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  دهیچک 
  ویژه   به  آن  مختلف  مناطق  در  فیزیکی  و  کالبدی  ظرفیت  از  صحیح و  بهینه  استفاده  ،شهری  توسعه  روند  در  زیستیمحیط   پایدار  توسعه  اهمیت

 ای شبکه   تحلیل  فرآیند  روش  کارایی   بررسی  این پژوهش برای  رواین  از  است.  اهمیت  حایز  بسیار  شهری  مدیریت  به  دستیابی  برای  محالت  در
  انجام   ساری  شهر  مازندران،   استان   در  ی،شهر  زیستیمحیط  داریپا  توسعه  یکیزفی  -یکالبد  تیظرف  نییتب  و  سنجیامکان   در  فازی  دلفی  و

 مطالعات   از  یشهر  زیستیمحیط  داریپا  توسعه  یکیزفی  –یکالبد  تیظرف  نییتب  و  سنجیامکان   در  موثر  عوامل  استخراج  از  پس  بنابراین،  پذیرفت.
  عاملی  تحلیل  روش  از استفاده با  سپس   .شد  فازی دلفی  روش از استفاده  با  خبرگان توسط  آن  تایید  و سازیغربال  به اقدام  حوزه،  این در متعدد

  تایید   مورد   شده  ایجاد  مدل  عاملی  تحلیل  از  استفاده  با  ادامه   در  و   شد  انجام   سازیغربال  و  بندیطبقه   زیرشاخص  و   شاخص  قالب  در  اکتشافی
  یاکتشاف  یعامل  لیتحل  ندیفرآ  در  موضوع  بررسی  جهت  حوزه  این  انمتخصص  و  کارشناسان  از  نفر  146  اتنظر  از  پژوهش  این  در  .گرفت  قرار

  انجام   هازیرشاخص   و  هاشاخص  دهیوزن  ،خبرگان  نظر   محوریت  با  و  (ANP)  ایشبکه   تحلیل  فرآیند  روش   از  استفاده  با  سپس   . شد  استفاده
  . شد   محاسبه  هاآن   بین   روابط   همچنین  و   یکدیگر   بر   عوامل   گذاریتاثیر  و  پذیریتاثیر  میزان   (DEMATEL)  دیمتل  روش  از  استفاده  با   و

  محالت   یداریپا  بین  و  مثبت  همبستگی  و  معنادار  رابطه  یشهر  ستیزط یمح  ت یفیک  و  شهر  محالت  یداریپا  بین  که  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج
 دارد. وجود منفی همبستگی و معنادار رابطه یشهر  توسعه روند در محالت قدمت و شهر
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 سرآغاز
  گذشته   دهه  دو  در  جهان  زیستمحیط  وضعیت  بر  گذرا  نگرشی

 به  و  شهرنشینی  توسعه  و  رشد  در   اخیر  تحوالت  که  دهدمی  نشان
 در   را  زیستمحیط  و  ساکنین  ،شهرها  کالبدی  توسعه  و  رشد  آن  تبع

 (Abbaszadegan & Rostam  تاس  داده  قرار  تهدید  معرض

(Yazdi, 2008.  دلیل   به  بیستم،  سده  پایانی  هایدهه  در  رواین   از  
 ریزانبرنامه  مدرن،  شهرسازی  از   ناشی  زیستی محیط  هاینگرانی
  فرم   جستجوی  در  پایدار  توسعه  نوین  هایپارادایم   پی  در  شهری

  گسترش   و  پراکنده  توسعه  ،زیرا  .هستند  پایدار  شهر  برای  آلیایده
 و   اقتصادی  اجتماعی،  گوناگون  مسایل  بروز  سبب  شهرها  افقی

  با   شهر  رشد  الگوی  که   آنجا  از  .است  شده  شهرها  پیکره  در  کالبدی
 سروکار   زمین،  یعنی  انسان،  دسترس   در  منابع  محدودترین  از  یکی
  از  یکی  و  شهری  ریزیبرنامه   در  مهم   موضوعات   از  بنابراین،   دارد

 & Ghrakhlou)  است  شهری پایدار  توسعه  در  اساسی  معیارهای

Zanganehe Shahraki, 2009).  اخیر   هایدهه   طی  بنابراین 
  گیردمی  قرار  ریزانیبرنامه   توجه  کانون  در  شهری  مختلف  هایفرم
  دارند  نظر  اتفاق  پایدار  توسعه  سمت  به  حرکت  در  همگی  که

(Ziari, 2011).  جهانی   کمیسیون  تعریف  اساس   بر  پایدار  توسعه  
 که   ایتوسعه   از  است  عبارت  (WCED)  طبیعی  محیط  و  توسعه

  آینده  هاینسل   توان  که   آن  بدون  باشد،  فعلی  نیازهای  پاسخگوی
  . (WCED, 1978)  دهد  قرار  ثیرات  تحت  را  خود  نیازهای  مینات  در

 طیمح  تیفیک  به  توجه  ضرورت  لهمسا  ن یا  موازات  به   بنابراین
  منظر   از  شهرها  در  یاصل  ارکان  عنوان   به   آن  محالت  و  یشهر

  و   یاجتماع  ،یاقتصاد  ابعاد  بر  تی فیک  با  ییفضاها  مثبت  اثرات
 رو این   از  شود.یم  احساس   یشهر  داریپا  توسعه  اساس   بر  یطیمح

  داریپا  شهر   و  دار یپا  توسعه  با   زمان  هم   بایتقر  داریپا  محالت  بحث
 و   پایداری  موضوع   اهمیت  به  توجه  با  است.  شده  مطرح  جهان  در

 مطالعه  به  زمینه   این  در  اندکی  محققین  شهری  محالت  کیفیت
  نزدیک  پژوهش  موضوع  به  که  آنها  از  برخی  به  اینجا  در  که  پرداختند

  کیفیت  خود  مطالعه  در  (Arjang, 2014)  .است  شده  اشاره  است
  های لفه وم  شناسایی  هدف  با  را  تهران   6  منطقه   در  شهری  محیط

  های شاخص  بررسی  و  شهری  محیط  کیفیت  بهبود  بر   موثر
  روش  از  استفاده  با  هاشاخص  این  ارتباط  چگونگی  و  گذارتاثیر

  وضعیت   داد  نشان  مطالعه  این  نتایج  .کرد  ارزیابی  تحلیلی  –توصیفی

 متوسط  حد  در  شهروندان  نگاه  از  منطقه  شهری  محیط  کیفیت
  دو  (Mofidi Shemirani & Moztarzadeh, 2014)  است.

 یک   قالب  در   را  آنها  دادن  پیوند  و  شهری  محالت  پایداری  مقوله
  مطالعه   نتایج  .کرد  بررسی  استنتاجی-تحلیلی  روش   با   موضوع
  محالت  ایجاد   اساس   و  پایه   عنوان  به   گانههشت  معیارهای  معرفی
  (Shirmohammadi & Piri, 2016)  است.  بوده   پایدار

 شهرک   در  محلی  اجتماع  پایدار  توسعه  سازیظرفیت  هایشاخص
  ارزیابی   و  بررسی  عاملی  تحلیل با  را  نزنجا  آباد  اسالم  و  کارمندان

  محله  و  کارمندان  شهرک   داد  نشان   آنها   مطالعات  نتایج  .کردند
-کالبدی  و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  هایزمینه  آباداسالم

 در  موثر  متغیرهای  بین  داریمعنی  رابطه  و  دارند  متفاوتی  حیطیم
  (Reveshti et al., 2018)  .دارد   وجود  آنها  سازیظرفیت  زمینه

 محالت   رویکرد  بر   تاکید  با  را  شهری  محالت  پایداری  سنجش
 ,VIKORهایروش   از  استفاده  با  میاندوآب  شهر  در  شهری  پایدار

ELECTR, TOPSIS  و  SAW  مطالعه   این  نتایج  .کردند  بررسی 
 اساس  بر   محله  8  ،میاندوآب  شهر   گانه   31  محالت  میان  از

  .نمود  معرفی  مطلوب   جایگاه  در  پایدار  توسعه  هایشاخص
(Khyevari et al., 2019)  و   ایشبکه  تحلیل  فرآیند  کاربرد  

  طبیعت   گردشگری  توسعه  هایمنطقه  شناسایی  در  را  فازی  منطق
  بر   داد   نشان   آنها   مطالعه  نتایج  .کردند  بررسی  دنا   شهرستان  در

  شاخص   ای،شبکه  تحلیل  فرآیند  گیریتصمیم  مدل  ساختار  اساس 
 ترتیب   به  جغرافیایی  جهت  و  لغزش   زمین  وقوع  به  حساسیت
  های منطقه  شناسایی  مورد  در  را  اهمیت  کمترین  و  بیشترین
 دارد.  مطالعه  مورد  منطقه  در  طبیعت   گردشگری  توسعه  پتانسیل

(Saraei & Hajforous, 2019)،  ساز زمینه  ایمحله  هایرفیتظ  
 یزد  شهر  جغرافیایی  فضای  و  فقر  هایمعرف  ،شهری  پایدار  توسعه

  تی   آزمون  از  استفاده  با  آنها  مطالعه  نتایج  .دادند   قرار  بررسی  مورد  را
  - کالبدی   سازیظرفیت  به  توجه  با  که  است  داده  نشان  اینمونهتک

  معناداری   سطح  ،سیاسی  فرهنگی،  -اجتماعی  اقتصادی،  محیطی،
  در   هاسازیظرفیت  میانگین  و  ( 0/ 05  از  کوچکتر)  آمده  دست  به

  و  شهری  پایدار  توسعه  ریزیبرنامه  و  ایجاد  مکانیسم   بین   ، یزد  شهر
  در   .دارد  وجود  معناداری  رابطه  یزد  شهر  در  ایمحله  هایظرفیت

  در  (Erik moen, 2001)  جمله  از  محققینی  نیز   کشور  از  خارج
  استفاده   با  را  فناوری  و  ریزیبرنامه  مفهوم  پایدار،  شهر  خود  پژوهش

 به   مطالعه  این  نتایج  .نمود  بررسی  ایشبکه  تحلیل  فرآیند  روش   از
  در   اصلی  بازیگر  عنوان   به  محلی  مردم   و  صنعت  ها،  NGO  نقش

  سوابق   نتایج  به  توجه  با  است.  نموده  اشاره  پایدار  شهر  توسعه
  پایدار  توسعه  موضوع  که  رسدمی  نظر  به  ضروری  ،اخیر  تحقیقات

https://gep.ui.ac.ir/?_action=article&au=185225&_au=M.++Ghrakhlou&lang=en
https://gep.ui.ac.ir/?_action=article&au=185225&_au=M.++Ghrakhlou&lang=en
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 از   قسمتی  و  گیرد  قرار  مدنظر  شهری  ریزیبرنامه   در  ایمحله
 موجود   هایظرفیت  و  امکانات  با  محله  هر  مشکالت  و  معضالت

 های ظرفیت  تببین  دنبال  به  حاضر  تحقیق  رواین   از  .شود  حل  آنها
  پایدار  توسعه زیستیمحیط بعد در ایمحله توسعه فیزیکی کالبدی

  پژوهش   ،مطالعه  مورد  محله  در  که  آنجا  از  همچنین  .است
 علمی  صورت  به  یسکونت   یهاظرفیت  سنجش  قالب  در  شهرسازی

  این  در  تحقیقی  تا  دیرسمی  نظر  به  ضروری  ،است  نگرفته  انجام
 نین چهم   پذیرد.  صورت  شهرسازی  اصول  و  معیارها  لحاظ  هب  زمینه
  ، یدار یپا  و  یشهر  طیمح  تیفیک   یارهایمع  و  اصول  یق یتطب  یبررس

 ط یمح  تیفیک  یاثرگذار  و  موضوع  دو  نی ا  نیب  یرابطه  کشف
 ی ط شود مشخص تا شود انجام یسار شهر در یداریپا بر یشهر

  و   یدار یپا  از  یشهر  یها هیال   از  ک ی  کدام  شهر،  توسعه  و  گسترش 
 تداوم  به   قادر  و  است  ربرخوردا  یتر مناسب  زیستیمحیط  تیفیک

 ی داریپا  مقوله  دو   ارتباط  ،بنابراین  بود.   دخواه  یامحله  داریپا  توسعه
  کی  قالب  در  آنها   دادن   وندیپ  و  یشهر  زیستیمحیط  تیفیک  و

 قیطر  از  یامحله  داریپا  توسعه  تبیین   و  محله  اس یمق  در  موضوع
 - کالبدی  ظرفیت  تبیین  و  یشهر  زیستیمحیط  تی فیک  یارهایمع

 زیستی محیط  پایدار  توسعه  بر  تاکید  با  ایمحله  توسعه  فیزیکی
 پایداری   در  شهری  زیستمحیط  کیفیت  جایگاه  بررسی  شهری،
  محالت   پایداری  معیارهای  میان  رابطه  بازشناسی  مختلف،  محالت

 . است پژوهش این اهداف از شهری زیستمحیط کیفیت و
 

 ها روش و مواد
 مطالعه مورد منطقه

  و  منطقه  4  با  مازندران  استان  ساری،  شهر  در  شده  انجام  پژوهش
 انجام   نفر  355382  جمعیت  و  (هکتار  4078  مساحت)  ناحیه  11
 شده  ساخته  سطوح  محدوده،  این  در  موجود  فضاهای  مجموع  از  .شد

 سطوح   و  درصد  61  معادل  سهمی  هکتار  2501  با  برابر  سطحی  با
 درصد 39 معادل سهمی هکتار 1577 معادل  مساحتی با  باز و سبز

 . اندداده  اختصاص خود به را
 

 
 مطالعه مورد منطقه موقعیت  :(1) لشک

 

 پژوهش  شناسیروش

  خبره  جامعه  کی  شامل  خبرگان  جامعه  نوع  دو  از  پژوهش  این  در
 ه نفر  236  یآمار  جامعه  کی  و  ی دهوزن  منظور  به  افراد  از  فرن  16
 بعد  شد.  استفاده  شهری  مدیریت  حوزه  در  کارشناسان  و  پرسنل  از
  در  نظراتشان  از  استفاده  منظور  به  آنها  از  نفر  146  گیرینمونه  از

 در  است ذکر به الزم  .شدند انتخاب یاکتشاف یعامل لیتحل ندیفرآ
  نفر   146  کوکران   فرمول  به   باتوجه  نمونه   حجم  پژوهش  این

 .شد محاسبه

  یـمثلث )اعداد فازی دلفی روش  از استفاده  با ابتدا پژوهش این در

  به   اقدام  مرحله  سه  در  پژوهش  خبرگان  نظر  به  باتوجه  و  فازی(
  از   و  پیشین   مطالعات  از   شده  استخراج  عوامل   سازیغربال   و  تایید
  برای  شده   استخراج  عوامل   واسطه  بدین  تا  است،  شده  کیفی  روند

 پس   .(1  )جدول  شود  تایید  و  تعدیل  اکتشافی  عاملی  تحلیل  فرآیند
 به  اقدام  روش   این   از  آمده  بدست  نتایج  اساس   بر  مرحله  این  از

 از   پس  و  شد  اکتشافی  عاملی  تحلیل  هاینامهپرسش  تدوین
 از   اکتشافی  عاملی  تحلیل  نامهپرسش  اطالعات  آوریجمع

  توسعه   یکیزفی  -یکالبد   تی ظرف  نییتب  روند  در  کارشناسان
 شهر  در  یشهر  زیستیمحیط  دار یپا  توسعه  برتاکید    با  یامحله
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  تحلیل   رویکرد  از  استفاده  با  آنها  تحلیل  و  تجزیه  به  اقدام  ،ساری
 برای  میان  این  در  است.  شده  SPSS  افزارنرم  در  اکتشافی  عاملی

  تجربی  اشتراکات  به   توجه  با  هاشاخص  برای   مناسب  اسامی  انتخاب
 به  چنینمه  و  است  شده  استفاده  ره خب  افراد  اتنظر  از  آنها   بین

  )معادالت   یتایید  عاملی  تحلیل  روند  از  شده  ایجاد  مدل  تایید  منظور
  از  استفاده   با  ادامه  در  .شد  استفاده  لیزرل  افزارنرم  در  ساختاری(

 و   هازیرشاخص  بین  روابط  محاسبه   به  اقدام  دیمتل  تکنیک
 است.  شده  آنها  از  یک  هر  پذیریتاثیر  و  گذاریتاثیر  میزان  همچنین

 بین   روابط  و  زوجی  مقایسات  پرسشنامه  تدوین  به  اقدام  سپس
 افراد  از  اطالعات  آوریجمع  از  پس  نهایت  در  .شد   هازیرشاخص

 های شاخص  زیر  و  هاشاخص  از  یک  هر   به   اعطایی  امتیازات  و  خبره
  ها وزن  محاسبه  به  اقدام  (،1  )جدول  مثلثی  فازی  اعداد  با  پژوهش

  است.   شده  ANPایشبکه  تحلیل  فرآیند  رویکرد  از  استفاده  با  آنها
 اقدام   پژوهش  هایشاخص  زیر   در  هاشاخص  وزن  ضرب   با   ادامه   در
  های وزن  به  باتوجه  سپس  .شد  ها زیرشاخص  اوزان  سازییکسان  به
  محور   دو  هر  در  ایشبکه   تحلیل  فرآیند  روش   از  آمده   دسته  ب

  ت ی ظرف  یها شاخص  و  محله  زیستی محیط  یداریپا  یهاشاخص
 از   استفاده  با  پژوهش  فرضیات  آزمون  به  اقدام  ییفضا  -یکالبد 

 .دش دوتایی تی آزمون

 

 کالمی  متغیرهای با متناظر مثلثی فازی اعداد :(1) جدول
 ( l,m,uمثلثی) فازی  عدد کالمی  متغیرهای  شماره

 ( 75/0، 1،1) زیاد  خیلی 1

 ( 5/0، 75/0، 1) زیاد  2

 (0/ 25، 5/0،  75/0) متوسط  3

 ( 0، 25/0، 5/0)   کم 4

 ( 0، 0،  25/0) کم  خیلی 5

 

   نتایج 

 پژوهش  خبرگان  نظر   به   توجه  با  و  فازی  دلفی  روش   اول   مرحله  در
  توسعه   یکیزفی  -یکالبد   تیظرف  نییتب  و  سنجیامکان  در  عامل  41
 در   شد.  استخراج  پیشین  مطالعات  از   یشهر  زیستیمحیط  داریپا
  با   خبره   هر   نظر  اختالف  میزان  ،فازی   دلفی  روش   دوم  رحلهم

  سوم   مرحله  در  اما   شد.  محاسبه  خبرگان  پانل   اعضا  نظرات   میانگین
 هشت   فازی  میانگین  اختالف  قدرمطلق  اینکه  دلیل   به  ،سازی غربال 
  برای  است،  بوده   نصاب  حد  از  بیشتر   دوم  و  اول   مرحله  بین  عامل 

  با   عامل  هشت  این  اساس   بر  پرسشنامه   تدوین  به  اقدام  سوم  بار
  خبرگان   بین  نظر  اختالف  واسطه  بدین  تا  ،یددگر  فازی  دلفی  رویکرد

  که   بگیرد  قرار  قبول   مورد  بازه  در  عامل  هشت  این  خصوص  در
   به   توجه با ایتـنه در .است اهدهـمش  قابل  (2) جدول در آن نتایج

 سوم  مرحله در فازی دلفی روش با سازیغربال  :(2) جدول
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 7/0پذیرش آستانه
ره

ما
ش

 
 فازی   میانگین

 معیارها 
U M L 

 رد 
  قابل
 قبول

 1 پرتحرک و  فعال زندگی شیوه ظرفیت سطح میزان 5247/0 7359/0 8975/0 7235/0 0259/0

 رد 
  قابل
 قبول

 2 کننده  جذب عمومی فضاهای میزان 4628/0 6749/0 8047/0 6543/0 / 0260

 رد 
  قابل
 قبول

 3 شهری سفرهای  میزان کاهش  و  اتومبیل  به اتکا کاهش 3748/0 6015/0 7342/0 5780/0 0478/0

 رد 
  قابل
 قبول

0320/0 6806/0 8748/0 6415/0 5647/0 
  از   استفاده   کاهش  جه ینت  در  و   ریبا  ی اراض  لیپتانس  شناخت

 اطراف  یهان یزم
4 

 قبول
  قابل
 قبول

 5 ورزشی  کاربری  وجود ها+ راه پیاده و  رو  پیاده وجود 8417/0 8975/0 9748/0 9029/0 0159/0
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 7/0پذیرش آستانه

ره
ما

ش
 

 فازی   میانگین

 معیارها 
U M L 

 قبول
  قابل
 قبول

 6 بار  تره و  میوه میدان  وجود + کشاورزی   های زمین  وجود 7847/0 8749/0 9874/0 8805/0 0114/0

 قبول
  قابل
 قبول

 7 زباله  بازیافت امکان وجود 7225/0 8674/0 9547/0 8530/0 0304/0

 رد 
  قابل
 قبول

 8 ای محله  محیطی  فضاهای و  مبلمان 5415/0 6348/0 7563/0 6419/0 0255/0

 

زدایی مرحله سوم و  قابل قبول بودن میزان اختالف میانگین فازی
جمع نتایج  شد.  دوم    سازی غربال   و  بندیطبقه  منظور  بهبندی 

 یمفهوم  مدل  کی  قالب  در  هاشاخصرزی  و  هاشاخص  موثر  عوامل
  یعامل  لیتحل  از   خبرگان  تایید  و  کارشناسان  نظر  به  توجه  با

 بزرگتر  آنها  تقارن  عدم  قدرمطلق  که  یعوامل  و  شد  استفاده  یاکتشاف
 های عامل  شد.  ذفح  پرسشنامه  از  (7)  جدول  به  توجه  با  بود  1  از

  نرمال ریغ  یع یتوز  از  یبرخوردار  و  تقارن  عدم  لیدل  به14  و  5-12
  ( اریمع  انحراف  و  نیانگی)م  یفیتوص  هایشاخص  سپس  شدند.  حذف

 است.  شده   ارایه  (3)  جدول  در  پژوهش  هاییآزمودن  در  هاه یگو
  نیانگیم  با  منعطف  هایساختمان  با  یعموم  هایتیفعال  وجود  هیگو

  نیانگیم  نیکمتر  یدارا  مخابرات  گویه   و  ن یانگیم  نیشتریب  (4/ 96)
 است. بوده (2/ 95)

 

   مدل بر موثر  عوامل در پژوهش هایآزمودنی در هاگویه   توصیفی  هاییافته  (:3) جدول

 میانگین  متغیر  شماره
  انحراف 

 معیار 
 میانگین  متغیر  شماره

  انحراف 

 معیار 

1 
 هایساختمان   با عمومی  هایفعالیت وجود

 منعطف 
96/4 16/2 13 

  وجود ها+راه  پیاده و  رو  پیاده وجود
 ورزشی کاربری

59/4 88/1  

2 
 هایآب  آوریجمع   تفکیک سیستم وجود

 سطحی 
18/2 93/3 صنعتی  کاربری  وجود عدم 14 09/2 69/4  

83/1 35/4 فاضالب  و  آب 15 30/2 45/4 ویژه فعالیت وجود 3  

99/1 50/4 زباله  بازیافت امکان وجود 16 21/2 62/4 سبز  و  باز فضاهای  و  پارک 4  

24/2 32/4 گاز  17 58/1 98/3 عمومی   نقل و  حمل سیستم وجود 5  

80/1 84/4 بایر فضای 18 04/2 17/4 ارتباطی  های  شبکه 6  

96/2 58/3 اجتماعی سطح 19 06/2 45/4 استفاده  حال در فضای 7  

 20 08/2 62/4 استحصال   قابل فضای 8
  انرژی از  استفاده امکان وجود

 خورشیدی 
83/3 17/1  

91/1 68/4 بایر  اراضی وجود 21 88/1 35/4 باز  و  سبز  فضاهای وجود 9  

10 
  با ر،یپذ انعطاف یهاساختمان   جادیا
 محکم  حال نی ع در و  باال تیفیک

90/0 82/4 برق 22 87/1 09/4  

11 
 میدان وجود +  کشاورزی  هایزمین  وجود
 بار  تره و  میوه

91/1 51/4 عمومی باز فضاهای وجود 23 08/2 06/4  

12 
  در انرژی  با مرتبط مباحث رعایت

 سازی  ساختمان
80/0 95/2 مخابرات  24 02/2 79/4  
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  عدم   با  عوامل  حذف  از  پس  نامهپرسش  پایایی  پژوهش  این  در
 از   باالتر  کرونباخ  آلفای  ضریب  به   توجه  با  که  شد  محاسبه  تقارن
  روایی   همچنین  .شد   واقع  قبول  مورد  نامهپرسش  پایایی  0/ 791

  =048/0Sig  آماره   مقدار  با  بارتلت  کرویت  آزمون   طبق  پرسشنامه 
  شدن  عاملی  توانایی  است  بوده   درصد  5  از  کمتر  که  (4)  جدول  در

  دست  به  مقادیر  به  توجه  با  همچنین  .(4  )جدول  شد  تایید  هاداده 
  داری معنی  سطح  و  671/0  مقدار  با  KMO  شاخص  برای  آمده
  الزم  شرایط  نامهپرسش  التاسو  بارتلت  کرویت  آزمون  در  0/ 048
 است. بوده دارا را اکتشافی عاملی تحلیل اجرای برای

 ی ـبررس  منظور به اکتشافی عامل  فوق، تحلیل هایآزمون  انجام از پس

  آزمون و KMO گیرینمونه  کفایت  اندازه (:4) جدول

   بارتلت کرویت
 KMO 671/0 گیرینمونه  کفایت  اندازه

 بارتلت  کرویت آزمون

 2141/115 خی  مجذور

 71 آزادی  درجه 

 048/0 داری  معنی سطح

  

  و   خاص  هایویژگی   آشکارسازی  و  کشف  ،اصلی  عوامل  شناسایی  و
  هر  واریانس   تبیین  میزان   تعیین  برای  شد.   انجام   آنها  عالقه   مورد  روابط 
  شد   استفاده  اشتراکات  از  پژوهش  های آزمودنی   در  تحلیل  وسیله  به   گویه

 . (5 )جدول
 

   مدل بر  موثر عوامل در پژوهش هایآزمودنی در اشتراکات  (:5) جدول

 متغیر  شماره
  اشتراکات 

 اولیه

  اشتراکات

 استخراجی 
 متغیر  شماره

  اشتراکات 

 اولیه

  اشتراکات

 استخراجی 

1 
  با عمومی  هایفعالیت وجود

 منعطف  هایساختمان 
1 72/0 13 

  ها+راه  پیاده و  رو  پیاده وجود
 ورزشی  کاربری وجود

1 64/0 

2 
  آوری  جمع  تفکیک سیستم وجود

 سطحی  هایآب 
 73/0 1 صنعتی  کاربری  وجود عدم 14 64/0 1

 53/0 1 فاضالب  و  آب 15 63/0 1 ویژه فعالیت وجود 3

 65/0 1 زباله  بازیافت امکان وجود 16 75/0 1 سبز  و  باز فضاهای  و  پارک 4

 56/0 1 گاز  17 71/0 1 عمومی   نقل و  حمل سیستم وجود 5

 78/0 1 بایر فضای 18 74/0 1 ارتباطی  هایشبکه  6

 54/0 1 اجتماعی سطح 19 76/0 1 استفاده  حال در فضای 7

 20 80/0 1 استحصال   قابل فضای 8
  انرژی از  استفاده امکان وجود

 خورشیدی 
1 65/0 

 56/0 1 بایر  اراضی وجود 21 75/0 1 باز  و  سبز  فضاهای وجود 9

10 
  ر،یپذ انعطاف یهاساختمان   جادیا

  حال  نیع  در و  باال تیفیک با
 محکم 

 78/0 1 برق 22 63/0 1

11 
  وجود کشاورزی،  های زمین  وجود
 بار  تره و  میوه میدان

 56/0 1 عمومی باز فضاهای وجود 23 71/0 1

12 
  در انرژی  با مرتبط مباحث رعایت

 سازی ساختمان 
 65/0 1 مخابرات  24 58/0 1

 

  محاسبه   ممکن  )عوامل(   عناصر  تمام  از   استفاده  با  اولیه  اشتراکات
  گویه  ها،گویه  میان  در  است.  بوده  یک  با  برابر  آن  نتایج  که  و  شد
 گویه  و (53618/0) ضریب با را اشتراکات کمترین فاضالب و آب

 ( 0/ 80131)  ضریب  با   را  اشتراکات  بیشترین   استحصال  قابل  فضای

 توسط  واریانس  تبیین   میزان   تعیین  برای  (.5  )جدول  است  بوده   دارا
 به  شده  تبیین  واریانس  ازکل  پژوهش،   هایآزمودنی   در  عوامل
  شرح   به  آن  نتایج   که  است  هشد  استفاده   عاملی  تحلیل  حلراه  وسیله
 .است (6) جدول
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   یک یزفی  –  یکالبد تیظرف نیی تب   مدل بر موثر عوامل در پژوهش  هایآزمودنی  در چرخش از  پس عاملی  بار (: 6)  جدول

 ها گویه ردیف
 عوامل 

1 2 3 4 5 6 

X8 733/0    استفاده حال در فضای     

X21 712/0  بایر فضای     

X1 منعطف  هایساختمان   با عمومی  هایفعالیت وجود  
  808/0   

x10 628/0   باز  و  سبز  فضاهای وجود    

X13 صنعتی  کاربری  وجود عدم  
   821/0  

X17 893/0     بار  تره و  میوه میدان وجود +  کشاورزی  هایزمین  وجود  

X3 813/0    ویژه فعالیت وجود   

X15 سازی ساختمان در انرژی  با مرتبط مباحث رعایت 
  594/0    

X24 بایر  اراضی وجود  
 536/0    

X19 زباله  بازیافت امکان وجود  
 509/0    

X4 541/0  سبز  و  باز فضاهای  و  پارک     

X16 ورزشی  کاربری  وجود ها+راه  پیاده و  رو  پیاده وجود  
   871/0  

X2 سطحی  هایآب  آوریجمع   تفکیک سیستم وجود  
 654/0    

X26 عمومی باز فضاهای وجود  
  795/0   

x6 801/0   عمومی   نقل و  حمل سیستم وجود    

X20 613/0   گاز      

X9 استحصال  قابل فضای   
 590/0     

X23 531/0   خورشیدی   انرژی از  استفاده امکان وجود    

X27 598/0   مخابرات      

X7  ارتباطی  هایشبکه 
 759/0     

X25 695/0  برق  
 

 
 

 

X18 808/0 فاضالب  و  آب      

X11 محکم  حال نی ع در و  باال تیفیک با ر،یپذانعطاف  یهاساختمان   جادیا  
  315/0  512/0 

X22 اجتماعی سطح  
  868/0   

 
  دلیل  به  که   شده  بار  ششم  و  چهارم  عامل   دو  روی  بر   11  گویه
 حذف   چهارم  عامل  از  ،ششم  عامل  در  آن  عاملی  بار  بودن  بیشتر

   عامل  شدند.  بندیدسته   نیز  هاگویه  سایر  ترتیب  همین  به  .شد
- 4- 24-21-8  هایگویه   :2  عامل  ؛18- 25-27-20  هایگویه   :1

- 1  هایگویه  :4  عامل  ؛23-2- 19-15  هایگویه  :3  عامل  ؛9-7
 .11  گویه  :6  عامل  و  16-17-13  هایگویه   :5  عامل  ؛3-26-22

  حذف  بودن  تک  دلیل  به  ششم  عامل   در  11  گویه  ها،گویه   میان  در
  .(6  )جدول  شد  اجرا  عامل   پنج  با   بعد  مرحله   در   عاملی  تحلیل  و  شد
 این   در  که  خبرگان  تمامی  نظر  اشتراک  براساس   مطالعه  این  در

 به   اقدام  داشتند  هاشاخص  اسامی  بر  کلی  نظر  اتفاق  یک  پژوهش
 . است  (7) جدول شرح به که شد هاشاخص نام تعیین
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   یکی زفی –  یکالبد تیظرف نییتب مدل عوامل  به مربوط هایگویه  عاملی بار  و هاگویه  ،عوامل (:7) جدول

 عاملی بار هازیرمولفه -شاخص زیر مولفه شماره شاخص -مولفه ردیف

1 

 انرژی های حامل و  شهری  خدمات شاخص 

X18 731/0 فاضالب  و  آب 

2 X20 582/0   گاز 

3 X25 633/0  برق 

4 X27  478/0   مخابرات 

5 

 فضایی- کالبدی ظرفیت هایشاخص 

X21 731/0 بایر فضای 

6 X9 472/0   استحصال  قابل فضای 

7 X8  692/0   استفاده حال  در فضای 

8 X7   746/0 ارتباطی  هایشبکه 

9 X4  433/0 سبز و  باز  فضاهای و  پارک 

10 

 حفظ و  زیستیمحیط   وضع بهبود شاخص 
 طبیعیمنابع 

X24 452/0 بایر  اراضی وجود 

11 X2 586/0 سطحی  هایآب  آوریجمع   تفکیک سیستم وجود 

12 X19 471/0 زباله  بازیافت امکان وجود 

13 X15 504/0 سازی  ساختمان در انرژی  با مرتبط مباحث رعایت 

14 X23 425/0 خورشیدی   انرژی از  استفاده امکان وجود 

15 x10 604/0 باز  و  سبز  فضاهای وجود 

16 x6 791/0 عمومی   نقل و  حمل سیستم وجود 

17 

زیستی هایمکان  کیفیت ارتقاء  شاخص   

X3 782/0 ویژه فعالیت وجود 

18 X22 694/0 اجتماعی سطح 

19 X26 718/0 یعموم باز یفضاها وجود 

20 X1 646/0 منعطف  هاینساختما   با عمومی  هایفعالیت وجود 

21 

زندگی  سالمت سطح ارتقاء  شاخص   

X16 696/0 ورزشی  کاربری  وجود ها+ه را پیاده و  رو  پیاده وجود 

22 X17 713/0 بار  تره و  میوه میدان وجود +  کشاورزی  هایزمین  وجود 

23 X13 657/0 صنعتی  کاربری  وجود عدم 

  

  مدل   بر   موثر   عوامل  اولیه  عامل  پنج  آمده   دست  به  نتایج  براساس 
 توسعه بر تاکید با یامحله توسعه یکیزفی -یکالبد  تیظرف نییتب
 کیفیت  ارتقا  شاخص  شامل  پژوهش  این   یشهر  زیستیمحیط  داریپا

  و   زیستیمحیط  وضع  بهبود  شاخص  ویه،گ  4  با  زیستی  هایمکان
  فضایی   -کالبدی  ظرفیت  هایشاخص  گویه،  7  با  طبیعیعمناب  حفظ

  شاخص   گویه،  3  با  زندگی  سالمت  سطح  ارتقا  شاخص  گویه،  5  با
  بر   مدل   این  .هستند  گویه   4  با   انرژی  هایحامل   و  شهری  خدمات
 ساختاری   معادالت  قالبت  در  تایید  عاملی  تحلیل  فرآیند  روند  اساس 

 در   که  گرفت.  قرار  ارزیابی  و  تایید  مورد  پژوهش  بعدی  مراحل  در
 ی ها شاخص  و  ییفضا  -یکالبد  تی ظرف  یهاشاخص  محور  دو
 گرفت.  قرار بررسی مورد محله زیستیطیمح یداریپا

 مدل  برازش   نیکویی  هایشاخص  برای  افزارنرم  خروجی  (8)  جدول

  با  یامحله  توسعه  یکیزفی  -یکالبد  تیظرف  نییتب»  به   مربوط 
 با  دهد.می  نشان  را  «یشهر  زیستیطیمح  داریپا  توسعه  بر  تاکید
 قابل   سطح  در  شده  ذکر  هایشاخص  همه  جدول،  این  به  توجه
  است. برخوردار مناسبی برازش  از مدل و دارند قرار قبولی

بین   گویه  گویهدر  سها،    ی هاآب  یآورجمع  کیتفک  ستمیوجود 
سازه  سطح این  در  این(9)جدول  ی  دلیل  به  سطح    ،  میزان  که 
کمتر بوده است رابطه معنادار ندارد و به 96/1داری آنان از  معنی

 همین دلیل به عنوان مولفه آزاد انتخاب شد. 
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 ساختاری معادالت مدل ها زیرشاخص و هاشاخص   تشریح  و اطالعات (:8) جدول

 التین مخفف التین  اسامی ها  زیرمولفه –  شاخص زیر شاخص التین شاخص  - مولفه ردیف 

 فضایی-  کالبدی ظرفیت های  شاخص

1 

  و شهری  خدمات شاخص

انرژی  های  حامل  
Index of municipal services and 

energy carriers 

 Water and Wastewater Water فاضالب  و آب 

 Gas Gas   گاز 2

 Electricity Electric   برق 3

 Telecommunications Telecom  مخابرات  4

5 

  کالبدی ظرفیت هایشاخص

فضایی-  

 
Physical-spatial capacity indices 

 Beer space Beer spa بایر  فضای

 Extractable space Extracta  استحصال قابل فضای 6

   Space in use Space in   استفاده حال در فضای  7

 Communication networks networks ارتباطی  هایشبکه  8

 Parks and open and green spaces green sp سبز  و باز فضاهای و پارک  9

 محله  زیستیمحیط پایداری  هایشاخص

10 

  وضع بهبود شاخص

 منابع حفظ و محیطیزیست

 طبیعی

Index of improving the environmental 

situation and conservation of natural 
resources 

 Existence of barren lands barren l بایر  اراضی وجود

  جمع تفکیک سیستم وجود 11
 سطحی هایآب  آوری

Existence of surface water separation 

separation system 

water se 

 Possibility of waste recycling waste re زباله بازیافت  امکان وجود 12

  با مرتبط مباحث  رعایت  13
 سازیساختمان  در انرژی

Consideration of energy related topics 

in construction 

energy r 

 از استفاده امکان وجود 14
 خورشیدی  انرژی

Possibility to use solar energy solar en 

 Existence of green and open spaces open spa باز  و سبز فضاهای وجود 15

  نقل و حمل سیستم وجود 16
 عمومی 

Existence of public transportation 
system 

transpor 

17 

 کیفیت ارتقاء شاخص

زیستی هایمکان  
Index of improving the quality of 

living places 

 Existence of special activity special ویژه  فعالیت  وجود

 Social level Social l اجتماعی  سطح 18

   Existence of public open spaces public ی عموم باز یفضاها وجود 19

  با عمومی هایفعالیت  وجود 20
 منعطف ساختمانهای

Existence of public activities with 

flexible buildings 

activiti 

21 

  سطح  ارتقاء شاخص

زندگی  سالمت  
Index of improving the level of health 

of life 

   پیاده و رو پیاده وجود
 ورزشی  کاربری وجود ا+هراه 

Existence of sidewalks and sidewalks 

+ existence of sports use 

sidewalk 

  + کشاورزی هایزمین  وجود 22
 بار  تره و میوه میدان وجود

Existence of agricultural lands + 

existence of fruit and vegetable fields 

agricult 

 Lack of industrial use industri صنعتی کاربری وجود  عدم 23

 

 سازه  برازش نیکویی هایشاخص  (:9) جدول
 نتیجه  قبولی  حد شده  محاسبه مقدار  شاخص  عنوان

𝜒2/𝑑𝑓 76/1 تایید  3 از کمتر 
RMSEA 064/0 تایید  1/0 از  کوچکتر 

RMR 031/0 تایید  1/0از  کوچکتر 
NFI 99/0 تایید  0/ 9 از باالتر 

AGFI 96/0 تایید  0/ 9 از باالتر 
GFI 97/0 تایید  0/ 9 از باالتر 
CFI 98/0 تایید  0/ 9 از باالتر 

NNFI 97/0 تایید  0/ 9 از باالتر 
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  و  خبره  افراد   از  نفر  16  از  دیمتل  پرسشنامه  آوریجمع  از  پس
  و   گذاریتاثیر   میزان   ،آنها  امتیازهای  تمام  میانگین  محاسبه

 ی ک یزفی  -یکالبد  تیظرف  نییتب  مدل  هایشاخص  پذیریتاثیر

 ی شهر  زیستیمحیط  داریپا  توسعه  بر  تاکید  با  یامحله  توسعه
  هایی ماتریس  رسم  بجای  هاشاخص  ازدیاد  به  توجه  با  .شد  محاسبه

M است. شده استفاده (10) جدول از آن مشتقات  
 

 اصلی هایشاخص  دیمتل پرسشنامه اطالعات (:10) جدول

اصلی  هایشاخص  
کیفیت ارتقاء شاخص  
زیستی هایمکان  

ظرفیت هایشاخص  
فضایی - کالبدی  

سطح  ارتقاء شاخص  
زندگی سالمت   

و زیستیمحیط  وضع بهبود شاخص   

طبیعی منابع حفظ   
  و شهری  خدمات شاخص

انرژی  های  حامل  

زیستی هایمکان کیفیت  ارتقاء شاخص  1 5/2   625/1  5/1  312/2  

فضایی - کالبدی ظرفیت  هایشاخص   25/1  1 5/1  625/1  875/1  
زندگی سالمت  سطح ارتقاء شاخص   56/2  125/2  1 312/0  5625 /1  

زیستیمحیط وضع بهبود شاخص  
طبیعی منابع حفظ و    

87/2  125/2  312/2  1 3125 /1  

انرژی هایحامل   و شهری خدمات  شاخص  5/1  375/2  125/3  812/1  1 
 

  یکدیگر بر هاشاخص غیرمستقیم  و مستقیم روابط از موجود شدت
  در  هاشاخص زیر تعداد بودن زیاد علت به  ماتریس یک صورت به

  .است هشد داده نمایش (12 و  11) جدول قالب
تمام   هندسی  میانگین  محاسبه  از  پرسشدرایهبعد  نامه های 

 نفر از افراد خبره تکمیل شد، وزن   16زوجی که توسط    هایه مقایس

اصلی  شاخص تبهای  توسعه   یکیزفی  -یکالبد   تیظرف  نییمدل 
پاتاکید  با    یامحله توسعه  داخل  شهر  زیستیمحیط  داریبر  در  ی 

ناسازگاری افزار سوپر دیسیژن محاسبه شد. در این پژوهش نرخ  نرم
محاسبه شده   0/ 0814زوجی شاخص اصلی    هایه پرسشنامه مقایس

 است که عدد قابل قبولی بوده است. 
 

 یکدیگر  بر هاشاخص  مستقیم غیر و مستقیم روابط از موجود شدت (:11) جدول
مستقیم   غیر و مستقیم روابط از موجود شدت  J R R+J R-J 

- 04715/0 زیستی هایمکان  کیفیت ارتقاء  شاخص   02092/0 -  06807/0 -  02623/0 -  

- 05152/0 فضایی- کالبدی ظرفیت هایشاخص   04008/0 -  01144/0 -  09160/0 -  

- 06848/0   زندگی سالمت سطح ارتقاء  شاخص   04167/0 -  11015/0 -  02681/0 -  

0094/0  طبیعیع مناب حفظ و  زیستیمحیط  وضع بهبود شاخص   05636/0 -  04690/0 -  06582/0 -  

01055/0 انرژی هایحامل  و  شهری  خدمات شاخص   06828/0 -  05773/0 -  07883/0 -  

 

 دیمتل  تکنیک از آمده بدست  نتایج اساس بر اصلی هایشاخص بین روابط (:12) جدول

  و شهری  خدمات شاخص 

 انرژی  های  حامل

  وضع بهبود شاخص

 حفظ و زیستیمحیط

  طبیعی منابع

  ارتقاء شاخص

  سالمت سطح 

  زندگی

  ظرفیت های  شاخص

 فضایی - کالبدی

 کیفیت ارتقاء شاخص

 زیستی هایمکان

 

  کیفیت ارتقاء شاخص
 زیستی  هایمکان

 زیستی  هایمکان  کیفیت ارتقاء شاخص 1 0 1 1 1

  ظرفیت هایشاخص
 فضایی - کالبدی

 فضایی -کالبدی ظرفیت  های شاخص 1 1 1 1 0

  سطح  ارتقاء شاخص
 زندگی  سالمت

 زندگی  سالمت  سطح  ارتقاء شاخص 0 0 1 0 1

  وضع  بهبود شاخص
  حفظ و زیستی محیط

 طبیعی منابع
1 1 0 1 0 

  حفظ و  زیستیمحیط وضع  بهبود شاخص

 طبیعی منابع

  و شهری  خدمات شاخص
 انرژی  هایحامل

 انرژی های حامل و شهری  خدمات شاخص 0 0 0 1 0

 
 هایحامل و شهری  خدمات شاخص

 انرژی 

  وضع  بهبود شاخص
  حفظ و زیستی محیط

 طبیعی منابع

  سطح  ارتقاء شاخص
 زندگی  سالمت

  ظرفیت هایشاخص
 فضایی - کالبدی

  کیفیت ارتقاء شاخص
 زیستی  هایمکان

 

    

 تیظرف  نییتب  مدل  اصلی  هایشاخص  وزن  (13)  جدول  در
  داریپا  توسعه  بر  تاکید  با  یامحله  توسعه  یکیزفی  –یکالبد 

  افزارنرم در ANP تکنیک از استفاده با یشهر زیستیمحیط

  با   اصلی  هایشاخص  وزن  همچنین  .شد  محاسبه  سوپردیسیژن
 شرح   به  یکدیگر  با  اصلی  هایشاخص  سطح  در  آنها  روابط  محوریت

 . شد محاسبه (13) جدول
 
 



 ایشبکه  تحلیل فرآیند رویکرد از استفاده  با اصلی هایشاخص وزن (:13) جدول

 رتبه  وزن  اصلی  شاخص

 1 299/0  طبیعیمنابع  حفظ و  زیستیمحیط   وضع بهبود شاخص 

 4 164/0 فضایی- کالبدی ظرفیت هایشاخص 

 2 216/0 زیستی هایمکان  کیفیت ارتقاء  شاخص 

 3 193/0 انرژی هایحامل  و  شهری  خدمات شاخص 

 5 126/0   زندگی سالمت سطح  یارتقا شاخص 

 0814/0 ناسازگاری  نرخ
 

  محاسبه  از  پس  ایشبکه  تحلیل  فرآیند  روش   ماهیت  به  توجه  با
  محاسبه  به  اقدام  آنها   بین  روابط  براساس   اصلی  هایشاخص  وزن

 - یکالبد  تیظرف  نییتب  مدل  اصلی  هایشاخص  از   یک  هر  ضریب
 زیستی محیط  داریپا  توسعه  بر  تاکید  با  یا محله  توسعه  یکیزفی

  اصلی   هایشاخص  وزن  در  که  است  شده  روابط  براساس   یشهر
   شده محاسبه اصلی هایشاخص زیر وزن .شودمی  تعدیل و ضرب

 .است شده داده نشان (14) جدول در ANP تکنیک از استفاده با
  و مقایسه  هاشاخص  زیر  اوزان  سازییکسان   منظور  به  نهایی  گام  در

منظور به  یکدیگر  با    به  اقدام  واحد  قالب  یک  در  بندیرتبه   آنها 
ها شاخص  هایشبکه  اوزان  در  هاشاخص  زیر  اوزان  نمودن   ضرب

 است.  (15) جدول شرح به آن نتایج که شد
 

   هاشاخص  زیر وزن (:14) جدول

 زیستی  هایمکان کیفیت   ارتقاء شاخص
 رتبه  وزن 

 زیستی  هایمکان کیفیت   ارتقاء شاخص

 3 226/0 منعطف  هایساختمان   با عمومی  هایفعالیت وجود

 1 311/0 اجتماعی سطح

 4 204/0 عمومی باز فضاهای وجود

 2 256/0 ویژه فعالیت وجود

 024/0 ناسازگاری  نرخ

 طبیعیمنابع  حفظ و  زیستیمحیط   وضع بهبود شاخص  

 1 296/0 سازی ساختمان در انرژی  با مرتبط مباحث رعایت

 2 219/0 بایر  اراضی وجود

 6 061/0 عمومی   نقل و  حمل سیستم وجود

 5 085/0 زباله  بازیافت امکان وجود

 4 119/0 سطحی  هایآب  آوریجمع   تفکیک سیستم وجود

 3 161/0 خورشیدی   انرژی از  استفاده امکان وجود

 7 059/0 باز  و  سبز  فضاهای وجود

 005/0 ناسازگاری  نرخ

 زندگی  سالمت سطح ارتقاء  شاخص  

 1 336/0 بار  تره و  میوه میدان وجود +  کشاورزی  هایزمین  وجود

 3 329/0 صنعتی  کاربری  وجود عدم

 2 333/0 ورزشی  کاربری  وجود ها+راه  پیاده و  رو  پیاده وجود

  001/0 ناسازگاری  نرخ

 یانرژ  یهاحامل  و  یشهر  خدمات شاخص  

 3 230/0   گاز

 1 310/0 فاضالب  و  آب
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 2 254/0   مخابرات

 4 205/0  برق

 031/0 ناسازگاری  نرخ

 یی فضا- یکالبد تیظرف شاخص  

 1 285/0 بایر فضای

 4 146/0   استفاده حال در فضای

 5 127/0   استحصال  قابل فضای

 2 242/0 ارتباطی  های  شبکه

 3 197/0 سبز  و  باز فضاهای  و  پارک

  003/0 ناسازگاری  نرخ

 
 پژوهش  هایزیرشاخص  اوزان سازییکسان (:15) جدول

 پژوهش  هایزیرشاخص شماره
  گروهی اوزان

 زیرشاخص

  ای شبکه  اوزان

 مربطه  هاشاخص

 سازییکسان  اوزان

 شده 

095/0 333/0 285/0 بایر فضای 1  

083/0 281/0 296/0 سازی ساختمان در انرژی  با مرتبط مباحث رعایت 2  

080/0 333/0 242/0 ارتباطی  هایشبکه  3  

065/0 333/0 197/0 سبز  و  باز فضاهای  و  پارک 4  

065/0 211/0 310/0 فاضالب  و  آب 5  

061/0 281/0 219/0 بایر  اراضی وجود 6  

053/0 211/0 254/0   مخابرات 7  

048/0 333/0 146/0   استفاده حال در فضای 8  

048/0 211/0 230/0   گاز 9  

045/0 281/0 161/0 خورشیدی   انرژی از  استفاده امکان وجود 10  

043/0 211/0 205/0  برق 11  

042/0 333/0 127/0   استحصال  قابل فضای 12  

039/0 117/0 336/0 بار  تره و  میوه میدان وجود +  کشاورزی  هایزمین  وجود 13  

039/0 117/0 333/0 ورزشی  کاربری  وجود ها+راه  پیاده و  رو  پیاده وجود 14  

038/0 117/0 329/0 صنعتی  کاربری  وجود عدم 15  

033/0 281/0 119/0 سطحی  هایآب  آوریجمع   تفکیک سیستم وجود 16  

023/0 281/0 085/0 زباله  بازیافت امکان وجود 17  

017/0 055/0 311/0 اجتماعی سطح 18  

017/0 281/0 061/0 عمومی   نقل و  حمل سیستم وجود 19  

016/0 281/0 059/0 باز  و  سبز  فضاهای وجود 20  

014/0 055/0 256/0 ویژه فعالیت وجود 21  

012/0 056/0 226/0 منعطف  هایساختمان   با عمومی  هایفعالیت وجود 22  

011/0 055/0 204/0 عمومی باز فضاهای وجود 23  
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  ( ک ی  )منطقه  یمطالعات   محدوده  در  یاراض  کاربرد  نحوه  (16)   جدول
 ت ی ظرف  نییتب  و  یسنجامکان  جهت  را  1399  سال  در  یسار  شهر
 داریپا  توسعه  بر  تاکید  با  ایمحله  توسعه  یکیزفی  -یکالبد 

 .دهدیم نشان یسار شهر کی منطقه در یشهر زیستیمحیط

می نشان  مطالعه  این  بیننتایج  معناداری  رابطه    ت ی فیک  دهد 
پا  یشهر  ستیزطیمح شهر  یداریو  مطالعه  محالت  با    مورد 

 (.17وجود دارد )جدول  tآزمون   استفاده از

 
 )مترمربع( موجود وضع  مساحت اساس بر منطقه  مجموع اطالعات (:16) جدول

 کاربری  نوع )مترمربع(  موجود وضع مساحت

  1 محله 2 محله 3 محله 4 محله 5 محله 6 محله 7 محله

41/311094  62/783668  74/699597  53/698802  85/567470  17/417585  635057/82  مسکونی 

ت
دما

خ
 

فاه
ر

  
ی 

وم
عم

 

60/17379  59/50747  34/45943  47/68272  14/37412  28/22099  95/54024  ساخت  حال در 

62/26120  58/73053  82/63861  56/61647  26/57830  70/63180  35/50732  کار  و فعالیت  مراکز و تجاری 

23/41551  27/31854  27/42673  43/5163  88/24798  09/31588  82/19276  آموزشی  

14/675  65/1544  81/63063  97/453  63/908  28/12984  60/1232  آوری فن  و تحقیقات آموزش،  

52/938  27/1878  79/3058  58/1565  - 38/184  81/2522  بهزیستی  - بهداشتی 

98/688  17/1496  55/25208  00/0  87/468  - 30/65071  درمانی  

27/1661  59/1766  86/2055  00/0   63/370  هنری  -فرهنگی  - 

21/3143  57/6559  63/4969  64/4613  67/5992  87/4814  16/4459  مذهبی 

00/0  71/19831  69/17806  91/89  پارک و فضای سبز - - - 

51/322  55/2740  86/6080  49/24449  47/4885  76/3077  42/736  ورزشی  

04/21944  00/0  نظامی - - - - - 

14/117703  54/59602  98/16733  86/25000  84/9369  74/41238  47/84959  انتظامی  - اداری 

61/587  75/526  30/13655  76/18150  78/11687  28/41267  33/28829  صنعتی  

26/3236  23/21169  15/8634  00/0  68/409  34/40270  84/155  گردشگری -تفریحی 

53/547046  08/1056440  81/1013343  19/908210  07/721235  53/678661  61/947058  عمومی رفاه و خدمات جمع 

81/10509  82/2904  64/11874  - 76/6793  24/13575  41/17628    دسترسی شبکه 

مل
ح

 
قل

ون
  

ی 
دار

بار
وان

 

00/0  59/629  11/429  - 68/1895  پارکینگ عمومی  - - 

10/5131  69/1051  - - - 05/490  85/6667  پایانه  

16/271  56/3840  34/27282  06/29909  69/26232  16/40433  73/4502  انبار 

07/15912  66/8426  10/39586  06/29909  13/34922  45/54498  00/28799  جمع حمل و نقل و انبارداری  

16/5190  30/1691  38/3223  06/96009  71/2205  83/4583  61/23005  تجهیزات شهری 

60/562958  75/1064866  91/1052929  25/938119  20/756157  99/733159  61/975857  جمع سطوح ساخته شده  

00/0  20/5475  87/843  54/11302  56/2255  98/6256  95/26698  رود  

باز
 . 

سبز
ح 

طو
س

 

20/73283  37/34998  90/72586  44/621822  44/343145  40/626469  62/1505615  باغات و کشاورزی  

60/92903  82/109572  69/134542  22/709827  03/216889  23/196305  42/429544  بایر  

80/166186  39/150046  46/207973  21/1342952  03/562290  61/829031  99/1961858  جمع سطوح سبز و باز  

40/729145  14/1214913  37/1260903  45/2281071  23/1318447  59/1562191  60/2937716  منطقه مجموع  
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 تی آزمون در متغیرها از یک هر معناداری بررسی و محله هفت در متغیر دو هر اطالعات (:17) جدول

  1 محله 2 محله 3 محله 4 محله 5 محله 6 محله 7 محله

 محله  زیستیمحیط پایداری  هایشاخص 790/0 680/0 329/0 714/0 547/0 390/0 332/0

 فضایی - کالبدی ظرفیت هایشاخص 762/0 647/0 458/0 456/0 445/0 237/0 005/0

 دوتایی نمونه تی آزمون 

 استاندارد  خطا میانگین معیار از استاندارد انحراف نمونه  میانگین 

 032/0 192/0 7 540/0 فضایی - کالبدی ظرفیت  هایشاخص  اولیه  آزمون

 044/0 250/0 7 430/0 محله  محیطیزیست  پایداری هایشاخص 

   تایی دو تی آزمون  در متغیر دو بین  همبستگی میزان 

 معنداری  سطح میزان همبستگی  ضریب  تعداد  ری متغ دو نی ب رابطه

7 792/0 034/0 

  متغیر دو بین رابطه معناداری بررسی جهت دوتایی نمونه تی آزمون 

  درجه تی مقادیر هانمونه  بین تفاوت متغیر دو بین رابطه
 آزادی

 
 معناداری  سطح میزان

  استاندارد انحراف  میانگین
 معیار از

 اطمینان فاصله از تفاوت میزان استاندارد  خطا میانگین
95 % 

 باالترین  ترینپایین 

110/0 153/0 057/0 031/0 - 25/0 47/2 6 047/0 

 
 
 
 

  رابطه  است  بوده   96/1  از  بزرگتر  t  مقادیر   که   این  به  توجه  با
  و   ییفضا  -یکالبد   تیظرف  یها شاخص  متغیر  دو  بین  معناداری
  همچنین   .دارد  وجود  محله  زیستیطی مح  یداریپا  یهاشاخص

 بین   معناداری  رابطه  شودمی  مشخص  ،(18)  جدول  نتایج  براساس 
 محله   زیستیمحیط  یدار یپا  یهاشاخص  و  محالت  قدمت  متغیر  دو

 .دارد وجود
 

 بررسی  مورد محله هفت در متغیر دو هر اطالعات (:18) جدول

  1 محله 2 محله 3 محله 4 محله 5 محله 6 محله 7 محله

  پایداری هایشاخص  790/0 680/0 329/0 714/0 547/0 390/0 322/0
 محله  محیطیزیست 

 محالت  قدمت  متوسط زیاد  زیاد  متوسط زیاد  زیاد  متوسط

 دوتایی نمونه تی آزمون  دوم فرضیه تی  آزمون  در متغیرها از یک هر معناداری بررسی 

 انحراف نمونه  میانگین 
 از استاندارد
 معیار 

  خطا میانگین
 استاندارد

 022/0 534/0 7 57/3 محالت  قدمت  اولیه  آزمون

 044/0 192/0 7 540/0 محله  محیطیزیست  پایداری هایشاخص 

 دوتایی نمونه تی آزمون  دوم فرضیه تی آزمون  در متغیر دو بین  همبستگی میزان 

 ضریب  تعداد  ری متغ دو نی ب رابطه
 همبستگی 

 معنداری  سطح میزان

 7 349/0 - 043/0 

 دوتایی نمونه تی آزمون  دوم فرضیه تی آزمون  در متغیر دو بین رابطه معناداری بررسی

  ها  نمونه بین تفاوت متغیر دو بین رابطه
 

 مقادیر 
 تی

  درجه
 آزادی

  سطح میزان
 استاندارد انحراف میانگین معناداری

 معیار از

  خطا میانگین
 استاندارد

 اطمینان فاصله از تفاوت میزان
95 % 

 باالترین  ترینپایین 

03/3 62/0 23/0 44/2 61/3 76/12 6 000/0 
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   گیرینتیجه

  آغاز  خرد  سطح  از  شهری  ریزیمه برنا   و  مدیریت  طورکلی  به
  مشارکت  جلب و شهروندان توانمندسازی برای را زمینه تا شودمی

 امری   محلی   پایداری  به  توجه  بنابراین،  .سازد  مهیا  آنها  واقعی
 تبیین  و  سنجیامکان  جهت  رواین   از  است.  زمینه   این  در  ضروری

 دار یپا  توسعه  بر  تاکید  با  یامحله  توسعه  یک یزفی  –یکالبد   تیظرف

  ی ها شاخص  یریپذتاثیر  و  یگذارتاثیر  باید  یشهر  زیستیمحیط
 مطالعه   این  در  نمود.  تعیین  را  ی شهر  زیستیمحیط  داریپا  توسعه

  و   یگذار تاثیر  زانیم  شدن  مشخص  و  متلید  کیتکن  جینتا
  و   یشهر  خدمات  شاخص  که  داد  نشان  هاشاخص  یریپذتاثیر

  زمینه   در  شاخص  نیترریپذتاثیر  عنوان  به  یانرژ  یهاحامل
 داریپا  توسعه  یکیزفی  -یکالبد  تیظرف  نییتب  و  سنجیامکان
  که   است  علت  این  به  تاثیر  این  . باشندمی  ی شهر  زیستمحیط

 ی هاحامل و یشهر خدمات حوزه در ییاجرا یندها یفرا و تیظرف
 نظام  نیهمچن  و  یشهر  توسعه  روند  در  عوامل  ریسا  به  یانرژ

  نیا  رشد  زانیم  واقع  در  و  باشدمی  وابسته  یشهر  تیریمد  یداریپا
  ی شهر   توسعه  روند  در  یدهجهت  و  یگذار استیس  زانیم  از  حوزه
  ن یا  یشهر  توسعه  و  یت یجمع  رشد  نرخ   به   توجه  با   و  است  ریپذتاثیر

  عوامل   نیا  تاثیر  تحت  رو  نیهم  از  ابندییم  توسعه  و  درش  خدمات
 (National Statistical Institute  راستا  این   در   .دنریگیم  قرار

(of Italy, 2001; Bahrainy, 2012  تاثیر   به  خود  مطالعات  در 
 نمودند.  اشاره عوامل این

  ت یظرف  نییتب  و  سنجیامکان   زمینه  در  ریپذتاثیر  شاخص  دومین
 بهبود  شاخص  ،ی شهر  زیستمحیط  داریپا  توسعه  یکیزفی  -یکالبد 
  با  نیز  شاخص  نیا  .است   یعیطبمنابع  حفظ  و  زیستیمحیط  وضع
  ی کاربرد  و  یا توسعه  یها استی س  اساس   بر  که  آن  تیماه  به  توجه

 ی شهر  حوزه  در  که  یع یطبمنابع  و  یستیزطی مح  یهاتیظرف  از
  توسعه   و  یت یجمع  رشد  روند  به  توجه  با  و  نموده  تیتبع  دارد  وجود
  روند  در  مثال  عنوان  به   .بود  د خواه  راتییتغ  دستخوش   یشهر

  دا یپ  یکاربر  رییتغ  که  ریبا  یاراض  از  استفاده  میزان  ،یشهر  توسعه
  سعه تو  تیاهم  و  لزوم  زانیم  رواین  از  کندیم  دایپ  شیافزا  یابدمی

 تمرکز   و  هاآب  تیریمد  و  یآورجمع  و  زباله  افتیباز  یهارساختیز
  ت ی اهم  نیهمچن  .کندیم  دایپ  افزایش  باز  و  سبز  یفضاها  بر
  گسترش  و  رشد  روند  به  باتوجه  نیز  یعموم  نقل  و  حمل  یهاستمیس

 بهبود  شاخص  واقع  در  .یابدمی  ارتقا  یشهر  توسعه  و  هاتیظرف
  آن  از  عوامل  ریسا  که  یع یطبمنابع  حفظ  و  زیستیمحیط  تی وضع

  عنوان   به   ل یدل  نیهم  به   دنریگیم  قرار  آنها   تاثیر  تحت  و  تیتبع
  مطالعات   نتایج  شود.می  شناخته  دوم  رتبه  در  ریپذتاثیر  شاخص

(Zarabadi & Khazaei, 2007; Azizi, 2006)  این   یدوم  
  اشاره   عامل   این   اهمیت  به   خود  تحقیقات  در  نیز   آنها   است  نتایج

 .کردند
  سطح   ارتقا  شاخص  و  یستیز  یهامکان  تی فیک  ارتقا  یهاشاخص
 زانیم  .ستا  شده  شناخته  گذارتاثیر   عوامل  عنوان   به  زین  سالمت

  توسعه   یهااستیس  ن ییتب  و  یدهجهت  در  عوامل  نیا  تیاهم
  و   سالمت  یهاشاخص  نمودن  لحاظ  لزوم  که  چرا  ،است  یشهر

  شیافزا  منظور   به  یشهر  توسعه  روند  در  یستیز  یهامکان  تیفیک
  زیحا  ار یبس  آنان  یآت  یازهاین  به  ییپاسخگو  و  هروندانش  رفاه  سطح

 (,Asgarizadeh, 2008, Maleki مطالعات نتایج .است تیاهم

 ی دار یپا  اهداف  یتمام   واقع  در  .است  راستا  این  در  2011)
  صورت  عوامل  نیا  تیمحور  با  یشهر  توسعه  و  زیستیمحیط

 شودیم  شناخته  گذارتاثیر  عوامل  عنوان  به  لیدل  نیهم  به  و  ردیگیم
  و  دخل   و  استفاده  زان یم  به  توجه  با  زین  ییفضا  یکالبد  تیظرف

  و   هاشاخص  ،ابعاد  ریسا  یرو  یگذارتاثیر  سبب  که  آنها   در  تصرف
  شاخص   عنوان  به زین  است  یشهر  توسعه  روند  در  موثر   یهالفهوم

 ( ,Asgarizadehمطالعات  نتایج  .است  شده  شناخته  گذارتاثیر

(2008; Salehi, 2008 است نتایج این  یدو م. 
 رابطه  که  گرفت  نتیجه  توانمی  (18)  جدول  نتایج  به  توجه  با

  طوریه  ب  دارد  وجود  شهر  محالت  یداریپا  و  قدمت  بین  معناداری
  - 349/0  ضریب  با  محالت  قدمت  و  پایداری  بین  منفی  تاثیر  که

 قدمت  میزان   چه  هر  دهدمی  نشان  موضوع   این  .است  شده  محاسبه
  گرفت   نتیجه  توانمی  باشد  کمتر  شهری  توسعه  روند  در  محالت

  در  هک  است  نیا  لیدل  است.  باالتر  شهری  محالت  پایداری  که
 آنان   در  یطیمح  یدار یپا  یارهامعی  و  شاخص  ترقدیمی  هایمحله

  ی دتریجد  و  نوساز  بافت  که  ییهامحل  و  است  نشده  دیده  درستی  به
  توسعه  روند  در  زیستیمحیط  یداریپا  ساختار  بر   ترمنطبق  دارند
  یی هامحل  در  است  الزم  که  اند،شده  داده  توسعه  و  شکل  یشهر
 ی برا  ییهازمیکانم  و  هاطرح  جادیا  به  اقدام  دارند  یباالتر  قدمت  که

 واسطه ن یا  به تا ، شود مناطق نی ا در یداریپا روند بهبود  و اصالح
 و  یدهجهت داریپا توسعه جهت  در  هامحله  نیا ساختار و ندهایفرا

  ت یفیک  بین  معناداری  رابطه  وجود  به  توجه  با  همچنین  .شود  اصالح
  روند   از  مطالعه  مورد  شهر  محالت  یدار یپا  و  یشهر  ستیزطیمح

   ست یزط یمح  تیفیک  بین  که  گرفت  نتیجه  میتوان  جفتی  تی  آزمون
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ه  ب  دارد  وجود  معناداری  رابطه  شهر  محالت  یداریپا  و  یشهر
  نتیجه   توانمی  ارزیابی  مورد  محله  هفت  بررسی  روند  در  که  طوری
   د.هستن گذارتاثیر 792/0 ضریب با یکدیگر بر  دو این که گرفت

 ی هاحامل   و  یشهر  خدمات  شاخص  نقش   و  تیاهم  به  توجه  با
 شودی م  پیشنهاد  یشهر  ییفضا  و  یکالبد   یهاتیظرف  در  یانرژ
  آن  در که جامعه و مدون برنامه کی تدوین با خصوص نیا در که

  آب   حوزه   در  یشهر  ندهیآ   و  حال  یهال یپتانس  و  هاتیظرف  یتمام
  . ردیگ  قرار  یابیارز  و  سنجش  مورد  یدرست  به   برق   و  گاز  ،فاضالب  و

 ن یا  در  محدود  تی رفظ  و  یآت  یها تیمحدود  به  توجه  با  نیهمچن
 ن یا با مرتبط یها رساختیز یساز نهیبه به اقدام ،است الزم حوزه
 ت یجمع شیافزا به  باتوجه مصرف روند واسطه ن یبد تا ؛شود حوزه

  قرار   قیدق  یابیارز  مورد  حوزه  ن یا  در  انیمتقاض  شمار  باالرفتن  و
 هداد  یآت  تی ظرف  حجم  با  تریمناسب  پاسخ  نده یآ  در  بتواند   تا  گیرد،
  - کالبدی  تی ظرف  یهاشاخص  تیاهم  به  توجه  با  همچنین  .شود
  ی سار   شهر  در  یکیزیف  و  یکالبد  تیظرف  لیتبد  روند  در  ییفضا

 ی ابزارها  و هایفناور از استفاده با  نیب نیا در که شودمی  پیشنهاد
 در  باید  که  یفضاها   درست  یی شناسا  و  شیپا  به  اقدام  مرتبط

  به   قداما  مرحله  نیا  در  نیهمچن  .ردیگ  قرار  یبررس  مورد  محالت
 پیرامون طیمح و یکاربر نوع به توجه  با فضاها نیا سطح یابیارز

  ی فضاها  تعداد  از  جامع  اطالعات  کی  لهیوس  نیا  به  تا  شود  آنان
  با   تا  ؛شوند  مشخص  درستی  به  آن   یکاربر  نوع   نیهمچن  و  ریبا

 توسعه   روند  و  سو  کی  از  موجود  یهاتیظرف  و  محالت  ازین  به  توجه
 .دنریگ قرار یزیربرنامه  و استفاده مورد آتی

 حفظ   و  زیستیمحیط  وضع  بهبود  شاخص  تیاهم  به  توجه  با
 شهر  در  هامحل  زیستیمحیط  ی داریپا  شاخص   در  یع یطبمنابع
  به   اقدام  مناسب  کار  و  ساز  اتخاذ  با  تا  است  الزم  یسار

  ی مبان  بر  منطبق ،منطقه  نیا  در  ساز  و  ساخت  روند  یاستانداردساز 
 یانرژ  مدیریت  هایپروتوکل  خصوص  در  شده  نیتدو  مباحث  و

  نقل   و  حمل  ستمیس  تیاهم  به  توجه  با  نیهمچن  .شوند  تیرعا
  کاهش  در  که  یموثر  نقش   ،آن  یثربخشا  و  ییکارا  زان یم  و  یعموم

 ، بخش  نیا  در  است  الزم  دارند  هوا  و  یصوت   یهایآلودگ  و  کیتراف
  واسطه  نیبد  تا   ،گردد  خبره  و  کارشناس   کارگروه   کی  جاد یا  به  اقدام

 را   یعموم  نقل  و  حمل  ستمیس  کارآمد  و  اثربخش  صورته  ب  بتوانند
 گویی پاسخ  توانمندی  بردن  باال   ضمن  تا  نمود  بهینه  و  توسعه

 را   شهری  آتی  و  فعلی  نیازهای  بتوان  عمومی  نقل  و  حمل  سیستم
 داد. پاسخ درستی به

   و زباله افتیباز یبرا هارساختیز سازیبهینه و یرکارگی به لزوم

 برای   شده  سوزانده  یا  و  شده  دفن  زباله  حجم  رساندن  حداقل  به
  های کار  انجام  زیست،محیط  به   رساندن  آسیب  از  یریجلوگ

  مکانیزه  با  شهروندان  توسط  زباله   تولید  کاهش  برای  فرهنگی
  های فناوری  رشد  و  هازباله  تفکیک  و  آوریجمع  یهادستگاه   نمودن
 کاربردی  و  موثر   هایگام  خصوص  این   در  پاک  و  نو  هایانرژی
 در  یستیز  یهامکان   تیفیک  ارتقا  شاخص  تیاهم  به   توجه  با  است.
 منظور   به  که  شودیم  هیتوص  محالت  ی ستیزطی مح  یداریپا  حوزه
  لحاظ   نیهمچن  و  یاجتماع  یها تیفعال  به  مناسب  ییگوپاسخ

  به   محالت  نیا   در  موجود  یاجتماع  سطح  و  هاتیحساس  نمودن
 ی برا  مناسب  یضاف  بتوان  تا  رندیگ  قرار  یابیارز  و  ییشناسا  یدرست
 که   یاژهیو  یها تیفعال  نیهمچن  و  یاجتماع   یهاتیفعال  انجام

 گردد  جادیا  محالت  نیا  در  موجود  اجتماعات  داخل  از  است  ممکن
 ی برا  و  ییشناسا  شوند  یدهجهت  یمردم  ینهادها  توسط  ای  و

 توجه   با  همچنین  .گردد  اتخاذ  الزم  اقدامات  آنان  مناسب  ییپاسخگو
 ی داریپا  حوزه  در  یزندگ  سالمت  سطح  ارتقا  شاخص  اهمیت  به

 جایگاه   به  نظر  که  شودیم  هیتوص  محالت  یستیزطیمح
 شهروندان   سالمت  تداوم  و  حفظ  یبرا  یورزش   یهارساختیز

 ی ها رساختیز  جادیا  به  توجه  تی اهم  و  محالت  نیا  در  ساکن
 و   و  هاراه  ادهیپ  سازیبهینه   به  اقدام  که  است  الزم  ،آن  با  مرتبط
 تا  ،دنریگ  قرار  توجه  مورد  یشهر  توسعه  روند  در  یورزش   یفضاها

 ی ف یک  و یکم  یاستانداردها  بر  منطبق   مناسب  یفضا   واسطه  نیبد
 فضاها   نیا  در  یراحت  به  بتوانند  تا  گردد  فراهم  شهروندان  یبرا

  صورت  آن   با   مرتبط  یفرد  ا ی  و  یاجتماع   یها تیفعال  ای  و  ورزش 
  شهروندان   یزندگ  سالمت  سطح  یارتقا  منظور به   تینها  در   گیرد.
  یشهر  مراکز   با  یکم  فاصله  که  یصنعت  مراکز  یتمام  است  الزم
 مورد  آنان  یهوا  و  یصوت  یها یندگ یآال   زانیم  و  ییشناسا  ار  ،دارند

 ن یا  یهایندگیآال   زانیم  بودن   باال   صورت  در   و  رد یگ  قرار  سنجش
  کاهش  و  هاآن   لیتعد  یبرا  یی کارهاراه   اتخاذ   به  اقدام  عیصنا

 صورت  در  نیهمچن  ،گردد  عیصنا   نیا  در  یستیزطیمح  صدمات
  حلقه   زا  دور  که  ییهامکان   به  عی صنا  نیا  مکان   نقل  به  اقدام  امکان
 جاد یا  شهروندان  سالمت  تیاهم  به  توجه  با  و  شود  هستند  یشهر

  به   منجر   که   یشهر  توسعه  روند  در   هوشمند  زمیمکان  و  چارچوب
 سطح   در  یصنعت   یها تی فعال  ل تشکی  از  منفی  پیامدهای  کاهش

  از  تا   گردد  یشهر  مناطق  کینزد  یاهیحاش  و  حوزه  در  یع یوس
 جاد ی ا  از  نیهمچن  و  عیصنا  یها یآلودگ  سطح  شیافزا  سرعت
 آید. عمل  به جلوگیری آتی هایبحران  ایجاد و مشکل
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