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 چکیده
ل هداي لیيهده اي توسدعه شدهري     امروزه شهرسازي با تبعيت از مدد 

متجدد( له نسبت به شرایط و خصوصديا  بدومی بدی اعت دا      ")عمدتا

اسددت، ندده ت هددا شددرایط ناپایددداري را در شددهرها پدیددد  ورده، بی دده 

به گونه اي لده در   .ناپایداري م اطق اطراف را نيز به دنبال داشته است

رشدد   هایی مثل تبریز، سطح اشغال شدده شدهري بدر روندد    لالن شهر

زیسدت محيطدی،    جمعيت پيهی گرفته و این پدیده بر دام ه مه ال 

زیرساختی و اقتصدادي و در یدک لدالا ناپایدداري شدهرها افدزوده و       

ایدن   هدفمدیریت شهري را با مه ال  عدیده اي روبرولرده است. 

توسدعه پایددار    محدودیت هداي  و تحیيل ام انا  و ش اخت تحقيق 

 باشدد لده بدا   مدی  م تخد  از شاخص هداي   با استفادهتبریز لالن شهر

شدده در   توليدد  هداي تحیيیدی   نقهده  زا اطالعا  حاصدل ها،  وري داده جمع

همچ دين   .انجداا شدده اسدت    هاي توسعه شدهري تبریدز  طرحو  GISمحيط 

ی روشدهاي لم د   ومدل هدا  از  بوده له در  نتحیيیی  -توصيفی ،روش تحقيق

لده  بيدانرر  ن اسدت    ج تحقيقنتای است. استفاده شده AHPو  SWOTنظير 

ظرفيت ها و پتانسيل هاي توسعه پایدار در این شهر فراوان بوده و بدا  

رفدع نقداض ضدعف و هیبده بدر       ریزي استراتژیک و  ی ده نرر وبرنامه 

تهدیدا  می تدوان مسدير را بدراي تقویدت نقداض قدو  و شد وفایی        

 .نمودفرصت هاي توسعه پایدار هموارتر 

 ،AHP ،پایددار توسعه فضایی،   تحیيل،تبریز شهرلالن :كلیدیواژگان

SWOT . 
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Abstract 

Nowadays, following stereotypical models, urbanization 
(mostly of modernized one) which ignores local 
conditions and specifications, not only creates 
unsustainable conditions in the cities but also results in 
unsustainability of surrounding areas. Hence, in 
metropoliss such as Tabriz, the occupied urban area 
outruns population growth and such phenomenon has 
increased environmental, infrastructural, and economic 
and in short sustainability challenges of cities, 
confronting urban management with wide variety of 
problems. The aim of this study is to investigate and 
analyze facilities and limitations of sustainable 
development in Tabriz metropolis using selected 
indexes. Data collection tools of present study were 
information obtained from analytical plans produced 
in GIS and urban development designs of Tabriz city. 
Research method is descriptive- analytical where 
quantitative methods and models such as SWOT and 
AHP were used. Results obtained from present study 
indicated that capacities and potentials of sustainable 
development are wide in the city and the way of 
strengthening strong points and booming sustainable 
development opportunities will be paved through 
strategic and prospective planning and eliminating 
weaknesses and overcoming threats. 

 

Keywords: Tabriz metropolis, Spatial analysis, 

Sustainable development, AHP, SWOT. 
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 مقدمه
سطح جهان، پس از محيطی در توجه به مسائل زیست

اروپا و بروز در  ،1960و  1950هاي توسعه ص عتی در دهه

انس بيوسفر ل فر ها  هاز شد.ی  نمحيط ثار نابه جار زیست

انس هاي الولوژی ی توسعه و ل فریونس و، ل فرانس ج به

 ،1970ها بودند. در سال محيط انسانی از جمیه  ن تالش

یل متحد، اتحادیه حفاظت جهانی و برنامه محيطی سازمان م

برد. با این حال لاربرد به لاربوا رازیست اصطالح توسعه

 به خانم ،1970اولين بار در اواسط دهه راي ب1توسعه پایدار

 .شودنسبت داده می 2بارباواد

 بودند.هاي پایداري شهرهاي ما در گذشته بهترین نمونه   

مت اس  و سازگار  هاي الولوژی ی، توسعهتوجه به محدویت

جویی در م ابع، استفاده از مواد و مصالح با طبيعت، صرفه

  براي ادامه حيا  نظير ثر و م اسؤهاي مبومی، ابداع روش

ق ا  و بادگير، استفاده ه رم دانه از  ب وگياه جهت تیطيف 

هایی از مطبوع و فضاهاي عمومی، نمونه هوا و ایجاد م اظر

شرایط به ، امروزه ولی .ثر در این پایداري بودندؤعوامل م

هاي شهرلالنویژه گونه اي رقم خورده له الثر شهرها به

محيطی ناشی از توسعه و   ال  زیستمهبا مسائل و لهور 

 شده اند.دست به گریبان خود گسترش فضایی 

 جهت تواند دربدیهی است توسعه شهري زمانی می   

پایداري قرار گيرد له بتواند راه ارهاي مهخصی را براي 

موضوعی  .مين مطیوب نيازهاي خدماتی سال ان ارائه نمایدأت

ر و بدنه مدیریت هیبه نررش بخهی بر ساختاعیت بهله 

 و بسياري دیرر از نمودهايشهري، فقدان مهارلت مردمی 

هاي توسعه ریزي لالسيک و س تی مغایر با  رمانبرنامه

نتيجه، خدما   پایدار شهري تال ون تحقق نيافته و در

یژه در شهرهاي بزرگ از جمیه وبهام انا  شهري و

 نهدهعادالنه و لار مد توزیع  صور تبریز بهشهرلالن

در ایران، رشد شهرنهي ی طی پ جاه سال گذشته دو  است.

 جهش عمده داشته است. اولين جهش بعد از جریان
                                                      
1. Sustainable Development 
2
. Barbavad  

به وقوع پيوست له طی  ن با  1340اصالحا  ارضی دهه

لم رنگ شدن بخش لهاورزي در اقتصاد لهور و تقویت 

 بخش ص عت و خدما  در شهرها، خيل مهاجرین

روانه  لالن شهر تبریزمیه روستایی به سوي شهرها از ج

گردید؛ تا جایی له امروزه به جرا  می توان گفت له بيش 

حاشيه نهين  ن، یادگار همان  هزار نفر جمعيت 400از 

مهاجر  هاي دسته جمعی روستایی دهه مذلور بوده و 

در حاشيه شمالی و ج وبی شهر در  "این جمعيت عموما

ه شهر، س  ی گزیده لالبدي متمایز از بافت اصیی و با برنام

 -و به این ترتي  نوعی واگرایی و ناهمرونی فره ری

ارمغان  ورده اند. دومين جهش اجتماعی و اقتصادي را به 

         شهرنهي ی به دوران بعد از انقالب اسالمی بررشد 

گردد له به دليل انجاا عمیيا  عمرانی گسترده لهوري می

شدي برون زا و در و از جمیه استان  ذربایجان شرقی، ر

نابرابر را بر پي ره شهرهاي بزرگ از جمیه  عين حال

و  سياسی -به ع وان یک مرلز اداري شهر تبریزلالن

 لهور تحميل لرد.هرب شمالص عتی م طقه  -خدماتی

ها از شهرهاي لوچک از یک طوري له استمرار مهاجر به

 طرف و عدا رعایت اصل پایداري در استفاده از م ابع و

 نامتعادلانا  شهري از طرف دیرر، باعث رشد ام 

حاشيه نهي ی، لاهش  گسترش جمعيت و مساحت شهري،

نفر درسال  117به  1345نفر درسال  189ترالم جمعيت از 

، عدا تعادل ميان جمعيت و زیرساخت هاي شهري، 1385

، شریانیافت لارایی شب ه معابر و دسترسی هاي اصیی و 

هاي بی رویه باها  و اراضی ر لاربريافزایش تبدیل و تغيي

هاي مس ونی و زراعی درون و پيرامون شهر به لاربري

تجاري و خدماتی، نابرابري م اطق شهري در برخورداري 

نهي ی از سطوح و سرانه هاي عمومی شهري، تبدیل حاشيه

هاي مس ونی و شهرک و روستاهاي اطراف تبریز به لوي

گيري م ظومه شهري تبریز و هاي اقماري گردیده و به ش ل

ی فقير و ه ی به ترتي  در شمال و شرق قط  ب دي فضای

 .(Pour Mohammadi,2010:8) شهر دامن زده است
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 تحقیق  هایسئوال
این تحقيق در پی  ن است له براي سؤاال  محوري زیر 

 پاسخ م اسبی پيدا ل د. 

به  هاي اخير با توجه یا توسعه لالنههر  تبریز در دهه. 1

فره ری، اقتصادي، محيطی و لالبدي،  -ابعاد اجتماعی

 است؟مت اس  با اصول پایداري بوده

به لحاظ  لالن شهر تبریز یا ميان م اطق شهري . 2

هاي توسعه پایدار، تفاو  و نابرابري برخورداري از شاخص

 وجود دارد؟

راه ارهاي م اس  براي دستيابی به توسعه پایدار شهري . 3

   د؟لداا هست

 تحقیق شاخص های 
 ،هاي تخصصی با استفاده ازادبيا  پژوهش و مصاحبه

  فره ری، -ابعاد اجتماعیهریک از  معيارهايفهرستی از 

 ،1جدوللالبدي پایداري به شرح  -اقتصادي و فضایی

 .احصاء و دسته ب دي شدند

 تبريز  كالن شهرپايداري توسعه  معيارهاي منتخب عوامل .1جدول 

اد 
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 قيمت زمين و ام ان پاالیش و تعریف فضاي فعاليت جدید در  ن   -1

 ی دست بودن قوميت، مذه  وتابعيت در ميان سال ين -2

 جایراه شهر به ع وان جاذب گردشرر   -3

 حس تعیق به محیه و محيط زیست  -4

 فت هيررسمیسهم س ونتراه هاي هيررسمی از با -5

 ي نالار مدبافت هاب يه اقتصادي خانوارهاي سال در   -6

 مهاجرپذیر بودن از مبادي روستایی ومحال  فرودست دیرر شهر   -7

 تعامال  اجتماعی-8 

ي 
حیط

م
-  

کي
وژي
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ا

 

 مي رو اقیيم   -1

 چهم انداز بصري  -2

 سازند هاي زمين ش اسی   -3

ایدار و نواحی بالقوه توسعه شهر بر روي زمين هاي ناپ -4

 خطرناک

 اقداما  مدیریت شهري در زمي ه توسعه گردشرري   -5

 خطر پذیري   -6

 ع اصر طبيعی ش ل ده ده به سازمان فضایی  -7

ي 
ضاي

ف
-  

دی
كالب

 

 برنامه شهرداري براي احداث لمرب د سبز در پيرامون  شهر    -1

 لالبدي بی رویه بازدارندگی ع اصر انسانيدر جیوگيري از توسعه   -2

برنامه ساماندهی حاشيه نهي ی  به م ظور  اصالح نظاا سیسیه مرات    -3

 عمی ردي 

 گسترش زیرساخت هاي جدید به ویژه در بخش گردشرري-4

 ي فرسوده و نالار مدبافت هانظاا سیسیه مراتبی در شب ه معابر   -5

 تعامل س ونتی و فعاليتی   -6

سعه فيزی ی در جها   نام اس   به ویژه در تمایل عمومی مردا به تو  -7

 سایتهاي فاقد ماده سازي اصولی و م اطق پر خطر 

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق
تف ر امروزي در توسعه شهري این است له شهرها باید هر 

و  بودهاندازه له ام ان دارد، با محيط زیست طبيعی سازگار 

بار  عدل چرخه طبيعی حيا  عمل ل  د. بهدر حفظ تعا

و به توسعه  سوي پایداري گاا برداشتهدیرر، شهرها باید به

از  (.,Tabibian 152 :2008)پایدار شهري توجه نمای د

هاي مترت  بر پارادایمرو، انراره توسعه پایدار شهري و این

ه تعریفی جدید از نظم فضایی در ئارا در جهت ن، حرلتی نو 

هري ی ی از افزایش جمعيت ش ازسوي دیرر است. شهرها

رداختن به موضوع پهاي مهم در راستاي ضرور  مقوله

 (.Mehdizadeh,2003:143) ید شمار می  به توسعه پایدار

ریزي فضاي سبز شهري برنامهدر حوزه مدیریت و    

 جاي احداثبهف ر و عمل، له ست ا هاتبریز مد لالنههر

 هاي شهري وفضاهاي سبز برقرارل  ده موازنهج رل

فضاهاي ایجاد  بهو با توزیع جغرافيایی م اس ،  ژیکالولو

ریزي و طراحی برنامه معطوف گردیده و یا ای  ه تی سبز زی

 ،الولوژیک مقياس قیمرونمودن  م ظورجاي به يشهر

 راه دیرري جزله این شرایط  گيردمی درمقياس شهر انجاا

 .است اشتهنرذسمت توسعه پایدار باقی  وردن بهروي

ز    هاي توسعه و عمرانگيري برنامهجهت ی،یسو ا

ساله چهارا و پ جم توسعه لهور، پ ج هايبرنامه لهورمان در

نم دسازي   شهري هيررسمی اس انس د میی توا

(Urban Construction …, 2003:36)،  قانون ساماندهی

و  ءمس ن و نيز قانون حمایت از احيا عرضه و توليد

رسيدن به الار مد شهري در ي فرسوده و نبافت هانوسازي 
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هی به سيما و بخ هایی نظير هویتمهی توسعه پایدار با خط

نهين و توانم دسازي محال  حاشيه ساماندهی شهرها،لالبد 

هاي سوده وساختماني فربافت ها سازي و نوسازي و مقاوا

 2522خصوص شهر تبریز با داشتن  له همری در)قدیمی 

س ونتراه ه تار 2000و ي فرسوده شهري بافت هاه تار 

ن موضوع را بيش از ل د( اهميت ایمی رسمی صدقهير هاي

 .سازدپيش نمایان می

 

 پیشینه تحقیق
، ل فرانس سازمان میل 1971اجالس مهم فوني س در سال

پيرامون محيط زیست انسانی در است هیم سوئد در سال 

، لميسيون جهانی 1974درسال  1،اعالميه لولویوک1972

دمحيط ز         در  2یست و توسعه به ریاست برانت ل 

      ، ل فرانس زمين3 ی ده مهترک ما با ع وان 1987سال 

            ی د  ع وان بخهی از فر، به1992ل فرانس ریو( در سال )

 :1996)شوندمیگيري تف ر توسعه پایدار محسوبش ل

259Hancock,).  با توسعه پایدار  خرین نهست مرتبط

 در ،2012در ژوئن است له  +20ریوا به موسو

و در س د پایانی  ن بر موضوعاتی  شد برگزارریودوژانيرو 

ویژه  به اقتصاد سبز وتوسعه پاک تبیيغ، ترویج و تحققچون 

سعه در زمي ه تو. گردیداي  ليد ویژهأدر لهورهاي فقير ت

، مفاهيم توسعه پایدار 1987پایدار شهري نيز در سال 

وسيعی مورد توجه قرار گرفت. گزارش  شهري در سطح

و اجالس جهانی  1996مری ا در سال  توسعه پایدار در 

هاي جهانی ، از جمیه اجالس2002ژوهانسبورگ در سال 

 :Harris,2004)در زمي ه توسعه پایدار شهري هست د

137 .) 
 

 

 

 
                                                      
1. Cocoyoc 

2.BeundtLand 

3.Our Common Future 

 روش تحقیق
هاي موجود از در این تحقيق، در زمي ه مباحث نظري و نظریه

   مبت ی بر اطالعا  اس ادي و تاریخی-صيفیروش تو

-استفاده شده، سپس براساس تحقيقا  نظرياي لتابخانه

( شهر تبریزلالنم انی موضوع ) -عد فضاییتجربی و نظر به بُ

قیمرو و  است. گردیدهميدانی استفاده  -موردي از روش

   مساحت،  4ه تار هزار25 ، بالالن شهر تبریزمحدوده تحقيق، 

-معترین مجتلهور و بزرگ لالنههرهايع وان ی ی از  به

سرشماري عمومی نفوس و  درله  است هرب شمالزیستی 

نفرجمعيت  ميیيون5/1حدود بالغ بر ،1390 مس ن سال

 لالنههر دهرانه اري تحقيق را م اطق جامعه  م است. داشته

، از حاضر تحقيقدر از سوي دیرر  است. تبریز ته يل داده

نمودار اطیس براي ش اخت و تحیيل  و  SWOTروش

  توسعه به م ظور محدودیت هاي ی پارچه ام انا  و 

 استفاده شده توسعهپایداري م اطق از نظر سطح ب دي 

  است.

   SWOT
به  هاهایی است له مع اي  نمخفف واژه ،5

تحیيل  .تهدید است فرصت و ضعف، قو ، شامل:ترتي  

شرایط محيطی  ییابزاري لار مد براي ش اسا سوا 

 محيط و بيرونیدرونی  هايو محدودیت هائیو توانا

اي از اقداماتی است مجموعه و رفتهشمار ریزي بهبرنامه

ها ها و فرصتم اس  قو له نتيجه  ن ت ظيم و تحیيل 

باشد.  یمها و تهدیدها ضعف براي به حداقل رساندن

ي هاتالش دارد تا براي پرسش این مدل  ضمن ای  ه

الف( وضع  زیر پاسخ هاي م اس  فراهم نماید: اساسی

 و تحیيل نقاض ضعف و قو یع ی موجود چرونه است؟ )

فرصت ها و تهدیدها( ب( چرونه به وضع مطیوب می 

تدوین برنامه استراتژیک و ارائه استراتژي یع ی رسيم؟ )

 . هاي توسعه(
                                                      

1392طرح جامع تبریز، مه دسين مهاور نقش محيط ،  -4  

5. Strength,Weakness, Opportunity,Threat.  
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در شرایطی له برخالف دهه هداي گذشدته، ندوع نرداه بده      

ها از حالدت سد تی و لالسديک بده     لالن شهربویژه  شهرها

حالت سيسدتمی و راهبدردي تغييدر یافتده و پایدداري و یدا       

ناپایداري توسعه در  نها بيش از نقاض قو  و نقاض ضدعف  

    داخیی، به ميدزان قابدل توجده اي متداثر از شدرایط بيروندی       

می باشد، لذا استفاده از مدلی له بتواند با شد اخت عوامدل   

ی و خددارجی بدده تحیيیددی ی پارچدده ار ام انددا  و   داخیدد

محدودیتهاي توسعه دست یابد، اجت اب ناپذیر خواهد بود. 

و  سيسدتم ماهيدت قدو  و ضدعف بده درون      گفت ی اسدت 

 هاو تهدیددد هاو فرصددتبددوده مربددوض محدديط برنامدده ریددزي 

 دارند.محيطی ماهيت معموالً 

 

 مباني نظری تحقیق
ا و روی ردهاي هدیدگاهصوص توسعه پایدار مفاهيم، در خ

 متعددي وجود دارد.
 

 مفاهیم

 تحلیل فضايي  .الف

هدا  درک روابط متقابل بين پدیدده با تحیيل فضایی، در واقع 

بده امدر   و (,1994:58Dulfos )سداخته را ميسر و ع اصر 

ر واقعيتی مدبهم و پيچيدده یداري    سازي و ایجاد نظم د ساده

 (. Sarrafi, 2000: 99)رساندمی

 ه پايدارتوسع .ب

دوران  اًاست له بهریت از گذشته خود خصوص این درسی

له  استپس از انقالب ص عتی گرفته و به این نتيجه رسيده

اما محيط زیست نبایدد قربدانی   ، امري ضروري است توسعه

 .(Thomas,2003: 161)اي شودوسعههایتفعاليت

 پايداری شهری  .ج

فداري و تعامل پایداري توسعه شهري برپایه طر ،لییطور به

مبت دی  اجتماعی و سياسی  -سه م طق الولوژی ی، اقتصادي

این سده دیددگاه، پایدداري شدهري تحقدق       له با تیفيقبوده 

 .(Breheny, 1998:267)یابد می
 

 نظریمکاتب  ها وديدگاه

طدور تداریخی   تجمالی به سير نراهی ا،  یدمیزیر  نچه در 

    هايسياست تغيير هاي مختیف در زمي ه توسعه و لزوادیدگاه

 است. پس از انقالب ص عتی از زمان، ايتوسعه

 :گراييديدگاه اخالق

در زمي ه حفاظدت از محديط   له است  ییهااز جمیه دیدگاه

پيهدتازان فیسدفه    همدواره  گرایدان اخالقمطرح شد. زیست

گرایدان  اند. پرسدش ب يدادي اخدالق   بوده حفاظت از طبيعت

د مرر پيدایش حيا  بر روي پرس می  نهااست. بسيار ساده

له امروزه قصدد ندابودي  ن   ره خالی بهدست انسان بوده لُ

 (.Houghton, 1997: 189)؟ است را لرده

 :ژيسملومکتب اكو

 عهضددمن نقددد الروهدداي توسددطرفددداران ایددن م تدد  

موجود، از طریق ارائه الردوي توسدعه پایددار، توسدعه     

گدراو  فع وان بدییی بدراي الروهداي مصدر   هپایدار را ب

                طددددرح هدددداي بيوسددددفر مناسددددازگار بددددا توانددددایی

 . (Shakouei,2000:166)دنسازمی

 :گرايانانطباق

 .ل  دد  شهرها زمي ده ندو وري را ایجداد مدی    از نظر این گروه، 

توان با یک رقم دلخواه معين لرد، بی ده   اندازه شهرها را نمی

  ارتبداطی  ي، ظرفيت تأسيسامت اس  با ظرفيت رشد اقتصاد

 (.Zarrabi,1999: 99)شد ونقل معين خواهد و حمل

 :گرايان مداخله

 ور تجمع بيش از حدد شدهري زیدان   ، گرایان به اعتقاد مداخیه

اصدوالً  .(Faludi,1973:93)بوده و باید از  ن اجت داب شدود  

تري هسدت د   طرفدار نظاا شب ه شهري متعادل ،گرایانمداخیه

ي را ن د رشد اقتصداد شهرها بتوا تا با استقرار چ ين ساختاري

 (. Mills,1996:173)نمای د در سراسر حوزه نفوذ خود پخش

 :ايانساختارگر

ي زپدردا نيز بي ار ن هسته و بده نظریده  طرفداران این م ت  

. به اعتقاد این گروه، توسعه پایدار یدک سداختار   اندپرداخته

موجدود  حفاظت از الوسيسدتم  اجتماعی و سياسی است له 

بولی از رفاه زندگی انسدان  مين سطح قابل ق وان الزمه تأعبه
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اساسی طرفداران نظریه ساختاري هاي از دهدهه ،در شهرها

 (.Mojtahedzadeh,1999:48)رود شمار میبه

صد عتی و ظهدور    طدورلیی بایدد گفدت پدس از انقدالب     به   

رف به مسائل محيطی ناشی از توجه صِمه ال  متعدد زیست

دهی ها و الروهاي متعدد بدراي سدامان  طرح ها،اقتصادي، نظریه

    له ازجمیده  نهدا   ، (Maoh,2009: 28)فضایی شهرها ارائه شد

 يریدز در واقع ایدن ندوع برنامده   برنامه ریزي استراتژیک است. 

عهدده نهادهداي   گيري را بهبخهی از وظایف مربوض به تصميم

هداي  از ویژگدی  برخی. (Simon,2007:112)گذاردمی محیی

 :  ریزي استراتژیک عبارت د ازبرنامه ظریهن

تیفيق اهداف اقتصادي با اهداف لالبدي، اجتمداعی و   الف(

 فره ری  

محیی  ليد بر ارزیابی نقاض قو  و ضعف اجتماعا أت ب(

 محدددددددودیت هدددددداي  در بسددددددتر ام انددددددا  و  

 .(Houghton,1997:189)موجود

ه نظریه توسعتاریخی  خرین نظریه موجود در این مسير    

ریدزي  نامده این نظریده لده در مسدير بر    است. پایدار شهري

متحدول   اًدر دنياي شدیداستراتژیک گاا نهاده، معتقد است 

        اسددتراتژیک در ع ددوان مفهددومی پایددداري بدده ي، امددروز

 م ظدور بده  ریزيمع اي  مادگی سيستم برنامه ریزي به برنامه

 (.Hall,1993:22)است. شدن با تحوال رو هروب

 

  رسي وضعیت پايداری توسعهبر
له در روش ش اسی مقاله نيز گفتده شدد مددل     طوريهمان

SWOT     مب دداي بررسددی و تحیيددل تفاوتهدداي م ددانی و

تبریدز   لالن شهروضعيت پایداري توسعه در م اطق دهرانه 

زیدر برداشدته    گداا هداي   ،واقع گردیده است. براي این لار

 شد:

 :توسعه رجيشناسائي عوامل داخلي و خا ،گام نخست

و  اولویت ب دي عوامل داخیی هايماتریسبا استفاده از 

 م تخ  تحقيقمعيارهاي  ،(3و2جدول هاي)عوامل خارجی

تف يک و در  ،به تف يک عواخل داخیی و خارجی توسعه

 .قرارگرفت د  5و 4 جدول هاي

 
 اولویت ب دي عوامل داخیی ماتریس .2جدول

میزان 

 اهمیت

مه ريزیمحیط برنااثر بر عملکرد   

 لم متوسط زیاد -

 اولویت باال اولویت باال زیاد
اولویت 

 متوسط

 اولویت باال متوسط
اولویت 

 متوسط

اولویت 

 پایين

 لم
اولویت 

 متوسط

اولویت 

 پایين

اولویت 

 پایين

 خارجیاولویت ب دي عوامل  ماتریس .3ولجد

 احتمال

 وقوع

محیط برنامه ريزیاثر احتمالي بر  

 لم متوسط زیاد -

 اولویت باال اولویت باال زیاد
اولویت 

 متوسط

 اولویت باال متوسط
اولویت 

 متوسط

اولویت 

 پایين

 لم
اولویت 

 متوسط

اولویت 

 پایين

اولویت 

 پایين

ماتریس معيارهاي م تخ  عوامل داخیی پایداري توسعه . 4جدول 

 SWOTلالن شهر  تبریز بر پایه مدل 

ابعاد 

 پايداری

 عوامل داخلي

 Strengthsنقاط قوت 
نقاط ضعف 

Weaknesses 

 -اجتماعي

فرهنگي   

و 

 اقتصادی

ارزان بودن نسبی قيمت زمين   -1

درهرب شهرو ام ان پاالیش و تعریف 

ی دست   -2  فضاي فعاليت جدید در  ن

بودن قوميت، مذه  وتابعيت در ميان 

 سال ين

باالبودن نسبی سهم  -1

س ونتراه هاي هيررسمی از 

ضعف  -2ررسمی بافت هي

نسبی ب يه اقتصادي خانوارها 

س ونتراه  در ميان سال ين

 هيررسمی هاي

 –محیطي 

اكولوژيک

 ی

 وجود مي رو اقیيم م اس    -1

برخورداري از چهم انداز بصري  -2

م اس  به واسطه احداث پارک ج ریی 

 دردام ه عون ابن عیی

       سازند هاي  وجود -1

 -2 زمين ش اسی نام اس  

سعه شهر بر روي تو

زمين هاي ناپایدار و 

 نواحی بالقوه خطرناک

 در بخش شمالی م طقه
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  -فضايي 

 كالبدی

وجود ع اصر طبيعی همچون مهرانه   -1

رود و لوه هاي عون بن عیی به ع وان 

  -2 ع اصر ش ل ده ده به سازمان فضایی

نقش بازدارندگی اتوبانهاي  پاسداران و 

عه لالبدي لسایی جهت جیوگيري از توس

 بی رویه 

تمایل عمومی مردا به   -1

توسعه فيزی ی در جها  

مورد تقاضا و نام اس   به 

ویژه در سایتهاي فاقد ماده 

سازي اصولی و دام ه هاي 

 پر خطر شمالی

پایداري توسعه  خارجیماتریس معيارهاي م تخ  عوامل  .5جدول 

 SWOTلالن شهر  تبریز بر پایه مدل 

 ابعاد پايداری
 وامل خارجيع

   فرصتها 

Opportunities  تهديدهاThreats 

  -اجتماعي

فرهنگي  و 

 اقتصادی

جایراه شهر به ع وان   -1

جاذب گردشرر به واسطه  

همجواري با ارتفاعا  عون 

ابن عیی وتاسيسا  

گردشرري  ن مثل تیه لابين 

  -2وام انا  ج بی دیرر 

افزایش حس تعیق به محیه و 

اسطه برنامه محيط زیست به و

دولت براي توانم دسازي 

 س ونتراه هايسال ين بخش 

 هيررسمی

مهاجرپذیر بودن از مبادي   -1

روستایی ومحال  فرودست شهر 

 هيررسمی س ونتراه هايدربخش 

ی دست نبودن بافت فره ری   -2 

سال ين و بيرانری نسبی  نها با 

همدیرر و به تبع  ن پایين بودن 

يمه شرقی تعامال  اجتماعی در ن

 م طقه )لوي وليعصر(

  -محیطي 

 اكولوژيکي

اقداما  مدیریت شهري   -1

 در زمي ه توسعه م طقه

گردشرري عون ابن عیی و 

پارک ج ریی دست لاشت و 

 مجتمع هاي تفریحی وپذیرایی

باال به دليل  "خطر پذیري نسبتا  -1

هم جواري با خط گسل شمال 

 تبریز 

ه تبدیل بخش اعظم مسيل مهران -2

رود به محل تخیيه فاضالب شهري 

 و محوطه بازي براي لودلان

  -فضايي 

 كالبدی

وجود برنامه ساماندهی   -1

حاشيه نهي ی  له به اصالح 

نظاا سیسیه مرات  عمی ردي 

این قسمت از م طقه لمک 

 خواهد لرد

گسترش زیرساخت هاي  -2

جدید به ویژه در بخش 

 گردشرري

تبی عدا وجود نظاا سیسیه مرا  -1

ي بافت هادر شب ه معابر در 

 فرسوده و نالار مد

از بين رفتن تعامل س ونتی و   -2 

فعاليتی به دليل عدا همجواري 

 محیهاي لار و س ونت

 :داخلي و خارجيماتريس ارزيابي عوامل تشکیل ،دومگام

ماتریس ارزیابی  و براي تهيه ماتریس ارزیابی عوامل داخیی

و سپس فرصتها قو  و ضعف  ابتدا نقاض ،عوامل خارجی

یک ضری  وزنی  لداا را ليست لرده و به هرو تهدیدها 

با استفاده از بسيار مهم( ) یکعدد اهميت( تا  )بیعدد بين 

        ؛شدداده اختصاص (AHP)مراتبی تحیيل سیسیه مدل

یک عدد با  برابرباید ضرای  وزنی این جمع اي له به گونه

جدول مطابق مفاهيم   ،املوزعبه هریک ا همچ ين .می شد

گونه له از همان چهار تعیق یافت.تا  یکنمره  7و 6 هاي

هاي امتيازدهی به معيار ه راامذلور پيداست  هايجدول

بيانرر  دوبيانرر ضعف اساسی، نمره  یکنمره  داخیی:

 چهارنمره باالخره نقطه قو  و  بيانرر سهنمره  ضعف لم،

در امتيازدهی به ست. اعامل  اساسینهان ده ده قو  

 دو، نمره تهدید جديبيانرر  یکنمره  :معيارهاي خارجی

 چهارنمره باالخره و  فرصت بيانرر سهنمره  ،بيانرر تهدید

  می باشد.  نها فرصت عالینهان ده ده 

متعیق به هریک از  امتيازا  موزون جمعاز گفت ی است    

امل عوامتيازا  موزون مجموع داخیی و خارجی،  عوامل

؛ به گونه اي له در زمي ه دنتعيين می شوو خارجی داخیی 

یع ی  ،باشد 5/2اگرمجموع  نها لمتر از عوامل داخیی، 

دچارضعف بوده و اگر مجموع  شهر از نظر پایداري توسعه

و در زمي ه  باشد داراي قو  میشهر  ،باشد 5/2بيهتراز 

 ی یع ،باشد 5/2اگرمجموع  نها لمتر از عوامل خارجی هم 

بوده و اگر در معرض تهدید  شهر از نظر پایداري توسعه

شهر از فرصت هاي توسعه  ،باشد 5/2مجموع بيهتراز 

ميانرين مجموع امتيازا  موزون . باشد می پایدار برخوردار

عوامل داخیی و خارجی م اطق دهرانه نيز وضعيت 

را به نمایش می گذارد. لالن شهرپایداري تبریز توسعه لل 

 دوا ساخت ماتریس را نهان می دهد. نتيجه گاا ، 8جدول 

 امتيازدهی به معيارهاي داخیی .6جدول

 گزينه انتخابي
 

 فرصت عالي فرصت تهديد تهديد جدی

 امتیاز
 

1 2 3 4 

 امتيازدهی به معيارهاي خارجی .7جدول

گزينه 
 انتخابي

 

 قوت اساسي قوت ضعف ضعف اساسي

 امتیاز
 

1 2 3 4 
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 تبریز لالن شهرعوامل داخیی و خارجی توسعه پایدار ماتربس  .8جدول

لي
اخ

ک د
تژي

ترا
اس

ل 
وام

ع
 

جي
ار

 خ
و

 

ت
قو

ط 
نقا

 

 نام عامل

A B C 

از 
ل 

ص
حا

ن 
وز

A
H

P
 

از 
ل 

ص
حا

ز 
تیا

ام

ای
ل ه

دو
ج

 6 
و 

7 

ون
وز

ز م
تیا

 ام

( 
ب 

ضر
صل

حا

A
+

B
  

) 

جدید در  ن ارزان بودن نسبی قيمت زمين درهرب  شهر و ام ان پاالیش و تعریف فضاي فعاليت  1/0  3 3/0  

09/0 ی دستی نسبی قوميت، مذه  وتابعيت در ميان سال ين   4 36/0  

12/0 وجود مي رو اقیيم م اس   4 48/0  

برخورداري از چهم انداز بصري م اس  به واسطه احداث پارک هاي ج ریی دردام ه عون ابن 

 عیی و سه د
12/0  3 36/0  

هرانه رود و لوه هاي عون بن عیی به ع وان ع اصر ش ل ده ده به وجود ع اصر طبيعی همچون م

 سازمان فضایی شهر
06/0  3 18/0  

نقش بازدارندگی اتوبان هاي پاسداران و لسایی در جیوگيري از توسعه لالبدي بی رویه و برنامه 

 شهرداري براي احداث لمرب د سبز ددر پيرامون شهر
05/0  3 15/0  

ف
ضع

ط 
نقا

 

ي فرسوده و نالار مد از بافت لالبدي شهربافت هانسبی سهم باالبودن   07/0  1 07/0  

ي فرسوده و نالار مدبافت هاضعف نسبی ب يه اقتصادي خانوارها در ميان سال ين   11/0  1 11/0  

04/0 وجود سازند هاي زمين ش اسی نام اس  در بخههاي شمالی و شمال شرقی شهر  2 08/0  

در بخش شمالی  زمين هاي ناپایدار و نواحی بالقوه خطرناکتوسعه شهر بر روي 

 م طقه
08/0  2 16/0  

تمایل عمومی مردا به توسعه فيزی ی در جها  مورد تقاضا و نام اس   به ویژه در سایتهاي فاقد  

  ماده سازي اصولی  و در  دام ه هاي پر خطر شمالی
09/0  2 18/0  

43/2 - 1 جمع  
تها

ص
فر

 

ر جذب گردشرر به واسطه وجود م اظر طبيعی ارتفاعا  عون ابن عیی وتاسيسا  جایراه شهرد

پارک بزرگ تبریز  وام انا  و تاسيسا  جانبی  گردشرري  ن مثل  تیه لابين، تفرجراه ائل گیی،

  نها

08/0  3 24/0  

ی ی افزایش حس تعیق به محیه و محيط زیست به واسطه برنامه دولت براي توانم دسازي و باز فر

ي فرسوده و نالار مد شهري بافت هاپایدار   
11/0  4 44/0  

085/0 اقداما  مدیریت شهري در زمي ه توسعه گردشرري شهري  3 255/0  

ي فرسوده له به اصالح نظاا ساختاري بافت هاوجود برنامه ساماندهی حاشيه نهي ی  و نوسازي 

 و عمی ردي این م اطق  از شهر لمک خواهد لرد
1/0  4 4/0  

085/0 گسترش زیرساخت هاي جدید شهریایجاد و  3 255/0  

دها
دي

 ته

هيررسمی  س ونتراه هايمهاجر پذیر بودن از مبادي روستایی ومحال  فرودست شهر دربخش 

ي نالار مد شهريبافت هاو   
09/0  2 18/0  

پایين بودن  ی دست نبودن بافت فره ری سال ين و بيرانری نسبی  نها با همدیرر و به تبع  ن

 تعامال  اجتماعی در برخی از م اطق شهر نظير لوي وليعصر
13/0  1 13/0  

باال به دليل هم جواري با خط گسل شمال تبریز "خطر پذیري نسبتا  12/0  1 12/0  

09/0 تبدیل بخش اعظم مسيل مهرانه رود به محل تخیيه فاضالب شهري و محوطه بازي براي لودلان  2 18/0  

ي فرسوده و نالار مد شهربافت هاجود نظاا سیسیه مراتبی در شب ه معابر در عدا و  035/0  2 07/0  

075/0 از بين رفتن تعامل س ونتی و فعاليتی به دليل عدا همجواري محیهاي لار و س ونت  2 15/0  

42/2 - 1 جمع  



 

 1392ه هشتم، پايیز و زمستان دوفصلنامه پژوهش های بوم شناسي شهری، دوره چهارم، شمار 55

  SWOTتحلیليمدلبر پايه  الگوی ارزيابي : طراحيسومگام

 لالن شهروضعيت پایداري و تحیيل همزمان براي تجزیه 

 SWOTمدل تحیيییبر پایه  الروي ارزیابیاز  تبریز،

 ،این الرو طراحیبراي با توجه به ای  ه . گردیدستفاده ا

نمرا  ماتریس ارزیابی عوامل داخیی و ميانرين محاسبه 

امتياز ميانرين )تبریز  لالن شهرم اطق دهرانه خارجی 

الزا ف و فرصت ها و تهدیدها( موزون نقاض قو ، ضع

ابتدا امتياز  ،9 جدول داده هاي م درج در براساسلذا  ،بود

با هم  10مطابق جدول موزون عوامل داخیی و خارجی 

قرار  الرودر ابعاد عمودي و افقی  نتيجهسپس  ،ترلي 

و به تبع  ن تبریز  لالن شهرجایراه  نهایت ه و درگرفت

د یگردمهخص  ن عه توسبراي استراتژي هاي م اس  

( Honger,2005:159). 

 چهارخارجی  ماتریس داخیی و دراست  شایان ذلر    

بر روي امتياز موزون نقاض قو  و ضعف ميانرين  اي،خانه

تا  5/2نمره  نهان ده ده ضعف داخیی و5/2تا1ها از yمحور 

امتياز ميانرين  ،از سوي دیرر بيانررميزان قو  است.4

 5/2تا  1 ها ازxبر روي محور تهدیدها ها و موزون فرصت

 بيانرر ميزان فرصت است. 4تا 5/2انرر ميزان تهدید ونمره يب

تبریز را از  لالن شهررتبه م اطق دهرانه  11همچ ين جدول 

 .نظر عوامل داخیی و خارجی پایداري توسعه نهان می دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبریز لالن شهره رتبه ب دي م اطق دهران .11جدول 

منطقه 

 شهری

ترلي  

ها و قو 

 هافرصت

ترلي  

ها ضعف

و 

 تهدیدها

رتبه 

م اطق از 

نظر 

عوامل 

 داخلي

رتبه 

م اطق از 

نظر 

عوامل 

 خارجي

1 42/3 43/1 9 3 

2 16/3 5/1 4 8 

3 75/3 07/1 3 10 

4 89/3 27/1 8 4 

5 34/3 51/1 7 9 

6 71/2 49/1 1 2 

7 55/3 59/1 5 1 

8 6/3 12/1 10 6 

9 06/4 29/1 2 5 

10 34/3 26/1 6 7 
 

 

لالن امتياز موزون عوامل داخیی و خارجی پایداري توسعه  .9جدول

 شهرتبریز به تف يک م اطق دهرانه

 منطقه

 شهری

 عوامل خارجي عوامل داخلي

قوت  S  ضعف W  فرصت  O T تهديد 

1 83/1  6/0  59/1  83/0  

2 67/1  8/0  49/1  7/0  

3 96/1  46/0  79/1  61/0  

4 95/0  55/0  94/1  72/0  

5 75/1  76/0  59/1  75/0  

6 35/1  8/0  36/1  69/0  

7 05/2  69/0  5/1  9/0  

8 69/1  52/0  91/1  6/0  

9 03/2  66/0  03/2  63/0  

10 51/0  56/0  83/1  7/0  

78/1 میانگین  64/0  7/1  71/0  

 
 

پایداري  عوامل داخیی و خارجی ترلي  امتياز موزون .10جدول

به تف يک م اطق دهرانهلالن شهرتبریز توسعه   

 منطقه

 شهري

 عوامل داخلي

 ضعف(  -)قوت

 عوامل خارجي

 تهديد( -فرصت )

1 43/2 42/2 

2 47/2 19/2 

3 42/2 4/2 

4 14/2 66/2 

5 51/2 34/2 

6 15/2 05/2 

7 74/2 4/2 

8 21/2 51/2 

9 69/2 66/2 

10 07/2 53/2 
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 تبریز بر پایه سوا  لالن شهرالروي ارزیابی عوامل داخیی و خارجی پایداري توسعه  .1شکل

 

 گیریبحث و نتیجه
 ید، برمی ،9جدول داده هاي م درج در له از بر ی د  چ ان

گيري جهت و توجه  مبينتبریز  لالن شهروضعيت توسعه 

مدیریت شهري و سرمایه گذاري به سمت توسعه پایدار 

خوب هاي فرصتباشد. این شرایط حالی از وجود می

براي پایداري در توسعه بوده و لذا براي تقویت نقاض قو  

هاي موجود، باید از استراتژي گيري موثر از فرصتو بهره

استراتژي هایی له  نمود. اي و تهاجمی استفادههاي توسعه

ایجاد هماه ری بين و  گيري از نقاض قو  داخییبهرهضمن 

ا، در پی هیبه بر تهدیدهاي محتمل هنقاض قو  و فرصت

 ها و رویدادهاي از فرصت و استفاده حدالثر خارجی

 .براي تحقق اهداف توسعه پایدار هست د خارجی
 لالندهد له ، نهان می12از سوي دیرر م درجا  جدول

 درصدي 29 و فرصت هاي 30تبریز از نقاض قو  شهر 

 24و تهدیدا   17توجهی در مقایسه با نقاض ضعف قابل

 

 

درصدي براي توسعه پایدار برخوردار بوده و بدین ترتي  

معیوا می شود له ظرفيت ها و پتانسيل هاي توسعه پایدار 

و  در این شهر فراوان بوده و با یک برنامه ریزي استراتژیک

 ی ده نرر متضمن رفع نقاض ضعف و هیبه بر تهدیدا  می 

توان مسير را براي تقویت نقاض قو  و ش وفایی فرصت 

 هاي توسعه پایدار هموارتر لرد.

الروي طراحی شده و موقعيت نماد  ،1همچ ين ش ل   

تبریز  ،دهدنهان می مده در نواحی چهارگانه  ن بدست

مسير پایداري مستمر و محدودیت هایی در  عیيرهم داشتن

هاي سر برده و سرمایهرو به جیو، در پایداري نسبی به

اصیی محرک یا محدود ل  ده توسعه پایدار اعم از سرمایه 

الولوژیک، سرمایه انسانی شامل مهار ، بهداشت، ایم ی و 

سرمایه اجتماعی اعم ازانسجاا اجتماعی، توانم دسازي و 

تهریک مساعی براي  مواردي از این دست له هم اري و

 

1 3 2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

T  O  

 استراتژیهاي دفاعی

 )واگذاري(

 استراتژیهاي رقابتی

 )ت وع(

 

 استراتژیهاي محافظه لارانه

 )ثبا (

 استراتژیهاي توسعه

 ) تهاجمی(

S  

W  
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دستيابی به م افع متقابل را در روابط اقتصادي و اجتماعی 

تسهيل می ل د، همچ ان از دهدهه هاي اصیی در چرخه 

باشد. نواحی می ریزي و مدیریت توسعه شهربرنامه

نهان ده ده وضعيت هایی است له یک  شده،یاد چهارگانه 

اشد و توسعه تواند در  ن قرار داشته بمی محيط و یا شهر

هاي شهرها، زمانی پایدار می شود له سرمایهمحيط و یا 

چهارگانه گسترش یافته و جامعه را در ناحيه شمال شرقی 

 الرو)استراتژیهاي توسعه اي( قرار دهد. 

 دادهاي مدللحاظ برونبا  ،11جدولاز  نچه  اما   

له است   توان دریافت لرد اینمی SWOTتحیيیی

جدیداالحداث ) شامل خاوران و  9ه م طق م اطقی مثل

پایداري از  هاي شاخصبه لحاظ دارابودن  3و  4 ذران( 

 وضعيت محيطی و طبيعی مطیوب وبودن  جمیه دارا

فضاهاي شهري با توسعه خدما  شهري و  ،زیرساخت ها

اثر اقداما   درجایی م اس  در شرایط بحرانی هقابیيت جاب

هایی طرح نظير اجرايگرایانه دولت و شهرداري  همداخی

مس ن نوسازي بان ی مثل اس ان پایا و پرداخت تسهيال  

از شرایط هاي محرک توسعه و پهتيبان اجراي طرحو 

و  8و  3بوده و برع س م اطقی مثل  تري برخوردارم اس 

لهن و ي هابافتاي از بودن بخش عمده به دليل دارا 10

 لالن شهر هيررسمی س ونتراه هايفرسوده و تاریخی و 

از جمیه بافت در ساختار شدید  ناپایداريتبریز و به تبع  ن 

... و ضعف محرز در و نفوذ پذیري پایين دسترسيها 

ها و ازجمیه نالار مدي زیر ساختعمی رد شهري 

فرسودگی لالبدي و مه ال  اجتماعی و اقتصادي سال ين 

 داراي باالترین مخاطرا  و تهدیدا  در زمي ه توسعه ،  ن

 پایدار می باش د.

الويت بندی عوامل )داخلي و خارجي(ابعاد 

 پايداری برای انتخاب استراتژی های توسعه
با توجه به ای  ه در فرای د انجاا تحقيق ابعاد مختیفی اعم 

الولوژی ی   -محيطی  فره ری،  اقتصادي، -از اجتماعی

تبریز مورد بررسی و ارزیابی  لالن شهر لالبدي -فضایی  و

هاي واقع در لذا در مرحیه انتخاب استراتژي ،اندع شدهواق

 SWOT( م تخ  مدل SO)ايتوسعههاي استراتژيگروه 

نيز، ام انا  و محدودیت هاي داخیی و خارجی هرلداا 

از ابعاد پایداري مذلور مورد توجه قرارگرفته؛ به این مع ی 

ن هایی در الویت قرار گرفته له بعد مربوض به  له استراتژي

از محدودیت ها و شرایط نام اس  تري نسبت به بقيه ابعاد 

پایداري مورد مطالعه برخوردار بوده است. این مهم پس از 

ماتریس حاوي فيیدهاي الویت، نمره  جدول هايته يل 

 و خارجی، داخیی نسبی و درصد از لل به تف يک عوامل

 (Sarvi,2013:13)"اطیس نمودار "ترسيم مجراي از

و خارجی ام ان پذیر گردید. شایان ذلر  ییداخعوامل 

عوامل داخیی معيارهاي است  نچه در این مرحیه به ع وان 

متفاو  از  ،و خارجی پایداري توسعه انتخاب گردیده

عوامیی بوده له براساس  نها وضعيت موجود معيارهاي 

تبریز مورد بررسی و تحیيل واقع لالن شهرتوسعه پایدار 

 .شده است
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 ابعاد پایداري براي انتخاب استراتژي هاي توسعه اي ماتریس الویت ب دي عوامل داخیی .8جدول

 عوامل

 عوامل داخلي

 نقاط قوت

ضری  

الویت 

 عامل

 نمره نسبی

)حاصل ضرب  

ضری  الویت و 

 تعداد  نقاض قو ( 

درصد 

لل از  

  -اجتماعی

 فره ری

تی، درمانی با مقياس میی و فرامیی ) دانهراه تبریز، پارک عیم و فن  وري وجود مرالز عیمی و تحقيقاتی و مرالز بهداش  -1

ی پارچری فره ری )ی دست بودن قوميت، مذه  و تابعيت در ميان بخش  -2و مرالز درمانی شهيد مدنی و اماا رضا)ع((

 و ر سرپوشيده دنيا، ارگ عیيهاهوجود  ثار، ب اها و مرالز معروف تاریخی و  فره ری نظير بزرگترین بازا - 3عمده شهروندان(

 وجود ظرفيت بالقوه مهارلت دربين شهروندان دراجراي طرح هاي عمرانی وخدماتی -4خانه مهروطيت، 

3 12 33/33  

 قو  ب يه اقتصادي خانوارها در اثر باال بودن بهره وري فعاليت هاي اقتصادي شهروندان  -1 اقتصادي

 ههایی از شهر و ام ان پاالیش و تعریف فضاي فعاليت جدید در  نارزان بودن نسبی قيمت زمين دربخ  -2
2 4 11/11  

  -محيطی 

 الولوژی ی

م اس  بودن وضعيت مدیریت   -3وجود مي رو اقیيم م اس    -2وجود دره هاي مهرف بر شهر با م ابع  بی خوب  -1

 يه شهروجود اراضی زراعی و م ابع طبيعی در حاش -4جمع  وري و بازیافت پسماندها
4 16 44/44  

 –فضایی 

 لالبدي

وجود ع اصر طبيعی همچون دام ه لوهستانهاي سه د  -2موقعيت جغرافيایی م اس  و زیر ساخت هاي نسبی موجود   -1

رهبت باالي سال ين به نوسازي ومقاوا سازي واحد هاي  - 3و عي الی به ع وان ع اصر ش ل ده ده سازمان فضایی

بهره گيري از هسته تاریخی و احياي  ن از طریق اجراي چ دین  -4هيال  بان ی ارزان قيمت مس ونی ازمحل دریافت تس

در حال توسعه و   CBDپروژه بزرگ نوسازي، بهسازي ومرمتی مثل توسعه ميدان شهيد بههتی و ... در جهت ایجاد یک 

خدماتی رشدیه  به م ظور    –يایجاد هسته هاي فعاليتی جدید مثل محورهاي تجاري  شهرک باهميهه و مجتمع تجار

 برقراري تعامل س ونتی و فعاليت در م طقه مرلزي شهر و ایجاد تعادل در سازمان فضایی  ن

1 4 11/11  

 100 36 -  جمع

 

 

 

 

 اطیس نقاض قو  ابعاد پایداري تبریزنمودار  .2شکل
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 عاد پایداري براي انتخاب استراتژي هاي توسعه ماتریس الویت ب دي عوامل داخیی اب .9جدول

 عوامل

 عوامل داخیی

ضری  الویت  نقاض ضعف

 عامل

 نمره نسبی

)حاصل ضرب  

ضری  الویت و 

تعداد نقاض 

  (ضعف

لل درصد از  

فرهنگي  -اجتماعي  15 3 3 هيررسمی )یک چهارا جمعيت شهر( س ونتراه هايسهم باالي جمعيت سالن در  -1 

 10 2 2 لم رنگ شدن نقش فرامیی بازار تبریز به تبع لم رنگ شدن نقش فرامیی تبریز  - 1 اقتصادی

اكولوژيکي  -محیطي   

در بخههاي شمالی  توسعه شهر برروي زمين هاي ناپایدار و نواحی بالقوه خطرناک -1

 و ج وبغربی شهر

 قرارگيري قسمت هایی از شهر در مجاور  خط و حریم گسل شمال شهر  -2

 جاوز به محيط بالفصل و از بين رفتن م ابع طبيعی و سبزت -3

4 12 60 

كالبدی -فضايي  

توسعه شهر بر روي زمين هاي مستعد واقع در دام ه ارتفاعا  سه د )ضیع  -1

 ج وبی اتوبان شهيد لسائی( به صور  زاهه نهي ی

 ت لل شهر(درصد مساح 10ي فرسوده و نالار مد شهر )بيش از بافت هاسهم باالي نسبی  -2

زندان مرلزي و   قرارگيري لاربریهاي ناهمرون و ناسازگار مثل پادگان نظامی، -3

 برخی لارخانجا  در محدوده شهر

1 3 15 

 100 20 - جمع

 

 

 

 

 نمودار اطیس نقاض ضعف ابعاد پایداري تبریز .3شکل
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 براي انتخاب استراتژي هاي توسعه بعاد پایداريماتریس الویت ب دي عوامل خارجی ا .10جدول

 عوامل

 عوامل خارجی

 فرصتها 
ضری  

الویت 

 عامل

 نمره نسبی

)حاصل 

ضرب  

ضری  

الویت و 

( فرصتهاتعداد  

 درصد از

 لل

فرهنگي   -اجتماعي

  

 ا  شهري برنامه دولت و شهرداري براي اجراي طرحهاي نوسازي  و ساماندهی و ارتقاء سطح دسترسی به خدم  -1

طایفه   -برخورداري از ظرفيت باالي مهارلت پذیري در فعاليت هاي سياسی و اجتماعی به دليل تجانس قومی - 2

 اي 

 بهبود نسبی مهارلت سال ين در اجراي طرحهاي عمرانی و خدماتی -3

3 9 5/26  

 اليتهاي مدرن ودانش پایهوجود اراضی وسيع و خالی در داخل و  پيرامون شهر براي استقرار فع  - 1 اقتصادی

 تصوی  بزرگترین شهرک ص عتی لهور درهرب شهر و ام ان بهره گيري از این فرصت براي سرمایه گذاري  -2
2 4 8/11  

 اكولوژيکي -محیطي 

اجراي برنامه اس ان پایا به م ظور گسترش فضاهاي باز و افزایش قابیيت جابجایی درشرایط بحرانی و باالبردن  -1

 ري زیست پذی

برنامه مدیریت شهري براي  -3اقیيم م اس  و وجود جریان هاي نسبتاً دائمی و تصفيه طبيعی هوا در طول سال  -2

برنامه  مدیریت جدید شهري در   -4 بدارلردن رودخانه مهرانه رود به ع وان یک ع صر طبيعی نظم ده ده شهر

 گسترش فضاي سبز 

4 16 47 

كالبدی –فضايي   

فرصت ها و مزایاي اقتصادي وتوسعه اي   -2ي فرسودهبافت هاو نوسازي ه ساماندهی حاشيه نهي ی  وجود برنام  -1

تمایل عمومی مردا به نوسازي   -3تبریز   -راه  هن در دست احداث  ميانه   و طرح هاي چون  اتوبان پيامبر اعظم

 ي فرسودهبافت ها

فقدان شهر رقي  در  -5ک هسته اي به  شهر چ د هسته اي پيه هاد طرح جامع شهر براي گذار  تبریز از شهر ت  -4

 شمال هرب لهور جهت ایفاي نقش مهابه در حوزه تجار  و گردشرري سالمت در وضع موجود

1 5 7/14  

 100 34 - جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابعاد پایداري توسعه تبریز فرصت هاي نمودار اطیس  .4شکل  
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 ماتریس الویت ب دي عوامل خارجی ابعاد پایداري براي انتخاب استراتژي هاي توسعه اي .11جدول

 عوامل

 عوامل خارجی

 تهدیدها 
ضری  

 الویت عامل

 نمره نسبی

)حاصل ضرب  

ضری  الویت و 

 تعداد تهدیدها( 

 درصد از

 لل

  -اجتماعي

 فرهنگي  

 هيررسمی  س ونتراه هايمهاجر پذیر بودن از مبادي روستایی ومحال  فرودست شهر در بخش   -1

 سب  نوسانا  توجه مسئولينبه   ت زل نسبی اعتبارا  فره ری و هویت تاریخی شهر -2
3 6 7/20  

 اقتصادی
 سهم ناچيز فعاليت هاي اقتصادي مدرن و دانش پایه درترلي  مهاهل و فعاليتهاي  اقتصادي   -1

تمایل پایين براي سرمایه گذاري اقتصادي در  مقایسه با شهرهاي همتراز  به دليل برخی از محدودیت ها مثل  -2

 اداريبيرانه گریزي  و بورولراسی 

2 4 8/13  

  -محیطي 

 اكولوژيکي

 حاشيه  شهراز بين رفتن ج به هاي زیبایی ش اسی م اظر طبيعی  -1

ي بافت هاه تار از   4500قابیيت پایين جابجایی درشرایط بحرانی در  -3 هم جواري با خط گسل شمال تبریز  - 2

 شی از خهک شدن تدریجی دریاچه اروميه  سي  پذیري سال ين از ریزگردهاي نا  -4 فرسوده و نالار مد شهري

4 16 2/55  

 -فضايي

 كالبدی

 تغيير لاربري هاي بی رویه از فضاهاي باز و سبز شهري به فضاهاي انتفاعی مثل مجتمع هاي تجاري وخدماتی  -1

الحاق تدریخی شهرهاي  باسم ج  و سردرود   -3 حاشيه نهي ی و توسعه بافت هاي خودروي شهري -2

ي اطراف به شهر تبریز به صور  توسعه متصل له م جر به  رشد افقی بی رویه  شهر و تجاوز به محيط و روستاها

بالفصل و از ميان رفتن م ابع طبيعی و  باها  از یک سو و از دست رفتن تعامل س ونتی و فعاليتی از سوي دیرر 

 می شود

1 3 3/10  

 100 29 - جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهدیدهاي ابعاد پایداري تبریزنمودار اطیس . 5شکل  
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 تبریز لالن شهر ابعاد پایداري توسعه   نسبی عوامل داخیی و خارجیگيري نمرادرصد .12جدول

 درصد نمرات هر عامل  نمرات نسبي عوامل

 30 36 نقاط قوت

 17 20 نقاط ضعف

 29 34 فرصت ها

 24 29 تهديدها

 100 119 جمع

 

 

 
 

 ایداري توسعه تبریزنمودار اطیس عوامل داخیی و خارجی ابعاد پ .6شکل

 راهکارها 
 هاییدستيابی به اهداف و گااراه ارها، مسيرهاي 

(. 1Moradi,2005:10) درجهت تغيير شرایط هست د

راه ارهاي پيه هادي این تحقيق از یک سو با توجه به 

نيازهاي سال ين شهر، سطح توسعه یافتری و نهادها و م ابع 

ر با در نظر گرفتن در اختيار مدیریت شهري و از سوي دیر

تحقق اهداف توسعه پایدار  مهم ترین موانع و مه ال 

ها اند؛ راه ارهایی له قادر خواه د بود از قو گردیدهارایه 

بهره برده و ضمن فائق  مدن بر  موجودهاي و فرصت

د. برخی  ضعف ها، تهدیدا  را نيز به حداقل مم ن برسان

براساس نتایج له مهمی پایداري توسعه اي از راه ارهاي 

 ،13جدول دست  مده به شرح  به  SWOTالروي ارزیابی 

 ارائه می گردد.
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 تبریز   لالن شهرتوسعه پایدار  .راه ارهاي13جدول

 راهکارهای توسعه ای پبشنهادی منتج از الگوی ارزيابي  SWOT عوامل

فرهنگي  –اجتماعي

 واقتصادی

ي فرسوده و حاشيه ايبافت هالمی و ليفی زندگی از طریق ساماندهی و بهسازي لالبدي تامين  ستانه هاي الزا براي ارتقاء   

یعتوانم دسازي اقتصادي  واجتما به م ظوري فرسوده و نالار مد شهري بافت ها جی  مهارلت بالقوه سال ين  

هسته اي به شهر چ د هسته ايساماندهی مرلز تجاري جدید شهر حدفاصل رشدیه و لوي وليعصر به م ظور گذار از شهر تک   

 س ددار لردن امالک قول امه اي واعطاي حق تصرف وام يت به سال ين س ونتراه هاي هيررسمی

برخی از م اطق شهريتوسعه فضاهاي فره ری ومذهبی در  

...و توانم دسازي اقتصادي سال ين بخش س ونتراه هاي هيررسمی از طریق ص دوق هاي اعتباري خرد  

و مهمترین ابزار ح مروایی خوب شهري ل و راه اندازي شورایارهاي محیی به ع وان نخستين خاستراه اجتماعا  محییته ي  

در نهابه رسميت ش اختن س ونتراه هاي هيررسمی واجراي طرحها وپروژه هاي محرک توسعه   

ست پذیري وليفيت زندگی سال انلوي وليعصر با هدف افزایش زیم اطقی مثل پاالیش تدریجی عمی رد هال  تجاري   

اكولوژيکي -محیطي  

در شمال و ائل باهی در ج وب  عون ابن عیی هايگردشراهتفرجراهها و توسعه وتجهيز   

راهبردي توسعه شهر براي  ذخایربه ع وان در شمال و دام ه لوهستان سه د در ج وب پيش بي ی ارتفاعا  عون ابن عیی 

بيعی به درون شهر در ميان مد بی د مد  وعامل نفوذ فضاي ط  

ع وان نماد حمایت جمعی درحفاظت از فضاهاي  نها به وتقویت نقش ومسئوليت پذیري سازمانهاي مردا نهاد راه اندازي 

شهر سبز و م ابع طبيعی وج رل هاي دست لاشت درون و پيرامون  

ه به م ظور گهایش فضایی، هیبه پياده به جاي از طریق جایرزی ی فعاليت هاي دانش پای بافت مرلزيپاالیش عمی ردي 

 سواره  و ارتقاء لارایی نظاا حمل ونقل همرانی

 ترویج واشاعه فره گ تف يک زباله درمبداء با مهارلت همه جانبه مدیریت شهري وسال ين

ومصالح با فن  وري  موضوع بهي ه سازي مصرف انرژي با استفاده از مواد 19رعایت مقررا  میی ساختمان به ویژه مبحت 

 باال و جایرزی ی لامل سوخت پاک در وسائط نقیيه و ص ایع توليدي

خانوار سالن درم اطق پرخطر ضیع ج وبی اتوبان پاسدارن وانتقال به فضاهاي امن جایرزین 3000اجراي برنامه جابجایی   

یابی زیست محيطی قبل ازاجراي هرگونه الزاا عمیی بخش هاي دولتی، عمومی و خصوصی م طقه به انجاا مطالعا  ارز

 طرح و پروژه عمرانی وتوسعه اي

كالبدی-فضايي  

 شهر بدار لردن مهرانه رود با استفاده از  ب دریاچه سد شهيد مدنی به ع وان یک ع صر ش ل ده ده به سازمان فضایی 

جاز وهير قانونی ازجمیه مم وعيت طراحی سازولارهاي بازدارنده جدید به م ظور جیوگيري از ساخت وسازهاي هير م

 ارائه هرگونه خدما  شهري به متخیفين و تهدید بازدارندگی جرائم و برخوردهاي قانونی موجود

 تدوین واجراي بسته هاي حمایتی وتهویقی مقاوا سازي ونوسازي اب يه با ليفيت پایين

 ري هاي بی رویه توسط شهرداري ها جایرزی ی م ابع در مدي پایدار به جاي ترالم فروشی وتغيير لارب

استقرار واحد مدیریت ی پارچه شهري درشهرداري با عضویت نمای دگان ارگان ها و دستراه هاي مختیف ذیربط درامور 

توسعه و مدیریت شهري به م ظور هماه ری و اتخاذ وحد  رویه در سياست گذاري، برنامه ریزي، بودجه ریزي واجراي 

 دما  شهري مورد نياز و پرهيز از موازي لاري و اتالف م ابع وام انا  طرح هاي توسعه و خ
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