن، پاخخ م طقۀ زیستی و به

ش اخانه، شکل فشـردۀ شـهر ، الگوهـا      ب د  زیست مکان، م طقه
ــاده  ــعۀ پی ــار      توخ ــومی، معم ــل عم ــل و نق ــا  حم محــور و برمو 

ش اخـانه، جامعـۀ    ارگانیک و همساز بـا اقلـیم، حـداقل رد پـا  بـوم     
ها  اخالقی و محیط  شده، اقتصاد قو  با دقدقه  هیکاارچه و نهادی

شده،  ش اخانه، حداقل و حداکثر مقیاس تعری  زیستی، خدمات بوم
ــئوالنۀ آب،      ــدد و مس ــتفادۀ مم ــاورت، اخ ــا  مم ــی برمو  دخترخ

گـویی بـه    خاز  مصرف انری ، مدیریت تمـامی م ـابو، پاخـخ    بهی ه
 (.2009نتون، اقلیم، نهادی ه شدن عدالت و برابر  اجتماعی )دا

 
 

،  3فیلین گافرون
 وهمکاران
2016 

از دیدگاه آنان پ ج عامـل   محورند که از اندیشم دان اکولوییک
ری   در یک بوم شـهر وجـود دارنـد کـه شـامل کالوـد و        برنامه

چهار بخ  توخعۀ شهر  خاختار شهر، حمل ونقل، جریان مواد 
ها   محیط و انری  و عوامل اقتصاد  و اجتماعی اخت. کالود به

اند و   ویعی و مص وعی اشاره دارد که تحت تأثیر شهر واقو شده
به کمک شهر به یکدیگر متصل شده و باعث ایمـاد چـارچوبی   

 شـوند. خـاختار    عمومی جهت در، عملکـرد درونـی شـهر مـی    
 

 
 نفیسه مرصوصی

1394 

هـا  م ـا د    ارزیـابی پتانسـیل  »در تحقیقـی بـا ع ـوان     1394درخال 
شـهر نمونـۀ مطالعـه: م ـا د شـهر       عۀ الگـو  بـوم  شهر  جهت توخ

خـاز    یابی برا  پیاده که درآن به بررخی چگونگی م طقه« اصفهان
شهر و  راحی همگام با توخعۀ پایدار شـهر  در م ـا د    الگو  بوم

محیطــی، حمــل و نقــل،  هــا  زیســت اصــفهان پرداختــه و شــاخب
ویکـرد  هـا  توخـعۀ پایـدار بـا ر     اجتماعی و کالود  را از شـاخب 

 (.1394 و همکاران، مرصوصیداند ) شهر  می بوم
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  1 جدولادامة 
 تحقیق / سالمحقق تحقیق / سالمحقق
ع ـوان یـک    گـردد کـه بـه    شهر  به واقعیت کالود  شهر باز می 

خامانۀ درونـی درنظـر گرفتـه و شـامل تقاضـا  زمـین، کـاربر         
 زمین، فضا  خو ، افد دید، آخـای  شـهر ، فضـا  عمـومی و    

ها  متعدد حرکت با خرعت کم، حمل و  هاخت. شیوه خاختمان
جـایی   نقل عمومی، حمل و نقل وخایل موتور  شخصی و جابـه 

ها  مرتوط به بخ  حمل و نقل اخت. جریان مـواد   کاال از ج وه
جایی یا جریان انری  و مواد در فضا و از  رید  و انری ، به جابه

شود. انـری ،آب،   می ها  مختل  شهر  و کالود  گفته خامانه
مواد زاید و مصالح خاختمانی در ایـن بخـ  موردبررخـی قـرار     

ها  انسانی اشـاره   گیرند. بخ  اقتصاد ، اجتماعی به فعالیت می
ــاعی و زنــدگی اقتصــاد  شــهر را       ــه فرای ــدها  اجتم دارد ک

هـا   ک  د و شامل مسائل اجتماعی، اقتصاد  و ه ی ـه  مشخب می
 (.2016، )فلیان و همکاران شود می

 

 خذ: ممموع م ابو نویس دگانأم
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 ن وکـه محققـا   شـود  تحقیـد چ ـین اخـت وا  مـی     ۀبا درنظرگرفتن مطالعـات و پیشـی   

را دارا  اهمیت مضاع   محور   اکولوییکپذیر زیست اندیشم دان همه به نوعی رویکرد
ها  شـهر    ل، اقتصاد ، اجتماعی،  رمحیطی زیستابعاد  شده بر مطالعات انمام و دان د می

، فضـاها   ها زیرخاختها،  ها، پایدار  زیستی، دخترخی توزیو کاربر  نقل و اعم ازحمل و
آب  خیابان، خالمت عمومی، عمومی، پایدار  اکولوییکی، فضا  خو ، فضاها  عمومی و

 دان د.  میپذیر  زیست ها  نیل به اکوشهر راه از ها  پا، و... را انری  و
 

 مبانی نظری تحقیق
هـا  اخیـر    پـذیر  در خـال   تحقید درمورد زیست پذیر: گوی اکوشهری زیستال

(. 27، ص 2011ع وان یک موضوع کلید  شهر  در دنیا مطرل اخـت )هـارم کـال،     به
(. بــه همــین ترتیــ  جامعــۀ 2015پــور،  )جمعــهجــامو اخــت  یمیپــارادا  پــذیر زیســت
و  دهـد  یاخـخ مـ  پ یزنـدگ   ازهـا یاخـت کـه بـه ن     ا جامعـه  ر،یپـذ  سـت یز پـذیر  زیست

خـاص   طیمح کیدر  یرا که بر مردم در انتخاب زندگ یطیومح یاجتماع  ها یژگیو
هـا    مطالعـات و دیـدگاه   (2016خازد )عودالسـتار،   یمشخب م گذارد یم ریتأث  شهر

 2و هاشــیم 1لوــی کــه   ــور بــهپــذیر  وجــود دارد،  گونــاگونی درمــورد ابعــاد زیســت
صورت فی یکی، عملکرد ، اجتماعی  پذیر  را به ، ابعاد زیستتر متفاوت(کمی 2010)

پذیر  با تمامی ابعاد خود  (. زیست2018و ایم ی خالصه کردند )اوپدکی و همکاران، 
واخطۀ آن شهر توانایی ایماد زیسـتگاهی م اخـ  بـرا      یک شرایط آرمانی اخت که به

ز  در پایدارخـا  بخـ  و کـاربرد اجرایـی    ا  باکیفیـت و لـذت   زنـدگی  فـراهم کـردن  
پــذیر   (. زیســت211، ص. 2014هــا  شــهر  را دارد )خــتیم اتی و همکــاران،  بافــت
زیرمعیارها  مختلفی اخـت   و مراتوی اخت که شامل معیارها خلسله ا  چ دبعد  و ایده

پـذیر    هـا  زیسـت   .انتخـاب ویژگـی   که ممکن اخت درخطول متفاوتی شـکل بگیـرد  
(. ب ـابراین  383، ص. 1396ر ، درتحقیقات شهر  بسـیار مهـم اخـت )قاخـمیان رودخـ     

 یـا  تـوان تعریـ    پذیر  از مکانی به مکان دیگـر متفـاوت اخـت و نمـی     تعری  زیست

ا  از  پـذیر  زیرممموعـه   تـوان گفـت زیسـت    مفهوم خاصی به آن داد، ولی درکل می
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روان  محیطـی و  پایدار  اخت که مستقیماً بر ابعاد فی یکی، اجتماعی، اقتصاد ، زیست
ها  اکتسـابی محـیط    ا  از ویژگی گذارد و دربرگیرندۀ ممموعه تأثیر میزندگی مردم 

( و این تعری  اشـتراکات زیـاد    38، ص 1395اخت )خلیمانی مهرنمانی و همکاران، 
با مفاهیم اکوشهر  دارد کـه از ضـروریات حیـات شـهرها  امـروز  اخـت. اکوشـهر        

امل با  ویعت اخـت کـه   شرایطی آرمانی از یک شهر اخت که در هماه گی و موازنۀ ک
 ویعت از رید الگوهایی شامل الگوها  خـکونتی، کارآمـد  چرخـۀ     این هماه گی با

هـا    انری ، اختفادۀ بهی ه ازفضا، الگوها  حمل و نقل، هماه گی بـا خـاختار زیسـتگاه   
ریـ   اکوشـهر بـه     (. برنامـه 3، ص 1394گیرد )قاخـمیان رودخـر ،     ویعی صورت می

ریـ   پایـدار درمـورد     گـذارد کـه برنامـه    ری   اثر مـی  ان  برنامههمان اندازه رو  جو
 ری   و مدیریت در گذارد و این برنامه محیطی می جوان  اقتصاد ، اجتماعی و زیست

توجه  و مواد انری  و بر اصل متابولیسم شهر ، اختفادۀ حداقلی از زمین، اکوشهر موت ی
(. 7، ص 2011ی وانـد و یـوان،   حرکت به خو  کربن صفر اخت )چ به محیط  ویعی و

پذیر  که  با توجه به اشتراکات اکوشهر  و زیست پذیر ب ابراین الگو  اکوشهر زیست
هــم  مــدت مــؤثر اخـت و  در اصـول و معیارهــا دارنــد در بهوـود شــرایط زیســتی کوتـاه   

ع ـوان   توانـد بـه   دربرگیرندۀ شرایط پایدار برا  کیفیـت زیسـتی بل دمـدت اخـت و مـی     
 شهرها قرار گیرد. کالن   خاماندهی زیستی شهرها وراهکار  برا

و   یـ تعر یدانشـم دان علـوم اجتمـاع    پذیر: توسعة پایدار و الگوی اکوشهر زیست
  پـذیر  زیسـت  ۀوای .آقـاز کردنـد   1960 ۀرا در دهـ   شـهر  پذیر  زیست  انیخ م  م

   یـ ه چه چب قاًیشود، اما فاقد اجماع اخت که دق صورت آزاد اختفاده می گرچه به  شهر
  ری   شـهر  پذیر از م ظر برنامه شهر زیست(. همچ ین 2019و همکاران،  1بواشاره دارد )

م اخـ    یمسـکون  طیا  م اخـ  از شـرا   ممموعه  اخت که دارا  ، شهرنیزم  و کاربر
خـاک ان در    ازهـا یاخـت کـه ن   نیم اخـ  اخـتفاده از زمـ     ( و الگوهایو فره گ یعی) و
 ۀدر اواخـر دهـ   (.2016)چـن و همکـاران،    ک ـد  بـرآورده مـی   را  و مع ـو   ماد یزندگ
در،   یافـ ا  ،یطـ یمح سـت یز تیفیک  یدرمورد خاخت و اف ا یآگاه  ی، اف ا1980
اجمـاع   ، شـهر  ۀدر توخـع  نیاخـتفاده از زمـ    م اخـ  بـرا   اختیو خ   یر برنامه تیاهم

ــان ــرا یجه ــائل ا   ب ــدار و مس ــعۀ پای ــیتوخ ــه اخ  شــهر یم  ــک ــرل راًی اخــت،  شــده  مط
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 لیتوـد  یاجتمـاع  ۀدرمورد انسان و توخـع  ریاخ عاترا به تمرک  مطال  شهر  پذیر زیست
پذیر  شهر  به مـوازات توخـعۀ    رویکرد زیست .(2018و همکاران،  1)بیامی  کرده اخت
محیطـی و   دنوال ایماد محیط زیست پایدار در ابعاد اجتماعی، اقتصـاد ، زیسـت   پایدار، به
( و بسـیار  از  784، ص 1395همۀ خـاک ان شهرهاخـت )شـماعی،     ها  برابر برا  فرصت
پوشانی دارند.  پذیر  و پایدار  درعمل باهم هم نظران معتقدند که مفاهیم زیست صاح 

ک  ـد، امـا هـر دو     ها  متفاوت عمل می پذیر  و پایدار  در مقیاس با وجود ای که زیست
ونقل، برابر  اجتماعی و خـالمت  ها  حمل  توخعۀ اقتصاد ، محیط زیست پایدار، گ ی ه

( برخی 10، ص 2003ا ،ده د )انممن ملی شوراها  م طقه انسانی را مرک  توجه قرار می
پذیر  درحقیقت راه رخیدن به اهداف کلی  از محققان نی  بر این باورند که اصول زیست

تفـاوت   ( در ارتوـا  بـا  2010ا  اخـت کـه دوچـازل )    نکته ها تر از این پایدار  اخت. مهم
تـرین بععـد متصـور بـرا       ک د. و  چارچوب زمانی را مهم مع ا  این دو مفهوم مطرل می

پـذیر    گویـد: زیسـت   تدقید مع ا  هریک از این مفاهیم دانسته اخت و بـر ایـن مو ـا مـی    
ها درارتوا  با رضایت از زنـدگی در یـک مکـان خـاص      عوارت اخت از وضعیت خواخته
هـا بـرا  یـک فـرد یـا       اد، اما پایدار  ظرفیت تحقد خواخـته برا  یک فرد یا گروه از افر

گروهی از افراد  ی زمان اخت. درواقو، پایدار  مفهومی اخـت کـه مان ـد چتـر  بـرا       
و  ک ـد )خراخـانی   پـذیر  عمـل مـی    مفاهیم و اهداف متفاوت و مت ـوعی ازجملـه زیسـت   

بــا معیارهــا   (. از  رفــی توخــعۀ پایــداردارا  مطابقــت اصــولی54، ص 1392رضــوانی، 
گیـر    اکوشهر اخت و درواقو اکوشهر یـک ایـدۀ م وعـث از توخـعۀ پایـدار بـرا  شـکل       

پذیر  شهر  اخت، چراکه ع اصر راهورد  دیدگاه توخعۀ پایـدار در شـهر شـامل     زیست
خاز  م ابو تمدیدپذیر، تالش در تمدید م ابو، ک تـرل   حفظ م ابو تمدیدناپذیر، جانشین

، بازیافت مواد زائـد و برنامـۀ اخـتفاده از مـواد قابـل بازیافـت و نیـ         و شیوۀ دفو مواد زائد
توزیو عادالنۀ م ابو شامل امکانات و خدمات تسهیالت ادار  و اقتصاد  برشـمرده شـده   

ها  پایـدار  در شـهر بـدان جهـت اخـت کـه بـاوجود         اخت. اهمیت پرداختن به شاخب
ریـ     که روند مدیریت و برنامـه شرایط ک ونی مصرف م ابو  ویعی و انری ، درصورتی 

ها  محیطـی   ها  توخعۀ پایدار براخاس شرایط و ویژگی شهر  م طود با اصول و شاخب
رود که تمـامی م ـابو حیـاتی زیسـت کـره و       و فره گی جوامو صورت نگیرد، بیم آن می

                                                                                                                                        
1.  Beames 
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ناپــذیر شــود )حویوویــان و  توــو آن حیــات انســانی دچــار مخــا رات جــد  و بازگشــت  بــه
 (.3، ص 1392همکاران، 

 

 

 
 

 ریپذ ستیاکوشهر ز  الگو یمدل مفهوم   1شکل 
 

ع ـوان   هبـ شهر توری  مرک  اختان آذربایمـان شـرقی    کالن:محدودۀ موردمطالعه 
کیلـومتر   135د حـدو  ترین متروپل شمال قرب ایران با وخعتی پرجمعیتو  ترین ب رگ
ر خـطول توپـوگرافی   د (1395)خرشـمار  خـال    نفر 1733033 و جمعیتی بالغ برمربو 
( و 168، ص 1395دریا قرار دارد )رشید  ابراهیم حصار ،  متر از خطح1700تا 1300

آب و هوایی و صوتی و  ،محیطی ها  زیست انواع آلودگی شهر بودن با با توجه به کالن
ها  خال اخت که از  و ... درگیر بوده و خال مشکالت مسکن، ترافیک، بافت فرخوده،

بـرد. آمـار بـاال  تصـادفات، دفـو قیراخـتاندارد زبالـه،         شکالت رنج مـی این مسائل و م
درصـد مـردم از فاضـالب     40م د  حـدود   ها  متعدد هوا و خا،، عدم بهره آلودگی

نشـین،   خاک ان در بافت فرخوده و حاشـیه  4/1بهداشتی، فقر فضا  خو ، اخکان تقریوی 
د  م ا د و... ازجمله دالیلی اختالف فضایی م ا د مختل  از همدیگر و تفاوت اقتصا

  .ک د دار می پذیر  مسئله اخت که شهر توری  را از نظر قابلیت زیست

 ابعاد الگوی اکوشهرزیست پذیر

 الگوهای تاریخی انرژی و اب
شهرسازی و خدمات 

وزیرساخت های 
 شهری

مدیریت و 
 سیاستگذاری شهری

محیطی زیست  اقتصادی اجتماعی  

 الگوی اکوشهرزیست پذیر

 نظریه توسعه پایدار

 زیست پذیری اکوشهر
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 شهر توری  نقشۀ موقعیت کشور  و اختانی کالن   2شکل 

 

 روش تحقیق

ابتـدا   هـا  دادهو تولیـد   جهـت گـردآور   تحلیلی اخـت.  ـ  توصیفینوع پژوه  کاربرد  با 
ها  اکوشهر و نظریات اندیشـم دان و بـا      با لحاظ ویژگیرپذی زیستبر  مؤثرها   شاخب
هـا   اخـت. خـا  جهـت خـ م  ایـن شـاخب       شـده شهر  اختخراج توخعۀ پایدار رویکرد 
شهر  کالنن م ا د ۀ آمار  پژوه  خاک امطالعه انتخاب شده اخت. لذا جامعۀ موردمحدود
 و (15 ، ص1395، رانآمـارای  مرکز ) خـانوار  563.660 جمعیـت و  نفر 1.773.033 توری  با
توریـ (.   شهر کالن)معاونت شهرخاز  و معمار  شهردار   اختشهردار   ۀم طق 10 تعداد

گیر  شـد و بـرا  تعیـین     وخعت فی یکی و جمعیت زیاد شهر اقدام به نمونه دلیل همچ ین به
عـدد   1068درصد تعداد  3حمم نمونه با احتساب فرمول کوکران و با لحاظ ضری  خطا  

 شـد. تقسـیم و توزیـو    گانه دهت اخ  تراکم خانوار در هر یک از م ا د  تهیه و به نامه پرخ 
 افـ ار  نـرم شـده و توخـط    ب ـد   تصادفی از نوع  وقـه  صورت بهگیر   بدین صورت که نمونه
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GIS ها از آزمون ناپارامتریک فریدمن،  تحلیل یافته نهایت جهت تم یه وانمام پذیرفت . در
اس.پـی.اس.اس. و   ها اف ار نرم   و آزمون تحلیل عاملی با اختفاده ازآزمون تحلیل واریان

خیسـتم ا العـات جغرافیـایی     هـا از  نقشـه  ۀخاز  و تهیـ  بصر  م ظور و به شدهاختفاده  لی رل
(GIS) .بهره گرفته شده اخت 

 

 
 ها نحوۀ توزیو و پراک   نمونه   3شکل

 
  یشهر تور کالن ۀگان در م ا د ده شده ویتوز  ها نامه تعداد پرخ    2  جدول            

 منطقه تعداد خانوار نامه تعدادپرسش
 یک 78812 145
 دو 64771 123
 خه 93003 170
 چهار 118268 200
 پ ج 33820 64
 ش  36638 69
 هفت 56366 102
 هشت 11253 35
 نه 300 30
 ده 70431 130

 

 مأخذ : نگارندگان
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جغرافیـا و   ۀن رشـت محققـا نفـر از   15ها   از دیدگاه هنام پرخ جهت بررخی روایی 
 شدهشهرخاز  و برا  خ م  پایایی از روش آلفا  کرونواخ اختفاده  ری   شهر  و برنامه

درصـد باشـد قابـل قوـول اخـت و در ایـن تحقیـد ضـری  آلفـا            70اخت که اگر بـی  از 
برا   ها دادهتحلیل  در . همچ یناختبوده و دارا  ضری  پایایی قو   0.819کرونواخ برابر

  ازآزمـون ناپارامتریـک فریـدمن بهـره بـردیم کـه مقـدار        پـذیر  زیسـت ب د  ابعـاد   اولویت
. ب ـابراین  اخـت  تـر  کـم  0.05بـوده و از مقـدار    0.000ابعاد برابـر   دار  برا  هریک از مع ی

  یکسـان نوـوده و دارا  اثـرات    پـذیر  زیسـت ابعـاد   یـک از  هـا  هـر   ب د  شاخب اولویت
 .سانی نیست دیک

 

پذیر  با تکیه بـر   ها و آزمون ناپارامتریک فریدمن به تفکیک ابعاد زیست نامه نتایج پایایی پرخ    3جدول 
 الگو  اکوشهر 

 ابعاد
تعداد 

 شاخص
آلفای کرونباخ  تعداد نمونه

Cronbach's Alpha 
معناداری آماری 

Chi-Square 
Df 

 13 0.875 0.875 1068 14 محیطی زیست

 16 0.842 0.842 1068 17 اعیاجتم

 7 0.768 0.768 1068 8 خیاختگذار  و مدیریت شهر 

 3 0.762 0.762 1068 4 الگوها  تاریخی

 6 0.794 0.794 1068 7 اقتصاد 

 42 0.945 0.945 1068 43 شهرخاز ، زیرخاخت و خدمات

 8 0.739 0.739 1068 9 انری  و آب

 - - 0.819 - 102 ممموع

 
 رفـه مقـدار میـانگین ابعـاد      ها برحس  آزمون تحلیل واریـان  یـک   تحلیل ۀادام در
یک دار  برا  هر آزمون قرار گرفته اخت. مقدار مع یگانه مورد دهم ا د    درپذیر زیست

 95خـطح ا می ـان    . ب ـابراین در اخـت  0.05دار   خطح مع ی از تر کمو 0.000از ابعاد برابر 
گانـه دارا  اخـتالف    دهم ـا د     درپـذیر  زیسـت ابعاد  میانگین توان گفت مقدار درصد می

ین تـر  کـم دار  دارد.  ثیر مع یأ  تپذیر زیستعوارتی نوع م طقه برابعاد  دار  هست د. به مع ی
 اخت. 6 ۀمیانگین مربو  به م طق مقدار
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 پذیر  م ا د شهر  توری  تحلیل واریان  اختالف ابعاد زیست   4جدول 
 میانگین مجذورات F Df سطح معناداری متغییر

 73768.255 1068 44.712 0.00 محیطی زیست

 40514.816 1068 39.781 0.00 اجتماعی

 21979.670 1068 16.679 0.00 خیاختگذار  و مدیریت شهر 

 5812.794 1068 23.113 0.00 الگوها  تاریخی

 14916.659 1068 36.636 0.00 اقتصاد 

 466693.463 1068 60.901 0.00 شهرخاز ، زیرخاخت و خدمات

 25833.831 1068 48.154 0.00 انری  و آب

 2125471.426 1068 67.474 0.00 کل

 

 ییـد  در أاز روش تحلیـل عـاملی ت   مؤثرها   این پژوه  برا  تشخیب شاخب در
ها  پ هان و آشکار براخاس شـدت   و شاخباختفاده اس.پی.اس.اس.  نی  و اف ار لی رال نرم

 14نتایج آن بدین صورت شد که در مـدل نهـایی از بـین     شد.رگذار  مشخب ثیأرابطه و ت
شاخب، از بـین   14شاخب اجتماعی،  17شاخب، از بین  12، تعداد محیطی زیستشاخب 

شـاخب   7شـاخب، از بـین    3شـاخب تـاریخی،    4شاخب، از بـین   6شاخب مدیریتی،  8
شـاخب   9و از بـین  شـاخب   41شـاخب شـهر ، تعـداد     43شـاخب، از بـین    4اقتصاد ، 

شـاخب   102. ب ـابراین از  هست د 0.40شاخب دارا  ضری  بی  از  9انری  وآب، تعداد 
شـاخب   34عـاملی   درصد هست د. همچ ین بـار  40شاخب دارا  ضری  بی  از  89تعداد 
 اخت.درصد  60بی  از 



 

 تویین و تحلیل متغیرها  پ هان و آشکار به روش تحلیل عاملی   5جدول 

 تغیر پنهانم ابعاد
ضریب 

 مسیر
 بار عاملی متغیرهای آشکار

 محیطی زیست

ها   آلودگی
 محیطی

0.87 

 0.56 ک ید؟ . کیفیت هوا در م طقۀ خود را چگونه ارزیابی می1
 0.63 ک ید؟ ها  صوتی در م طقه را چگونه ارزیابی می . آلودگی2
 0.53 ک ید؟ یابی میها را در م طقۀ خود چگونه ارز آور  زباله . کیفیت جمو3
 0.59 ک ید؟ ها و معابر را توخط شهروندان چه می ان ارزیابی می . می ان ورود پسماندها  روان خانگی در جو 4
 0.62 دانید؟ آور  حیوانات موذ  را تا چه اندازه مطلوب می گذار  و جمو پاشی،  عمه . کیفیت خم5
 0.45 ک ید؟ ویل خو و گربه را چگونه ارزیابی میآور  حیوانات شهر  ازق . وضعیت جمو6

 0.90 فضاها  عمومی

 0.60 برید؟ . از فضاها  عمومی م طقه به چه می ان اختفاده و لذت می7
 0.71 ک ید؟ . کیفیت نورپرداز  و زیوایی فضاها  عمومی م طقه را چگونه ارزیابی می8
 0.60 ک ید؟ ام یت وآرام  می. در فضاها  عمومی م طقه تا چه حد احساس 9
 0.75 ک ید؟ ها در فضاها  عمومی را چگونه ارزیابی می راه روها و پیاده . کیفیت پیاده10
خـاز ، تـابلو راه مـا و مـوارد مشـابه چگونـه ارزیـابی         . کیفیت معابر عمومی، میـادین شـهر  را از نظرکـ    11
 ک ید؟ می

0.60 

 0.77 ک ید؟ ها و پیوختگی مسیرها  پیاده را چگونه ارزیابی می ارهها  جد . زیوایی وآراختگی12

 اجتماعی

هویت وح  تعلد 
 به مکان

0.55 
 0.77 و تعلد خا ر دارید؟ تان احساس دلوستگی . تا چه می ان به م طقه13
 0.90 . تا چه می ان حاضرید در م طقۀ خودتان به زندگی ادامه دهید؟14
 0.40 م د اخت؟ حضور در اماکن فره گی ازقویل فره گسرا، مسمد، حسی یه و... در م طقۀ عالقه . تا چه می ان به15

تعامل و ارتوا ات 
 مردمی

0.42 
 0.61 م د به مشارکت در کارها  گروهی م طقه هستید؟ . تا چه می ان عالقه16
 0.50 ؟. تا چه می ان حاضر به قوول مسئولیت در ایماد صلح وآرام  م طقه اخت17
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 متغیر پنهان ابعاد
ضریب 

 مسیر
 بار عاملی متغیرهای آشکار

 

  

 0.48 خاز  م طقه از وجود اشرار، متکدیان و معتادان دارید؟ . تا چه اندازه احساس مسئولیت در پا،18
هـا    اتر، هیئت، مساجد وکانونها  عمومی ازقویل تئ ها و فستیوال . تا چه اندازه متمایل به عضویت در انممن19

 موخیقی و... اخت؟
0.53 

 0.40 شود؟ . تا چه می ان برخورد و ارتوا  شهروندان با شما و متقابالً شما با آنان محترمانه ارزیابی می20

 0.80 ام یت

 0.61 ک ید؟ می صورت پیاده احساس ام یت روز در م طقه ه گام عوورومرور به . تا چه می ان در شوانه21
. ام یت م طقه را پ  از پار، وخایط نقلیه ازقویـل ماشـین، موتورخـیکلت و دوچرخـه و ... چگونـه ارزیـابی       22
 ک ید؟ می

0.64 

. در مواقو وقوع جرائم شهر  ازقویل ن اع خیابانی، خرقت، تصادف و مـوارد مشـابه در م طقـۀ خـرعت عمـل      23
 د ؟ک ی حضور پلی  را در چه خطحی ارزیابی می

0.47 

پـذیر در م طقـه در چـه     هـا  آخـی    ع وان گروه خوردگان و معلوالن به . ام یت زنان، دختران، کودکان، خال24
 خطحی اخت؟

0.51 

 0.56 ک ید؟ . تعداد و کیفیت مراک  انتظامی و ام یتی موجود در م طقه ازقویل کالنتر  و.... را چگونه ارزیابی می25
 0.48 ها  شهر  احساس آرام  روحی و روانی دارید؟ زنی ه در تهیۀ اقالم روزانه خود و در پرخه. تا چه انداز26

خیاختگذار  و 
 مدیریت شهر 

اعتماد به تصمیمات 
شورا و مدیریت 
شهر  و مشارکت 

 گیر  در تصمیم

0.66 

 0.53 . تا چه می ان به مصوبات شورا  شهر و مدیریت شهر  اعتماد دارید؟27
 0.40 ها هستید؟ ها و  رل ا چه اندازه تمایل به همکار  با مدیران شهر  در اجرا  برنامه. ت28
پرداخـت عـوارن نوخـاز  و اوراد     ها  مـالی مـدیریت شـهر  ازقویـل     ها و فراخوان . تا چه اندازه به برنامه29

 قرضه و... اعتماد دارید؟
0.61 

 0.61 ها  عمرانی اعتماد دارید؟ ر  امال، خود در اجرا   رل. تا چه اندازه به مدیریت شهر  در واگذا30
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 متغیر پنهان ابعاد
ضریب 

 مسیر
 بار عاملی متغیرهای آشکار

 0.59 ک ید؟ محیطی چگونه ارزیابی می ها  زیست . عملکرد مدیریت شهر  را درک ترل آلودگی31
 0.57 دانید؟ . تا چه اندازه نق  شورا  شهر را در بهوود مدیریت شهر  مؤثر می32

 الگوها  تاریخی
و انداز تاریخی  چشم

حفاظت از میراث 
 تاریخی

0.80 

ها  تاریخی شهر را توخط ادارات مربو ـه و مـدیریت شـهر      . کیفیت حفاظت و نگهدار  از اماکن و اب یه33
 ک ید؟ چگونه ارزیابی می

0.56 

 0.54 ک ید؟ . کیفیت م ظر شهر  در مسیرها  تاریخی را چگونه ارزیابی می34
به الگو  معمـار  ایرانـی، اخـالمی در خـاخت و خـازها  جدیـد و نمادهـا          . مدیریت شهر  تا چه اندازه35

 دهد؟ شهر  اهمیت می
0.49 

 اقتصاد 

مشارکت مالی 
شهروندان، 

ها  شغلی و  فرصت
 گذار  خرمایه

0.95 

 0.61 دانید؟ ها  متعارف زندگی مت اخ  می . درآمد خود را تا چه اندازه با ه ی ه36
 0.42 ک ید؟ نقل عمومی را چگونه ارزیابی می . می ان ه ی ۀ حمل و37
 0.52 ک ید؟ کرد شهردار  را در م طقۀ خود چگونه ارزیابی می . ه ی ه38
گذار  مشارکتی شهردار  با بخ  خصوصی را در توخعه و بهوـود وضـعیت    ها  خرمایه . تا چه اندازه  رل39

 دانید؟ شهر توری  مؤثر می زیستی کالن
0.44 

 ز شهرخا
 زیرخاخت و
 خدمات شهر 

 0.72 مسکن

 0.55 دانید؟ . مسکن خود را از نظر اشرافیت دید همسایگان تا چه اندازه مطلوب می40
 0.60 ک ید؟ . نور و تهویۀ  ویعی و خیرکوالخیون مسکن خود را چگونه ارزیابی می41
 0.70 دانید؟ می . مترای و مساحت مسکن خود را تا چه اندازه م اخ 42
 0.69 دانید؟ . مسکن خود را از نظر آزار و اذیت همسایگان تا چه می ان مطلوب می43
ع ـوان چـاردیوار  شخصـی همـراه بـا احسـاس آرامـ  و راحتـی مطلـوب           . تا چه اندازه مسکن خـود را بـه  44
 دانید؟ می

0.66 



 

 

     5جدول ادامة 

 متغیر پنهان ابعاد
ضریب 

 مسیر
 بار عاملی متغیرهای آشکار

 0.60 اختفاده شده اخت؟ محیط زیست . تا چه می ان در مسکن شما از مصالح و مواد بومی و خازگار با45

 0.74 آموزش

 0.54 ک ید؟ . کیفیت تمهی ات را در مراک  آموزشی چگونه ارزیابی می46
 0.61 ک ید؟ می را چگونه ارزیابی . خیستم آموزش هوشم د مدارس و مراک آموزشی47
ارس و مراکـ  آموزشـی چگونـه ارزیـابی     بردار  از شوکۀ ای ترنت و کتابخانه مماز  را در مـد  . کیفیت بهره48
 ک ید؟ می

0.55 

 0.49 ک ید؟ . عملکرد پرخ ل و مدیریت مدارس و مراک  آموزشی را چگونه ارزیابی می49
 0.55 ک ید؟ ها  آموزشی را چگونه ارزیابی می . کیفیت فی یکی و آراختگی خاختمان50
 0.49 ک ید؟ چگونه ارزیابی می فریح را در مدارس و مراک آموزشی. می ان فضا  باز موجود و باز  کودکان و ت51

 بهداشت ودرمان
 

0.84 

 0.50 ک ید؟ . عملکرد اوریان  را در مواقو اضطرار  در م طقه چگونه ارزیابی می52
 0.52 ید؟ک  ش اخی و ت ظیم خانوادۀ موجود در م طقه را چگونه ارزیابی می . تعداد و کیفیت مراک  مشاورۀ روان53
 0.46 ک ید؟ ها  تر، اعتیاد م طقه را چگونه ارزیابی می . تعداد و کیفیت کلی یک54
 0.51 ک ید؟ . عملکرد پرخ ل مراک  درمانی م طقه اعم از پ شک ، پرختار و... را چگونه ارزیابی می55
 0.57 ک ید؟ زیابی می. کیفیت تمهی ات بیمارختانی و بهداشتی موجود در م طقه را چگونه ار56
 0.48 ک ید؟ ها  موجود م طقه را چگونه ارزیابی می . تعداد وکیفیت داروخانه57

 0.95 تفریح و فراقت

 0.79 ک ید؟ ها و فضا  خو  شهر  م طقه را چگونه ارزیابی می . تعداد و کیفیت پار،58
 0.69 ک ید؟ طقه چگونه ارزیابی می. تعداد و کیفیت شهرباز  و فضاها  باز  کودکان را در م 59
 0.54 ک ید؟ . تعداد وکیفیت مراک  فره گی ازقویل خی ما، مسمد و موزه و... موجود م طقه را چگونه ارزیابی می60
 0.55 ک ید؟ . تعداد و کیفیت مراک  ورزشی موجود م طقه را چگونه ارزیابی می61



 

     5جدول ادامة 

 متغیر پنهان ابعاد
ضریب 

 مسیر
 بار عاملی متغیرهای آشکار

 0.73 ک ید؟ شاپ و... را چگونه ارزیابی می ل رختوران، کافی. تعداد و کیفیت مراک  رفاهی ازقوی62
 0.60 ک ید؟ ها در معابر عمومی م طقه را چگونه ارزیابی می . ت وع کاربر 63

 0.78 دخترخی

 0.72 . دخترخی شما به پار، و فضا  خو  و فضا  باز  کودکان در م طقه به چه می ان م اخ  اخت؟64
 0.45 م طقه برا  شما مقدور اخت؟ دخترخی به مایحتاج روزانه در. تا چه اندازه 65
 0.56 دانید؟ . دخترخی خود به مراک  درمانی و بهداشتی و تهیۀ دارو و... را تا چه اندازه مطلوب می66
 0.64 ها و پاخایها تا چه اندازه م اخ  اخت؟ . دخترخی به مراک  خرید و فروشگاه67
 0.57 دانید؟ می ها  خودپرداز و ... را تا چه می ان م اخ  بانک، دختگاه . دخترخی به68
 0.44 ک ید؟ . دخترخی خود به شوکۀ ای ترنت خانگی و فیورنور  را چگونه ارزیابی می69
 0.50 دانید؟ ها  فکر  را م اخ  می . تا چه اندازه دخترخی به اماکن ورزشی و مراک  باز 70
 0.45 دانید؟ ی ان دخترخی به اماکن فره گی ازقویل مسمد، خی ما، موزه و ...را م اخ  می. به چه م71
 0.51 . دخترخی به مراک  آموزشی و مدارس تا چه می ان مطلوب شماخت؟72

 0.91 ونقل حمل

 0.53 ک ید؟ . کیفیت و ت وع حمل و نقل عمومی را چگونه ارزیابی می73
قل عمومی اعم از اتوبوس، تاکسی و... را چگونه و تا چـه انـدازه م اخـ  بـا نیازهـا       . خاعات کار حمل و ن74

 دانید؟ خودتان می
0.48 

 0.54 ک  دۀ ترافیک تا چه اندازه برا  شما مطلوب اخت؟ ها، تابلوها و عالئم تسهیل . چراغ75
ی و... را مت اخــ  بــا نیازهــا  . تـا چــه میــ ان وخــایط حمـل و نقــل عمــومی اعــم از اتوبــوس، متـرو و تاکســ   76

 دانید؟ پذیر مان د خالم دان و معلوالن و... می اقشارآخی 
0.45 

 0.56ها  وخایط حمل و نقل موتور  اعم ازماشین و موتور خیکلت را چگونه ارزیـابی   . تعداد وکیفیت پارکی و77



 

 

     5جدول ادامة 

 متغیر پنهان ابعاد
ضریب 

 مسیر
 بار عاملی متغیرهای آشکار

 ک ید؟ می

 0.73 شهرخاز 
 0.63 دانید؟ محیطی و اقلیمی درم طقۀ خود می شرایط زیست . توخعۀ شهر  را تا چه اندازه مت اخ  با78
 0.65 دانید؟ . ت اخ  کاربر  اراضی شهر  م طقه را تا چه می ان م اخ  می79
 0.61 ک ید؟ . تراکم خاختمانی و ت اخ  آن با می ان جمعیت را در م طقۀ خود چگونه ارزیابی می80

 آب انری  و

ها   مصرف انری 
 پا،

0.5 

 0.57 ها  تمدیدپذیر ازقویل انری  خورشید ، باد و ... تمایل دارید؟ . تا چه اندازه به اختفاده از انری 81
 0.58 ها  پا، و تمدیدپذیرآگاهی دارید؟ . تا چه می ان از م ایا  انری 82
رف و... توجه داریـد و از  مص ها و لوازم خانگی کم مصرف ازقویل المپ . تا چه می ان به لوازم و اب ارها  کم83
 ک ید؟ ها اختفاده می آن

0.63 

هـا  دوجـداره،    . تا چه می ان در محل کار و خکونت خود از مصالح عاید حرارتی و برودتی ازقویـل پ مـره  84
 ک ید؟ درزگیر و کولر آبی و... اختفاده می

0.54 

مدیریت و مصرف 
 آب

0.8 

 0.54 ک ید؟ ی می. کیفیت آب شرب شهر  را چگونه ارزیاب85
 0.74 ک ید؟ ها  خطحی را در ه گام بارش چگونه ارزیابی می آور  آب . کیفیت جمو86
 0.40 دانید؟ . تا چه می ان اختفاده از دختگاه تصفیۀ خانگی را الزم می87
 0.62 ک ید؟ . کیفیت دفو فاضالب خانگی را چگونه ارزیابی می88
 0.43 ک  دۀ آب شرب شهر  دارید؟ اد به خازمان و م ابو تأمین. تا چه اندازه اعتم89
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 دوم بـرا  متغیـر   ۀییـد  مرتوـ  أها  بـرازش تحلیـل عـاملی ت    همچ ین مقادیر شاخب
 این اخت که مدل دارا  برازش م اخوی اخت.   بیانگرپذیر زیست

 

 پذیر  ها  برازش تحلیل عاملی تأیید  مرتوۀ دوم متغیر زیست شاخب   6جدول 
 شاخص برازش مقدار مطلوب نتیجه
0.626 <3 x2/df 

0.92 >0.90 Normed Fit Index (NFI) 
0.076 <0.08 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

0.045 <0.05 Root Mean Square Residual (RMR) 

0.94 >0.90 Goodness of Fit Index (GFI) 

0.93 >0.90 Non-Normed Fit Index (NNFI) 
0.93 >0.90 Comparative Fit Index (CFI) 

  
یید  کـه جـدول نهـایی آن در    أبا اختفاده از جدول فود و با اختفاده تحلیل عاملی ت

  به تفیک بیان شده اخـت و  پذیر زیستیر مده اخت نتیمه و مقدار مطلوب متغاین قسمت آ
تـوان از   برازش م اخوی اخت و مـی  دهد که مدل دارا  آمده نشان می دخت همچ ین اعداد به

 نتایج آن در معادالت خاختار  اختفاده کرد.
 

 معادالت ساختاری
هـا    جمله تحلیـل مدل معادالت خاختار  اختفاده شده اخت که از ازها  آمار   تحلیل در
بستگی اخت. با توجه به هدف تحقیـد   بستگی، تحلیل ماتری  کوواریان  یا ماتری  هم هم
شـود:   اصـلی تقسـیم مـی    ۀگیـرد بـه دو دخـت    ی که رو  این ماتری  صورت مییها تحلیل و

لیـ رل   افـ ار  نـرم هـا از  ریـد    دو ایـن تحلیـل  هر  .2و مدل معادالت خاختار  1تحلیل عاملی
 ا  از علی خـاص بـین ممموعـه    یک خاختار 3مدل معادالت خاختار  .صورت گرفته اخت

لفـه تشـکیل شـده    ؤم دو ت خـاختار  از یک مـدل معـادال   ها  قیرقابل مشاهده اخت. خازه
یـک   ک ـد و  اخت: یک مدل خاختار  که خاختار علی بین متغیرها  پ هان را مشـخب مـی  

شـده را تعریـ     متغیرهـا  مشـاهده   گیـر  کـه روابطـی بـین متغیرهـا  پ هـان و       مدل اندازه
هـا    تحلیل مفهوم اخاخی در شده دو ها یا متغیرها  پ هان و متغیرها  مشاهده خازه ک د. می

متغیرهـا  پ هـان    دالت خـاختار  هسـت د.  ایابی معـ  مدل ویژه بحث تحلیل عاملی وهآمار  ب

                                                                                                                                        
1.  factor analysis 

2.  structural equation model (SEM) 

3.  structural equation model 
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مسـتقیم   صـورت  بـه کـه   ی هسـت د یشود متغیرهـا  یاد می مک ون نی  ع وان متغیر با ها آن که از
که می ان تعلـد خـا ر افـراد     ح  تعلد به مکان زندگی مشاهده نیست د. برا  مثال متغیر قابل
و خ مید. به همین م ظور برا  خ م  متغیرها   مستقیم مشاهده کرد صورت بهتوان  نمی را

را تشـکیل   نامـه  پرخـ  االت ؤکـه همـان خـ    ک  ـد  ی اختفاده مییها گویهیا  ها خ مه پ هان از
 :اختکه شامل مراحل زیر  شده هست د ها متغیرها  مشاهده ده د. این خ مه می

 ؛یدش اخایی متغیرها  اصلی تحق .1
   ؛ها  خ م  هر متغیر اصلی : تعیین گویهنامه برا  خ م  متغیرها پرخ  ۀتهی .2
 ؛ها  تحقید: تعیین روابط میان متغیرها  اصلی مدل تدوین فرضیه .3
 ؛ها  تحقید  راحی مدل مفهومی براخاس فرضیه .4
 ؛ها ها وگردآور  داده نامه پرخ توزیو  .5
  . LISRELاف ار  رمنبا  راحی مدل خاختار  و اجرا  مدل  .6
 

 تئوری منطق فازی
گیـر  و ایمـاد قـوانین     تئور  فاز  یک مو ا  ریاضیاتی ق ی برا  ش اخت مسائل تصـمیم 

(. 155، ص 2012، 1خـازد )ایسـتمن   هـا فـراهم مـی    تصمیم در ارزیابی معیارها و ترکیـ  آن 
خــاز  و  مـدل  هـایی اخــت کـه اخیـراً بـرا  ارزیـابی،      م طـد فـاز  یکـی از اب ارهـا و روش    

(. از این م طد در علـوم  100، ص 1394شود )خرور و همکاران،  بی ی از آن اختفاده می پی 
دلیل م ایـایی کـه دارد قابلیـت حـل مسـائل پیچیـده و مـوهم را         شود و به مختل  اختفاده می

پـذیر ، توانـایی مقابلـه بـا      دارد. ازجمله م ایا  این روش قابل فهم بودن، خادگی، انعطـاف 
(. م طـد فـاز  بـرا  اولـین بـار در      5، ص 1395)اکور ، توان نام برد  ها  نادقید را می ادهد

هـا    ممموعـه »نـام   ا  بـه  زاده در دانشگاه برکلی در رخاله توخط پروفسور لطفی 1965خال 
کـار رود و   وجود آمد تا برا  بازنمایی ابهـام در زبـان  ویعـی بـه     به« فاز  ا العات وک ترل

نشـان   1و 0ا  در آن با عدد  بـین   نهایت مقدار اخت که هر پدیده وخته و بییک م طقی پی
(. درواقو م طد فـاز  علمـی اخـت کـه امکـان و اجـازۀ       5، ص 1395شود )اکور ،  داده می
خاز  پویایی یک خیستم را بـدون نیـاز بـه توصـیفات ریاضـی مفصـل و بـا اخـتفاده از          شویه
ــد آورده اخــت )   داده ــی پدی ــا  کمــی وکیف ــی ، ه ــرخالف م طــد 435، ص 2001فیل (. ب

                                                                                                                                        
1.  Eastman, J, 2012 
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صـورت   ها  خـود را بـه   کالخیک که دارا  دو ارزش صفر و یک اخت م طد فاز  ارزش
دهد و عدد یک نشانگر عضویت کامل اخـت   درصد عضویت در بازۀ صفر تا یک نشان می

(. در این تئور  عضویت اعضا  ممموعه از رید تـابو  101، ص1394)خرور و همکاران، 
u(x) شخب می شودکه مx    نمایانگر یک عضـو مشـخب وu       تـابو فـاز  اخـت کـه درجـۀ

ک د و مقدار آن چ انچه گفتـه شـد بـین صـفر و      در ممموعۀ مربو ه را تعیین می xعضویت 
به مقادیر عدد  ممکـن بـین    xنگاشتی از مقادیر  u(x)به بیان دیگر یک اخت )فرمول زیر(؛ 

یـا   (discrete)ا  از مقـادیر گسسـته    اخت ممموعهممکن  u(x) خازد. تابو صفر و یک را می
دهـد   فقط تعداد  از مقادیر گسسته بین صفر و یـک را تشـکیل مـی    uپیوخته باشد وقتی که 
و صفر و یک باش د. شکل زیـر نگاشـت پیوخـتۀ    0.9و0.7و0.5و0.3مثالً ممکن اخت شامل 

تواند قـانون عضـویت در    می در این نمودار u(x)دهد. تابو  را نشان میu(x)به مقادیر xمقادیر
 یک ممموعۀ فاز  فرضی را تعری  ک د:

 

 (1395)مأخذ: اکور ،  نمودار و تابو قانون عضویت دریک ممموعۀ فاز    4شکل 
 

ــل   در ــ  از تحلی ــژوه  پ ــن پ ــتفاده از   ای ــا اخ ــار  ب ــا  آم ــرم ه ــ رل و   ن ــ ار لی اف
  بـا  پـذیر  زیسـت هـا    اخبشدند تا وضعیت ش GISاف ار  نرموارد  ها اس.پی.اس.اس. داده
برا  ایـن   .نقشه نشان داده شود صورت بهتوری  شهر  کالن گانۀ دهم ا د  رویکرد اکوشهر در

 .فراخـوانی کـردیم   GISافـ ار   نـرم  دراکسـل  فایـل   صـورت  بهجدولی را  ها  دادهابتدا  کار
یـابی   نبـرا  درو  وانمام دادیم مؤثر ها   کدام از شاخب یابی را رو  هر خا  عمل درون

رخـتر    ۀشده را به الیـ  یابی ها  درون الیه خا  هرکدام از .یمکرداختفاده  IDWاز دختور 
گانـه نشـان    را در م ـا د ده  هـا  مـوردنظر   وضعیت شاخب 5 تا 1که با امتیاز  کردیمتودیل 
توـدیل   پـ  از  اخـت. بـاالترین وضـعیت    پ ج عدد ترین و ینیک نشانگر پای داد که عدد می
هـر   خـاز  شـدند. در   فـاز   Fuzzy Membershipهـا بـا روش    هرکدام از الیه رختر ها به الیه

تر بـودن   هر واحد مکانی عدد  بین صفرتا یک و ن دیک ها  فاز  مقدار این نقشه یک از
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کـه بـرا  نیـل بـه ایـن هـدف نیازم ـد         اخـت   بیشـتر  پذیر زیستاین عدد به یک نمایشگر 
نظر هـا  مـورد   ههر یک از فاکتورهـا بـودیم و الیـ   تعری  توابو عضویت مت اخ  با ماهیت 

اخـتاندارد و فـاز  شـده و در     Raster Calculatorابـ ار مدل فـاز  توخـط    ابتدا با اختفاده از
اند. خا  عملگرهـا  جمـو و ضـرب     ارزشی بین صفر تا یک درآمده صورت بهقال  رختر 

پـذیرفت و تممیـو    هـا صـورت   پوشـانی الیـه   و هـم  انمـام گرفـت  هـا   جور  فاز  رو  الیه
 ۀگانــ   بــرا  هرکــدام از ابعــاد هفــتپــذیر زیســتهــا  نهــایی  هــا در قالــ  نقشــه شــاخب
خدمات، الگوهـا    ، اقتصاد ، اجتماعی، مدیریتی، شهرخاز  و زیرخاخت ومحیطی زیست

وضـعیت   ۀآمـده نقشـ   دخت هها  ب پوشانی الیه آب، تهیه و درنهایت با همـ   تاریخی و انری 
 .دخت آمد هب گانه دهکلی و تفکیکی م ا د  صورت بهتوری   شهر نکال  پذیر زیست

 

  یافته
عـد  توریـ  در هفـت بع  شـهر   کالن گانۀ دهها  آمار  تفکیکی م ا د  براخاس بررخی و تحلیل

مـدیریت شـهر ، الگوهـا  تـاریخی، اقتصـاد ،       خیاختگذار  و ، اجتماعی،محیطی زیست
آمـده   7جـدول   هـا در  و آب که نتایج آن شهرخاز  و زیرخاخت و خدمات شهر ، انری 

هــا   کــه درادامــه نقشــه اخــت  شــهر  مشــخب پــذیر زیســتمیــ ان  ب ــد  رتوــهاخــت و 
 اخت: شده  م ا د جهت تحلیل بصر  ارائه پذیر زیستشده وضعیت  خاز  فاز 

 

 وری شهر ت گانۀ کالن پذیر م ا د ده ها  آمار  الگو  اکوشهر  زیست ب د  و تحلیل رتوه   7جدول 
میزان 

 پذیری زیست
 10منطقه 9منطقه 8منطقه 7منطقه 6منطقه 5منطقه 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1منطقه

 37.93 40.66 38.94 34.26 32.86 44.68 39.03 40.05 49.46 41.33 محیطی بععد زیست
 17.95 20.66 19.65 17.92 16.85 21.32 19.18 19.15 23.72 19.78 بعد اقتصاد 
 56.08 53.83 54.42 51.18 48.50 60.89 57.49 56.54 64.79 55.16 بعد اجتماعی

 18.79 23.33 21.97 17.67 16.95 20.18 19.20 18.46 22.35 19.37 بعد مدیریتی و...
 وها ـد الگــبع
 تاریخی    

11.68 13.43 11.31 11.07 11.56 9.59 10.05 11.11 11.66 11.36 

 122.50 129.50 121.25 113.04 105.73 136.43 128.93 127.50 155.33 128.51 بعد شهرخاز  و...
 27.29 29.33 26.00 25.16 23.42 27.18 27.86 28.12 34.26 28.88 بعد انری  وآب

 ینـــــیانگـــم
 پذیر  زیست    

304.74 363.37 301.17 302.76 322.26 253.94 269.32 293.37 309.00 291.93 

  پـذیر    رتوۀ زیسـت 
 قهم ط    

4 1 6 5 2 10 9 7 3 8 
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 4پذیر   م طقۀ یک: رتوۀ زیست

 
 کی ۀم طق ریپذ ستیز  اکوشهر  الگو  فاز لیتحل ۀنقش   5 شکل

 

 1پذیر   م طقۀ دو: رتوۀ زیست

 
 پذیر م طقۀ دو نقشۀ تحلیل فاز  الگو  اکوشهر  زیست   6شکل

 

 6پذیر   م طقۀ خه: رتوۀ زیست

 
 خه ۀم طق ریپذ ستیز  اکوشهر  گوال  فاز لیتحل ۀنقش   7 شکل
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 5پذیر   زیست ۀم طقۀ چهار: رتو

 
 پذیر م طقۀ چهار نقشۀ تحلیل فاز  الگو  اکوشهر  زیست   8 شکل

 

 2پذیر   م طقۀ پ ج: رتوۀ زیست

 
 پ ج ۀم طق ریپذ ستیز  اکوشهر  الگو  فاز لیتحل ۀنقش   9 شکل

 

 10پذیر   م طقۀ ش : رتوۀ زیست

 
 پذیر م طقۀ ش  تحلیل فاز  الگو  اکوشهر  زیست نقشۀ   10شکل
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 9پذیر   م طقۀ هفت : رتوۀ زیست

 
 هفت ۀم طق ریپذ ستیز  اکوشهر  الگو  فاز لیتحل ۀنقش   11 شکل

 

 7پذیر   م طقۀ هشت: رتوۀ زیست

 
 پذیر م طقۀ هشت نقشۀ تحلیل فاز  الگو  اکوشهر  زیست   12شکل 

 

 3پذیر   م طقۀ نه: رتوۀ زیست

 
 نه ۀم طق ریپذ ستیز  اکوشهر  الگو  فاز لیتحل ۀنقش   13 شکل
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 8پذیر   م طقۀ ده: رتوۀ زیست

 
 پذیر م طقۀ ده نقشۀ تحلیل فاز  الگو  اکوشهر  زیست   14شکل 

 

 
 

 شهر توری  گانۀ کالن پذیر م ا د ده نقشۀ تحلیل فاز  الگو  اکوشهر  زیست   15شکل 

 
 گیری نتیجه

معیارهـا    بـر    موت یپذیر زیستاین پژوه  باید گفت که  شده در انمام براخاس مطالعات
شـهر   کـالن ویژه  ها  کشور بهشهر کالن تواند به پایدار  بل دمدت در اکوشهر  متعادل می

عــد و براخــاس مطالعــات جهــانی و شــرایط زیســتی شــامل هفــت بع       ک ــدتوری کمــک 
هرخـاز  و زیرخـاخت و خـدمات    ، اجتماعی، اقتصاد ، الگوها  تاریخی، شمحیطی زیست
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 ب ـد   رتوـه که مال، خ م  و  اختشهر ، خیاختگذار  و مدیریت شهر ، انری  وآب 
 شـهر  کـالن دو  ۀها  آمار  م طق براخاس تحلیل .توری  قرار داده شده اختشهر  کالنم ا د 

  بـه  پـذیر  زیسـت ها   شاخب اول را از نظر ۀرتو 363.3740  پذیر زیستتوری  با میانگین 
 ۀرتوـ  253.9420ش  با وجود وخـعت زیـاد بـا میـانگین      ۀخود اختصاص داده اخت و م طق

هــا   اخــت و بــا درنظرگــرفتن میــانگین شــاخب کــردهعوــارتی آخــر را کســ   دهــم و بــه
  پـذیر  زیسـت تـوان نتیمـه گرفـت کـه ایـن شـهر دارا         گانـه مـی     م ـا د ده پذیر زیست

و مدیریت شهر  ناهماه و و ناقصـی را شـاهد   ها  ری   برنامه و اختناهمگون و نامتعادلی 
جـدول و   .  بهتـر  را دارا هسـت د  پـذیر  زیسـت  ۀشـد  بوده اخت و م ا د نوخـاز و مـدیریت  

 :دهد گانه رانشان می   م ا د دهپذیر زیست ۀرتو 8نمودار 
 

 شهر توری  گانۀ کالن پذیر م ا د ده ب د  اکوشهر  زیست آمارها و نتایج توصیفی رتوه   8جدول 
 آمارهای توصیفی

 منطقه رتبه
تعداد 
 نمونه

 میانگین
انحراف 

 معیار

خطای 
 معیار

بازۀ اطمینان  درصد95
 بیشترین ینتر کم برای میانگین

 حد باال حدپایین

 435.00 315.00 367.5924 359.1556 2.13094 23.63326 363.3740 123 2م طقه 1رتوه

 381.00 274.00 329.3240 315.2073 3.53211 28.25690 322.2656 64 5م طقه 2رتوه

 350.00 260.00 321.6419 296.358 6.18117 33.85568 309.0000 30 9م طقه 3رتوه

 407.00 188.00 314.6373 294.8624 4.99978 60.20529 304.7448 145 1م طقه 4رتوه

 421.00 230.00 307.2524 298.2676 2.27815 32.21789 302.7600 200 4م طقه 5رتوه

 393.00 209.00 306.5586 295.7826 2.72935 35.58639 301.1706 170 3م طقه 6رتوه

 337.00 214.00 305.6373 281.1056 6.03562 35.70721 293.3714 35 8م طقه 7رتوه

 343.00 232.00 295.3943 288.4673 1.75055 19.95933 291.9308 130 10م طقه 8رتوه

 365.00 204.00 275.8096 262.8374 3.26964 33.02179 269.3235 102 7م طقه 9رتوه

 368.00 206.00 260.5396 247.3445 3.30626 27.46382 253.9420 69 6م طقه 10رتوه
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2 ،349-361 . 
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