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 چکیده 

. در آستانه ورود به هزاره سوم، تحولات بسيار سريعي در جوامع بشري صورت گرفت که جدا از منافع، آسيب هايي جدي نيز به همراه داشته است
هاي رويکرد  حولات  انقلاب صنعتي و تاثيرات ناشي از آن بوده است. در اين بين يکي از دهد که موتور اصلي اين تمي شواهد موجود نشان اسناد و

که از نظر زمين غير مخرب، مناسب، اقتصادي و از اي يعني توسعه؛ اخير، رويکرد توسعه پايدار استهاي در دههها اساسي جهت مقابله با  نابساماني
شود که تمامي ابعاد آن يعني: اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و کالبدي مي سعه پايدار زماني حاصلنظر اجتماعي قابل پذيرش باشد، در واقع تو

-پايدار ايجاد شود. بر اين اساس هدف از اين تحقيق درگام نخست  اولويت بندي شاخص و معيارهاي موثر در پايداري محيط مسکوني و سکونتگاه

و معيارها رتبه بندي مناطق شهر تبريز انجام شده است. فرايند تحقيق بدين گونه ها فاده از اين شاخصدر گام بعدي با است؛ انساني بوده استهاي 
نظر کارشناسان از طريق پرسشنامه جمع آوري شده  سپس با استفاده از تحليل  فرايند سلسله مراتبي فازي وزن شاخص و معيار است که ابتدا 

اولويت نخست را در  200/1آنتروپي وزن مناطق حاصل شده است. براين اساس بعدکالبدي با وزن  مشخص گرديد، در نهايت با استفاده ازروش
 در اولويت بعدي قرار دارند. 191/1و 055/1، 502/1بعد اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي به ترتيب با وزن ؛ پايدار شهر تبريز بدست آورده است

باامتياز  0منطقهدر بعد اقتصادي انجام شده است که  به ترتيب ها روي مناطق ورتبه بندي آن و معيار موثرهاي در اين تحقيق همچنين شاخص
هاي رتبه  60/59با امتياز  5ودر بعدکالبدي منطقه  59/00امتياز  با 6، دربعد زيست محيطي منطقه 53/3با امتياز 0منطقه ، دربعداجتماعي00/6

 نخست را در اين بررسي بدست آورده اند.

 هاشاخص، فازي، تکنيک آنتروپي AHPمحيط مسکوني، پايداري، روش، اولويت بندي :گان کلیدیواژ

 

 مقدمه

تحولات بسيار سريعي در جوامع بشري صورت گرفت که علاوه از منافع، آسيب هايي جدي نيز به همراه ، در آستانه ورود به هزاره سوم
موتور اصلي اين تحولات  انقلاب صنعتي و تاثيرات ناشي از آن بوده است زيرا به دنبال دهد که مي منابع وشواهد موجود نشان. داشته است

به کارگيري ماشين در جوامع بشري و استفاده از وسايل الکترونيکي والکترونيکي حاصل ازاين انقلاب ازيک طرف شاهد سرعت گرفتن 
ناوري در توليد دارو و ابزار پزشکي تعداد مرگ و ميرها کاهش يافته مصرف منابع هستيم و از طرف ديگر با توسعه علم پزشکي و کاربرد ف

شهري  به خصوص شهرهاي کشورهاي –است و بدنبال آن ازدياد جمعيت  صورت گرفته است. با نرخ باروري بالا و مهاجرت روستا

                                                   
 :Tel:  -@gmail.com sm.medadi Email 09148864001                             ل()نويسنده مسئودانشگاه تبريز  جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشجوي دکتري.1
  استاد گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشکده برنامه ريزي و علوم محيطي، دانشگاه تبريز.5
 زيتبردانشگاه  ،يطيو علوم مح يزي، دانشکده برنامه رريزي روستايي، گروه جغرافيا و برنامهاستاد .9
 گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشکده برنامه ريزي و علوم محيطي، دانشگاه تبريز دانشيار.0
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رامون اين شهرها در درون خود شده اخير، به شدت گسترش پيدا کرده است و موجب بلعيده شدن روستاهاي پيهاي درحال توسعه دردهه
 است. درچنين وضعيتي شاهد به هم خوردن تعادل اکولوژيکي، زيست محيطي، اقتصادي، اجتماعي وهمچنين کالبدي درشهرها هستيم. 

متاتر از مدرنيسم، گسترش سريع شهرها و پيدايش  51و03اجتماعي واقتصادي قرن  –درسطوح شهري، با تحولات فرهنگي
(. توسعه 020: 0915رابه وجود آورده است)زياري، ها کالبدي آن-را موجب شده و تغييرات بنيادي را درساختار و سازمان فضايي کلانشهرها

تواند به عنوان تغييرات در کاربري زمين و سطوح تراکم با در نظر گرفتن ساکنان درزمينه مسکن، مي شهري به عنوان يک مفهوم فضايي
آغازين قرن بيستم بيشتر نظريات هاي (. در دههdarvish and et.al, 2016: 102، تغذيه ودسترسي بيان کرد)حمل ونقل، اوقات فراغت

 0356متمرکز بود. براين اساس، محله نخستين بار در سال اي حول موضوعاتي همچون تعيين محدوده و شناخت واحدهاي محيط محله
وي محله را با . ترافيکي و تامين ايمني براي نواحي مسکوني شهر نيويورک مطرح شداز کلرنس پري براي مواجه با بي قوارگي و ازدحام 

 (. 60، 0911تمام تسهيلات عمومي و شرايط موردنياز خانوار در جوار واحد مسکوني بود)پورمحمدي و مصيب زاده، 

کنترل توسعه ، شده است که از اهداف آن با نگاهي به اين اوضاع، رويکرد جديدي با مضمون توسعه پايدار در سطح بين المللي مطرح
وارده به محيط زيست است. با سيرتحولات هاي و زيانها و تعيين محدوديت براي آن است که در جهت رفاه جامعه انساني، کنترل آسيب

ار محيط زندگي است که رفع نياز به عنوان شرط لازم براي پايد، صورت گرفته در محدوده نظري  وعملي شهرها تحت تاثير پارادائم جديد
با توجه به نظريه توسعه پايدار با اطمينان تاکيد دارند اي نمايد. عدهمي رفاه فردي و کيفيت بالاي زندگي  نيز لازم و ضروري، علاوه از آن

 ,Elarian)که محيط زيست، اجتماع و موضوعات اقتصادي رابايد براي آينده غيرقابل پيش بيني محيط زندگي مورد توجه قرار گيرد

اقتصادي و با يک اجتماع شهري مناسب همراه هاي تواند پايدار باشد که محيط مسکوني سالم، به دور اززيانمياي توسعه . (13 :2012
با اي يکي ازمسائل مهمي که امروزه در شهرها مورد توجه قرار گيرد، مفهوم کيفيت زندگي است که ارتباط بسته. (ibid: 102باشد )

اما اين بدان معنا نيست که کيفيت زندگي . ممکن است که کيفيت زندگي نشان دهنده بعد اجتماعي توسعه پايدار باشد؛ ايدارداردتوسعه پ
با شرايط اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و حتي کالبدي رابطه  دهد بلکه کيفيت زندگي مي تنها شرايط اجتماعي را تحت تاثير قرار

نجا که پايداري نشان دهنده تعادل بين کيفيت محيط زيست، اجتماع، اقتصاد و کالبد است؛ سياست هايي که مهمي بر قرار است. از آ
در رويکرد . (Serag .El Din and et al, 2013: 87) راپايدار دانستها توان آنمي به سختي دهندمي کيفيت زندگي فردي راکاهش

گيرد. به طور کلي، مي حيطي و آستانه تحمل آن دربرابر شرايط مختلف مورد توجه قرارمهاي توسعه پايدار درهر منطقه با توجه به توان
      باشد، فرايندي که هدف آن  ايجاد يا تقويتمي هدف فرايند توسعه پايدار شهري دست يابي به وضعيت پايداري جوامع شهري

 (. 520: 0930و کالبدي شهر است)عبدالهي،  پايداري در زندگي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي هاي ويژگي

هاي بر اين مبنا، هدف از اين تحقيق درگام نخست اولويت بندي شاخص و ابعاد توسعه پايدار که در محيط مسکوني و سکونتگاه
است. سئوالاتي که  و معيار رتبه بندي مناطق شهري انجام شدهها انساني تاثير دارند پرداخته شده است؛ سپس با استفاده از اين شاخص

گانه شهر تبريز از لحاظ ابعاد مختلف توسعه پايدار همچون اقتصادي، اجتماعي، زيست 01در اين راستا مطرح است: آيا در سطح مناطق 
توسعه پايدار صورت گرفته است؟ هر هاي محيطي و کالبدي تفاوت وجود دارد؟  آيا توسعه محيط مسکوني شهر تبريز متناسب با سنجه

م از ابعاد توسعه پايدار به يک اندازه در توسعه شهر تاثير دارند؟ بر اين اساس اين تحقيق بر اين فرضيه استوار است که هر کدام از کدا
ابعاد توسعه پايدار به حالت يکنواخت ومساوي روي شهر تاثير دارند  و فرضيه دوم اينکه:  توسعه محيط مسکوني اين شهر متناسب با 

 02پرسشنامه هايي تهيه گرديد، در مرحله بعد نظر، پايدار صورت گرفته است. به منظور حصول نتيجه لازم توسعههاي سنجه
سپس با . آن جمع آوري شده استهاي نفرکارشناسان و خبرگان رشته برنامه ريزي شهري در زمينه ابعاد مختلف توسعه پايدار وشاخص

زوجي قرار گرفت، در ادامه وزن ماتريس در روش آنتروپي قرار داده شده و رتبه فازي  ماتريس  مقايسات  AHPکاربرد تکنيک تحليل 
 مناطق در ابعاد مختلف توسعه پايدار بدست آمده است. درزير به تعدادي از تحقيقات انجام شده دراين موضوع  شده است.
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درشهر اصفهان انجام داده ها ا کاربرد شاخص(؛ در تحقيقي با عنوان اولويت بندي توسعه پايدار شهري ب0935سپهوند و عارف نژاد)
 005/1دهد که توسعه پايدار اقتصادي با مي مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج حاصل نشانها جهت تحليل داده AHPاند. که روش

 داراي کمترين تاثير را در پايداري اين شهر داشته است. 56/1داراي بيشترين تاثير و پايدار زيست محيطي

(؛ در تحقيقي که بر روي عوامل موثر در پايداري زيست محيطي شهري انجام شده و براي تجزيه و تحليل 0930طفي و همکاران)ل
(، نسبت به ساير مناطق از نظر 0و9دهد که مناطق)مي استفاده شده است. نتايج آن نشان FVikorو  FAHPدر اين تحقيق از تکنيک 

 وبي قرار دارند. پايداري زيست محيطي در وضعيت مطل

با ارزيابي چند معياري بر روي يکسان سازي حمل ونقل عمومي  AHPدر بررسي با عنوان کاربرد روش ؛ (15100نوسل و سولکا)
 انجام داده اند که در آن بر استفاده از حمل و نقل عمومي، دوچرخه و پياده روي به منظور کاهش آلودگي هواي شهري تاکيد شده است. 

و تصميم سازي چند معياري درشهر رشت  AHP(؛ براي رتبه بندي پايدار شهري با استفاده از مدل5106آقا و همکاران ) ناصري جان
در سطح بالاي سطوح پايدار اجتماعي در اين شهر  162/1اين شهر با شاخص عددي  1دهد که منطقه مي انجام شده است. نتايج نشان

 قرار گرفته است.

 ادبیات نظری 

هاي فرم و عملکرد و فضاهاي آن تلاش غير متعارف زمان، فضا و فرهنگ  است که هويت، زندگي انسان، نظم و ترتيب در محيط
کند. زيباشناختي و رهبردهاي معماري وطراحي شهري که ازطريق مي آورد و آهنگ زندگي ايجادمي شهري منحصر به فرد پديد

شهري وهمچنين شکل دادن به يک تصوير مشخص، سهيم بوده هاي رهنگازفرايندهاي رسمي وغير رسمي درخلق فاي مجموعه
فضاي شهري حاصل و آيينه فکر، فرهنگ، هنر، طبيعت و منعکس کنده طيفي از . (0911شوند)استيوسنون، مي وهسته اصلي محسوب

 (.051: 0930و ايزدي،  مختلف ساخت شهري است) محمديهاي و نهادهاي انساني و نظريهها اهداف اجتماعي، فن آوري، ارزش

آيد، دراين ميان مي با اين اوصاف درنيمه دوم قرن بيستم با توسعه سريع و بدون کنترل  وابسته به زمين دربعد جهاني به وجود
درمباحث مهم بين المللي يافته است. محيط زيست شهري و کيفيت زندگي از مهمترين اي مسايل زيست محيطي جايگاه ويژه

-آلوده کننده در دهههاي توجه به مسايل زيست محيطي درجهان پس از تشديد فعاليت. مطرح شده اند 50ند که در قرن موضوعاتي هست

مشکلات زيست محيطي به يکي از اساسي ترين مسايل شهر امروز و . (9: 0930بوده است)نادري و همکاران،  0361و  0321هاي 
هاي حمل ونقل و فعاليت، راکه توسعه شهري ضرورتاً با تسلط ساختمان ها، صنايعحاصل تعارض و تقابل آن با محيطي طبيعي است. چ

اقتصادي بر فضاهاي طبيعي همراه است. اين تسلط به مرور زمان به شکل چيرگي شهر برطبيعت تغيير يافته است و زمينه ساز مشکلات  
بحث جدال انگيز توسعه پايدار با اولويت توسعه پايدار شهري کند که  قرن بيست و يکم مواجه با مي گسترده شهري شده است، لمن ادعا

(. در مباحث مربوط به رشد اقتصادي وتوسعه و ارتباط آن با مباحث محيط زيست وجوامع 0-5: 0935خواهد بود)ربيعي فر و همکاران، 
کند و بر عدالت اجتماعي، پيشرفت و مي که از محيط زيست حمايتاي انساني، مقدمه براي ايجاد پارادائم جديد توسعه شد، توسعه
سبب شده تا شهرها با تنگناهايي چون جدايي ، (. توسعه سريع010: 0935تعابيري مانند آن تاکيد دارد)خواجه شاهکوهي و همکاران، 

زندگي محل کار از سکونت، دوري از طبيعت، کاهش فضاهاي تفريحي و گذران اوقات فراغت، کاهش فضاهاي باز و درنهايت، عدم سر
(. تغييرات کالبدي و تحولات فضايي شهرها آن چنان سريع و شتابان عمل کرده است  که پس از اندک 011مواجه هستند) همانجا: 

سنتي و اصيل خود را ندارند بلکه بااصول نوين شهرسازي وانطباق بانظرات هاي اکنون شهرهاي کشور نه تنها توانايي حفظ ويژگي، مدتي
 (.99: 0919نيز حکمفرماست نمي باشد)نصيري، ها وهمچنين رشد وتوسعه آينده  آنها علمي نيزکالبد آن

اخير، رويکرد توسعه هاي دردههها اساسي جهت مقابله با آنهاي يکي از رويکرد، با توجه به ظهور مشکلات متعدد در شهرهاي بزرگ
غير مخرب، از نظر فني مناسب، از نظر اقتصادي بهينه و از نظر اجتماعي که از نظر زمين اي پايدار است. مفهوم توسعه پايدار، يعني توسعه

(. توسعه پايدار، توسعه و ارتقاي خدمات اساسي اجتماعي، اقتصادي و محيطي را براي 12: 0910قابل پذيرش باشد)نسترن و همکاران، 
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(. توسعه 011: 0939ه است فراهم آورد)افتخاري، سازاد، بدون آنکه محدويت وتهديدي براي نظام هايي که برآن وابستمي همه محقق
درجهت تحقق رفاه اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي سکونتگاه ها پايدار رويکردي جامع براي بهبود بخشيدن به کيفيت زندگي انسان

اصر جغرافيايي (. جهت جلوگيري از مشکلات لازم است که شناسايي دقيق عوامل وعن9: 0913انساني است)پورطاهري و ديگران 
انساني مطابق با هاي زيست محيطي در فرايند برنامه ريزي و انتخاب مکان استقرار، طراحي، ساخت و پويايي سکونتگاههاي وشاخص

-مي اقتصادي، اجتماعي و اکولوژيکيهاي سبب افزايش هزينهها پارامترهاي پايداري انجام گيرد. کم توجهي وگاهي بي توجهي به آن

 (. برخي  عوامل موثر  در جدايي گزيني فضايي شهر:556: 0930ايي و کمائي زاده، گردد. )رض

: اين عامل يکي از قديمي ترين و اساسي ترين عامل ايجاد تقسيمات فضايي و کالبدي است و با قدمت تاريخي هر شهر اجتماعی
 ارتباط دارد.

هاي وبه صورت تفاوت کندمي تقسيمات کالبدي وفضايي ايفا : اين عامل به عنوان مکمل عامل  اجتماعي نقش موثري دراقتصادی
(. يک اقتصاد محلي سالم اشتغال کامل براي تمامي افراد و 5-1: 0930يابد)نادري وهمکاران، مي طبقاتي دردرآمد وشغل درفضا تجلي

 .(Hashemi and siong, 2014: 1412)کند و ازعوامل افزايش ظرفيت همبستگي اجتماعي استمي سني فراهمهاي همه گروه

: پايداري محيطي براي اولين بار بوسيله بانک جهاني مطرح شد که عهده دار توسعه محيطي بود سپس توسعه محیطی زیست 
          محيط فيزيکي تعريفهاي پايدار محيطي را داشتن مهارت و حفظ ارزش دارائي  0پايدار محيطي از آن منتج شده است ساتون

حفظ منابع در سطوحي که توانايي نسل آينده را  دربرآورده کردن نياز هايشان سلب نکند وموجب حفظ و يا  همچنين؛ (Ibid)کندمي
             ارتقاي ظرفيت، کيفيت و انعطاف پذيري  اکوسيستم شود. اين شاخص از توسعه پايدار شهري موجب کاهش آلودگي محيط شهري

(. مشکلات زيست محيطي يکي از اساسي ترين مسائل شهر امروزي و حاصل تعارض و تقابل 03 :0935گردد)سپهوند و عارف نژاد، مي
 (  015: 0935آن با محيط طبيعي است)ربيعي فر و همکاران، 

: اين عامل به عنوان موثر در ايجاد تقسيمات شهر و شکل گيري سازمان فضايي شهري برآيند فضايي از عوامل اقتصادي و کالبدی
گيرد)نادري و مي به صورت طبيعي و مصنوعي اشکال گوناگون به خودها جتماعي است که فضاي شهري تحت تاثير آنا –فرهنگي

 و توقعات بهره برداران آن تعبيرها ( کيفيت محيط کالبدي به بخش ميزان قابليت محيط کالبدي براي برآوردن نياز1: 0930همکاران، 
 (20: 0930شود)معيني و اسلامي، مي

تواند مورد مي جه نهايي اينکه  توسعه پايدار شهري، تجديد  اساسي ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و حقوقينتي
توجه قرار دهد که هدف اش بهبودي فرايند شهرگرايي، شهرنشيني، بهسازي محيط شهري، سازماندهي اقتصاد شهر وتقويت سياسي، 

مفهوم پايداري درمحيط مسکوني  در حقيقت . (Nasiri and et al, 2016: 126است) اجتماعي و ابعاد فرهنگي زندگي شهري
اجتماعي و زيست محيطي شهري  است و درعين رفع نيازهاي اساسي مردم در جهت ارتقاي  –فضايي، اقتصادي  -ساماندهي کالبدي

و انسجام اجتماعي و اقتصادي عدلت محور و پايدار که شهر از لحاظ کالبدي و فضايي داراي فشردگي اي سطح زندگي شهروندان به گونه
آتي باشد)ربيعي فر و هاي نسلهاي واز نظر زيست محيطي قابل سکونت وزندگي و به حداقل رساندن صدمات به منابع و ظرفيت

 (. 000: 0935همکاران، 

 

 

                                                   
1  - Sutt0n 
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 مشخصات منطقه مورد مطالعه

برخوردار اي ر شمال غرب در چند دهه اخير از رشد و توسعه سريع وگستردهشهر تبريز، يکي از کلانشهرهاي کشور و بزرگترين کلانشه
متري به  0511تا0911کيلومتر مربع درشمال غرب کشوردرروي سطح توپوگرافي بين  092کلانشهرتبريز باوسعتي معادل بوده است؛

طول شرقي باارتفاع  º06¸00‘الي  º01 ¸59‘عرض شمالي و  º91 ¸0‘الي º93̧ 3‘صورت طولي استقرار يافته است. اين شهر درمحدوده 
مختلف است)عابديني ومقيمي، هاي به همين نام واقع شده ودرحال گسترش درجهتاي آزاد درسطح جلگههاي متراز سطح آب 0901
0930 .) 

 
 نقشه محدوده مورد مطالعه .(1شکل)

ت، بعلاوه بستر مجاري فرسايش اطراف جلگه نيزپوشيده جديد پوشانده شده اسهاي بخش وسيعي ازسطح  اين جلگه به وسيله آبرفتي
امتداد هاي يکي ازعوارض تکتونيکي مهم درپوسته زمين، وجود گسترده گسل. (009: 0912ازاين نهشته است)روستايي و ساري صراف، 

بعد ميوسن تعلق دارند، به  هايگسل تبريز درروي سنگ هايي که به سازنداي صحرائي خشن لغزهاي صفحههاي باشد، بررسيمي لغزنده
رسد که گسل تبريز مولفه لغزخود را مديون حرکت است که پس ازبرخورد صفحه عرب برآن اعمال شده است)حاصلي آبادي، مي نظر

0935 :910.) 

 
 نقشه شیب زمین .(3فاصله از گسل شهر تبریز                            شکل)  .(2شکل)           

به  0992هزار نفر در   531روند صعودي داشته، به طوري که از  0912تا  0992هاي ريز درفاصله سالجمعيت شهر تب
بالاترين  .نفربرآورد شده است 0226921جمعيت کنوني اين شهر به  0939رسيده است؛ براساس برآورد سال 0931نفردرسال0030331

 (.0939درصد گزارش شده است)سالنامه آماري: 6/0با  12درصد و کم ترين آن در 3/0، 62نرخ رشد شهر تبريز درسال
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 ( : ویژگی جمعیتی شهر تبریز1جدول )        

 شرح
 سال

 رشد جمعيت نرخ نسبت جنسي زن مرد مرد وزن

0992 513336 005651 005956 01901 - 

0902 019005 511255 030192 01500 909 

0922 235356 901155 515133 01109 903 

0962 350015 035002 050965 01001 003 

0952 0030109 613109 210591 01003 501 

0912 0931529 506065 615230 01003 006 

0931 0030331 522229 593002 015،01 0016 

 (0912منبع: مرکز آمار ايران)

 مواد و روش ها  

ثر در پايداري محيط مسکوني با کاربرد  تکنيک فرايند موهاي تحليلي است که با استفاده از شاخص –تحقيق حاضراز نوع توصيفي   
 موجود در انتخاب و ارزيابي در دو گروه کلي قرارهاي و مدلها روش. سلسله مراتبي فازي و همراه با روش آنتروپي داده انجام شده است

ت سطحي بوده و تعريف تمامي معيارها مسطح، ساختارها به صورهاي در مدل؛ سلسله مراتبيهاي مدل-5مسطح هاي مدل -0گيرند: مي
شوند. مي درسطوح مختلف تعريفها نوع دوم، معيارها بر مبناي اهميت و يا ساير ويژگيهاي پذيرد ولي درمدلمي در يک سطح صورت

توسعه داده (. روش سلسله مراتبي فازي يک روش 36: 0930دراين زمينه روش سلسله مراتبي فازي است)احدي وديگران، ها يکي ازمدل
 Ibrahim and et)گيرد مي مورد استفاده قرار AHPهاي براي غلبه برنقايص و ضعف روش فرايندسلسله مراتبي فازي. است AHPشده

al, 2011: 38) .و ارزيابي ميزان پيشرفت به سوي توسعه پايدار  به عنوان  يکي ازضرورترين ابزارها که در اين زمينه استفاده از شاخص
هايي مبتني براهداف پايداري، چارچوب      کند که شامل مي خاص استفادههاي ست. هرجامعه متناسب با شرايط خود  ازچارچوبمدنظر ا

 (. 55: 0935باشد)محمدصالحي وهمکاران، مي فرايندهاي پايداري ابعادپايداري و

تصادي، اجتماعي وکالبدي (گردآوري شده است. اين مختلفي ازابعاد مختلف توسعه پايدار)زيست محيطي، اقهاي دراين تحقيق داده
مختلف هاي ازطريق مطالعه ميداني و بازديد از مناطق مختلف شهر تبريز، به استفاده از آمار واطلاعات سازمان ها، ادارات و ارگانها داده

دي، شاخص هايي همچون تراکم اسناد ومنابع منتشر شده انجام شده است. به عنوان مثال در زير گروه کالب، دولتي و خصوصي
مورد نياز از طريق پرسشنامه نظر هاي ساختماني، تراکم جمعيت، دسترسي ها، شيب زمين وفاصله از گسل اشاره کرد. پس از تکميل داده

اي توسعه ( مقايسه زوجي از ابعاد و معياره5کارشناسي وخبرگان رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري بدست آمده است. در جدول شماره)
 پايدار مورد استفاده در اين بررسي  نشان داده شده است.

 و معیارهاها وزن دهی کارشناسی شاخص .(2جدول )

اقتصادي به زيست 
 محيطي

اجتماعي به زيست 
 محيطي

 اجتماعي به اقتصادي
کالبدي به زيست 

 محيطي

کالبدي به 
 اقتصادي

کالبدي به 
 اجتماعي

  

 0کارشناس  0 /5 9 /52 9 2

 5کارشناس  /52 /5 /06 /5 /5 /06

 9کارشناس  5 6 1 /99 9 0

 0کارشناس  /99 /2 /52 5 /99 /5

 2کارشناس  9 /5 5 /05 5 5

 6کارشناس  0 0 5 9 0 5

 5کارشناس  6 /05 1 /00 6 3

 1کارشناس  0 0 0 /99 5 5
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 منبع: نگارنده

 رویکرد تجزیه و تحلیل فرایند سلسله مراتبی فازی

شود مي که به طور گسترده براي حل مسائل تصميم گيري چند معياري استفاده مهم شناخته شدههاي در تحقيقات علمي يکي از  روش
: با شود در اين صورتنشان داده مي( i, ui, mil) به صورت، اگر اعداد فازي به صورت مثلثي باشدبر اين مبنا، . فازي است AHPروش 

 گردد.مي استفاده از روابطه زير محاسبه

                                                                  ( 0رابطه )      

                  

 

 

 (5رابطه )     

 

 (9) رابطه     

 

   

 (0) رابطه     

 

 

 (2) رابطه

 

 روش آنتروپی  

  ( )اطمينان عدم اين گيري اندازه و شخصم    احتمال توزيع با که است اطمينان عدم معيار يک اطلاعات، نظريه در آنتروپي

که هر چه پراکندگي در مقادير يک شاخص بيشتر باشد آن شاخص از اهميت بيشتري بر  است شده بيان زير صورت به شانون، وسطت
 خودار است.:

 (6رابطه)

 3کارشناس  0 0 0 /99 5 5

 01کارشناس  9 0 0 2 5 6

 00شناس کار 9 /99 2 /5 2 5

 05کارشناس  0 0 0 /99 5 5

 09کارشناس  /06 /5 6 2 1 5

 00کارشناس  5 5 1 6 6 1

 02کارشناس  0 0 /5 6 6 /00

 ميانگين 51/5 51/0 60/9 32/0 3/9 0/0
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 شده محاسبه آماري، مکانيزم براساس  احتمال توزيع ازE. شودمي اعمال باشد، يک صفر بين  که مقدار آن است ثابت  Kمقدار

 :شودمي محاسبه صورت بدين که بود خواهد ممکن مقدار ماکزيمم، () يکديگربا  تساوي صورت در آن ومقدار

 (5رابطه ) 

 

 Kدر صورتي که، ثابت مقدار عنوان به k  ثابت مثبت است و  (0 جهت تامين رابطه≤E≤1)شود:مي محاسبه زير شکل به  

 

 (1رابطه) 

 

 اين از استفاده با. رودمي کار به آن ارزيابي براي معيار عنوان به تواندمي آنتروپي که است اطلاعاتي حاوي گيري، تصميم ماتريس 

 :شودمي محاسبه زير صورت به گيري، تصميم ماتريس

 (3رابطه) 

  Eگردد. مي پس با توجه به روابط فوق مقدار آنتروپي )که نماد بي نظمي و فاصله مقادير نسبت به هم است( براي هر ستون محاسبه
کن خواهد با يکديگر، ببيش ترين مقدار ممها  براساس مکانيزم آمار محاسبه شده ومقدار آن در صورت تساوي    ازتوزيع احتمال 

 آيد.مي بود. سپس در ادامه براي محاسبه وزن هر شاخص با توجه به آنتروپي از رابطه زير بدست

 (01رابطه)

 

 (00رابطه) 

 dj   نماد نظم دهي است وwj وزن مربوط به شاخصj .است 

 (05رابطه )

 "شود، از اين روش تحت عنوان مي نيز استفاده DMاز اعمال وزن شاخص توسط در مواردي که در استفاده از مدل آنتروپي   
  امjدر مورد شاخص  DMام بعد از اعمال نظر)اعمال وزن( jوزن شاخص wjشود. يعني مطابق رابطه زير مي ياد "آنتروپي تعديل شده

 دهد. مي رانشانها است که وزن شاخص wخروجي مدل آنتروپي يک بردار است. λjيعني همان 

اين هاي در روش تحليل سلسله مراتبي فازي، وزن درروش آنتروپي دررابطهها و بدست آوردن وزنها بنابراين پس از بررسي شاخص
نهايي براي هر کدام از معيارهاي اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي  وکالبدي بدست آمده که بااستفاده هاي روش قرار داده شده و وزن

 توليد شده براي ارائه اطلاعات  بيشتر نشانداده شده است. هاي نقشه  GISازنرم افزار

 تجزیه و تحلیل 

متعدد بوده است. به ها مورد استفاده در اين تحقيق نسبتًا زياد بوده  و جداول حاصل نيز  از آنهاي و شاخصها با توجه به معيار
بااستفاده ازنظرکارشناسي از چنانکه اشاره شد، بعد از جمع آوري داده  .همين جهت يک سري از جداول به طور گزينشي انتخاب شدند

 

 

 

 

j=1,2,…,n ;       
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دو به دو براي مقايسه زوجي درجدول به صورت پرسشنامه تنظيم شدند ها و شاخصها اعضاي  علمي دانشگاهي بدست آمده است. معيار
پرسشنامه هايي به   . بدست آمدها نتايج  از آنجمع آوري وها و سپس با توزيع درميان کارشناسان و متخصصين و پس از اخذ نظر آن

به روش مقايسه زوجي ها بدست آمده در مراحل مختلف تحقيق تهيه شد، وزن دهي به معيارهاي منظور وزن دهي به معيارها و شاخص
کوني بدست آمده و وزن در پايداري محيط مسها انجام گرفته است . ارجحيت هر کدام از معيارهاي نسبت به يکديگر بر اساس نقش آن

دهي وسيله کارشناسان و افراد مجرب علمي صورت گرفته است. اين شاخص معمولاً به سه دسته از ابعاد پايداري اجتماعي، اقتصادي 
 (.55: 0935و ديگران،  محمدصالحيگيرد)مي در طي زمان مورد سنجش قرارها وزيست محيطي که  ميزان دستيابي به آن

کارشناسي در فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي هاي (، اعداد معادل سازي فازي شده و حقيقي، ترجيحات وقضاوت9در جدول شماره)
        . نشان داده شده است

 اعداد فازی و حقیقی .(4جدول )

 جدول معادل سازی اعداد فازی و حقیقی

 اعداد فازي اعداد حقيقي اعداد فازي اعداد حقيقي

0 0،0،0 10/9 - 2/9 2،6،5 

0 - 2/0 0،5،9 20/9- 0 6،5،1 

20/0-5 5،9،0 10/0- 2/0 5،1،3 

10/5 - 2/5 9،0،2 >20/0 3،3،3 

20/5-9 0،2،6 ------- ----------- 

Saghafian and Hejazi, 2005   

با مقادير ها صل ازآننتايج حا، محاسبه شدهها درفرايند تحقيق حاضر پس ازتعيين وزن کارشناسي، ميانگين هندسي شاخص        
گردد، سپس به شکل معکوس درآمده است و ميانگين مي اعداد محاسبه l,m,uميانگين جمع شده واعداد فازي بدست  آمده است؛ 

نرماليزه و به ها ( وشاخصXmaxضرب شده در مرحله نهايي ازاعداد فازي زدايي)ها هندسي اعداد حاصل درمقدار معکوس مجموع آن
هايي براي هرکدام از ابعاد پايداري بدست آمده است. در اين بخش به ترتيب نتايج بدست آمده در وزن نهايي و نرماليزه شده عنوان وزن ن

 نشان داده شده است.  1، 5، 6، 2درابعاد توسعه پايدار)اجتماعي، اقتصادي، کالبدي و زيست محيطي ( در جداول

 یاجتماع اریمع ییشده نها زهیو وزن نرمال  یهندس نیانگیمجموع م .(5جدول )

 Xmaxفازي زدايي از روش  نتايج ضرب ميانگين هندسي هر سطر در مقدار معکوس مجموع

 نرماليزه شده X1max X2max X3max شاخص ها

 022/1 06/1 06/1 06/1 سرانه مسکوني  50/1 02/1 13/1 سرانه مسکوني 

 020/1 06/1 06/1 06/1 تراکم جمعيت  52/1 02/1 11/1 تراکم جمعيت 

 020/1 06/1 06/1 06/1 تراکم خانوار 50/1 02/1 13/1 تراکم خانوار

 095/1 00/1 00/1 00/1 تراکم نفر در مسکن 50/1 09/1 13/1 تراکم نفر در مسکن

 132/1 13/1 01/1 01/1 اميد به زندگي 00/1 13/1 16/1 اميد به زندگي

 115/1 13/1 13/1 13/1 عداد اقراد زير خط فقرت 09/1 11/1 12/1 تعداد اقراد زير خط فقر

 106/1 10/1 10/1 10/1 سرانه فعاليت فرهنگي 15/1 10/1 15/1 سرانه فعاليت فرهنگي

 156/1 15/1 15/1 15/1 نمايش و سينماهاي سالن 19/1 15/1 10/1 نمايش و سينماهاي سالن

 191/1 19/1 19/1 19/1 انه(ميزان جرائم )سال 10/1 15/1 10/1 ميزان جرائم )سالانه(

 155/1 15/1 15/1 15/1 تعداد تصادفات)سالانه( 10/1 15/1 10/1 تعداد تصادفات)سالانه(

 156/1 15/1 15/1 15/1 تعداد سرقت اتومبيل)سالانه( 10/1 15/1 10/1 تعداد سرقت اتومبيل)سالانه(

 151/1 15/1 19/1 19/1 نامناسب بودن محيط 10/1 15/1 10/1 نامناسب بودن محيط

 105/1 10/1 10/1 10/1 تعداد دانش آموزان 15/1 10/1 10/1 تعداد دانش آموزان

 103/1 10/1 15/1 15/1 جمعيت با سواد دانشگاهي 19/1 10/1 10/1 جمعيت با سواد دانشگاهي

 منبع: نگارنده
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 مجموع میانگین هندسی  و وزن نرمالیزه شده نهایی معیاراقتصادی.(6جدول )

ايج ضرب ميانگين هندسي هر سطر در مقدار نت
 معکوس مجموع

 Xmaxفازي زدايي از روش 

 نرماليزه شده X1max X2max X3max شاخص ها

 959/1 990/1 991/1 905/1 نرخ اشتغال 03/1 99/1 50/1 نرخ اشتغال

 535/1 910/1 912/1 913/1 هزينه ماهانه خانوار 09/1 53/1 51/1 هزينه ماهانه خانوار

 090/1 091/1 093/1 000/1 درصد اجاره مسکن 51/1 09/1 13/1 درصد اجاره مسکن

 012/1 015/1 013/1 000/1 ميزان در آمد خانوار 06/1 01/1 15/1 ميزان در آمد خانوار

 119/1 112/1 116/1 111/1 قيمت مسکن 09/1 11/1 16/1 قيمت مسکن

 195/1 191/1 193/1 193/1 ميننوع مالکيت ز 16/1 10/1 19/1 نوع مالکيت زمين

 156/1 156/1 155/1 155/1 قيمت زمين 10/1 19/1 15/1 قيمت زمين

 منبع: نگارنده

 مجموع میانگین هندسی  و وزن نرمالیزه شده نهایی معیار کالبدی)دسترسی، مجاورت وساخت( .(7جدول )

نتايج ضرب ميانگين هندسي هر سطر در مقدار معکوس 
 مجموع)مجاورت(

 Xmaxزی زدایی از روش فا

 نرمالیزه شده X1max X2max X3max شاخص ها 

 03/1 21/1 21/1 21/1 فاصله از مراکز صنعتي  93/1 03/1 65/1 فاصله از مراکز صنعتي

 52/1 52/1 52/1 50/1 فاصله از گورستان 03/1 50/1 90/1 فاصله از گورستان

 00/1 00/1 00/1 00/1 صله از مراکز آتش نشانيفا  00/1 09/1 05/1 فاصله از مراکز آتش نشاني

 15/1 15/1 15/1 15/1 فاصله ازمراکز نظامي 12/1 16/1 11/1 فاصله ازمراکز نظامي

 19/1 19/1 19/1 19/1 بايرهاي فاصله از زمين 15/1 19/1 10/1 بايرهاي فاصله از زمين

 15/1 15/1 15/1 19/1 بري انبار داريفاصله از کار 15/1 15/1 15/1 فاصله از کاربري انبار داري

نتايج ضرب ميانگين هندسي هر سطر در مقدار معکوس 
 مجموع)دسترسي(

 Xmaxفازي زدايي از روش 

 نرماليزه شده X1max X2max X3max شاخص ها
 91/1 93/1 93/1 93/1 دسترسي به خدمات آموزشي 03/1 91/1 53/1 دسترسي به خدمات آموزشي

 56/1 55/1 55/1 55/1 دسترسي به خدمات درماني 99/1 56/1 50/1 ات درمانيدسترسي به خدم

 00/1 00/1 00/1 00/1 دسترسي به  کاربري تجاري 01/1 09/1 01/1 دسترسي به  کاربري تجاري

 00/1 00/1 00/1 00/1 اصلي هاي دسترسي به    راه  00/1 01/1 13/1 اصلي هاي دسترسي به    راه 

 10/1 10/1 10/1 10/1 دسترسي به  پارکينگ عمومي 16/1 10/1 19/1 پارکينگ عموميدسترسي به  

 19/1 19/1 19/1 19/1 دسترسي به  مراکز مذهبي 10/1 19/1 15/1 دسترسي به  مراکز مذهبي

 15/1 15/1 15/1 15/1 دسترسي به خدمات  اداري 19/1 15/1 15/1 دسترسي به خدمات  اداري

 15/1 15/1 15/1 15/1 دسترسي به  خدمات ورزشي 15/1 15/1 10/1 ورزشيدسترسي به  خدمات 

نتايج ضرب ميانگين هندسي هر سطر در مقدار معکوس 
 مجموع)ساخت(

 Xmaxفازي زدايي از روش 

 نرماليزه شده X1max X2max X3max شاخص ها

 56/1 51/1 53/1 53/1 بافت 05/1 55/1 00/1 بافت

 05/1 01/1 03/1 03/1 تراکم ساختماني  90/1 05/1 13/1 تراکم ساختماني 

 05/1 09/1 09/1 09/1 زيربناي ساختمان  51/1 09/1 11/1 زيربناي ساختمان 

 00/1 00/1 05/1 05/1 عمر ساختمان  03/1 00/1 16/1 عمر ساختمان 

 01/1 01/1 03/1 03/1 نوع مصالح ساختماني  53/1 05/1 00/1 نوع مصالح ساختماني 

 16/1 16/1 16/1 15/1 قدمت بنا 01/1 16/1 10/1 مت بناقد

 16/1 16/1 16/1 15/1 کيفيت ابنيه  00/1 12/1 19/1 کيفيت ابنيه 

 10/1 10/1 10/1 10/1 ساختار زمين شناسي 15/1 10/1 15/1 ساختار زمين شناسي

 منبع: نگارنده
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 در معیار زیست محیطی مجموع میانگین هندسی  و وزن نرمالیزه شده نهایی .(8جدول )

 Xmaxفازی زدایی از روش  نتايج ضرب ميانگين هندسي هر سطر در مقدار معکوس مجموع

X1ma شاخص ها

x 
X2ma

x 
X3ma

x 
 نرماليزه شده

 925/1 961/1 952/1 915/1 فاصله از گسل 225/1 920/1 590/1 فاصله از گسل

 063/1 055/1 011/1 019/1 هفاصله از رودخان 530/1 50/1 110/1 فاصله از رودخانه

 055/1 10051 090/1 099/1 فاصله از مراکز پر سرو صدا 519/1 059/1 150/1 فاصله از مراکز پر سرو صدا

 009/1 005/1 020/1 022/1 دسترسي به  فضاي سبز 501/1 091/1 116/1 دسترسي به  فضاي سبز

 156/1 151/1 110/1 119/1 انرژي هايمصرف حامل 091/1 150/1 100/1 انرژيهاي مصرف حامل

 165/1 151/1 150/1 159/1 دسترسي به فاضلاب شهري 011/1 166/1 109/1 دسترسي به فاضلاب شهري

 100/1 105/1 109/1 100/1 شيب زمين 161/1 193/1 152/1 شيب زمين

 191/1 199/1 199/1 199/1 ارتفاع زمين 101/1 195/1 105/1 ارتفاع زمين

 رندهمنبع: نگا

در مرحله نهايي نيز جهت تعيين اولويت ابعاد توسعه پايدار در مقايسه کلي انجام شده است که نتايج آن در جدول شماره نشان داده 
 شده است.

 مجموع میانگین هندسی  و وزن نرمالیزه شده نهایی  ابعاد توسعه پایدار  .(9جدول )

در مقدار معکوس  رضرب ميانگين هندسي هر سطنتايج 
 مجموع

 Xmaxفازي زدايي از روش 

 وزن نرماليزه  فازي زدايي X3max X2max X1max ابعاد

935/1 کالبدي  250/1  119/1  200/1 231/1 210/1 216/1 231/1 کالبدي 

053/1 اجتماعي  522/1  965/1  502/1 566/1 560/1 569/1 566/1 اجتماعي 

055/1 اقتصادي  059/1  560/1  055/1 015/1 011/1 019/1 015/1 اقتصادي 

191/1 زيست محيطي  101/1  120/1  191/1 105/1 100/1 100/1 105/1 زيست محيطي 

 منبع: نگارند

( نشان 01گردد که اعدا تصادفي در جدول شماره )مي تحقيق محاسبههاي سازگاري تصادفي با توجه به تعدا شاخصهاي شاخص
 داده شده است.

 یشاخص ناسازگاری تصادف .(11جدول )

n 5 9 0 2 6 5 1 3 01 00 05 09 00 02 

R.I. 1 21/ 3/ 05/0 50/0 95/0 00/0 02/0 03/0 20/0 01/0 26/0 25/0 23/0 

 (0931منبع: )رنجبرچي:  

مشخص ها تهيه شده و با تحليل سلسله مراتبي و براساس نظر کارشناسان  امتياز داده شد و وزنها درراستاي آن تلاش شده داده      
ميانگين بدست ها و ستونها در قدم بعدي براي وزن بدست آمده به اعداد فازي تبديل شده،هاي يد. با توجه به بعد فازي تحقيق وزنگرد

انجام شد. که در اين ها بر روي کل شاخص (CR)آمده است. اعداد مجدداً فازي زدايي شدند که در مرحله نهايي تحليل سازگار بودن
 ( نشان داده شده است. 6ز جداول)شمارهااي قسمت نيز نمونه
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 در بعد اقتصادی  های شاخص  Si برای هر یک از سطرهای ماتریس مقایسه زوجی iS یمحاسبه .(6جدول )

CI/RI L-n/n-1 L=(AW/W)/n AW/W AW W 

CR CI 

y max 
آزمون اعتبار تقسيم 

 بر وزن ها

هاي آزمون اعتبار وزن
 (D*Wمحاسبه شده )

Weight  مجموع مقادير آزمون اعتبار
 تقسيم بر تعداد معيارها

890/8 21/8 
 

29/5 80/2 21/8 

  
12/51 12/5 50/2 19/8 

  
  98/5 87.9 22/8 

  
../. 59/8 8789 28/8 

  
  58/. 8782 80/8 

  
  90/28 8712 82/8 

   
.5/21 8722 81/8 

 منبع: نگارنده

که   0به عنوان وزن لانداها بدست آوردن وزن هر شاخص در فرايند تحليل سلسله مراتبي، اين وزن شايان توجه است که پس از       
در تکنيک آنتروپي وزن بندي شده ها توضيح داده شد، بدست آمده و يک بار ديگر شاخصها طي روابط و فرايندي که درمواد و روش

تعديل هاي وپي وزن جديدي به عنوان وزن تعديل شده بدست آمده است؛ وزنفرايند تحليل سلسله مراتبي ووزن آنترهاي است؛ بين وزن
مثبت هاي استفاده شده اين بهينه سازي  براي شاخص "بهنجارسازي فازي"درتکنيک آنتروپي بوسيله دورابطه با عنوان شده  مجدداً 

مربوط به هر يک ابعاد به هاي قرار گرفته و نقشه GISزار در نرم افها ومنفي مناسب بوسيله دو رابطه زيرانجام شده، در مرحله نهايي وزن
 . کار رفته در اين بررسي بدست آمده است

 (09رابطه )

 (00رابطه )

 

 و بررسیها یافته

مختلف ودر ابعادي همچون هاي زيادي در حوزههاي اخير به دليل اهميت پايداري در توسعه و توسعه پايدار بررسيهاي در سال
معيار کالبدي که  شامل) ساخت ، بر اساس نتايج حاصل اين تحقيق. اجتماعي، زيست محيطي و کالبدي صورت گرفته است اقتصادي،

مهم ترين معيار موردتوجه کارشناسان قرار گرفته است، بعد اجتماعي، اقتصادي وزيست  200/1شهر، دسترسي و مجاورت(  با وزن عددي 
ستند. به همين دليل بعدکالبدي، مهم ترين  عامل تاثيرگذار درتوسعه پايدار شهر تبريز در اين بعدي ههاي محيطي به ترتيب دراولويت

روي مناطق شهري انجام ها بررسي مورد تاکيد است . درگام بعدي جهت تجزيه و تحليل ابعاد توسعه پايدار و بررسي نقش هر کدام از آن
 شد که  نتايج  به صورت زير است: 

شاخص 1شاخص براي بعد اجتماعي،  00شاخص براي بعد اقتصادي، 5براي تحليل ابعاد توسعه پايدار در شهر تبريز،  ،شاخص 66از ميان 
 بعداقتصاديبراي بعد زيست محيطي  بقيه در بعد کالبدي به کار گرفته شده است که نتايج حاصل به طور خلاصه ارائه شده است. در

                                                   
1 - Landa  
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کم ترين  01کسب کرده اندو منطقه هاي به ترتيب امتياز اول، دوم و سوم را در شاخص  32/0و 06/2، 00/6با امتياز  5و  0، 0منطقه
به ترتيب امتياز اول، دوم وسوم کسب   35/5و 10/1، 53/3با امتياز 0و 9، 0منطقه امتياز را بدست آورده است. در بررسي بعد اجتماعي

، 59/00با امتياز 0و 5، 6منطقهدر بعد زيست محيطي . قرار گرفته استها درمرتبه پايين اين شاخص 23/9با امتياز  3کرده اندو منطقه 
قرارگرفته است. بعد ها در مرتبه پايين اين شاخص65/0باامتياز  3به ترتيب امتياز اول، دوم و سوم کسب کرده اندو منطقه  31/3و 61/01

مجاورت –دربعد کالبدي . ج متفاوت به بدست آمده استکالبدي که در به صورت سه بخش جداگانه بررسي شده است، در هرکدام نتاي
بالاترين اولويت را بدست آورده است و بقيه  03/1ديگر انتخاب شده در اين قسمت با امتياز هاي فاصله ازمراکز صنعتي نسبت به شاخص

دسترسي، دسترسي به  -رند. در بعد کالبديشامل فاصله از گورستان، فاصله از مراکز آتش نشاني و......در امتيازات بعدي قرار داها شاخص
به عنوان اولويت نخست مورد توجه قرار گرفته است و دسترسي به خدمات درماني، خدمات تجاري و.......   91/1خدمات آموزشي با امتياز

امتياز نخست اين بخش  56/1ساخت، بافت شهر محيط مسکوني شهر با امتياز–در امتيازات بعدي واقع شده اند همچنين در بعد کالبدي 
بعدي قرار گرفته اند. باتوجه به نتايج بدست آمده دربعد هاي را بدست آورده است و تراکم ساختماني، زير بناي ساختمان و.... در اهميت

ه است و رتبه اول را بدست آورد 60/59با امتياز  5کالبدي با سه مشخصه مجاورت، دسترسي و ساخت نتيجه نهايي در اين بررسي منطقه 
به جهت کمبود تسهيلات در خدمات آموزشي، درماني و تجاري  3به ترتيب در امتياز دوم و سوم را دارا هستند و منطقه  9و 0منطقه 

بندي  بر ها استخراج شده از نتايج  رتبههاي قرار گرفته است که بايد مورد توجه جدي واقع گردد. نقشهها و.....دررتبه پايين اين شاخص
 اهميت هر کدام ابعاد پايداري در مناطق شهري در زير نشان داده شده است. اساس

 

 
 ( رتبه بندی مناطق در ابعاد توسعه پایدار7و  6، 5، 4اشکال) 

 نتیجه گیری

و با   توسعه پايدار به عنوان پارادائم غالب در هزاره سوم است، اين نظريه در مقطع زماني مطرح شده با نگاه به بحث زيست محيطي
مختلف کشيده شده است. توسعه هاي هدف جلوگيري از تخريب محيط زيست بسط يافته است و با گذشت مدت زماني کوتاه به بحث

هاي پردازد که هدف نهايي آن کنترل آسيبمي توليد، توزيع و مصرف نامناسب و مخرب کننده با طبيعتهاي پايدار براي مقابله با الگوي
يفيت زندگي است. اين تحقيق با هدف اولويت بندي ابعاد توسعه پايدار دردرجه نخست  بررسي و همچنين وزن محيطي  و افزايش ک

دهد که بعد کالبدي اولويت نخست را مي بندي منطق شهري بر اساس همان ابعاد صورت گرفته است. نتايج حاصل از اين بررسي نشان
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 روي مناطق شهري نشانها ر بررسي ميزان اهميت هر کدام از ابعاد و وزن بندي آندر ميان ابعاد ديگر بدست آورده است. همين طور د
پايين قرار گرفته است. در بعد هاي در رتبه 3و 01در اولويت اول قرار گرفته و منطقه  0دهد که در بعد اقتصادي و اجتماعي منطقه مي

. در هر دو بعد در رتبه پايين قرار گرفته است 3رار گرفته و منطقه در اولويت نخست ق 5و در بعد کالبدي منطقه  6زيست محيطي منطقه 
توسعه پايدار نيستند که لازم است هاي توان گفت که مناطق شهري در اين بررسي  از نظر کلي در راستاي سنجهمي در نتيجه گيري کلي

 کلي اين شهر مورد توجه و آسيب شناسي جدي قرار گيرد.هاي در برنامه ريزي



  523 ....با کاربرد  داريپا يمسکون طيموثر بر توسعه مح يشاخص ها يبند تيبر اولو يليتحل

 

 بعمنا

 (؛ بکارگيري روش 0930احدي، حميدرضا، مشهدي عباسي، سيد احسان و خشکروديان، مجيد)AHP  فازي گروهي در انتخاب بهترين
 32-015صص0شماره  نقل، و حمل مهندسيمجله تامين کننده ناوگان ريلي، 

 ( 0911استيونسون، دبورا) انتشارات مرکز مطالعات و تحقيقات ترجمه پناهي، رجب و پوراحمد، احمد، های شهریشهرها و فرهنگ؛ ،

 شهرسازي و معماري. 

 (؛ 0939افتخاري، رکن الدين، عبدالرضا)انتشارات سمت ،(های نظریمدیریت توسعه روستایی)بنیان 

 (؛0913پورطاهر، مهدي، سجاسي قيدار، حمدالله و  صادق لو، طاهره) با روستايي، مناطق در اجتماعي پايداري بندي اولويت و سنجش 

 خدابنده(، شهرستان مرکزي بخش حومه دهستان :موردي مطالعه) فازي آل ايده حل به تشابه براساس بندي رتبه تکنيک از استفاده
  0-90صص 0 دوره ,0913بهار ،  هاي جغرافياييمجله پژوهش

 نشريه جغرافيا و (؛ آشنايي با محله و معيارهاي محله بندي شهر با تاکيد بر شهر تبريز، 0911ضا و مصيب زاده، علي)پورمحمدي، محمدر
 29-13، 51، شمارهبرنامه ريزي، دانشگاه تبريز

 (؛ 0935حاصلي آبادي، فريد، پورکرماني، محسن وحاجي علي بيگي، حسين)مورو هاي کوه فشارشي – لغزشي دوپلکس ساختاري تحليل 

 9-09، 52، شمارهفصلنامه زمين شناسي ايران، (تبريز غرب شمال)

 (0935خواجه شاهکوهي، عليرضا، عبداله زاده، غلامحسين و مدانلو جويبار، مسعود)، توسعه اولويت بندي و شهري نواحي پايداري تحليل 

 33-001سال اول، شماره چهارم صص ،هريفصلنامه مطالعات برنامه ريزي شگرگان(،  شهر مطالعه تاپسيس )مورد با تکنيک آن

 (0935ربيعي فر، ولي الله، حقيقت نايني، غلامرضا و قرايي، فريبا) نمونه شهري، پايدار توسعه رويکرد با مسکن کالبدي ابعاد ارزيابي؛ 

     910-950صص 00شماره ،مجله معماري و شهرسازي آرمان شهر، کرج شهر 1 منطقه  :موردي

 بر محيطي زيست ديدگاه از زنجان شهر پايدار توسعه ارزيابي؛ (0935له، زياري، کرامت اله و  حقيقت ناييني، غلامرضا)ربيعي فرد، ولي ال 

 012-091، سال چهارم، شماره شانزدهم صصهاي شهري و منطقه ايمجله مطالعات وپژوهش ،SWOT پايه تکنيک

 (؛0930رضايي، محمدرضا وکمائي زاده، يعقوب) فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، يزد شهر مهر مسکن طرح فضايي -مکاني تناسب ارزيابي ،

 552-536، صص92شماره 

 (؛ 0931رنجبرچي، سيد محمود)چاپ ستاره سبز، تهران، فرایند سلسله تحلیل مراتبی فازی 

 (؛ پهنه بندي مخاطرات محيطي موثر در توسعه فيزيکي شهر تبريز0912روستايي، شهرام وساري صراف، بهروز)،  فصلنامه جغرافيايي
 001-056، 0، سال سوم، شمارهسرزمين

  (؛0915زياري، کرامت اله) 0، شماره مجله جغرافيايي توسعهفرهنگي ناشي از انقلاب صنعتي در توسعه فضايي، تهران،  -تحولات اجتماعي 

 انتشارات شهرداری تبریزکلانشهر تبریز؛ (0939)سالنامه آماري ، 

 ،مراتبي سلسله وتحليل تجزيه رويکرد با شهري پايدار توسعه هاي شاخص بندي (؛ اولويت0935محسن) سپهوند، رضا، عارف نژاد 

 09-23صص،  بهار اول، شماره ،شهري برنامه ريزي مطالعات فصلنامه ،اصفهان شهر در موردي مطالعه گروهي

 (؛ نقش تنگناهاي ژئوموفولوژيکي در توسعه 0930عابديني، موسي و مقيمي، ابراهيم) ،مجله کالبدي کلانشهر تبريز به منظور کاربري بهينه
 002-066، 0، شماره59، سال جغرافيا و برنامه ريزي محيطي

 (بهسازي0935محمد صالحي، زينب، شيخي، حجت و رحيميون، علي اصغر ،) توسعه رويکرد با شهر مرکزي بافت محيطي _ کالبدي 

 55-15، صص5، شمارهفصلنامه مطالعت شهريآباد(،  خرم شهر مرکزي بافت :موردي مطالعه شهري پايدار)

  (؛ 0930محمدي، جمال و ايزدي، مليحه)چند  تصميم گيري براساس فرهنگي شاخص هاي لحاظ از شهراصفهان مناطق رتبه بندي
 056-031، صص00، شماره فصلنامه رفا اجتماعيشاخصه، 

 1385سرشماری نفوس و مسکن، مرکز آمار ايران 

 دهم، سال شماره، مجله هويت شهر، معاصر مسکونى محيط کيفيت به تحليلى رويکردى (؛0930سلامي، سيد غلامرضا)معيني، مهديه و ا 

 05-21صص ششم
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