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 چکیده
ّبي ّذفوٌذ ثَدُ ٍ گزاسيّبي ؿْشي اص عشيك ػشهبيِافضيؾ دػتشػي ّوِ آحبد ربهؼِ ثِ خذهبت ٍ صيشػبختؿوَل ثِ هؼٌبي ؿْش ّوِ

ؿوَلي هٌبعك ؿْش تجشيض اػت. ؤحش دس ّوِهؼتلضم سػبيت ػِ ثؼذ  فضبيي، ارتوبػي ٍ التلبدي اػت. ّذف ايي پظٍّؾ، ثشسػي ٍ تحليل ػَاهل ه
دلفي ثِ هٌظَس ؿٌبػبيي ػَاهل وليذي ؿْش ّوِ ؿوَل اػتفبدُ ؿذ. دس اداهِ ثِ  تحليلي اػت. ثذيي هٌظَس اص سٍؽ –سٍؽ تحميك اص ًَع تَكيفي 

. دس اداهِ ثِ هٌظَس ؿٌبػبيي هٌبعك ثِ اػتفبدُ ؿذ Vensimهٌظَس تأحيشگزاسي ػَاهل ٍ يبفتي ساثغِ ػلت ٍ هؼلَلي ثيي ػَاهل وليذي اص سٍؽ 
 يتٍضؼ ؿوَلي ؿْش تجشيض ؿبهل:دّذ وِ ػَاهل اكلي ّوِّب، اص سٍؽ ٍيىَس اػتفبدُ ؿذ. ًتبيذ هذل دلفي ًـبى هيلحبػ ثشخَسداسي اص ؿبخق

بحيش خَد لشاس هي دٌّذ. ًتبيذ هذل هحيغي ّؼتٌذ وِ آيٌذُ ايي تحَالت سا تحت تارتوبػي ٍ هؼبئل صيؼتػلل  ي،هؼبئل ػبختبس،  ؿْش يالتلبد
ؿوَلي داسًذ. ًتبيذ هذل آٍسي ٍ ػذالت فضبيي ثيـتشيي تأحيشگزاسي سا دس ػَق دادى ؿْش تجشيض ثِ ػَي ّوِدّذ وِ دٍ ػبهل تبةًٍِؼين ًـبى هي
عك دُ ٍ يه دس ثذتشيي ؿشايظ لشاس ؿوَلي ّؼتٌذ ٍ هٌبّبي ّوِدّذ وِ هٌبعك ًِ ٍ ؿؾ داساي ٍضؼيت هٌبػجي اص لحبػ ؿبخقٍيىَس ًـبى هي

 اًذ. گشفتِ

 ؿوَلي، تَػؼِ پبيذاس، هذل دلفي، هذل ٍيىَس، ؿْش تجشيضّوِ: واشگان کلیدی
 

 مقدمه
(. ليىي Roseland, 2000: 190ؿَد)اي ٍ رْبًي( ارشا هياّذاف تَػؼِ پبيذاس دس ّوِ ػغَح ػبصهبى فضبيي)هحلي، هلي، هٌغمِ

يبفتِ، تَرِ ثيـتشي سا ّبي التلبدي، ثِ ٍيظُ دس وـَسّبي ووتش تَػؼِض پيَػتِ سٍثِ سؿذ روؼيت ٍ فؼبليتػغح ؿْشي، ثِ ػلت توشو
هحيغي ٍ تغييشات آة ٍ َّايي، ّوچٌبى . فمش، ًبثشاثشي ٍ اختالف دس ثْضيؼتي، فـبسّبي صيؼت(Drakakis, 1996: 678)رلت وشدُ اػت

ٍ اليبًَػيِ ّؼتٌذ. ؿْشًـيٌي اص يه ػَ ثبػج ايزبد فـبس دس هحيظ ؿذُ ٍ ويفيت  اص هَضَػبت اكلي ٍ هْن پيؾ سٍي هٌغمِ آػيب
 ثباليشاون (. اص ػَي ديگش تSingru R & Lindfield M, 2017: 2دّذ)صًذگي ّوِ افشاد، ثِ ٍيظُ فميشًـيٌبى سا تحت تأحيش لشاس هي

 ذيٍ تَل وشدُتش همشٍى ثِ كشفِ يّب ٍ خذهبت سا اص ًظش التلبدتشػبخيدس ص يػوَه يّبٌِيّض دادُ ٍهؼبهلِ سا وبّؾ  يّبٌِيّض ّبؿْش
، حول ٍ ًمل ٍ اصدحبم، شتهْبر يّبٌِيحبل ، صه ييهَاسد اص ػَاهل هْن سؿذ ّؼتٌذ. ثب ا يي، ّوِ اًوبيذيه ليٍ اًتـبس داًؾ سا تؼْ

ّب اص  پيچيذگي ٍ ثش ّن وٌؾ هيبى ايي چبلؾ. (Dong H et al, 2016: 184وٌذ)هي زبديهٌبثغ سا ا ًبهٌبػت غيٍ تَص ؼتيص ظيهح يآلَدگ
يىپبسچِ سا  ربًجِ ٍ  ػَيي، گؼتشدگي اثؼبد ٍ داهٌِ تبحيشگزاسي آًْب ثش ويفيت صًذگي ؿْشًٍذاى اص ػَي ديگش ضشٍست اتخبر ًگشؿي ّوِ

 .ًْذ يي ثِ هؼبئل سا پيؾ سٍ هي سيـِ رْت

                                                      
 )ًَيؼٌذُ هؼئَل(زیدانشگاه تبر یشهر یزیو برنامه ر ایگروه جغراف اریدانش . 1
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   ، ضيداًـگبُ تجش يؿْش يضسي ٍ ثشًبهِ بيگشٍُ رغشاف بسياػتبد .2

 ضيداًـگبُ تجش يؿْش يضيٍ ثشًبهِ س بيرغشاف يدوتش يداًـزَ . 3
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ّبي همشٍى ثِ كشفِ ثِ حلذاسي، تبة آٍسي، لبثليت دػتشػي ٍ ساُسٍيىشدي يىپبسچِ اػت وِ ؿبهل پبي 1ّوِ ؿوَلي ؿْشي

پزيش ؿْشي لشاس داسد. ايي اهش اص عشيك افضيؾ دػتشػي آًْب ثِ ّبي فميش ٍ آػيتّبيي اػت وِ پيؾ سٍي گشٍُهٌظَس سٍيبسٍيي ثب چبلؾ
،  2020(. دس اػتشاتظي Phoram et al, 2019: 52گيشد)ّبي ّذفوٌذ كَست هيگزاسيّبي ؿْشي اص عشيك ػشهبيِخذهبت ٍ صيشػبخت

ّبي اػبػي تَليذي وٌذ ٍ دػتشػي آًْب ثِ داساييّبيي وِ فمشا سا ثِ ثبصاس هتلل هيگزاسي دس صيشػبختؿوَل اص عشيك ػشهبيِسؿذ ّوِ
 تحَيل هىبًيضم يه سٍيىشد، (. اييGanesh  and Ravi, 2009: 18-59وٌذ)هبًٌذ آهَصؽ، آة ٍ فبضالة ٍ هٌبثغ التلبدي سا تىشاس هي

 ثشاي ّبيي ػيؼتن اسائِ تَاًبيي وِ سا -دٍلت، ثخؾ خلَكي ٍ ربهؼِ هذًي  –ريٌفؼبى  ٍ هؤػؼبت وليِ وِ وٌذهي تـَيك سا ًْبدي
 فميش افشاد ثِ هٌظَس دخيل وشدى سا ايگؼتشدُ ؿجىِ آٍسد. دس ٍالغ ؿْش ّوِ ؿوَلهي ّن گشد داسًذ، سا ؿْشي ّوِ ؿوَل خذهبت اسائِ

ايي هْن ثِ كَست  .وٌذهي ايزبد آًْب صًذگي ثْجَد ثشاي ؿْشي گزاسيػشهبيِ ّبيثشًبهِ ٍ ّبپشٍطُ دس ثگيش حمَق غيش ٍ وبس ثي ،
( ٍ وبسّبي رذيذتش Moser, Gatehouse and Garcia: 1996)1990اي اص عشيك وبسّبي ربهؼِ ؿٌبختي دليك دس دِّ فضايٌذُ

 هَسد تَرِ لشاس گشفت. اكَل اػبػي ثشاي تَػؼِ ؿْشي ّوِ ؿوَل ؿبهل هَاسد صيش اػت:( Saunders, 2010تشويجي)
 لبثليت دػتشػي

 همشٍى ثِ كشفِ ثَدى

 تبة آٍسي

 (1پبيذاسي)ؿىل 
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هـبسوت  كشفِ)ثؼذ فضبيي(، حك ثِ ؿْش ٍّب، صهيي ٍ هؼىي همشٍى ثِ چبلؾ اػبػي سٍثِ سٍ اػت؛ چشا وِ دػتشػي ثِ صيشػبخت

ّبي ثشاثش ثِ يه هؼئلِ اػبػي ثشاي هذيشاى تَػؼِ ؿْشي هجذل دس فشايٌذ هذيشيت ؿْشي)ثؼذ ارتوبػي( ٍ دػتشػي ّوگبى ثِ فشكت
ذاس ؿْشي گشديذُ اػت. هزوَػِ ايي ػَاهل هٌزش ؿذُ اػت وِ ّوِ ؿوَلي فضبي ؿْش تجشيض ثِ ػٌَاى يىي اص اسوبى اكلي تَػؼِ پبي

ّبي هتفبٍت سا اص عشيك تذاسن اهىبًبت هَسد  گشي افشاد هختلف ثب ٍيظگي وِ صهيٌِ الصم رْت وٌؾي فضبّبيًبديذُ گشفتِ ؿذُ اػت. 

                                                      
1 - Inclusive city 

ايي هفَْم ثِ ػٌَاى ؿْش فشاگيش ًيض تشروِ ؿذُ اػت. ؿْشي وِ دس آى ّوِ افشاد ثب ثشخَسداسي اص حمَق ٍ ٍظبيف خَد، ًمـي حيبتي دس 
ثِ  )فضبيي(ثِ هؼٌبي دػتشػي هٌبػت ْش ّوِ ؿوَل ٍ ؿْش فشاگيشهفَْم ؿوٌٌذ. دس ًَؿتبس حبضش هذيشيت ٍ حىوشٍايي ؿْشي ايفب هي

 اػتفبدُ ؿذُ اػت. )التلبدي(ثشاي ّوگبىٍ فشكت ثشاثش  )ارتوبػي(ّبي ؿغلي، هؼىي ٍ خذهبت همشٍى ثِ كشفِ ٍ هـبسوتفشكت

 قابلیت دسترسی

 تبة آٍسي

همشٍى ثِ كشفِ 
 ثَدى

 پبيذاسي

 تَػؼِ ؿْشي ّوِ ؿوَل



  27 ضيوالًـْش تجش يػَاهل هؤحش دس ّوِ ؿوَل ليٍ تحل يثشسػ

 

. ثٌبثشايي ثب دس ًظش گشفتي هؼبئل ٍ هـىالت هغشح ؿذُ، پظٍّؾ حبضش دس پي آى اػت وِ وٌٌذ فشاّن هي ساّبي هختلف  ًيبص ثشاي گشٍُ
 هحَسي صيش پبػخ هٌبػجي پيذا وٌذ. ثِ ػَاالت

 ّبي اكلي ؿْش ّوِ ؿوَل وذاهٌذ؟ؿبخق -

 ّبي ؿْش ّوِ ؿوَل ًبثشاثشي ٍرَد داسد؟آيب ثيي هٌبعك ؿْش تجشيض ثِ لحبػ ؿبخق -

 پیطینه پصوهص
 شيپزتيآػ ٌبىيشًـيٍ فم ٌذتَرِ داؿت يوبّؾ فمش ؿْشهَضَػبتي هبًٌذ ػوذتبً ثِ  ؿوَلؿْشّبي ّوِهشثَط ثِ  ِياٍل ّبيپظٍّؾ

 ياص تَػؼِ ؿْشّب يتزشث يثشسػ هي غيًَ ؾيپ (2007)1گشفتٌذ. الوَيي ٍ ّبًليهيدس ًظش  هغبلؼبت يسا ثِ ػٌَاى ّذف اكل يؿْش
 ,Laquian, A.A.; Hanley, L.M )"بيدس آػ يؿْش يفمشا يثشا يّب ٍ خذهبت ػوَه شػبختي: صؿوَلّوِؿْش "دس وتبة  ؿوَل ساّوِ

تحمك تَػؼِ ّوِ ؿوَلي  يثشا ي دٍلتيّبشػبختيص تيٍ تمَ يػوَه ّبييشيگنيوٌذ هـبسوت فمشا دس تلويه ـٌْبديپوِ ( 15 :2007
 يوِ ػبوٌبى ؿْشچشا ، بفتيگؼتشؽ  ؿوَلي ؿْشيّوِغ اص آى ، هفَْم (. پSharma, D, 2010: 97ذ)بثي ؾيافضا ييبيآػ يدس ؿْشّب

 شغني، ػليرٌَث يمبيهبًٌذ آفش ايدس حبل تَػؼِ يًجشدًذ. دس وـَسّب يثْشُ وبف ي ّنْشسؿذ ؿ ّبياص ديگش رٌجِاص دسآهذ،  شيثِ غ
اػت،  يييّوچٌبى پب يي پَػتبىپَػتبى ٍ سًگ بُيػ بىيدس ه التيحبكل ؿذُ اػت، ػغح تحل ذيوِ اص اٍاخش آپبستب يلبثل تَرْ ـشفتيپ

دس  يحت(. Hanusch, M, 2018: 24)ثخـذيسا تذاٍم ه يف ًظادؿىب شاثيه ي ثَدُ ٍفمش ٍ ًبثشاثش يّوچٌبى ػبهل اكلٍ ايي اهش 
 ثشخَسداس ياٌذُيفضا تياػت وِ اص اّو يبػيهؼئلِ هْن ػ هيّوچٌبى  2ّوِ ؿوَل سفبٍُ اسٍپب،  يؿوبل يىبيحشٍتوٌذ آهش يوـَسّب

 سلبثت دس ثبصاس وبس ثيـتشي ثشاي ليتوب ثْتش( التي، هشداى ، ػبوٌبى ثب تحل ذپَػتبىي)هبًٌذ ػف يخبك يّبحل ؿَد: گشٍُ ذيٍ ثب ثَدُ
دس هٌبعك  الگَي صًذگي هتشاون ٍ صيبد ياًشط ذيتَل (.Steinberg, S, 2018: 220)ثشخَسداس ثَدًذ يثبالتش صًذگ يّبٍ اص اػتبًذاسد داؿتِ
 يؿىبف دس دػتشػ زبديثِ اهٌزش  يؿْش يّب شػبختيًبثشاثش ص غيَصٍ ت آة ٍ َّا ووه وشدُ شاتييٍ تغ يآلَدگ ثِ اصديبد ػغَح يؿْش

(. ثب تَرِ ثِ گؼتشدگي اثؼبد Dong, L et al; 2018: 355)ؿذ يؿْشهٌبعك  ييفضب هيثبػج تفى ٍ اص آى رْت يافشاد ثِ خذهبت اػبػ
( ثشخي Salahub et al, 2019داًٌذ)ؿْش ّوِ ؿوَل، ثشخي هحممبى هؼىي همشٍى ثِ كشفِ ٍ حك ؿْش سا اص الضاهبت ؿْش ّوِ ؿوَل هي

( ٍ پبيذاسي هحيغي، هذيشيت پؼوبًذ، فضبي ؿْشي Pokhrel, 2019اًذ)ؿوَل سا هَسد ثشسػي لشاس دادُهحيغي ؿْش ّوًِيض اثؼبد صيؼت
( ٍ Pineda, 2020ؿوَلي ػيبػي تأويذ ثيـتشي داسًذ)ّبي اخيش ًيض ثشخي هحممبى ثش سٍي ّوِاًذ. دس ػبلسا هَسد ػٌزؾ لشاس دادُ
 داًٌذ. ػيبػي، ؿْشًٍذي فؼبل ٍ تَاًوٌذػبصي ػيبػي سا دس ّوِ ؿوَلي ػيبػي هؤحش هي ػَاهلي ّوچَى هـبسوت

(، دس صهيٌِ 1390دس ثشسػي هٌبثغ داخلي، هغبلؼبت اٍليِ دس حَصُ عشاحي فشاگيش كَست گشفتِ اػت. هغبلؼِ چَپبًىبسُ ٍ ّوىبساى)
ّبي ػبلوٌذاى اص رولِ ( دس صهيٌِ عشاحي فشاگيش آػبيـگب1395ُّبي ؿْش اكفْبى، هغبلؼِ ًليشي ٍ ّوىبساى)عشاحي فشاگيش ويَػه

سيضاى ؿْشي لشاس ؿٌبػبى ؿْشي، رغشافيذاًبى ٍ ثشًبهِؿوَل هَسد تَرِ ربهؼِّبي اخيش سٍيىشد ؿْش ّوِايي هغبلؼبت اػت. دس ػبل
پزيش ثِ خذهبت ّبي آػيتل دػتشػي گشٍُ( ثب سٍيىشد ؿْش فشاگيش ثِ تحلي1400صاد هذًي ٍ ّوىبساى)گشفتِ اػت. دس ايي صهيٌِ سحين

اي دس ّبي حبؿيِػَاداى، ًؼجت ثِ ػبيش گشٍُّبي داساي افشاد هؼلَل ٍ ثياًذ. هغبلؼِ آًْب ًـبى داد وِ صًبى، خبًَادُػوَهي پشداختِ
ؿوَلي ي احشگزاس دس ّوِّب( هؤلف1400ِّب دس دػتشػي ثِ خذهبت داسًذ. ثگ هحوذي ٍ ػالٍسصي)تشي اص ػبيش گشٍٍُضؼيت ًبهٌبػت

ثبؿذ. تش اص حذ هيبًگيي هيؿوَلي فضبّبي ؿْش ايالم پبييياًذ. ًتبيذ آًْب ًـبى داد وِ ويفيت ّوِفضبي ؿْشي سا هَسد ثشسػي لشاس دادُ
غبلؼِ آًْب حبوي ّبي ؿْش فشاگيش هَسد ثشسػي لشاس دادًذ. ًتبيذ ه( ٍضؼيت والًـْش تْشاى سا ثش هجٌبي ؿبخق1401اػذصادُ ٍ ّوىبساى)

ّبي ّوچَى ثْذاؿت ٍ ّبي ؿْش فشاگيش ثؼيبس ًبهٌبػت اػت ٍ ؿبخقاص آى اػت وِ ٍضؼيت والًـْش تْشاى اص ًظش پشاوٌؾ ؿبخق
 اًذ.دسهبى، حول ٍ ًمل، هؼىي، آهَصؽ ثيـتشيي ووجَد سا دس ػغح ؿْش داؿتِ

                                                      
1 - Laquian, A.A.; Hanley, L.M 
2 - inclusive prosperity 
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 مبانی نظری

رِ لشاس گشفتِ اػت. يىي اص اّذاف اكلي ايي دػتَس وبس رذيذ، ػبختي ؿْشّب هَسد تَ 2030اّذاف رذيذ تَػؼِ پبيذاس دس دػتَس وبس 
ّبي همشٍى ثِ كشفِ)اسصاى( (. ػىًَتگبّي وِ هؼتلضم دػتشػي ثِ ضشٍستUN-habitat, 2020ؿوَل اػت)ّبي اًؼبًي ّوٍِ ػىًَتگبُ

ؿوَل ثَدى ؿْش ثِ ٍم ثِ ّوشاُ داسد. ّوچٌيي ّوِّبي هحشهبًٌذ هؼىي ٍ خذهبت اػت وِ اغلت فـبس صيبدي ثشاي ثؼيبسي اص خبًَادُ
ّبي هٌبػت)ثِ هٌظَس ايزبد داساي ٍ حشٍت( ٍ ّوچٌيي حمَق ثشاثش ٍ هـبسوت ّوِ اص رولِ عَس ٍاضح دػتشػي ثِ هـبغل ٍ فشكت

 :World bank, 2015ؿوَل هؼتلضم سػبيت ػِ ثؼذ  فضبيي، ارتوبػي ٍ التلبدي اػت)علجذ. ؿْش ّوِّبي ؿْشي سا هيحبؿيِ ًـيي

18.) 

ؿوَلي دس هٌبعك ؿْشي اػت. سٍيىشدّبي فضبيي ػوَهبً ثش دػتشػي ثشاثش ثِ هؼىي، ثؼذ فضبيي ػٌگ ثٌبي ّوِبعد فضایی: 

(. صهيي ؿْشي صيشثٌبي Rogers et al, 2015: 3توشوض داسد)« استمبء ويفيت هحيظ صًذگي»ّب ٍ خذهبت ػوَهي تحت ػٌَاى صيشػبخت
سيضي وبسثشي اساضي ٍ تأهيي اػتجبس هبلي يي ٍ يه ػبهل ثٌيبدي دس تمَيت ؿْش ّوِ ؿوَلي اػت. تلشف صهيي، ثشًبهِتوبهي هؼبئل فضب

(. ثِ ايي تشتيت تأهيي Elsinga et al, 2020: 7تَاًذ دس دػتيبثي ثِ ؿْش ّوِ ؿوَل ووه وٌذ)صهيي اص رولِ اثضاسّبيي اػت وِ هي
يت، دس سؿذ التلبدي ًيض ًمؾ داسد. دس حبلي وِ خذهبتي هبًٌذ آة ٍ فبضالة ثشاي ػالهت هؼىي ٍ صيشػبخت ػالٍُ ثش تأهيي ؿوَل

ػوَهي اص اّوييت ثباليي ثشخَسداس اػت، خذهبتي هبًٌذ حول ٍ ًمل ًيض ثِ دليل تأحيشگزاسي دس دس ػَْلت دػتشػي، ايزبد داسايي ٍ 
 (.Amado et al, 2017: 79تلَيش ربهؼِ، اص اّوييت ثباليي ثشخَسداس ّؼتٌذ)

 Socialؿَد. گضاسؽ پشچوذاس تَػؼِ ارتوبػي)ثؼذ ارتوبػي ثِ اكَل اػبػي حمَق، ػضت، ػذالت ٍ اهٌيت هشثَط هيبعد اجتماعی: 

Development Flagship Reportٍُّب ثشاي هـبسوت دس ربهؼِ تؼشيف هي( ّوِ ؿوَلي ارتوبػي سا سًٍذ ثْجَد ؿشايظ ثشاي افشاد ٍ گش-

داس ٍ غلجِ داٍسي ٍ تجؼيض ؿبهل الگَّبي سفتبسي)لَهي، هزّجي ٍ ػشفي( اػت وِ ايي اهش ػويمبً سيـِ(. پيؾWorldBank, 2013وٌذ)
ّب سا تَكيِ ّب ٍ وشاهت اًؼبىّب، فشكتؿوَلي ؿْشي سا اص عشيك ثْجَد تَاًبييثش آى دؿَاس اػت. ّوِ ؿوَلي ارتوبػي، ثْجَد ّوِ

تَاًذ اص عشيك ؿٌبخت ٍ فشاّن وشدى حمَق روؼي ٍ (. دس يه ثبفت ؿْشي، ايي اهش هيSchippers and Heumen, 2014: 33وٌذ)هي
گيشي ٍ فشدي ؿْشًٍذاى)حك ثِ ؿْش، حك هؼىي ٍ حك ػالهت(، فشاّن ؿَد ٍ ايي اعويٌبى سا وِ ّوِ ؿْشًٍذاى دس فشايٌذ تلوين

ًـيٌبى ٍ ّوىبسي آًْب دػتيبثي ايي هْن، ؿٌبخت ًمؾ حبؿيِوٌٌذ سا ثِ ٍرَد ثيبٍسد. هْوتشيي ػبهل ثشاي ػبصي هـبسوت هيتلوين
 (Lopes et al, 2019: 359ثشاي دػتيبثي ثِ ؿْش ّوِ ؿوَل اػت)

ثبؿذ. وِ ايي اهش ٍاثؼتِ ثِ تَاًبيي ّبي التلبدي ثشاي ّوِ هيثؼذ التلبدي ؿْش ّوِ ؿوَلي هؼتلضم ايزبد فشكت بعد اقتصادی:

ؿَد. ادغبم ٍ پيَػتگي ي ثشاي ووه التلبدي ٍ ّوچٌيي هـبسوت دس هضايبي سؿذ التلبدي هيًـيٌبى ؿْشّوِ؛ اص رولِ حبؿيِ
ؿَد وِ ؿوَل التلبدي ًيض استمب يبثذ. ثِ سػويت ؿٌبختي ٍ ادغبم ّبي تَػؼِ التلبد هحلي ثبػج هيهذاخالت ثِ ًفغ فمشا دس اػتشاتظي

تَاى ٍضؼيت ٍالؼي التلبد سا ثْتش اسصيبثي ٍ هذيشيت وشد. ػالٍُ ثش ايي، وٌذ؛ صيشا هيالتلبد غيش سػوي، ؿوَل هَرَد سا تمَيت هي
 (.Liang et al, 2021: 12وٌذ)ّبي ثبال ٍ اػتبًذاسدّبي پبييي هحبفظت هيحبؿيِ ًـيٌبى سا دس ثشاثش ليوت

ثل ثيي اثؼبد هختلف ؿْش ّوِ ثِ ّن ٍاثؼتِ ّؼتٌذ. ثٌبثشايي سٍاثظ هتمب -فضبيي، ارتوبػي ٍ التلبدي -ّش ػِ ثؼذ ؿْش ّوِ ؿوَلي
(. ثِ ػٌَاى Hwankim, 2021: 755ؿوَلي ثبػج ؿذُ اػت وِ هذاخلِ دس يه ثؼذ هؼيي هٌزش ثِ پيبهذ ٍ تغييش دس ثؼذ ديگش خَاّذ ؿذ)
ّبي التلبدي، ّب، گؼتشؽ فشكتهخبل: اسائِ خذهبت حول ٍ ًمل همشٍى ثِ كشفِ اص يه هٌزش ثِ دػتشػي ثْتش ثِ هـبغل ٍ فشكت

ّب خَاّذ ؿذ ٍ اص عشف ديگش ثبػج افضايؾ هـبسوت هحشٍهبى دس فشايٌذ تَػؼِ ٍ تلوين ػبصي افضايؾ دػتشػي ثِ خذهبت ٍ فشكت
تَاًذ تمَيت وٌٌذُ يىذيگش ثبؿٌذ ثِ ٍرَد اي چٌذ ثؼذي اص اص ػَاهل ثِ ّن پيَػتِ وِ هي(. ثٌبثشايي ؿجىElias, 2020: 294ِؿَد)هي

تَاًذ ثِ ػٌَاى يه دام ثشاي ايزبد يه فضبيي اص فمش ٍ حبؿيِ ًـيٌي ػول ًوبيذ. ؼذي اص تؼبهل ثيي ػَاهل هيثيبيذ. ّويي ؿجىِ چٌذ ث
تَاًٌذ ثِ كَست ثِ ّن پيَػتِ دس دّذ وِ چگًَِ اثؼبد فضبيي، التلبدي ٍ ارتوبػي ؿْش ّوِ ؿوَليي هي( ًـبى هي2ؿىل ؿوبسُ)

 (.Fernando, 2015: p11-13شاي دػتيبثي ثِ ايي اثؼبد هفيذ ثبؿذ)تَاًذ ثاستجبط ثبؿٌذ ٍ وذام ًَع هذاخالت هي
 ؿوَل: استجبط ٍ پيَػتگي اثؼبد ؿْش ّو2ِؿىل 
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 معرفی محدوده پصوهص

ٍػؼت ويلَهتش هشثغ  25.978ؿْش تجشيض ثِ ػٌَاى هشوض ػيبػي اػتبى آرسثبيزبى ؿشلي دس ؿوبل غشة وـَس ٍالغ ؿذُ ٍ 
 1335-1395 ّبي  ػبل آهبسي  ػبلٌبهِ  ثشسػي  ثب  وِ  اػت  ؿْش   9 اص  هتـىل  تجشيض  ؿْش  (. والى283: 1400داسد)هؼتَفي ٍ ّوىبساى، 

روؼيت  ذاد تؼ ايي   1395 ػبل  دس  وِ  اػت  ثَدُ  ًفش   339527 حذٍد   هَسدهغبلؼِ هحذٍدُ  روؼيت   1335 ػبل  دس  وِ  اػت  ايي   دٌّذُ ًـبى 
ساػتب،  ّويي  دس  اػت.  ثَدُ  هَارِ  روؼيت  ثشاثشي   18/5 سؿذي  ثب  اخيش  ػبل   60 عي   وِ يعَس ثِ اػت.  وشدُ  پيذا  افضايؾ  ًفش   1758586 ثِ  
اػت.  سػيذُ  ّىتبس   14000 ثِ   1365 ػبل  دس  ٍ  ّىتبس   4580 ثِ   1355 ػبل  دس  ٍ  ثَدُ  ّىتبس   1770 ثشاثش   1335 ػبل  دس  تجشيض  ؿْش  ٍػؼت  
  (.137 : 1389 )اؿلمي،  اػت  يبفتِ  افضايؾ  ثشاثش  ّـت  ثِ  ًضديه   65  –  1335 ّبي  ػبل ثيي  دس  ؿْش  ٍػؼت  اػت  آى  گَيبي  اسلبم  
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 : محديدٌ مًرد مطالع3ٍشکل 

 
ثب   4 هٌغمِ  وِ  يعَس ثِ اػت.  هتفبٍت  ًيض  آى  گبًِ   10 هٌبعك  دس  روؼيت  فضبيي  تَصيغ  اصًظش  تجشيض  ؿْش  والى ٍضؼيت  ّوچٌيي 

ًفش   29,384 ثب   8 هٌبعك  ٍ  دٌّذ هي ؿىل  سا  ؿْشي  هٌبعك   تشيي يتپشروؼ روؼيت  ًفش   229,474 ثب   3 هٌغمِ  ٍ  روؼيت  ًفش   315,183 
 دٌّذ.هي تـىيل  سا  تجشيض  ؿْش  والى ؿْشي  هٌبعك   تشيي يتروؼ ون روؼيت  ًفش   634 ثب   9 هٌغمِ  ٍ  روؼيت  

 مىاطق تفکیک  بٍ  تبزیش  شُز  خاوًار  ي  جمعیت  : 1جديل 

 روؼيت خبًَاس هٌبعك ٍ  ؿْش 

 1,558,693 497,898 تجشيض ؿْش  ول 

 218,647 68,898 1 هٌغمِ 

 196,507 62,348 2 هٌغمِ 

 229,474 74,267 3 هٌغمِ 

 315,183 102,481 4 ٌغمِ ه

 126,124 40,273 5 هٌغمِ 

 98,910 31,917 6 هٌغمِ 

 155,872 49,419 7 هٌغمِ 

 29,384 10,191 8 هٌغمِ 

 634 202 9 هٌغمِ 

 187,958 57,902 10 هٌغمِ 

 1395 ايشاى،  آهبس  هشوض  هأخز: 
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 روش تحقیق

تَاى دس ػِ تحليلي اػت. هشاحل ٍ سٍؽ اًزبم تحميك سا هي -ميك تَكيفيثب تَرِ ثِ هبّيت هَضَع ، سٍيىشد حبون ثش فضبي تح
گبم خالكِ ًوَد. دس گبم اٍل ثِ هٌظَس ؿٌبػبيي ػَاهل وليذي ؿْش ّوِ ؿوَل اص سٍؽ دلفي اػتفبدُ ؿذُ اػت. ايي سٍؽ هجتٌي ثش 

 ًظشؿذ ٍ  يغهزوَس پشػـٌبهِ تَص دلزا ثِ تؼذا .ؿذُ اػت يـٌْبدپشػـٌبهِ پ  30ًفش،  30اص  افضايي داًؾ ًخجگبى اػت. ثٌبثشاييّن
اػتفبدُ ؿذ. دس  Vensim. دس گبم دٍم ثِ هٌظَس يبفتي ساثغِ ػلت ٍ هؼلَلي ثيي ػَاهل وليذي اص هذل اخز ؿذ وبسؿٌبػبى ٍ كبحت ًظشاى

ثٌذي آًْب اػتفبدُ ؿذ. ايي ِّبي ؿْش ّوِ ؿوَل ٍ ستجاداهِ اص هذل ٍايىَس ثِ هٌظَس ؿٌبػبيي هٌبعك ثِ لحبػ ثشخَسداسي اص ؿبخق
 ّبي ثِ وبس سفتِ خَاّين پشداخت. ّبي ثؼذي ثِ تـشيح ّش يه اص سٍؽثخؾ سٍؽ دلفي ؿشح دادُ ؿذُ اػت. دس  ثخؾ

 سٍؽ دلفي
اي خبف ٍ ثش هجٌبي هؼيبسّبيي هشحلِ اٍل: تـىيل پبًل دلفي: دس ايي هشحلِ، اػضبي پٌل ثِ هٌظَس وبسثشد داًؾ آًبى دس هؼئلِ

(. ثش ايي اػبع اػضبي پبًل 181: 1395گيشد)وبهلي ٍ ّوىبساى، ؿًَذ وِ ايي هَضَع اص هبّيت هَضَع ٍ هؼئلِ ًـأت هيگضيذُ هيثش
گيشي غيشاحتوبلي اًتخبة ؿذًذ. ايي افشاد يب ثِ ػٌَاى پظٍّـگش ٍ وبسؿٌبع ؿْشي دس صهيٌِ دلفي ثشاي ايي پظٍّؾ ثِ كَست ًوًَِ

-ًفش( ٍ داًـزَيبى دوتشي ربهؼِ ؿٌبػي ؿْشي ٍ ثشًبهِ 10( ٍ يب اػبتيذ رغشافيب ٍ ثشًبهِ سيضي ؿْشي)10ش)تَػؼِ پبيذاس ٍ ؿْش فشاگي

اي ثبص حبٍي يه ػؤال ًفش( ثِ ػٌَاى اػضبي پبًل دػَت گشديذ. دس هشحلِ دٍم پشػـٌبهِ 10ّبي تْشاى ٍ تجشيض)سيضي ؿْشي داًـگبُ
ؿوَل ثب ّن تشويت اختيبس اػضبي پبًل لشاس گشفت. دس هشحلِ ػَم ػَاهل احشگزاس ؿْش ّوِؿوَل دس پيشاهَى ػَاهل احشگزاس ثش ؿْش ّوِ

ٍ ثِ كَست پشػـٌبهِ ثؼتِ دس اختيبس اػضبي پبًل لشاس گشفت ٍ هيضاى اّوييت ػَاهل سا اًتخبة ًوَدًذ. دس ًْبيت پغ اص ًتبيذ ثِ دػت 
بس هتخللبى لشاس گشفت. پغ اص پبيبى ايي هشحلِ ٍ دػتيبثي ثِ اتفبق ًظش، آهذُ اص پشػـٌبهِ دٍم، هزذداً پشػـٌبهِ اكالح ٍ دس اختي

 يبثذ.اًزبم سٍؽ دلفي ثِ اتوبم سػيذُ ٍ فْشػت ًْبيي ػَاهل احشگزاس ثش ؿْش ّوِ ؿوَل خبتوِ هي

 

 های پصوهصیافته

ثشاي ؿٌبػبيي آى ٍرَد داسد. ايي فشايٌذ ؿٌبػبيي ٍ اػتخشاد ػَاهل وليذي، داساي سٍؽ ؿٌبػي حبثتي ًيؼت ٍ سٍؽ ّبي هختلفي 
 ،يػجبست اًذ اص )دلف سٍؿْب ػوذتبً ويفي ٍ هجتٌي ثش ّن افضايي داًؾ ًخجگبى اػت. ثِ عَس ولي اكلي تشيي ؿيَُ ّبي ؿٌبػبيي ػَاهل

سد هزوَس، هغبلؼبت ػالٍُ ثش هَا ييفضب يضيهغبلؼِ اػٌبد(. دس ثشًبهِ س ،يسػبًِ ا ؾيپَ شاى،يثب ًخجگبى ٍ هذ يػوم يل، هلبحجِ ّبًپب
اص ًظشات  يذيػَاهل ول ييدس ؿٌبػب ي،يوبسآهذ ثبؿذ. ػالٍُ ثش ا بسيثؼ يذيػَاهل ول ييتَاًذ دس ؿٌبػبيه نيٍ هـبّذُ هؼتم يذاًيه

 اػتفبدُ ؿذُ اػت. يدس ػغح گؼتشدُ ا ضيً عشح ربهغ تجشيضهَرَد  تياص هغبلؼبت ٍضؼ ييّوچٌ اػتوبسؿٌبػبى ٍ ثْشُ گشفتِ ؿذُ 
دس  ييّب -هزوَػِ پٌل  ،يػالٍُ ثش پشػـٌبهِ دلف ؿَدي ضشٍست هحؼَة ه هي ػَاهل وليذي ييدس ؿٌبػب يًزب وِ خشد روؼآ اص
اص عشيك پَيؾ هحيغي ٍ هغبلؼبت ٍضغ هَرَد اػتخشاد ؿذ ٍ اص وبسؿٌبػبى  STEEP-Vدس لبلت هذل  ػَاهل وليذي ييؿٌبػب يساػتب

وِ ؿىل گيشي ؿْش ّوِ ؿوَل دس والًـْش تجشيض سا تىويل وٌٌذ ثش وليذي هَحش ثش  خَاػتِ ؿذ دس هشحلِ ًخؼت، ؿٌبػبيي ػَاهل
ؿْش ّوِ ؿوَل ٍ ؿىل ػَاهل هشتجظ ثب  ي،ٍ هغبلؼِ هٌبثغ ػلو ؿذُ  يحتـش يٌذبص فشاغآ اسائِ ؿذُ اػت.  ثب 1-4رذٍل  آى دس بتيرضئ

ّب پشػـٌبهِ  ثش آى هجتٌي  ؿذ ٍ يكٍ دل يل، تىوؾي پظٍّّب يبفتِلبحجِ ثب كبحت ًظشاى هٍ دس رلؼبت  يذگشد خشاداػت گيشي آى 
ؿذُ  يـٌْبدپشػـٌبهِ پ  30ًفش،  30اص  ي،س ًظشػٌزي رْت ربهؼِ آهبسظَآغبص گـت. ثِ هٌ زيًظشػٌ يٌذؿذ ٍ فشا ييتذٍ ػٌزيًظش

 اخز ؿذ.  وبسؿٌبػبى ٍ كبحت ًظشاى ًظشؿذ ٍ  يغهزوَس پشػـٌبهِ تَص دلزا ثِ تؼذا. اػت
ب اػتٌبد ثِ هغبلؼبت اًزبم ؿذُ )ٍ اػتفبدُ اص سٍؿْبي فَق( ػَاهل وليذي ٍ احشگزاس ثش ؿىل گيشي ؿْش ّوِ ؿوَل دس ثٌبثشايي ث

 ( اسائِ ؿذُ اػت.2والًـْش تجشيض ثِ تفىيه هحَسّبي هَضَػي دس رذٍل ؿوبسُ )
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 : عًامل اثزگذار بز شکل گیزی شُز َمٍ شمًل در کالوشُز تبزیش2جديل

 دیعوامل کلی محور
 مقیاض فضایی عوامل

 هحلي
  

 هلي
ثيي 

 الوللي

 اقتصادی

  *  ثبصػبصي التلبدي

  *  اؿتغبل

   * اؿتغبل غيشسػوي

   * رذايگضيٌي التلبدي

   * سؿذ ّوِ ؿوَل

   * تَصيغ فشكت ّب

 اجتماعی

  *  هْبرشت

   * تحشن 

  * * دػتشػي ثِ اعالػبت

   * احؼبع اهٌيت

  * * شًٍذيحمَق ؿْ

   * حك ثِ ؿْش

   * ؿْش َّؿوٌذ

 * * * تَػؼِ پبيذاس

   * ثشاثشي ارتوبػي

   * ويفيت صًذگي

  * * ػذالت ارتوبػي

 زیست محیطی

  * * تبة آٍسي

   * ثشًبهِ سيضي حول ٍ ًمل

  * * صيشػبختْب

  * * پبيذاسي صيؼت هحيغي

   * وبّؾ اتالف آة

   * دػت سفتِرجشاى آة اص 

   * هذيشيت پؼوبًذ

   * ويفيت عجيؼي فضبي ؿْشي

   * كشفِ رَيي آة

 سیاسی

  * * حىوشٍايي

   * ًَآٍسي

  * * پبيذاسي

  * * هـبسوت ػيبػي 

  * * لذست ػيبػي

 فضایی

   * هؼىي همشٍى ثِ كشفِ

   * فضبّبي ػوَهي

   * ػذالت فضبيي

   * وبسثشي صهيي

 خز: ًتبيذ هغبلؼبت ًگبسًذُهأ

-ؿوَل، ايي ػَاهل اص عشيك تفىش ػيؼتوي ثب اػتفبدُ اص ًشمگيشي ؿْش ّوِّب ثش ؿىلثؼذ اص ؿٌبػبيي ػَاهل هؤحش ٍ تأييذ استجبط آى

تحليل ًيبص  ٍ ثبؿذ وِ ثِ تزضيِهختلف هي تّبي ثْيٌِ دس هَلؼيحلافضاس پيذا وشدى ساُّذف ايي ًشمالگَػبصي ؿذًذ   Vensimافضاس 

ٌذ. ثذٍى ػبصي وّب سا ؿجيِسفتبس پَيبي ػبهبًِ 2ٍ يبفتي ًمبط اّشهي  1ػليتّبي افضاس تَاًبيي داسد وِ ثب ؿٌبػبيي حلمِايي ًشم داسًذ.

د ّبي هَرَتَاى هـخق وشد وِ ثشاي حل چبلؾتَاى ثشسػي وشد ٍ ثب ووه الگَي عشاحي ؿذُ هيايي الگَػبصي، تأحيش ػَاهل سا ًوي
                                                      
1 - Causal Loop 
2 - Leverage Points 
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چِ ػَاهلي ثِ ثشسػي ثيـتشي ًيبص داسًذ.دس اداهِ ثِ هٌظَس تحليل ساثغِ ػلت ٍ هؼلَلي )ػَاهل اػتخشاد ؿذُ دس هذل دلفي(، ػَاهل 
 افضاس هشثَعِ ؿذًذ.وليذي ٍاسد ًشم

 
 Vensimگیزی شُز َمٍ شمًل در کالوشُز تبزیش در وزم افشار : ريابط میان متغیزَای شکل4شکل    

 



34  ِ81سيضي، ؿوبسُ ػلوي رغشافيب ٍ ثشًبهِ ًـشي 

 

 
 ي سایز متغیزَای شکل گیزی شُز َمٍ شمًل "عدالت فضایی"ريابط میان عامل : 5شکل 

 

 
 

 ي سایز متغیزَای شکل گیزی شُز َمٍ شمًل "تاب آيری": ريابط میان عامل 6شکل 
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ت. ؿوَل ؿْش تجشيض اػآٍسي دس تَػؼِ ّوِّبي حبكل اص هذل ًٍِؼين ًـبى دٌّذُ تأحيشگزاسي دٍ ػبهل ػذالت فضبيي ٍ تبةيبفتِ
ّب، ثشاثشي ارتوبػي، هؼىي همشٍى ثِ كشفِ، حىوشٍايي هغلَة ٍ ... ثِ ػٌَاى ػذالت فضبيي اص عشيك دػتشػي ثِ خذهبت، صيشػبخت

آٍسي ًيض ثب دس ثش گشفتي ػَاهلي ّوچَى اؿتغبل، ثبصػبصي التلبدي، تشيي ٍ هؤحشتشيي ػبهل دس ثيي ػَاهل هَرَد ؿٌبختِ ؿذ. تبةوليذي
ؿوَلي ؿْش تجشيض سا ًَآٍسي، هذيشيت پؼوبًذ، حىوشٍايي ٍ... ٍ استجبط هتمبثل ثب ػذالت فضبيي ٍ ػبيش ػَاهل، ًمؾ وليذي دس ايزبد ّوِ

 وٌذ.ثبصي هي

 سگانه کالنطهر تبری 11ضمولی مناطق های همهبررسی وضعیت ضاخص

ّبي پظٍّؾ ثب تَرِ ثِ ثشسػي هجبًي ًظشي گبًِ ؿْش تجشيض اص هذل ٍيىَس اػتفبدُ ؿذ. ؿبخقثٌذي هٌبعك دُدس اداهِ ثِ هٌظَس ستجِ
ٍ هغبلؼبت كَست گشفتِ دس صهيٌِ ؿْش ّوِ ؿوَل ٍ پبيذاسي ؿْشي اػتخشاد ؿذُ اػت. دس ايي ثخؾ ثشاي ثشسػي ٍضؼيت ؿبخق 

ّب ٍ آٍي دادُاين. لزا پغ اص روغدػتشػي، پبسن ٍ فضبي ػجض، هؼبثش، هشاوض دسهبًي ٍ ... اػتفبدُ وشدُ ّبيّبيي ّوچَى ٍضؼيت ػشاًِ
ّبيي اػت وِ ثِ ّبي خبم ّشيه اص هؼيبسّب دس هحذٍدُ هَسد هغبلؼِ تؼشيف ؿذ. هشاحل ايي سٍؽ ؿبهل گبمّب، هبتشيغ دادُتشويت آى

هحبػجِ فبكلِ  -4تؼييي ٍصى هؼيبسّب،  -3تؼييي ثْتشيي ٍ ثذتشيي همذاس،  -2بل ؿذُ، هحبػجِ همبديش ًشه -1تشتيت روش ؿذُ اػت: 
-(. دس هبتشيغ تلوين گيشي، گضي176ٌِ: 1395ثٌذي گضيٌِ)ػجحبًي ٍ فشاهشصي، ستجِ -Q 6هحبػجِ همذاس  -5آل، حل ايذُّب اص ساُگضًيِ

 ّبي خبم آٍسدُ ؿذُ اػت.هؼيبسي ّؼتٌذ وِ دس رذٍل دادُ 14ب ثبؿذ ٍ هؼيبسّبي هّبي هب هٌبعك دُ گبًِ والًـْش تجشيض هي

 گیزی(َای خام)ماتزیس تصمیم: ماتزیس داد3ٌجديل 

 هؼىًَي هٌبعك/ وبسثشي
 -تزبسي 
 خذهبتي

 هزّجي
 -آهَصؿي 

 تحميمبتي
 -اداسي 

 اًتظبهي
 دسهبًي

 -فشٌّگي 
 ٌّشي

تفشيحي ٍ 
 تَسيؼتي

تزْيضات ٍ 
 تأػيؼبت

حول ٍ 
 ًمل

 پبسن ٍ فضبي ػجض يٍسصؿ كٌؼتي

 3.5 0.5 0.2 0.6 0.6 0.9 0.2 0.4 1.7 1.3 0.1 2.1 26.3 1هٌغمِ 

 12.5 0.5 0.8 0.9 1.2 0.6 0.2 1.7 2 9.5 0.1 1.5 31.3 2هٌغمِ 

 2.5 5.4 1.4 1.2 1.7 0.3 0.3 0.7 2.5 2.8 0.2 1.7 26.5 3هٌغمِ 

 3.4 0.6 0.8 1.8 0.5 0 0.2 0.2 0.5 1.7 0.1 2 27.1 4هٌغمِ 

 6.4 0.7 18 3.1 3.5 0.2 0.1 0.1 0.3 10.1 0.1 2.6 26.3 5هٌغمِ 

 4.1 1.1 79.9 136.3 2.2 0.1 0.1 0.4 2 3.2 0.2 1.6 49.7 6هٌغمِ 

 5.1 0.5 19.9 3.3 8.2 0 0.5 0.1 0.8 1.4 0.1 2.7 26.3 7هٌغمِ 

 2.7 0.3 0.6 2.8 0.5 0.3 1.1 0.4 4.9 4 4 22.3 54.9 8هٌغمِ 

 6.3 4.7 28.9 17.8 4.8 0 0 0.2 3.9 2.4 0.6 4.4 61.9 9 هٌغمِ

 1400هٌجغ: ؿْشداسي تجشيض، 

پشداصين وِ ًتبيذ آى دس گيشي ثِ ًشهبل ػبصي ايي هبتشيغ اص عشيك فشهَل صيش هيهشحلِ دٍم: دس ايي هشحلِ پغ اص ًشهبل ػبصي هبتشيغ تلوين
  رذٍل آهذُ اػت:

 : ماتزیس وزمال شد4ٌجديل 

/ هٌبعك
 وبسثشي

 هؼىًَي
 -تزبسي 
 خذهبتي

 هزّجي
 -آهَصؿي 

 تحميمبتي
 -اداسي 

 اًتظبهي
 دسهبًي

 -فشٌّگي 
 ٌّشي

تفشيحي ٍ 
 تَسيؼتي

تزْيضات 
 ٍ

 تأػيؼبت
 پبسن ٍ فضبي ػجض ٍسصؿي كٌؼتي حول ٍ ًمل

 12.25 0.25 0.04 0.36 0.36 0.81 0.04 0.16 2.89 1.69 0.01 4.41 691.69 1هٌغمِ 

 156.25 0.25 0.64 0.81 1.44 0.36 0.04 2.89 4 90.25 0.01 2.25 979.69 2هٌغمِ 

 6.25 29.16 1.96 1.44 2.89 0.09 0.09 0.49 6.25 7.84 0.04 2.89 702.25 3هٌغمِ 

 11.56 0.36 0.64 3.24 0.25 0 0.04 0.04 0.25 2.89 0.01 4 734.41 4هٌغمِ 

 40.96 0.49 324 9.61 12.25 0.04 0.01 0.01 0.09 102.01 0.01 6.76 691.69 5هٌغمِ 

 16.81 1.21 6384.01 18577.7 4.84 0.01 0.01 0.16 4 10.24 0.04 2.56 2470.09 6هٌغمِ 

 26.01 0.25 396.01 10.89 67.24 0 0.25 0.01 0.64 1.96 0.01 7.29 691.69 7هٌغمِ 

 7.29 0.09 0.36 7.84 0.25 0.09 1.21 0.16 24.01 16 16 497.29 3014.01 8هٌغمِ 

 39.69 22.09 835.21 316.84 23.04 0 0 0.04 15.21 5.76 0.36 19.36 3831.61 9هٌغمِ 

 هٌجغ: ًگبسًذُ
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( كَست گشفتِ اػت. ثذيي هٌظَس Wگيشي، ٍصى دّي ثِ هؼيبسّب)هشحلِ ػَم:  دس ايي هشحلِ پغ اص ًشهبل ػبصي هبتشيغ تلوين
ؿَد. دس ايي تحميك ّب اػتفبدُ هيآًتشٍپي ؿبًَى ٍ .... ٍرَد داسد، وِ هتٌبػت ثب ًيبص اص آى ،AHP ،ANPّبي تلفيمي هتؼذدي هبًٌذ سٍؽ

 اص سٍؽ آًتشٍپي اػتفبدُ ؿذُ اػت. 
آًتشٍپي دس تئَسي  آًتشٍپي ًـبى دٌّذُ هيضاى ػذم اعويٌبى هَرَد اص هحتَاي هَسد اًتظبس اعالػبتي اص يه پيبم اػت. ثِ ثيبى ديگش

 اػت ثشاي هيضاى ػذم اعويٌبى ثيبى ؿذُ تَػظ يه تَصيغ احتوبل گؼؼتِ اػت.اعالػبت هؼيبسي 

 ي يسن دَی بٍ َزیک اس شاخص َا (Dj)، اوحزاف معیار (Ej): آوتزيپی5جديل 

 هؼىًَي 
 -تزبسي 
 خذهبتي

 هزّجي
 -آهَصؿي 

 تحميمبتي
 -اداسي 

 اًتظبهي
 دسهبًي

 -فشٌّگي 
 ٌّشي

تفشيحي ٍ 
 تَسيؼتي

تزْيضات ٍ 
 تأػيؼبت

 ٍسصؿي كٌؼتي ول ٍ ًملح
پبسن ٍ فضبي 

 ػجض

Ej 5.146 3.909 2.747 4.611 4.622 4.503 4.017 3.624 4.288 1.773 3.031 3.939 4.952 

Dj -4.146 -2.909 
-

1.747 
-3.611 -3.622 

-

3.503 
-3.017 -2.624 -3.288 -0.773 -2.031 

-

2.939 
-3.952 

 0.097 0.072 0.050 0.019 0.081 0.064 0.074 0.086 0.089 0.089 0.043 0.071 0.102 ٍصى 

 هٌجغ: ًگبسًذُ
-هشحلِ چْبسم: پغ اص ٍصى دّي ثِ هؼيبسّب، هبتشيغ ًشهبل ؿذُ دس ٍصى ثِ دػت آهذُ ضشة ؿذُ ٍ هبتشيغ ًشهبل ٍصًي ثذػت هي

  آيذ. 

 : ماتزیس وزمال شدٌ يسوی6جديل 
هٌبعك/ 
 وبسثشي

 هؼىًَي
 -تزبسي 
 خذهبتي

 هزّجي
 -آهَصؿي 

 تحميمبتي
 -اداسي 

 اًتظبهي
 دسهبًي

 -فشٌّگي 
 ٌّشي

تفشيحي ٍ 
 تَسيؼتي

تزْيضات ٍ 
 تأػيؼبت

حول ٍ 
 ًمل

 ٍسصؿي كٌؼتي
پبسن ٍ فضبي 

 ػجض

 0.0204 0.0064 0.0001 0.0001 0.0051 0.0491 0.0114 0.0174 0.0233 0.0076 0.0011 0.0065 0.0268 1هٌغمِ 

 0.0729 0.0064 0.0005 0.0001 0.0102 0.0327 0.0114 0.0739 0.0274 0.0553 0.0011 0.0047 0.0319 2هٌغمِ 

 0.0146 0.0689 0.0008 0.0002 0.0145 0.0164 0.0171 0.0304 0.0343 0.0163 0.0021 0.0053 0.0270 3هٌغمِ 

 0.0198 0.0077 0.0005 0.0003 0.0043 0.0000 0.0114 0.0087 0.0069 0.0099 0.0011 0.0062 0.0276 4هٌغمِ 

 0.0373 0.0089 0.0107 0.0004 0.0299 0.0109 0.0057 0.0043 0.0041 0.0587 0.0011 0.0081 0.0268 5هٌغمِ 

 0.0239 0.0140 0.0473 0.0190 0.0188 0.0055 0.0057 0.0174 0.0274 0.0186 0.0021 0.0050 0.0507 6هٌغمِ 

 0.0297 0.0064 0.0118 0.0005 0.0700 0.0000 0.0285 0.0043 0.0110 0.0081 0.0011 0.0084 0.0268 7هٌغمِ 

 0.0157 0.0038 0.0004 0.0004 0.0043 0.0164 0.0628 0.0174 0.0672 0.0233 0.0428 0.0694 0.0560 8هٌغمِ 

 0.0367 0.0600 0.0171 0.0025 0.0410 0.0000 0.0000 0.0087 0.0535 0.0140 0.0064 0.0137 0.0632 9هٌغمِ 

 : ًگبسًذُهٌجغ

 .سا اص هبتشيغ تلوين گيشي اػتخشاد ؿذُ اػت تَاثغ هؼيبس  -fiٍ پبييي تشيي اسصؽ   +fiثبالتشيي اسصؽ هشحلِ پٌزن: دس ايي هشحلِ 
 

 

 تزیه ارسش معیارَا: باالتزیه ي پاییه7جديل 

هٌبعك/ 
 وبسثشي

 هؼىًَي
 -تزبسي 
 خذهبتي

 هزّجي
 -آهَصؿي 

 تحميمبتي
 -اداسي 

 اًتظبهي
 ًيدسهب

 -فشٌّگي 
 ٌّشي

تفشيحي ٍ 
 تَسيؼتي

تزْيضات 
 ٍ

 تأػيؼبت

حول ٍ 
 ًمل

 ٍسصؿي كٌؼتي
پبسن ٍ فضبي 

 ػجض

 0.073 0.069 0.047 0.019 0.070 0.049 0.063 0.074 0.067 0.059 0.043 0.069 0.056 1هٌغمِ 

 0.015 0.004 0.000 0.000 0.004 0.000 0.006 0.004 0.004 0.008 0.001 0.005 0.027 2هٌغمِ 

 0.058 0.065 0.047 0.019 0.066 0.049 0.057 0.070 0.063 0.051 0.042 0.065 0.029 3هٌغمِ 

 هٌجغ: ًگبسًذُ
)ؿبخق ًبسضبيتي( هحبػجِ  Rj)ؿبخض هغلَثيت( ٍ  Sjتشيي اسصؽ هؼيبس، ثبيذ اسصؽ هشحلِ ؿـن: ثؼذ اص تؼييي ثبالتشيي ٍ پبييي

ثذػت  Sj  ٍRjگيشي ضشة ؿذُ، ػپغ اص عشيك فشهَل صيش ذػت آهذُ دس آًتشٍپي دس هبتشيغ تلوينّبي ثؿَد. ثذيي هٌظَس اثتذا ٍصى
 آهذُ اػت.

 
 SI  ٍRI: ضشيت اٍصاى هؼيبسّب دس هبتشيغ تلوين گيشي ٍ هحبػجِ 8رذٍل 

* max ; mini ij i ij
jj

f f f f 

* *

* *
1

; max
n

i ij i ij

j i j i
i

i i i i i

f f f f
S w R w

f f f f 
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 هؼىًَي هٌبعك/ وبسثشي
 -تزبسي 
 خذهبتي

 هزّجي
آهَصؿي 

- 
 تحميمبتي

 -اداسي 
 اًتظبهي

 دسهبًي
 -فشٌّگي 

 يٌّش
تفشيحي ٍ 
 تَسيؼتي

تزْيضات ٍ 
 تأػيؼبت

حول ٍ 
 ًمل

 ٍسصؿي كٌؼتي
پبسن ٍ 
فضبي 

 ػجض
SJ RJ 

 0.868 0.061 0.087 0.069 0.050 0.019 0.080 0.000 0.067 0.070 0.062 0.089 0.043 0.069 0.102 1هٌغمِ 

 0.602 0.042 0.000 0.069 0.050 0.019 0.073 0.021 0.067 0.000 0.056 0.006 0.043 0.071 0.084 2هٌغمِ 

 0.781 0.058 0.097 0.000 0.049 0.019 0.068 0.043 0.059 0.054 0.046 0.074 0.042 0.071 0.101 3هٌغمِ 

 0.961 0.062 0.088 0.068 0.050 0.019 0.081 0.064 0.067 0.081 0.085 0.085 0.043 0.070 0.099 4هٌغمِ 

 0.747 0.003 0.059 0.067 0.039 0.019 0.049 0.050 0.074 0.086 0.089 0.000 0.043 0.068 0.102 5هٌغمِ 

 0.664 0.000 0.082 0.061 0.000 0.000 0.063 0.057 0.074 0.070 0.056 0.070 0.042 0.071 0.019 6هٌغمِ 

 0.812 0.040 0.072 0.069 0.038 0.019 0.000 0.064 0.045 0.086 0.079 0.088 0.043 0.067 0.102 7هٌغمِ 

 0.521 0.030 0.095 0.072 0.050 0.019 0.081 0.043 0.000 0.070 0.000 0.062 0.000 0.000 0.000 8هٌغمِ 

- 9هٌغمِ 

0.025 0.062 0.037 0.078 0.019 0.081 0.082 0.064 0.036 0.017 0.032 0.010 0.060 -0.618 

-

0.066 

 1.002 0.069 0.101 0.072 0.050 0.019 0.082 0.064 0.082 0.059 0.087 0.091 0.042 0.072 0.113 10هٌغمِ 

 هٌجغ: ًگبسًذُ

هشحلِ ّفتن: دس ايي هشحلِ ؿبخق ٍيىَس وِ ّوبى اهتيبص ًْبيي ّش گضيٌِ اػت هحبػجِ ؿذُ، ووتش ثَدى همذاس آى ثِ هٌضلِ 
 هغلَثيت ثبالي گضيٌِ اػت وِ ثب اػتفبدُ اص ساثغِ صيش ثِ دػت آهذُ اػت.

S-1.0020.113R-

S*-0.0660.082R* 
 

 ي رتبٍ بىدی وُایی Qمحاسبٍ مقدار : 9جديل 

 رتبه بندی مناطق امتیاز نهایی مدل وایکور منطقه

 9 0.765 1منطقه 

 3 0.353 2منطقه 

 6 0.713 3منطقه 

 8 0.763 4منطقه 

 5 0.708 5منطقه 

 2 0.342 6منطقه 

 7 0.739 7منطقه 

 4 0.494 8منطقه 

 1 0.000 9منطقه 

 10 1.000 11منطقه 

 

* *
(1 )

j j

j

S S R R
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 َای َمٍ شمًلی کالوشُز تبزیش بز اساس مدل يیکًربىدی شاخص: رتب6ٍکل ش

 
 14گبًِ والًـْش تجشيض ثش اػبع  10ّبي ّوِ ؿوَلي هٌبعك ثش ايي اػبع ثب اػتفبدُ اص تىٌيه ٍيىَس ثِ ثشسػي ٍضؼيت ؿبخق

هٌبعك ؿْش تجشيض هٌَط ثِ ًحَُ لشاس ّبي ّوِ ؿوَلي ؿبخق ػوذُ هٌتخت پشادختِ ؿذ. ًتبيذ تحميك حبوي اص آى اػت وِ ؿبخق
-داساي ٍضؼيت هٌبػجي اص لحبػ ؿبخق  8ٍ  2،  6، 9گيشي هٌبعك ؿْشي ثب تَرِ ثِ ؿوبل ٍ رٌَة ؿْش ًيؼت. ثِ عَسي وِ هٌبعك 

 اًذ.دس ثذتشيي ؿشايظ لشاس گشفتِ 4ٍ  1، 10ؿوَلي ّؼتٌذ. هٌبعك ّبي ّوِ

 نتیجه گیری

 وبهل هـبسوت ثِ لبدس خَد، هزّت يب لَهيت ًظاد، رٌؼيت، التلبدي، تَاى اص ًظش ؼي كشفّش و وِ اػت ؿوَل هىبًيّوِ ؿْش
 فؼلي ّبيدػتَسالؼول ٍ هؼبكش ؿْشّبي ثِ هشثَط هجبحج ثٌبثشايي دس .ثبؿذ ؿْشّب ػيبػي ٍ التلبدي ارتوبػي، ّبيفشكت دس

اػت.  ؿذُ ثشدُ ًبم ّوِ ثشاي ثشاثش ّبيفشكت لضٍم ثش تأويذ بث ارتوبػي يب التلبدي لحبػ ثِ غبلجبً ؿوَلّوِ اص ؿْش رْبًي، ؿْشّبي
 ؿوَل ثَدى ؿْشّب، ًيبصهٌذ ثشسػي ؿْش دس توبهي اثؼبد التلبدي، ارتوبػي ٍ فضبيي اػت.ثٌبثشايي ثشسػي ّوِ

دّذ وِ ًـبى هي ؿوَل ثَدى ؿْش تجشيض اص هذل دلفي اػتفبدُ ؿذ. ًتبيذ هذل دلفيثش ايي اػبع ثشاي ثشسػي ػَاهل هؤحش ثش ّوِ
ربهؼِ( هشثَط  )يب ؿْش يالتلبد يتاص ػلل ثِ ٍضؼ ثخـي .لشاس دادچْبس دػتِ اكلي  تَاى دسؿوَلي ؿْش تجشيض سا هيػَاهل اكلي ّوِ

هشثَط ثِ  ديگش يثبؿذ. ثخـ هي يلدس آى دخ يٍ هبل يػَاهل التلبد ،ليوت صهيي ٍهؼىي ٍ ديگش سؿذ التلبدي، ثيىبسياػت وِ  
ؿىل گيشي ؿْشي ّوِ  ثشوِ  يهشده يّب ٍ ًْبدّب ػبختيشص يٍ حت ػيبػت گزاسي ّبي وليٍ همشسات ٍ  ييلَاً ي،ختبسهؼبئل ػب

ارتوبػي ٍ صيؼت هحيغي ًيض اص ديگش ػَاهلي ّؼتٌذ وِ آيٌذُ ايي تحَالت سا تحت تبحيش خَد لشاس . ػلل ؿوَل دس ؿْش تجشيض تبحيشگزاسًذ
ت تأحيشگزاستشيي ػَاهل ٍ ؿٌبخت سٍاثظ ػلت ٍ هؼلَلي ثيي ػَاهل، اص هذل ًٍِؼين اػتفبدُ ؿذ. ًتبيذ هي دٌّذ. دس اداهِ ثِ هٌظَس ؿٌبخ

ؿوَلي آٍسي ٍ ػذالت فضبيي ثيـتشيي تأحيشگزاسي سا دس ػَق دادى ؿْش تجشيض ثِ ػَي ّوِدّذ وِ دٍ ػبهل تبةهذل ًٍِؼين ًـبى هي
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-ثيي هٌبعك دُ گبًِ ؿْش تجشيض اص هذل ٍيىَس اػتفبدُ ؿذ. ًتبيذ هذل ٍيىَس ًـبى هيّب دس داسًذ. دس اداهِ ثِ هٌظَس ستجِ ثٌذي ؿبخق

ّبي ّوِ ؿوَلي هٌبعك ؿْش تجشيض هٌَط ثِ ًحَُ لشاس گيشي هٌبعك ؿْشي ثب تَرِ ثِ ؿوبل ٍ رٌَة ؿْش ًيؼت. ثِ دّذ وِ ؿبخق
دس ثذتشيي ؿشايظ  4ٍ  1، 10ؿوَلي ّؼتٌذ ٍ هٌبعك ّبي ّوِداساي ٍضؼيت هٌبػجي اص لحبػ ؿبخق  8ٍ  2،  6، 9عَسي وِ هٌبعك 

 اًذ. لشاس گشفتِ
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 منابع

 ًـشيِ ّبي ؿْش فشاگيش(، ػٌزؾ ٍضؼيت والًـْش تْشاى ثش هجٌبي ؿبخق1401پَس، فشصاًِ)اػذصادُ، ّبًيِ، حبتوي، افـبس، ػبػبى ،
 ، تْشاى67، ؽ تحميمبت وبسثشدي ػلَم رغشافيبيي

 (1389اؿلمي، هْذي ،)وبسؿٌبػي اسؿذ ثِ ساٌّوبيي دوتش فيشٍص روبلي ٍ  ، پبيبى ًبهِّب دس ؿْش تجشيضيبثي ثيوبسػتبىثي الگَّبي هىبىاسصيب
 دوتش هيشػتبس كذس هَػَي، داًـگبُ تجشيض، تجشيض.

 (ثشسػي ػَاهل هؤحش دس هْبرشت هؼىَع اص والًـْش تجشيض ثِ 1399ًَآرس، ػلي، هحجَثي، لشثبى ٍ هْؼب كالحي سًزجش ،) احي پيشاؿْشي
 ، تجشيض74، ؽ ، ًـشيِ رغشافيب ٍ ثشًبهِ سيضيٍ سٍػتبّبي الحبلي

 ؿوَلي فضبّبي ؿْشي )ًوًَِ هَسدي: ؿْش ايالم(، ّبي احشگزاس دس ّوِ(، تحليل هؤلف1400ِهحوذي، ػلي اكغش، ػالٍسصي، هحوذ)ثگ
 ، تْشاى3، ؽ ّبي رغشافيبي اًؼبًيهزلِ پظٍّؾ

 (، ؿْشي ثشاي ّوِ، عشاحي فشاگيش دس تؼبدل ثب اسگًََهي)هغبلؼِ 1390صاد، هحوذسضب)اد، اهيش هؼؼَد، فشيذيصچَپبًىبسُ، ٍحيذ، فشيذي
 ، تْشاى2، ؽ ؿٌبػي فضبّبي ػوَهي ؿْشيًـشيِ گًَِهَسدي: عشاحي ويَػه ثليظ فشٍؿي ؿشوت ٍاحذ ؿْش اكفْبى(، 

 پزيش ثِ خذهبت ػوَهي ثب ّبي آػيتپزيشي گشٍُتحليل فضبيي دػتشػي (،1400پَس، ّبؿن)صاد هذًي، وبٍُ، سفيؼيبى، هزتجي، دادؽسحين
 ، تْشاى1، ؽ سيضي ؿْشيّبي رغشافيبي ثشًبهِهزلِ پظٍّؾسٍيىشد ؿْش فشاگيش، 

 ((، اػتفبدُ اص سٍؽ ٍيىَس ثشاي ػٌزؾ تٌبػت اساضي ثشاي وـت صػفشاى دس هحيظ ػبد)هغبلؼِ 1395ػجحبًي، ثْشٍص، فشاهشصي، هحوذ
 ، تجشيض56، ؽ سيضيًـشيِ رغشافيب ٍ ثشًبهِؿْشػتبى هاليش(، هَسدي: 

 (تحليلي ثش پيـشاى1400هؼتَفي، ٍحيذ، فشاهشصي، هْؼب ٍ سػَل دسػخَاى ،) ّبي هؤحش ثش ثش الگَي تَػؼِ هيبى افضا ٍ هذيشيت اساضي
 ، تجشيض76، ؽ سيضي ؿْشي(، ًـشيِ رغشافيب ٍ ثشًبهِاي)هَسدي: والًـْش تجشيضلَُْ

 ًبهِ دوتشي ثِ ساٌّوبيي دوتش حؼيي ، پبيبىاسصيبثي تَػؼِ پبيذاس دس تَػؼِ ؿْشي ؿْش لن(، 1381هحوذي، ػيذهْذي)ي وبظويهَػ
 ؿىَيي، داًـگبُ تشثيت هذسع، تْشاى

 (هؼيبسّبي عشاحي هحلِ پبيذاس اص هٌظش پذافٌذ غيش ػبهل ثب اػتفبدُ 1395وبهلي، هحؼي، حؼيٌي اهيٌي، حؼي، هغَف، ؿشيف ،) اص تىٌيه
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 Amado M, Ramalhete I and Ribeiro A (2017), Inclusive housing program: The case of Oe-Cusse 

region in East Timor, Regeneration of Informal Settlements. Frontiers of Architectural 

Research 6(1):74-88 

 Dong, H.; Fujita, T.; Geng, Y.; Dong, L.; Ohnishi, S.; Sun, L.; Dou, Y.; Fujii, M. A (2016) review on 

eco-city evaluation methods and highlights for integration. Ecol. Indic. 60, 1184–1191. 
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