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شهر  کـردیبا رو یو توسعة شهـر یگردشگـر هایشاخص ییفضا لیتحل

 شـاد )مطالعه موردی: کالنشهر شیراز(
 

 

 1سارا میرزایی

 2علی زنگی آبادی

   

 چکیده

 چراکه است؛ شاد شهر ايجاد در مؤثر عوامل جمله از شهري هايوجود امکانات و زيرساخت
 و يابند حضور آن در مردم که عمومي فضاهاي فراغت، اوقات گذران براي فضاهايي داشتن بدون

-آموزشي، ورزشي، درماني و ... بهگي، فرهنون وجود امکانات و خدمات بد و يابد افزايش ارتباطات

از  يکي ي نيز. گردشگربود شاد شهر ايجاد دنبال به تواننمي شهروندان، اولية نيازهاي عنوان
 .شوديم يزندگ يکل تيرضا جهيو در نت يشاد جادياست که باعث ا يزندگ يهاحوزه نيمهمتر

 هاي توسعة شهري وشاخصع فضايي بنابراين در اين پژوهش تالش براين است تا با مطالعة توزي
هاي مؤثر در ايجاد شهر شاد، به سطح بندي مناطق شهر شيراز عنوان شاخصبه  گردشگري

هاي پژوهش، براساس ريزي براي هريک مشخص شود. دادههاي برنامهپرداخته شود و اولويت
براساس اطالعات مکاني روزرساني آنها هاي موجود و بههاي سالنامه آماري شهر شيراز، نقشهداده

 آوري شده است.و برداشت ميداني؛ جمع ارث، نشان، بلد، هاي گوگلافزارموجود در نرم
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تحليلي  –روش تحقيق پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش انجام پژوهش، توصيفي 
نرمهاي تاکسونومي عددي، واسپاس و ماباک است. ها ترکيبي از روشروش تحليل داده است.

، Taxonomy Solverافزارهاي ها شامل نرمافزارهاي مورد استفاده براي پردازش و تحليل داده

WASPAS  وExcel  وArc GIS .است 

هاي مورد نتايج پژوهش حاضر نشان داد که هيچ يک از مناطق شهر شيراز از نظر شاخص
هاي مختلف عدالت رعايت نشده بررسي در سطح برخوردار قرار ندارد. همچنين از نظر توزيع کاربري

 9مدل، مناطق  7اند. براساس نتايج ترکيبي ها در برخي مناطق شهري متمرکز شدهو بيشتر کاربري
جزء مناطق نسبتاً محروم و ساير مناطق  90و  6، 7، 2برخوردار، مناطق نسبتاً جزء مناطق   1و 

 محروم شناخته شدند.

 ايي، گردشگري شهري، شهر شاد، شيراز.تحليل فضايي، عدالت فض :واژگان کلیدی

 

 مقدمه

9حدي زياد است که متفکر اجتماعي، راسـکين زندگي افراد جامعه به نقـش شـادي در
 

 ثروتمندترين کشورها کشوري است که بيشترين افراد شاداب را داشـته باشـد :معتقـد اسـت
، 2000نجاست که از سال (. اهميت اين موضوع تا آ1: 9710آبادي،)اقليما و ابراهيم نجف

عنوان يک متغير  يافتگي کشورها، متغير شادکامي را به سازمان ملل براي سطح توسعه
توسعة پايدار گردشگري، باعث  (.91: 9712فر،کليدي وارد محاسبات کرده است)تميزي
طور مقصد به کياست که  ياتيح ،نيبنابراشود. ايجاد شادي در جامعة ميزبان و مهمان مي

ي که شاد هستند، از ساکنان  دهد. شيآنها را افزا يشادن ظم رفاه ساکنان و به دنبال آمن
و داشته  دوستانهروابط گردشگران  بادارند  ليتماکنند. آنها مي تيحما يگردشگر ةتوسع

و بر احتمال  گيرديشکل م يگردشگر زيانگخاطره ةتجرب درنتيجه، .نواز باشندمهمان
(. اين موضوع نشان Rivera et al.,2016: 7)گذارديم ريمقصد تأثبه  گردشگرانبازگشت 

شود و همچنين گردشگران با خود شادي را دهد، مقصد شاد باعث شادي گردشگران ميمي

                                                           
1 Ruskin 
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پرداختن به اين موضوع شد اين است که  از مسايلي که باعثآورند. به مقصد گردشگري مي
ترين مشکالت اي شادي مردم است. مهمتکامل و توسعة شهرها خود باعث ايجاد چالش بر

ناشي از اين توسعه افزايش و تراکم جمعيت، آلودگي هوا و نابرابري در شهرهاست 
(&Tampieri,2017: 2 Bernini .) براساس گزارش جهاني شادي مسألة ديگر اين بود که

اه در جايگ 2093سال  در ،شادي 90۵در جايگاه  2096کشور، در سال  9۵3ايران از بين 
به (. Helliwell, 2016, 2017, 2018قرار گرفت) 906در جايگاه  2091و در سال  901

توان در بررسي کيفيت فضاهاي شهري آيد بخش قابل توجهي از اين وضعيت را مينظر مي
ساز شادماني شهروندان زمينه ،اي که کميت و کيفيت فضاهاي شهريگونهبه ؛جستجو کرد

ردهاي جهاني نياز به ادر مقايسه با استاندشيراز است که ون ي همچرويژه در کالنشهبه
شهر شيراز به لحاظ موقعيت و شرايط توپولوژيکي خود از اطراف به  .بازنگري جدي دارد

گزيني ها محصور شده و توسعة شهري شکل خطي به خود گرفته و مکانوسيلة ناهمواري
و خارج از اصول علمي است. عدم  هاي شهري در آن بيشتر داراي توزيع نامناسبکاربري

ها و نبود ديد علمي و منطقي از گذشته در خصوص توجه به توزيع متعادل و متوازن کاربري
هايي را در توزيع خدمات شهري ها در سطح شهر شيراز، ناهماهنگيتوزيع اصولي کاربري

شخوان پي عنوانبه شيراز شهر(. 93: 9711نمايان ساخته است)نظريان و همکاران،
 به ايران، گردشگرپذير شهر عنوانبه و بيت اهل حرم المللي، سومينگردشگري بين

 گردشگران با بهتري تعامل بانشاط و شاد شهروندان. دارد نياز بانشاط و شاد پويا، شهرونداني
از  .شوددرنتيجه باعث افزايش ميزان رضايت آنها و جذب گردشگر بيشتر مي داشته، زائران و

ريزي توسعه و همچنين تحقق شهر شاد کاهش عدم تعادل ترين گام برنامهکه مهمآنجايي 
و نابرابري است، با تعيين درجات توسعة هر يک از مناطق شهري شيراز تشخيص جهت و 

 پذير خواهد بود.نوع توسعه امکان

، زندگي ما يفيتو ک احساسبر   کنيميم يزندگ يي کهجا ميزان تأثير يريگاندازههرچند 
و  يمطالعات شهر ي،انسان يايجغراف هايرشتهدر  يو تجرب يهاست موضوع کار نظرمدت

(. اما به طور جدي، Ballas,2013: 39)است ايو اقتصاد منطقه ياعلم منطقه ي،امنطقه
مکان، جوامع محلي  کارکردجديد است که ادبيات شادي ذهني روي  تنها در مطالعات نسبتاً
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مربوط به  متون (.Ballas,2013: 44تأکيد کرده است)حس تعلق  و پيوستگي اجتماعي و
 يامانند ثروت  يگرد يرونيعوامل ب يا يمانند روانشناس يبه عوامل داخل يشترب ي،موضوع شاد

استفاده  يشاد يبرا يعنوان عاملشهر به يزيکيف محيط از کمتر و اندپرداخته يماد يطشرا
هاي اندک، آن هم ، بجز پژوهشنيز در ايران .(Pringle & Guaralda,2018: 99کنند)يم

منجر به شادي يا  شناختي و با محور قرار دادن فرآيندهاي ذهنيِبيشتر با رويکردي روان
تحقيقات جديد در  .(26: 9712ناشادي، توجه درخوري به اين موضوع نشده است)موسوي، 
ظهور است. مطالعات  در حال مورد روابط بين گردشگري و کيفيت زندگي و رفاه ذهني

يا عوامل  و کيفيت زندگي نسبتاً کمي در مورد رابطه بين گردشگري و شادي، رفاه ذهني
 & McCabeمؤثر بر رابطه بين گردشگري و کيفيت زندگي انجام شده است)

Johnson,2013: 42-43.) 

اي نياز اساسي برعنوان پيشها و خدمات شهري بهاز آنجا که در پژوهش حاضر کاربري
ها و خدمات مرتبط با گردشگري مورد بررسي قرار تحقق شهر شاد، با تأکيد بر کاربري

ها، فضاها و شرايط محيط شهري هايي که به بررسي تأثير کاربريگرفته، در ادامه پژوهش
 اند، بيان شده است.در تحقق شهر شاد، پرداخته

ي بر شادي هاي فيزيکتأثير محرک(، به بررسي 2093سماواتي و رنجبر)
براساس اين پژوهش تمام عناصر  اند.هاي بافت تاريخي تهران( پرداختهراه)پيادهشهروندان

(، به 2096و همکاران) 9رن لوئيسفيزيکي مورد بررسي بر شادي شهروندان اثرگذار بودند. 
اند. نماگر شهر شاد گزارشي از شرايط تندرستي  پرداخته هاي شهر شاد نماگربررسي و اراية 

نماگر کلي پايداري، برابري  7هاي شهر شاد شامل  در سطح شهر است. در اين گزارش نماگر
بعد محيط کار، مکان، سالمتي، آموزش و  ۵و شرايط شهري است. شرايط شهري در 

هاي زمين  تأثير کاربري(، به بررسي 2096و همکاران) 2ارتباطات بررسي شده است. کرکل
 که داد نشان اند. نتايج پژوهش آلماني پرداخته شهروندان شهرهايشهري بر شادي 

 مناطق به يکينزد و مثبت طور به، هاها و پارکباغ مانند ،شهري سبز فضاهاي به دسترسي

                                                           
1 Wren Lewis 

2 Krekel 
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ها و  که فاصله از پارک طوري به .است در ارتباط زندگي از رضايت با منفي طور به متروک
ور معناداري رضايت از زندگي را ط فضاي سبز بر رضايت از زندگي تأثير منفي دارد و به

   شادي مردم يک مقصد(، به بررسي اينکه آيا 2096پور و همکاران)قليدهد.  کاهش مي

اند و به اين شود، پرداخته الملليبين به عنوان يک دارايي باعث جذب گردشگرانتواند مي
ميزان  شيافزا باعثکند، بلکه يتنها گردشگران را جذب مملت نه نتيجه رسيدند که شادي

 شادتر سفر کنند. يدهند به کشورهايم حيترج يالمللنيگردشگران ب شود ويمها اقامت آن
عنوان يکي تواند بهمي شادي براي گردشگرانکنند که بيان مي ،(209۵)9لهمان و دي بلوم

و  2کلوتير .ي مشتري براي سفر در تعطيالت در نظر گرفته شودهاي مورد تقاضاارزشاز 
-استفاده کرده هاي شاديعنوان شاخصمحالت پايدار بههاي شاخصاز (، 2094مکاران)ه

شاخص شامل: حکومت، مديريت پسماند، مديريت آب، مديريت  1در اين پژوهش از  اند.
ها، طراحي شهري و ها و زيرساختانرژي، مديريت غذا، توسعة اقتصادي و تجاري، ساختمان

(،  به بررسي عوامل 2097)7ه است. مک کب و جانسوننقل شهري استفاده شدو  حمل
ها نشان داد که اند. يافتهپرداخته شادي در گردشگري با تأکيد بر بررسي ميزان رفاه و شادي

و  4ليدن کند.گردشگري به رفاه ذهني و در نتيجه شادي گردشگران اجتماعي  کمک مي
ورنتو، لندن، پاريس، برلين، (، به بررسي شادي در شهرهاي نيويورک، ت2099)همکاران

 ونقل حملاند. متغيرهاي اين پژوهش شامل  کنگ پرداختهميالن، توکيو، بيجينگ و هنک
، زيبايي ها کتابخانه، تعداد ها سوپرمارکتها، مراکز خريد و  خوب، اوقات فراغت، تعداد پارک

حاکي از آن  پژوهشنتايج اين  ... است.شهر، تميزي شهر، امنيت، آب آشاميدني مناسب و
رابطه  ها آنو شادي ساکنين  موردمطالعهاست که بين شرايط محيطي ده منطقة شهري 

 وي مناسب و امکانات فرهنگ يونقل عموم آسان به حمل يکه دسترس هاييشهروجود دارد. 
صرفه هستند و  به که مقرون همچنين شهرهايي. ي مؤثرندشاد جيدر ترودارند،  يحيتفر
در  دارند و يساکنان شادتر زين هستند کودکان پرورش يبرا يخوب يها عنوان مکان به

                                                           
1 Lohmann & de Bloom 

2 Cloutier 

3 McCabe & Johnson 

4 Leyden 
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 يزندگ تيجذاب تيدر نها ورا ترويج دهد  يشاد تواند يکه م يانواع ارتباطات اجتماع افزايش
(، به بررسي رابطه بين 2001و همکاران) 9بررتون مؤثرند.، را باال ببرد هادر شهر

در سطح محلي  GISدر اين پژوهش با استفاده از  اند. پرداخته ، جغرافيا و شاديستيز طيمح
ي و شرايط شهري بر شادي پرداخته شده است. نتايج پژوهش طيمح به بررسي تأثير عوامل 

 نشان داد که عوامل مکاني و فضايي تأثير مستقيمي بر شادي دارد. 

را در  شادي در فضاهاي عمومي شهري(، عوامل مؤثر بر 9713و رنجبر) سماواتي
چهار مؤلفه اند. در اين پژوهش، راه مرکز تاريخي شهر تهران بررسي کردهدة پيادهمحدو
هاي ويژگي-4ابعاد ذهني و -7هاي فضاي شهري، کيفيت-2هاي کالبدي، ويژگي-9 :اصلي
اند. نتايج مورد مطالعه قرار گرفته عوامل تأثيرگذار بر شاديمهمترين به عنوان  جامعه

بر شادي برخوردار  ترين تأثيرگذاريالبااز  هاي کالبدييژگيمؤلفه وپژوهش نشان داد، 
سرزندگي فضاهاي عمومي شهري و نقش آن در ارتقاي (، 971۵و همکاران) حبيبياست. 

-شاخصشناخت (، به 9714)سماواتياند. را سنجش و ارزيابي نموده کيفيت زندگي جوانان

 زانيو نشان دادن م نشهرهاموجود در کال يشهر يدر فضاها يشاد ءثر بر ارتقاؤم يها
 92 ارگ منطقه يخيمدار محدوده تارادهيپ يشهر يفضاها تيفيک ءبر ارتقا کيهر تياهم

 ءارتقا يهااستيکه راهکارها و س دادنشان  قيتحقپرداخته است. نتايج  کالنشهر تهران
 ،يزندگ تيفيادراک ک ياصل يهامرکز تهران با شاخص ادهيپ يدر فضاها يشاد تيوضع

 .استجامعه در ارتباط  طيشرا تيفيو ک يکالبد-يبصر يهاتيفيک ،يشهر يفضا تيفيک
در  يشهر يحاکم بر فضاها يو طراح يزيرنقش اصول برنامه يشناسبيآس(، 9714)قنبري

 يهاافته، مورد مطالعه قرار داده است. يرجنديشهر ب را در شهروندان ينشاط عموم جاديا
مشارکت و  ،ياجتماع هيسرما ،ييعدالت فضا يرهايمتغ نياز آن است که ب يپژوهش حاک

وجود دارد.  يرابطه مثبت و معنادار يو نشاط اجتماع يشاد ريبا متغ ياقتصاد تيوضع
هاي براساس شاخص يافتگي نواحي شهر شيرازسنجش توسعه(، به 9714رئيسي و رئيسي)

د. در نهايت نواحي شهر شيراز انمختلف اقتصادي، اجتماعي، آموزشي، بهداشتي و ... پرداخته
 اند.بندي نمودهرا براين اساس سطح

                                                           
1 Brereton 
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 اهداف اصلي پژوهش حاضر عبارت است از:

هاي توسعة شهري و شناخت مناطق شيراز از حيث برخورداري از شاخص -
 گردشگري؛

هاي مورد اراية راهکارهاي تبيين و دستيابي به عدالت فضايي در توزيع شاخص -
 شاد. مطالعه جهت تحقق شهر

 اين پژوهش در راستاي پاسخگويي به سؤاالت زير انجام شده است:

هاي مورد بررسي مؤثر در يافتگي مناطق شهر شيراز از نظر شاخصوضعيت توسعه -
 تحقق شهر شاد چگونه است؟

 بخشي به فضاي شهري به ترتيب اولويت کدام است؟متغيرهاي اثرگذار بر تعادل -

 مبانی نظری 

همه  يدکه شما متوجه شو ياست که زمان ياحساس يشاد، تقد استمع(، 2094)9رادان
 يراتهمة تأث يرتحت تأث يشاد .کنيديباشد، تجربه م يداست که با يزيهمان چ يقاًدق يزچ

 ياجتماع هاييژگي( و7) ي؛شخص هاييژگي( و2( درآمد؛ )9بالقوه در مورد رفاه شامل: )
( 6) ي؛و زندگ  يگراننگرش و اعتقاد به خود، د( ۵گذراندن وقت ) ي( چگونگ4) يافته؛توسعه

 ,.Dolan et alقرار دارد) ياسيو س ياجتماع اقتصادي، ترگسترده زيستيط( مح3روابط و )

 بر در را شهري هاي(. شادي يک مفهوم جمعي است که همة عناصر سيستم97 :2008
 (.  Montgomery,2013: 174)گيردمي

 يزهاياز مردم هستند، همة چ ياريبس يزندگ يراب يمناسب هايکه مکان ييشهرها
 Mirzaei et)بگذارند يرمردم تأث يبر شاد تواننديم ينمردم را دارند؛ بنابرا يزندگ يازمورد ن

al., 2016: 264).  براساس ديدگاه مونتگومري، يک شهر پس از تأمين نيازهاي اوليه بايد
 تخصيص هزينه و تفريح لذت، نات،امکا خدمات، فضا، افراد به عادالنه، ايبه شيوه

                                                           
1 Radwan 
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 يجةباال است که نت يزندگ يفيتبا ک ي(. شهر شاد، شهرMontgomery,2013: 26)دهد
به و ( Brdulak & Brdulak, 2017: 148شکل است) ينساکنان به بهتر يازهاين ينتأم

  (.www.happycity.org.uk,2015: 5کند) يها کمک م رشد مردم و افزايش کيفيت مکان

سپس،  تندرستي است. اول در ايجاد شهر شاد، شناسايي عوامل فيزيکي و روانيگام 
 هاي شهريريزي و سيستمبايد به اين نکته توجه کنيم که چگونه طراحي، معماري، برنامه

 (. thehappycity.com,2015: 2اين عوامل را تحت تأثير قرار دهند) توانندمي

مقياس که شامل اوقات فراغت است،  21با  را کيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني، 
 (.World Health Organization Quality of Life Group, 1998کند)گيري مياندازه

 جهيو در نت يشاد جادياست که باعث ا يزندگ يهاحوزه نياز مهمتر يکي يگردشگر
 .شوديم يزندگ يکل تيرضا

متأثر از اهميت، اعتبار،  طرف کينوبه خود ازهاي ساختار گردشگري هر مکان به ويژگي
هاي  هاي مکاني خود و از طرف ديگر متأثر از ويژگي جاذبه ماهيت، تنوع، نقش و کارکرد

: 9713)مؤمني و همکاران، استاجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ساکنين محلي و گردشگران 
تفاوت . معني شادي براي گردشگران احتماالً با شادي ساکنان يک مقصد گردشگري م(93

(، اما Lohmann & de Bloom,2015: 6است که بايد بيشتر مورد بررسي قرار گيرد)
چيزي که مهم است اين مسأله است که شادي مردم يک مقصد در شادي محيط و در 

 ميمستق که اثراتکنند (، بيان مي2091)9چن و لينتيجه شادي گردشگران مؤثر است. 
 تيرضا به شدت تحت تأثير يمرتبط با شاد ياهسازهبر  خدمات تيفيکو  مقصد ريتصو

گردشگران قرار دارد. بنابراين گردشگران تمايل دارند به جاهايي سفرکنند که در آنجا تجربه 
 يگردشگر يِشاد ةکنندنييهنوز عوامل تع يدر گردشگر شاديمطالعات مثبت داشته باشند. 

 ينشان داده که شاد ياند، اگر چه مطالعات تجربنکرده ييمقصد را شناسا کيدر 
 :Chen & Li,2018) متفاوت است ،خاص مقصد يگردشگر تيفعالبا توجه به  انگردشگر

258).  

                                                           
1 Chen & Li 
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ريزي و طراحي شهري اي مهم در برنامهبا توجه به اينکه شادي در شهرها به مقوله
ي تواند در ايجاد شهرِ شاد سهمي داشته باشد، ضرورتبديل شده، لذا توجه به عواملي که مي

هاي اقتصادي و اجتماعي ريزي(. ضرورت شادي در برنامه1: 971۵است)رضايي و همکاران،
ها به باال بردن سطح شادي در جامعه توجه دهد. اگر دولتها نيز خود را نشان ميدولت

وري بيشتر ترند و اين موضوع در نهايت باعث بهرههاي خود موفقکنند، در اجراي برنامه
 ،هايي که عملکرد خوبي دارنددولت(. 2: 9714واهد شد)دويران و محمدي،افراد جامعه خ

دهند و اقدامات مؤثر و جامعي ها در سطح جامعه را کاهش ميعدالتيها و بينابرابري
هاي گوناگوني را تواند فرصتشهر مي .بندندکار ميافزايش سطح متوسط شادي به جهتدر

در جغرافياي (. 29: 9714 وزيري،)شهروندانش قرار دهدبراي تجربه شادي و نشاط در اختيار 
؛ هاي اقتصادي دانستجش نابرابرينتوان فقط محدود به سيعدالتي را نمعدالت و بي نو

عدالتي در فضا و عدالت و بي يادي در جامعة انساني استنچراکه فضا يک بعد اساسي و ب
-هب دمات شهريخاصر و ني عفضايي کالبد ظور توزيعنشهرسازي م در. شودنمايان مي

هاروي نياز را  .با نياز شهروندان در هر محله و ناحية شهري استناسب صورت متعادل و مت
(. 9۵1: 9713)طهماسبي زاده و همکاران،لت معرفي کرده استداوان مهمترين معيار عنعبه

ري مديريت شه ريزي ودمات اساسي در برنامهخوان ننيازهاي اساسي که امروزه تحت ع
 .(27: 9716)پورمحمدي،قرار گيرد عدالت فضاييجش ناي سنمب تواندمي ،اندمطرح شده

سرزندگي در فضاهاي عمومي رابطة مستقيمي با دسترسي شهروندان به اين فضاها دارد. 
-مي بآن را يکي از خصوصيات شهر خو« بحريني»اهميت دسترسي تا جايي است که 

 (.207: 9717داند)بحريني،

هاست. ه عدالت اجتماعي، توسعه به معناي وجود امکانات و توزيع عادالنه آناز ديدگا
دهندة جامعه شهري از مصاديق بارز انتظام، انسجام و تعادل بين مجموعه عناصر تشکيل

رود. شمار مييافتگي و از جمله سازوکارهاي اصلي پيشرفت و شکوفايي جوامع بهتوسعه
لسه روابط و مناسبات اجتماعي آن فاقد تعادل نسبي توان گفت شهري که سبنابراين مي

هاي شهر سالم را ندارد و ناگزير در گذر طور نابرابر و ناهمگون رشد کند، خصيصهباشد و به
منظور برقراري (. به2: 9713افتد)مواليي هشجين و همکاران،زمان به سراشيبي زوال مي
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زمينة شناخت وضعيت موجود شهر و در تعادل و توازن در هر شهر الزم است مطالعاتي در 
زدايي و توزيع عادالنه امکانات و خدمات صورت گيرد تا ها و محروميتجهت رفع نارسايي

 بتوان گامي در جهت تحقق شهر شاد برداشت.

-زيست/  ازهاين هينظرپردازد، ترين نظرياتي که به ارتباط مکان با شادي مييکي از مهم

 ينيع طياز شرا يناشرا  اين نظريه شادي. (Veenhoven,2014: 3645)است يريپذ
عيني مثل شرايط محيط  طيکند که بهبود شرايم بيانو داند مي ازهاينن و برآورد يزندگ

ي مشکالت ليبه دل شهرهااز  ياريخواهد شد. بس يشتريب شاديمنجر به  شهري و کالبدي
جهات قابل  ياريفق از بسمو يشهرها ي. اما حتستندينپذير زيست تيمانند فقر و جنا

. مواجه هستيمدر شهرها  و فضاهاي تفريحي عتيبا کمبود طب نيهمچن. ستنديسکونت ن
. داشته باشند ي بزرگخصوص در شهرهاهب يتوانند مسکن خوبيسرانجام، اکثر مردم نم

کنند. رفت و يرفت و آمد م يکنند و ساعات طوالنيم يزندگ هيدر حاش ييدر جا گريد يبرخ
 يهاکمتر از مکانبزرگ  ي. شهرهادهدرا کاهش مي شادياست که  عاملي نيد بدترآم

 قابلاکثر مردم کمتر  يتر، شهرها براقيعبارت دقهستند. به ي کردنکوچک قابل زندگ
عنوان يک عامل مهم در بنابراين دسترسي به امکانات و خدمات شهري به. هستند رشيپذ

 يازهاين ياز مواقع، وقت يدر بعضشود. ان محسوب ميپذيري شهرها و شادي شهروندزيست
 صرف هزينه ،بيترت نيهمشود. بهينم شتريب شاديباعث  شتريب لشود، پويبرآورده م هياول

 افت؟يدست  داريپا شاديتوان به يچگونه م نيبنابرا .است شادي ديخر يبرا فيضع يروش
خانه و عنوان مثال، )بهرا  زهاينه چ ،(مراکز تفريحي ،التي)مثالً تعط ميتجربه بخر ديما با

براساس اين نظريه بايد فضاهايي براي  .(Okulicz-Kozaryn,2015:9) (ماشين لوکس
هاي شهري گذراندن اوقات فراغت مردم و گردشگران به وجود آورد و امکانات و زيرساخت

  طور متعادل در سطح شهر به ويژه شهرهاي بزرگ ايجاد نمود.را به
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 مدل مفهومی پژوهش؛ مأخذ: نگارندگان. -1شکل

 هاها و روشداده

در اين پژوهش، روش تحقيق از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش انجام پژوهش، 
هاي سالنامه آماري شهر شيراز، هاي پژوهش، براساس دادهداده تحليلي است. –توصيفي 

هاي نشان، افزارکاني موجود در نرمروزرساني آنها براساس اطالعات مهاي موجود و بهنقشه
متغيرهاي مورد استفاده در اين  آوري شده است.ارث و برداشت ميداني جمعبلد، گوگل

 ( آمده است.9پژوهش در جدول)

 گانة شهر شیراز 11متغیرهای مورد استفاده در سطح بندی توسعه مناطق  -1جدول 

 هاگويه متغيرها کد متغير شاخص ها 

 
 

شاخص هاي 
 گردشگري

 
 جاذبه ها

 
a1 هاي گردشگريدرصد سهم هر منطقه از جاذبه 

 فرهنگي-تاريخي

 مذهبي

 طبيعي

 
 مراکز

 
a2 

 درصد سهم هر منطقه از مراکز پذيرايي
 )با احتساب وزن(

 رستوران

 سفره خانه
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 هاگويه متغيرها کد متغير شاخص ها 

 فست فود پذيرايي

 کافي شاپ

 
 مراکز اقامتي

 

a3 

 

 ه از مراکز اقامتيدرصد سهم هر منطق
 )با احتساب وزن(

 هتل

 هتل آپارتمان

 مهمانپذير

 فضاي سبز سرانه فضاي سبز )مترمربع( a4 فضاي سبز

   
 حمل و نقل 

a5 هاي مسافرتيآژانس هاي مسافرتيسهم هر منطقه از آژانس 

a 6  پارکينگ هزار نفر 90پارکينگ به ازاي هر 

a 7  جايگاه سوخت هزار نفر 90به ازاي هر جايگاه سوخت 

a8 آسفالت متراژ آسفالت به ازاي هر نفر 

  مراکز درماني

a9  هزار نفر90تعداد مراکز درماني به ازاي هر 

 بيمارستان

 درمانگاه

 مراکز تجاري هزار نفر 90مراکز تجاري به ازاي هر  a10 مراکز خريد

 a11 مراکز مذهبي
 

 هزار نفر90اکز مذهبي به ازاي هر تعداد مر

 مساجد

 امامزاده ها

 حسينيه ها و تکايا

 
مراکز 

فرهنگي 
 ورزشي

a12 
 

 90ورزشي به ازاي هر  -تعداد مراکز فرهنگي 
 )با احتساب وزن(هزار نفر

 فرهنگسرا

 کتابخانه

 سينما

 سالن ورزشي

 
 

شاخص هاي 
توسعه 
 شهري

 تراکم جمعيت تراکم جمعيت)نفر در هکتار( a13 جمعيتي

a14 )بعد خانوار بعد خانوار )نفر 

 

 

 آموزشي

 

 

a15  هزار نفر  90تعداد مراکز آموزشي به ازاي هر 
 )با احتساب وزن(

 مدارس ابتدايي

 راهنمايي

 متوسطه

 دانشگاه ها

 نشانيايستگاه آتش ار نفرهز 90نشاني به ازاي هر ايستگاه آتش a16 خدماتي

 پروانه ساختماني نسبت صدور پروانه هر منطقه به شيراز  a17 اقتصادي

a18  )بودجه عمراني سرانه بودجه عمراني هر شهروند)هزار ريال 

a19 درآمد شهرداري درصد تحقق درآمد شهرداري 

داري از امکانات و بندي مناطق شهر شيراز براساس برخورها و سطحبراي تحليل داده
افزارهاي خدمات مورد بررسي از روش تاکسونومي عددي، واسپاس و ماباک و نرم

Taxonomy Solver،WASPAS وExcell هاي استفاده شده است. هر سه روش از روش
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پردازند. متغيرها براساس ها ميبندي گزينهمعياره هستند که به سطح گيري چندتصميم
دهي شدند. در نهايت براساس وزن نهايي به دست آمده براي نروش آنتروپي شانون وز

 بندي نهايي مناطق انجام شد. هرمنطقه و ميانگين ترکيبي آنها رتبه

 روش تاکسونومی عددی اصالح شده

گيري چندمتغيره است که براي هاي تصميمتکنيک تاکسونومي عددي يکي از روش
بندي آن عناصر به ي تاکسونوميک و درجههاي بين واحدهاها و نزديکيارزيابي شباهت

رود و يک کار ميها بهبندي گزينهرود. همچنين در اولويتکار ميهاي تاکسونوميک بهگروه
(. 994: 9712سبکبار و همکاران، دهد )فرجيها ارايه ميدرجة کامل براي ارزيابي گزينه

يافتگي مناطق بندي براي تحقق توسعههاي علمي ردهتاکسونومي يکي از شيوه
 يهاشاخصو   متغيرها همه تاکسونوميروش (. در 939: 9719است)ساروخاني و همکاران،

بنابراين در اين پژوهش از روش  .شوندهم جهت در نظر گرفته مي وزن و هم ،نتخابيا
مکان شود و هم اتاکسونومي اصالح شده که در آن هم جهت متغيرها در نظر گرفته مي

مراحل (، استفاده شده است. 9712دهي به متغيرها وجود دارد)فرجي سبکبار و همکاران،وزن
 اصلي اين روش عبارت است از:
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WASPAS مدل ارزیابی تولید وزنی تجمعی
1 

بار توسط  نياست که اول ارهيچندمع يريگميتصم نينو يهاروشاز  WASPASروش 
مدل )WSM از دو مدل يبيترک روش نيا .ارائه شد 2092در سال و همکاران   زاوادسکاس
در مقايسه با نتايج تر قيدق يجيکه نتا است( يمدل ضرب وزن) WPM( و يمجموع وزن

دهد. در ادامه مراحل اصلي اين روش ارايه شده ها ميشقبل از ترکيب اين رو
  .(Zavadskas,2013: 3است)

 
MABAC  هچندنگرش یمرز یبیمحدوده تقر سهیروش مقا

2
 

 يبنداست که جهت رتبه ارهيچند مع يريگميتصم يهاروش نيدتريروش ماباک از جد
. ، ارائه شد(209۵ط پاموکار و کرويک)بار توس نيروش اول نيا. شوديها استفاده منهيگز

 (. Pamucar & Cirovic,2015: 3019 )است ريروش، به صورت ز نيمراحل ا

                                                           
1 Weighted Aggregated Sum Product Assessment 

2 Multi-Attributive Border Approximation Area Comparison 
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 یافته های پژوهش

هايي که ارتباط مستقيم ناطق شهر شيراز براساس برخورداري از شاخصدر اين قسمت م
-درصد جاذبه 60بندي شده است. بيش از سطح Arc GISافزار با گردشگري دارند، در نرم

( و 17/91)%  7واقع شده است. بعد از آن مناطق  1هاي مورد بررسي شهر شيراز در منطقة 
واقع شده است. بعد از  1مراکز اقامتي نيز در منطقة  % از 40( قرار دارند. حدود 0۵/94)%  2

 اند. متمرکز شده 7و 9آن به ترتيب مراکز اقامتي در دو منطقة 

 

 های گردشگریسطح بندی مناطق شهر شیراز براساس میزان برخورداری از کاربری -3شکل 



 

 

 

 

093  34ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

اند، سپس متمرکز شده 9در منطقة  هاي مسافرتي شهر شيراز% از آژانس۵0بيش از 
در سطح سوم قرار دارد و بقية  1% قرار دارند. منطقة 63/94% و 96با ميزان  6و  7مناطق 

واقع  1% از مراکز اقامتي شهر شيراز در منطقة 40مناطق جزء سطح محروم هستند. حدود 
قرار دارند.  2نطقة % در م92و بيش از  7% در منطقة 20، حدود9در منطقة  ۵/22اند. % شده

 بقية مناطق از نظر مراکز اقامتي جزء مناطق نسبتاً محروم و محروم هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سطح بندی مناطق شهر شیراز براساس میزان برخورداری از کاربری های شهری -4شکل 

در بهترين وضعيت از نظر ميزان  90و  1، 7، 6از نظر برخورداري از فضاي سبز، منطقة 
نيز در بدترين وضعيت قرار دارند. از  1و  ۵، 2رخورداري از فضاي سبز قرار دارند. مناطق ب

و  7در سطح برخوردار و مناطق  1و  9نظر برخورداري از مراکز فرهنگي و ورزشي، مناطق 
در سطح نسبتاً برخوردار قرار دارند. بقية مناطق در سطوح نسبتاً محروم و محروم قرار  6
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تري نسبت به ساير از نظر ميزان پارکينگ در وضعيت مناسب 9و سپس  1 دارند. منطقة
مناطق برخوردارند. همچنين اين دو منطقه از نظر ميزان برخورداري از مراکز تجاري در 

تري سطح برخوردار و نسبتاً برخوردار قرار دارند و به نسبت ساير مناطق در وضعيت مناسب
 قرار دارند.

 هاتحليل داده

ارايه  7در جدول   هاي انجام شده رتبة مناطق براساس ضرايب هر مدلتحليل نتايج
بندي بندي و سطحهاي مورد استفاده رتبهشده است. درنهايت مناطق براساس ميانگين روش

 شدند. 

 
 سطح بندی مناطق شهر شیراز براساس شاخص های توسعه شهری و گردشگری -5شکل 

ک از مناطق شهر شيراز جزء سطح برخوردار قرار براساس نتايج مشخص شد که هيچ ي
در سطح سوم قرار دارند.  90و  6، 7، 2نسبتاً برخوردار است. مناطق  1و  9گيرد. مناطق نمي

هاي ترين سطح و جزء مناطق محروم از نظر شاخصدر پايين 99و  1، 3، ۵، 4مناطق 
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شود، هر مشاهده مي شوند. همانطور که در نقشهتوسعة شهري و گردشگري محسوب مي
در رتبة اول و دوم،  9و  1شوند؛ منطقة تر ميشويم، مناطق محرومچه از مرکز دور مي

هاي باالتر و سپس و مناطق شمالي در رتبه 7و  2شامل منطقة  1مناطق پيرامون منطقة 
 اند.تر قرار گرفتههاي پاييناي در جنوب و شرق در رتبهمناطق حاشيه

 ی مناطق شهر شیراز براساس شاخص های توسعه شهری و گردشگریسطح بند -2جدول

  ضريب مناطق

TAXONOMY 
 رتبه

ضريب 
WASPAS  

رت
 به

 ضريب

MABAK 

رت
 به

ميانگين 
1مدل 7  

رتبه 
 نهايي

9 411/0  2 24/0  2 269/0  2 79/0  2 

2 347/0  ۵ 99/0  ۵ ۵1/0-  ۵ 9/0  ۵ 

7 69۵/0  7 91/0  7 014/0  7 22/0  7 

4 104/0  99 0۵/0  90 92۵/0-  99 07/0  99 

۵ 311/0  1 06/0  1 993/0-  1 04/0  1 

6 646/0  4 94/0  4 0۵2/0  4 91/0  4 

3 102/0  90 0۵/0  99 92/0-  90 04/0  90 

1 7/0  9 69/0  9 623/0  9 64/0  9 

1 311/0  3 03/0  3 011/0-  3 0۵/0  3 

90 3۵/0  6 01/0  6 033/0-  6 01/0  6 

99 109/0  1 06/0  1 90۵/0-  1 0۵/0  1 

 گیریبحث و نتیجه

(، کرکل 2096(، رن لوئيس و همکاران)2093تحقيقات پيشين شامل سماواتي و رنجبر)
(، بررتون و 2099)همکاران(، ليدن و 2094(، کلوتير و همکاران)2096و همکاران )

(، 9714)سماواتي(، 971۵و همکاران) حبيبي(، 9713و رنجبر) سماواتي(، 2001همکاران)
هاي توسعه شهري بر شادي را بررسي و تأييد ها و زيرساختذاري کاربريارتباط و اثرگ

عنوان يک عامل (، عدالت فضايي به9714همچنين براساس پژوهش قنبري) اند. نموده
پور و هاي قلياثرگذار بر شادي و نشاط اجتماعي شناخته شده است. پژوهش

(، ارتباط بين 2097ون )مک کب و جانس ،(209۵(، لهمان و دي بلوم)2096همکاران)

                                                           
ت بهتر مدل ديگر هرچه به صفر نزديک تر باشد نشانگر وضعي 2مقدار مدل تاکسونومي عددي اصالح شده برعکس  9 

 هاي مورد استفاده از معکوس تاکسونومي استقاده شده است.منطقه است. بنابراين براي محاسبه ميانگين روش
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اي ديگر به بررسي اند. باتوجه به اينکه نگارندگان در مقالهگردشگري و شادي را تأييد کرده
اند، در عوامل ذهني و عيني مؤثر بر شادي شهروندان شيراز به تفکيک مناطق پرداخته

ه هاي توسعپژوهش حاضر به بررسي وضعيت موجود مناطق شهر شيراز از نظر زيرساخت
ريزي براي هرمنطقه هاي برنامهشهري و گردشگري پرداخته شده است. در نهايت اولويت

-ها ارايه شده تا گامي به سوي توسعة شهري و گردشگري شيراز بهبراساس وضعيت آن

اي که توسط در مطالعهعنوان عاملي براي شادي شهروندان و گردشگران برداشته شود. 
يافتگي نواحي شهر شيراز نجام شده به سنجش توسعه(، بر روي شيراز ا9712رئيسي)

منطقه است. در  99منطقه بوده و در زمان حاضر  1پرداخته شده که در آن زمان شهر شيراز 
بندي هاي عيني و ذهني مختلفي استفاده شده و در نهايت صرفاً به سطحآن مقاله از شاخص

ه شده و راهکار خاصي براي بهبود ها پرداختيافتگي آنسطح از نظر توسعه 90نواحي در 
 ۵هاي اين پژوهش، بافت تاريخي در سطح شرايط نواحي ارايه نشده است. براساس يافته

(، در 1يعني سطح متوسط از نظر توسعه يافتگي قرار گرفته، اما در پژوهش حاضر اين منطقه)
هاي شهري و تيافته و در واقع بهترين سطح از نظر زيرساخسطح دوم يعني نسبتاً توسعه

هاي مورد گردشگري نسبت به ساير مناطق قرار دارد که اين به دليل تفاوت در شاخص
اند. در هر دو تمرکز يافته 1ها و مراکز اقامتي در منطقة بررسي است و اينکه بيشترين جاذبه

ويژه جنوب و شرق شيراز جزء مناطق محروم قرار دارند. نوآوري اي بهپژوهش نواحي حاشيه
پژوهش حاضر اين است که با توجه به رويکردي متفاوت عدالت فضايي از طريق دسترسي 

عنوان عاملي مهم در تحقق شهر هاي گردشگري بهها با تأکيد بر کاربريمناسب به کاربري
اند. در نهايت عالوه بر بندي شدهشاد مورد بررسي قرار گرفته و مناطق براين اساس سطح

نتايج ريزيِ هر منطقه پرداخته شده است. هاي برنامهراية اولويتبندي مناطق به اسطح
هاي مورد بررسي پژوهش حاضر نشان داد که هيچ يک از مناطق شهر شيراز از نظر شاخص

هاي مختلف عدالت رعايت نشده در سطح برخوردار قرار ندارد. همچنين از نظر توزيع کاربري
اند. بنابراين بهتر است براساس اين متمرکز شدهها در برخي مناطق شهري و بيشتر کاربري

اي باشد که در ساير گونههاي جديد بههاي آينده در جهت ايجاد زيرساختريزيتوزيع برنامه
ها توسعه يابد و عدالت توزيعي رعايت شود تا همه مناطق از نظر مناطق اين زيرساخت
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-اين توزيع به ويژه براي کاربريهاي مختلف در وضعيت مناسبي قرار گيرند؛ البته شاخص

هاي گردشگري، براساس نياز هر منطقه است. بر اين اساس براي توسعة گردشگري و 
هاي تعيين شده در ها براي هر منطقه برمبناي اولويتريزيتحقق شهر شاد الزم است برنامه

ز جدول زير باشد که در آن متغيرهاي اثرگذار بر تعادل بخشي به فضاي شهري شيرا
 مشخص شده است.

 ریزی شهر شاد به تفکیک مناطق شهری شیراز موضوعی برنامه –اولویت بندی موضعی  -3جدول 

 اولويت پنجم اولويت چهارم اولويت سوم اولويت دوم اولويت اول مناطق

9 - - 
 مراکز آموزشي
 جايگاه سوخت

 - نشانيايستگاه آتش

2 
 آژانس مسافرتي
 مراکز درماني

 

کاهش تراکم 
 جمعيت مسکوني
افزايش سرانه 

 فضاي سبز

 مراکز پذيرايي
 مراکز اقامتي

سرانه بودجه 
 عمراني هر شهروند

افزايش تحقق 
 درآمد شهرداري

 مراکز فرهنگي
افزايش متراژ 

 آسفالت

7 - 
 اقامتي

 آژانس مسافرتي

 کاهش تراکم جمعيت
و کاهش حاشيه 

 نشيني

 مراکز آموزشي
 جايگاه سوخت

افزايش سرانه 
 عمرانيبودجه 

4 

کنترل تراکم 
 جمعيت

افزايش سطوح 
 آسفالت

افزايش سرانه 
 بودجه عمراني

 مراکز اقامتي
 مراکز فرهنگي

 افزايش پارکينگ
 آتش نشاني

 مراکز درماني
سرانه فضاي 
سبز افزايش 

 درآمد شهرداري

۵ 
 

ايستگاه آتش 
 نشاني

افزايش متراژ 
 آسفالت

 سرانه فضاي سبز
 مراکز اقامتي

بودجه افزايش سرانه 
عمراني، افزايش 
 درآمد شهرداري

 - مراکز پذيرايي

6 - 
 مراکز اقامتي
 مراکز آموزشي

- 
 آژانس مسافرتي

 

 مراکز تفريحي
 جايگاه سوخت
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3 
 -مراکز فرهنگي
 -مراکز تجاري
 پارکينگ

 مراکز درماني
 مراکز پذيرايي

 افزايش متراژ آسفالت
- 

-ايستگاه آتش

 نشاني

1 
سرانه فضاي 

 سبز
 وزشيمراکز آم

- 
کنترل تراکم 

آژانس  -جمعيت
 مسافرتي

افزايش متراژ 
 آسفالت

 جايگاه سوخت

1 - 
 مراکز تجاري

 پارکينگ
 - مراکز فرهنگي مراکز درماني

90 
 مراکز اقامتي
 مراکز پذيرايي

 آژانس مسافرتي

جايگاه سوخت 
نشاني آتش

افزايش تحقق 
 درآمد شهرداري

 - مراکز تجاري پارکينگ

99 
افزايش تحقق 
 درآمد شهرداري

افزايش سرانه 
 بودجه عمراني

 سرانه فضاي سبز فرهنگيمراکز 

کنترل تراکم 
ايجاد  -جمعيت

 -مراکزآموزشي
 -درماني

 پارکينگ
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 منابع 

(، بررسي تأثير ميزان سرماية فرهنگي در ميزان 9710اقليما، مصطفي و اعظم ابراهيم نجف آبادي)-
، پژوهشگاه پژوهی فرهنگیجامعهدر شهر اصفهان، ساله(  24تا 9۵احساس شادي زنان جوان )

 .9-24علوم انساني و مطالعات فرهنگي، سال دوم، شمارة اول، 

کنندگان و تحلیل فضاهای شهری: در رابطه با الگوهای رفتاری استفاده(، 9712بحريني، حسين)-

 ، چاپ نهم.سسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهرانؤم، بطی برای طراحیضوا

(، گزارش نهايي طرح پژوهشي تدوين سند راهبردي ارتقاء نشاط و شادابي 971۵بخشي، حامد)-
هاي شوراي هشکده گردشگري جهاد دانشگاهي، مرکز پژوهششهر مشهد، مجري طرح: پژو

 اسالمي مشهد. 

 .سمتانتشارات تهران: ، ریزی کاربری اراضی شهریبرنامه، (9716)حمدورمحمدي، مپ-

شناختی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی  تحلیل جامعه(، نشاط اجتماعي؛ 9712فر، ريحانه)تميزي -

فرهنگي، دفتر چهارم، انتشارات دفتر تبليغات حوزة  هاي رصد ، سلسله پژوهششهر اصفهان
 علمية قم.

(، سنجش و ارزيابي سرزندگي فضاهاي 971۵حبيبي، کيومرث، نسترن، مهين و مهرداد محمدي)-
عمومي شهري و نقش آن در ارتقاي زندگي جوانان)مورد شناسي: خيابان نظر شرقي شهر 

 .969-910، 91مارة ، شایمنطقه –جغرافیا و آمایش شهری اصفهان(، 

(، طراحي شهري با رويکرد ايجاد شادابي و نشاط شهري 9714دويران، اسماعيل و جميله محمدي)-
کنفرانس خيابان سعدي وسط(، -با توجه به فرهنگ شهري)محدوده مورد مطالعه: شهر زنجان

، مؤسسه معماري و شهرسازي هاي معماري، شهرسازي و مديريت شهريساالنه پژوهش
 .9ن راه مهرازي، دورة سفيرا

راه عاملي براي ايجاد شهر شاد، (، پياده971۵رضايي، فاطمه و ذوالغياث، محب و مريم رضايي)-
، هاي اخير در مهندسي عمران، معماري و شهرسازيسومين کنفرانس بين المللي نوآوري

 تهران.

https://www.gisoom.com/book/1942848/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1942848/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C/
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گي نواحي شهر جستاري در سنجش توسعه يافت(، 9714رئيسي) محمدمنانرئيسي، اسماعيل و -
 .971-929، 29، شمارة 6، دورة پژوهش و برنامه ریز شهری، شيراز

(، تاکسونومي عددي و کاربرد آن در 9719زاده)ساروخاني، باقر، توکلي واال، ژاله و عباس رستم-
.سالنامه آماري شهر 939-914، 9، شمارة 4، دورة شناسی تاریخیجامعهتحقيقات اجتماعي، 

 .9716شيراز، 

 ة: محدودينمونه مورد)شهر تهران يهاراهادهيدر پ يشاد تيفيک ءارتقا(، 9714اواتي، سحر)سم-
نامه کارشناسي ارشد، استاد راهنما: احسان رنجبر، استاد مشاور: ، پايان(تهران يخيمرکز تار ادهيپ

 ي.دانشکده هنر و معمار ،مدرس تيدانشگاه ترباسداهلل نقدي، 

بازشناسي عوامل مؤثر بر شادي در فضاهاي عمومي (، 9713بر)سماواتي، سحر و احسان رنج-
، فصلنامه مطالعات شهری(، راه مرکز تاريخي تهرانمطالعه موردي: محدوده پياده) شهري
 .7-93، 21شماره 

(، تحليلي بر ميزان 9712شمس الديني، علي، ملکي، سعيد و محمدرضا اميري فهلياني)-
زيست شهري با تأکيد بر دسترسي به سرزندگي محيط رضايتمندي شهروندان از پايداري و

، (، فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهریخدمات شهري)نمونه موردي: شهر نورآباد ممسني
 .۵7-30سال اول، شمارة چهارم،

(، تحليل سطح برخورداري از 9713الحسيني، احمد و صفر قائدرحمتي)زاده، فرشاد، خادمطهماسبي-
، 2، سال شانزدهم، شمارةایمجله جغرافیا و توسعه ناحیهاي، ياس محلهخدمات عمومي در مق

 .9۵7-931، 79شماره پياپي: 

گيري تاکسونومي (، اصالح مدل تصميم9712فرجي سبکبار، حسنعلي، وزين، نرگس و علي بدري)-
 .997-97۵، 21، سال سيزدهم، شمارة نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیاییعددي، 

در  يشهر يحاکم بر فضاها يو طراح يزيرنقش اصول برنامه يشناسبيآس(، 9714منيره)قنبري، -
نامه کارشناسي ارشد، استاد پايان ،(رجنديشهر ب ي:شهروندان)مطالعه مورد ينشاط عموم جاديا

دانشکده  ي،سبزوار ميدانشگاه حکراهنما: سيد هادي حسيني، استاد مشاور: حسين قدرتي، 
 .ايجغراف
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تهران: انتشارات  ،"هاي تجربيي، رويکردهاي نظري و يافتهشادمان" (،9712)سيدمحسن موسوي،-
 ، تهران، انتشارات پيام نور، چاپ ششم.جغرافیای شهری ایران(، 9716. نظريان، اصغر)تيسا

(، تحليلي بر توسعه 9713مواليي هشجين، نصراهلل، معتمدي مهر، اکبر و عليرضا دانش نظافت)-
شهري رشت با استفاده از تکنيک تاپسيس و آنتروپي شانون، مهندسي يافتگي مناطق 

 .9-94، 4جغرافيايي سرزمين، دورة دوم، شمارة 

(، ساختار و کارکرد گردشگري 9713مؤمني، مصطفي، صرافي، مظفر و محمد قاسمي خوزاني)-
، 6 ، دورةجغرافیا و توسعهمذهبي  فرهنگي و ضرورت مديريت يکپارچه در کالنشهر مشهد، 

 .99-97،71شماره 

(، ارزيابي توسعة فيزيکي شهر شيراز با تأکيد بر 9711نظريان، اصغر، کريمي، ببراز و احمد روشني)-
 .۵-91، 9، سال اول، شمارة فصلنامه جغرافیایی چشم انداز زاگرسعوامل طبيعي، 

هاي بررسي شاخص(، 9714، حاجلو، نادر، علي، رضايي شريف و صدف کرامتي)وحيد وزيري،-
نشریه (، شهر اردبيليک منطقه )کننده مفهوم شادي در طراحي پاتوق هاي شـهريتعيين
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