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چکیده
انسان،  انیازن متو جادیمناسب از منابع و ا یبردار  با بهره یداریتحقق پا

 جابیشهرها ا یامروز طیشرا ،از این رو. باشد یمامکان پذیر  عتیاجتماع و طب
 یداریپا یابیو ارز لیو تحل هیتجز ،یاقدام به بررس زان،یر که برنامه کند یم

از  یبرخ ییکارا یابیحاضر، ارز قی. هدف تحقندیشهرها از جهات مختلف نما
 یها بر مولفه دیاصفهان با تاک یرمناطق شه یستیعملکرد ز یها شاخص

 نیپسماند و همچن دیتول زانیمحدوده و مساحت، م ت،یچون؛ جمع یرگذاریتاث
 یمناطق شهر نهرها زانیتعداد درختان موجود و م ،یسبز شهر یفضاها زانیم

تحلیلی است. در  -مقاله، روش توصیفی این. روش تحقیق در باشد یاصفهان م
موجود  طیشرا لیو تحل فیتوص یها برا داده یپوشش لیراستا، از مدل تحل نیا

گانه شهر اصفهان،  شامل مناطق چهارده ی. جامعه آمارشده استاستفاده 
، CCR-Oدر مدل  ،یکل جی. مطابق با نتاباشد یشهر م یاسناد رسم براساس

قابل  راییکا یدارا 5کامل و منطقه  اییکار یدارا 9و  4 یتنها مناطق شهر
به  یشهر 13و  12، 2، مناطق BCC-O در روش  ن،یچن قبول است. هم

،  8،  7،  6،  5اضافه شدند و مناطق  CCR-Oموجود در مدل  یمناطق کارآ
 .باشند یقابل قبول م اییکار ی، دارا14و 11، 10

 کلیدي گانواژ
. شهر اصفهان، ها  داده یپوشش لیتحلمدل  ،یستیز پایداری، عملکرد

Abstract 

The realization of sustainability is associated with the proper 

exploitation of resources and the balancing of man, 

community and nature. Meanwhile, today's urban conditions 

require planners to explore, analyze and evaluate the 

sustainability of cities in different ways. The aim of this study 

is to evaluate the efficiency of some the biological 

performance indicators of Isfahan urban areas with an 

emphasis on impressive components such as population, 

range and area, the amount of waste produced ,the amount of 

urban green spaces, trees and the amount of the raceway in 

Isfahan urban areas. The research method in this paper is a 

descriptive-analytical. In this regard, Data Envelopment 

Analysis (DEA) model is used to describe and analyze 

existing situations.The statistical population includes the 

fourteen districts of Isfahan, based on official documents of 

the city.In accordance with Overall results in the CCR-O 

model, district 4 and 9 are full efficiency and district 5 has 

acceptable performance. In addition, in the BCC-O method, 

district 2, 12 and 13 have been added to the available efficient 

regions in the CCR-O model, also districts 5, 6, 7, 8, 10, 11 

and 14 have acceptable performance. 

Keywords 
Sustainability, Biological Performance, Data Envelopment 

Analysis Model, Isfahan. 
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 مقدمه

 ب ه ش مار  در جه ان   یداری  ناپا جادکنندهیا یشهرها عامل اصل
 ، چنانچ ه (447: 1394و همک اران،   ده چش مه  یمحمدروند ) یم

جهان را در  یاصل یها ها و چالش فرصت یا ندهیطور فزا امروزه به
در چند دهه گذشته  ینیکنند. رشد شتابان شهرنش یم یخود متجل

را کاهش و  یشهر یها رساختیز ،یهای صنعت و گسترش فعالیت
 داده اس ت.  شیش دت اف زا   را به یطیمح ستیز عاتیدر مقابل ضا
 بی  تخر لی  سرعت رشد ک رده و ب ه دل   که به ییشهرهاهمچنین 

 یط  یمح س ت یز یه ا  در حال حاضر خود با بحران یعیطب طیمح
ب ارز آن   یه ا  نمونه رانیا یشهرها کالن .اند مواجه شده یمتعدد

 ،ی(. معضل رشد شهر32: 1390و همکاران، زاده  نیحسهستند )
 رغ م  یعل   و داکردهی  پ شیافزا یقدر به ستمیقرن ب یانیاز دهه پا

 یه ا  تیریم د  ،یش هر  یه ا رس اخت یگسترش خارج از وصف ز
بش ر   یازه ا ین یتوانند پاس خوو  ینم یو اجتماع یکالن اقتصاد

 س ت یز طی، مح  رو نیازا(. 2: 1392و همکاران،  یآباد ملکباشند )
بعد  یعنوان محصول تعامالت دائم شهر به یتلق هومبه مف یرشه
مط ر    ک ره  ستیساخت در ز و انسان یاقتصاد -یاجتماع ،یعیطب

 یس ت یز طیمح   یه ا  استفاده از ش اخص  ریاخ یها است. در سال
 یه  ا و ک  انون عیش  هرها، ص  نا یچرخ  ه زن  دگ یابی  ارز یب  را

 هاش هر  یزام رو  طیشود. درواقع ش را  یکاربرده م ساخت به انسان
اقدام ب ه   یعموم یها و نهادها کند که دولت و سازمان یم جابیا

شهرها از جهات مختل ف   تیفیک یابیو ارز لیوتحل هیتجز ،یبررس
 (.2: 1392 ،یادیپور و فر فانیشر) ندینما

و س رپناه   نیبه زم یفقدان دسترس ست،یز طیمح بیفقر، تخر 
 یه ا  بح ران  نی ی م ؤثر در تب  یگروه   های ازجمله مؤلفه مناسب
، (48: 1389 دفر،ی  و مو ییس  رارون  د ) یم   ب  ه ش  مار یش  هر

(Flood,1997:166). و  یط  یمح یه ا  یب ردار  به به ره  توجه
باش د   یم یا توسعه میاز مفاهی نیز ستیهای ز تناسب مؤلفه تیرعا

 ،یهمچ ون: براب ر   ییهای فض ا  که با قرار گرفتن در قالب مؤلفه
در  یاساس   یازه ا یو رف ع ن  یف رد  اهرف ،ستیز طیحفاظت از مح

ی س  تیز پای  داریموج  ب درک  ،ییمتف  اوت فض  ا یه  ا اسی  مق
 ستیبه ز بخش اتیح یها یمتفاوت از کاربر یبرخوردار شود. یم

 یه ا  ینامتعادل ک اربر  عیبودن و توز نییپاهمچنین شهر،  طیمح
شهروندان در من اطق   ستیز طیمح یابیسبز، باعث تفاوت  یفضا
 یپوشش   لی  تحل ک رد یدارد با رو یله سعمقا نیشود. ا یم یشهر
 های عملک رد  کارایی برخی از شاخص لیو تحل سهیها، به مقا داده
س بز و   یفض ا  عی  مناطق شهر اصفهان ب ا تککی د ب ر توز    یستیز

بپ ردازد   یها و تعداد درختان نسبت به ابع اد  1یاز ماد یبرخوردار

                                                           
گردد که برای  ای اطالق می در لهجه اصفهانی به نهرهای فراخ و گشاده «واژه مادی 1.
رسانی از رودخانه زاینده رود به اطراف این شهرستان منشعب شدند و جز در این  آب

 نی  ا .ه ا باش د   داده یپوشش   لی  مدل تحل یها یورود یایکه گو
سرانه زباله  زانیو م ییفضا -یتیهای جمع در مؤلفه عوامل نهادی

 س ؤال ، درواق ع  در سطح مناطق خالصه گش ته اس ت.   دشدهیتول
گردد که کارایی من اطق ش هری    گونه طر  می اصلی پژوهش این
 شود؟ های زیستی چوونه ارزیابی می اصفهان در شاخص

د پ ژوهش  در همین راستا، پژوهش حاضر با نوآوری در رویکر 
زیستی در بستر فضای جغرافی ایی، ب ه    وانفعاالت فعلدر توجه به 

ه ای زیس تی    ارزیابی کارایی مناطق شهری مط ابق ب ا ش اخص   
مقاله حاض ر، بس تری ب رای بی ان و گس ترش       رو نیازاپردازد.  می

 ه  ای مؤلف  ه چراک  هش  ده اس  ت؛  "ک  ارایی فض  ایی"مفه  وم 
تحلی ل   "گ را  رآک ا "محیطی در بستر فض ایی ب ا رویک رد     زیست
 "ی افتوی  توس عه "، با مفه وم مت داول رویک رد    رو نیازاشوند.  می

ی از مفه وم  ا رمجموع ه یز؛ کارایی، یطورکل بهمتفاوت بوده است. 
ش ود. فرات ر از    و بنیانی برای پایداری قلم داد م ی    توسعه و زمینه

 چن د شاخص ه  ه ای معم ول    توسعه با تکنی ک  های مؤلفهارزیابی 
یافتوی فضایی، پژوهش حاضر س عی دارد   رد توسعهمطابق با رویک

توسعه معرفی نمای د   های مؤلفهنورش و رویکردی برای سنجش 
، ق رار  ریک نش پ ذ  ی دستواهدر قالب یک رویکرد  ها را مؤلفهکه 
 دهد.

 دره ای س ابق ص ورت گرفت ه      تر، در پ ژوهش  به عبارت ساده
ی ا   ه گون ه نهادبا ماهیت  های مؤلفهسنجش توسعه، ارزیابی  نهیزم

مانند اثرات تراکمی جمعیت، نرخ تولید   نیروهای وارده بر محیط )
بر زیست محیط انسانی شده و  تکثیرگذاریزباله و هر آنچه موجب 

تقاضایی را برای جبران اثرات این نیروها در قالب افزایش فض ای  
چن د  ه ای معم ول    ی تکنیکریکارگ بهکند( با  سبز و ... ایجاد می

 ص ورت  ب ه هرچند   های توسعه ) یکی از شاخص نوانع به شاخصه
ام ا رویک رد حاض ر ک ه ب ا      ؛ گرفت قرار می مورداستفادهمعکوس( 

ستاده  -کاربرد روش تحلیل پوششی همراه است، به دیدگاه نهاده
ده د. در ای ن    ها به مسکله توسعه توجه نش ان م ی   محوری مؤلفه

را ب ر آن   دیدگاه، نیروهایی ک ه ب ر مح یط واردش ده و تقاض ایی     
با دیور واحدهای فضایی(، در  ای در شرایط مقایسه)تحمیل کرده 

شوند. در این  های محیطی ارزیابی می مقابل و تناسب با توانمندی
مفه وم  های توس عه،   برخورداری از مؤلفه پژوهش، فراتر از مفهوم

در پیشینه رویکرد باشد.  مدنظر می "های توسعه کارایی در مؤلفه"
ه  ای  ت  وان اف  زود ک  ه ک  ارایی، در زمین  ه ایی م  یپژوهش  ی ک  ار

 وانفع االت  فع ل ب ا   "محیط ی  زیست"و  "اجتماعی"، "اقتصادی"

 صورت پذیرفته است. "صنعتی -واحدهای تولیدی

                                                                                      
ای از قدمت تاریخی این واژه و از  شهر در هیچ جای دیوری مورد ندارد و خود نشانه

ه روشنی از عالیق و کوشش مردم در عمران و آبادی سرزمین خود سویی دیور نشان
 (.41: 1387 ،یو احمد ی)ماجداست 
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وانفعاالت فضایی  اما توجه به بستر محیط زیستی کارایی با فعل
 لی  تحلشده است. در توضیح  برای اولین بار در مقاله حاضر مطر 

 کی   توان چنین مطر  نم ود ک ه ای ن روش،    می ها داده یپوشش
از  یا مجموع ه  یک ارایی فن    نیتخم   یب را  یپارامتر ریروش غ
 یخروج  -یداده شامل ورود واهیپا کیاز  یریگ میتصم یواحدها
در  DEA(. ل ذا، روش  Gonzalez et al, 2015: 374است )

 ،یبهداش  ت ،یآموزش   یه  ا س  تمیمث  ل س یمختلف   یه  ا ن  هیزم
دارد ک اربرد   ینظ ام  رکاتونقل و تدا حمل ،یت کشاورزمحصوال

(Bray et al, 2015: 188ازا .)  در س  نجش ک  ارایی رو نی ،
عملکرده ا   یابی  ارز یرا ب را  یعیقلمرو وس   ،ییفضا یها محدوده

 .میمتصور هست

 مبانی نظري
شهری پایدار، اهمیت بسزایی در دل مفهوم توسعه پایدار  توسعه
(. درواقع، مسائل و مشکالت Xing, et al., 2009:209دارد )

محیطی، اجتماعی و اقتصادی شهرها، ضرورت رسیدن به توسعه 
(. Zellner, et al., 2008: 474)کند پایدار را تککید می

 راتیتکث موعاز مج که است یمفهوم جامع یانسان ستیز طیمح
را سبب  کیولوژیتعادل ب ،ها و روابط متقابل آن یرونیعوامل ب

 ینحوه برقرار ط،یها با مح روابط انسان یچوونو ،. لذاشوند یم
 یاحساس تیفیدر ک ها ستمیاکوس اتیخصوص یریرپذیارتباط و تکث

که  ییدارد؛ تا جا یانکار رقابلیها تکثیر مهم و غ انسان یو روان
 ،ییفرهنگ گرا ،ییگرا آرمان کاگو،یمانند ش یاتبمک یادیاصول بن

و  تیاهم زین داریتوسعه پا هیرو نظیی گرا فلسفه ،ییگرا عتیطب
چشمه و  ده محمدیباشند ) یم ادآوریرا  یسبز شهر ینقش فضاها

 یطیمح ستیز یداریپا یابیارز همچنین .(28: 1388 م،یحک
در  یدیکل یاست که اطالعات یرمادیو غ ینشانور اقدامات ماد

و  نفعان یمقررات، روابط ذ تیرعا ست،یز طیمح راتیمورد تکث
 یاز اثربخش یفیو نشانور تعار آورد یفراهم م یسازمان یها ستمیس

 نیحسباشند ) یم ستیز طیگرفته در مح اقدامات انجام یور و بهره
 یها از بخش یکی یداریپا یابی(. ارز33: 1390زاده و همکاران، 

 :Moldavska and Welo, 2015است ) داریپا عهتوس یاساس

621). 
 .باشد می داریتوسعه پا یر راستاد طیشرا رییتغ یترین ابزار برا مهم

متعدد  یها دگاهیاز د ها یتوجه به ماد لزوماز سوی دیور، 
طر   قابل یو اقتصاد یشهر یطراح ،یطیمح ستیز ،یخیتار

 است توجه قابل یطیمح ستیدر بخش زی ماد تیاهم است.
در  یو جسم یروان شیدر پاال یشبکه نقش مهم نیچراکه ا

دارد.  تیو ازدحام جمع یبصرو  یصوت یها یدرون آلودگ

آب در اصفهان و حومه  میعنوان شبکه تقس اصفهان به یها یماد
از  یدرواقع انعکاس یول ست؛یگذشته ن تیهرچند امروزه به اهم

تر از  و مهم دهد یرا نشان م یمیعظ یها طر  نیدقت و نظم چن
و  یصفو« شهر -باغ» جادیشبکه در ا نیاست که ا یآن نقش

 .دینما یم فایشهر ا نیب در انظم آ تیاهم
 یفضا داریپا یدر طراح یانشعابات ماد قیتکثیر استفاده از طر

را به  هیبوده است که شاردن و تاورن یبه حد هیصفو سبز در دوره
: 1387 ،یو احمد یماجداند ) کرده هیتشب« درون جنول یشهر»
تر جلوه  مهم یزمان یسبز شهر یتوجه به فضاها ،همچنین  (.42
 یریگ با شکل میطور مستق به یشهر یکاربر نیکه وجود ا کند یم

 م،یچشمه و حک ده محمدیباشد ) یمرتبط م یشهر داریتوسعه پا
 ،یطیدر سه بعد مح یسبز شهر یقش فضان(. 29: 1388
 یداریبه پا دنیرس یبرا یساز نهیزم یبرا یروان یو روح یاقتصاد
 شود. ینشان داده م، 1در شکل  یشهر
 اجتماعی عدالت اقتصادی، توسعه 2کمپبل پایدار وسعهت مدل در

 .باشند می شهری پایدار توسعه دهنده شکل ابعاد محیطی محافظت و
 رفاه و آسایش زمان هم حفظ و بخشیدن بهبود به پایداری لذا،

 بنیادین پیوندی هم و اتصال این. دارد بستوی اکوسیستم و مردم
 و ساده طر  در ستماکوسی مکمل جزء عنوان به انسانی نظام

 یعنی؛ است شده تشریح «پایداری مرغ تخم» پیچیده حال درعین
 زرده همانند کننده، احاطه اکوسیستم از مکملی جزء انسانی جوامع
 آن اثرپذیر و اثرگذار شرایط مجموع با مرغ تخم یک سفیده داخل
 باشند. می
 
 
 
 
 
 
 

، یشهر یداریدر پا یسبز شهر یفضا یینقش وکارآ .1شکل

 29: 1388 م،یچشمه و حک ده محمدی مأخذ:

                                                           
2. Campbel 
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مصرف  نهیهدف با کم کیبه  دنیرس ،کاراییاز سوی دیور، 
 :Altamirano Corro & Vera, 2014)کردن منابع است 

به  دنیرس تیفیدرجه و ک یکارایی در مفهوم عام به معنا (.63
 کینمود که کارایی  شنهادیمجموعه اهداف مطلوب است. فارل پ

 است: ءامل سه جزبنواه ش
دست آوردن حداکثر محصول  بنواه در به کی ییتوانا :یکارایی فن .1

را  یاز فناور ینهاده و سطح مشخص ینیبا استفاده از مقدار مع
 دیتول یبنواه برا کی ییدیور توانا عبارت . بهدهد ینشان م
 یریگ ها. در اندازه با حداقل کردن مجموعه نهاده نیمعی ها ستاده

کامالً  کارا یمرز دیکه تابع تول شود یفرض م ی،کارایی فن
 شده است. شناخته

 یها بنواه در استفاده از نسبت کی یی: تواناصیکارایی تخص .2
. شود یها آشکار م آن  متیق آن، براساس که ها نهاده نهیبه

 حداکثر ایو  نهیحداقل کردن هز کارایی، نوعاین هدف از 
 ایکه بنواه  شود یم یریگ فرض اندازه نیبا ا .کردن درآمد است

 کارا باشد. یکیازلحاظ تکن شیسازمان از پ
 ،یصیتخص و کارایی یضرب کارایی فن از حاصل :یکارایی اقتصاد .3

 یاگر بنواه. دیآ یدست م فارل به فیبرحسب تعر یکارایی اقتصاد
  یکامالً کارا باشد، دارا یو هم ازلحاظ تخصص یهم ازلحاظ فن

 

 یکامالً کارا باشد، دارا یلحاظ تخصص و هم از یهم ازلحاظ فن
نمود هنوام محاسبه کارایی  شنهادیپ ،است. فارل یکارایی اقتصاد

 نیبنواه با عملکرد بهتر کی لکردتر است که عم مناسب یفن
منظور  به .ردیقرار گ سهیهای موجود در آن صنعت مورد مقا بنواه
 یاضیهای ر از روش یاریبس ،گیری تصمیم ندیسازی فرا ساده
 (.Tomic et al, 2013: 79است )شده  ارائه

 یلیو غلبه نورش تحل وخطا آزمون افتیره ی، ناکارآمدرو نیازا .4
و  یاتیاضیهای ر از تکنیک یکردیانتخاب رو انه؛یگرا جزء
 یها یدگیچیشناخت پ یرا برا یهای کم گیری از روش بهره

 .دینما یناپذیر م مسائل، اجتناب

 متکثر از ریگیمیسائل تصماست که حل می عیطب ،لذا
باشد که انتخاب  ییها یدگیچیمتعدد دارای پ یشناخت یها مشخصه

، میتصم تیفیک رینظ یشدت تحت تکثیر عوامل به زیروش ن کی
 انیم نیدهد. در ا رقرا یریگ میتصم طیو مح یمنابع ورود تیماه
 یانتخاب تیماه ندیبرآ به سببپردازش آن همچنین ها و  داده

 های مدل ،کلی طور یابد. به می یفزون تیرنده اهمگی تصمیم
 ریز یبند میتقس یها دارا نوع پردازش داده براساسگیری  تصمیم
 هستند:

 

 Sabaei et al, 2015: 32: مأخذ ا،ه دازش دادهبرحسب پر ارهیچندمع یریگ میهای تصم مدل یبند طبقه .2شکل 

 یابیارز یهایی برا از روش یا مجموعه  MCDM ،است ذکر قابل
متعدد و اغلب متضاد است  یارهایازنظر مع ها نهیاز گز یا مجموعه

 یارهایمع نییو تع نیتخم شامل مرحله 3 از که در اکثرشان
 نییتع ندیو فرا ؛ارهایمع تیبه اهم یگذار ؛ ارزشها نهیمناسب و گز
 .((Mulliner et a, 2016: 147) شود یماستفاده  نهیرتبه هر گز

وجود  یهای متفاوت روش ،گیری کارایی اندازه منظور طورکلی، به به
. شوند یم میتقس کینا پارامترو  کیپارامتر دودستهدارد که به 

کاربرد  یمسائل اقتصاد لیوتحل هیتجزدر  شتریب کیپارامتر کردیرو

 های از روش دیهای تابع تول روش از دیتابع تول نیتخم یدارد و برا
در  شتریکه ب کینا پارامتر کردی. در مقابل روکند یاستفاده م یآمار
جای  مسائل مربوط به کارایی کاربرد دارد، به لیتحل و هیتجز

تککید  یاضیهای ر به استفاده از روش یهای آمار استفاده از روش
 دیتا تابع تول باشد یم دیبر مرز تول شتریب کردیرو نیدارد. توجه ا

کند  یاستفاده م کینتک نیها از ا داده یوششپ لیکه روش تحل
 (.111: 1388و همکاران،  جهانشاه)
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 یبرا یاضیر یزیر روش برنامه کنیز یها  داده یپوشش لیتحل
( DMUsنام )به  یریگ میتصم یواحدها ایعملکرد واحد  یابیارز

 یخط یزیر روش برنامه ک. ی(Meza et al,2015:1152)است
و به  کند یمرز کارایی را برآورد م ای یمرز دیکه تابع تول یناپارامتر

و  نهیتابع هز ای ونیازجمله معادله رگرس ) یتابع خاص ،فرم گونه چیه
آزمون  گونه چیغیر آماری است و به ه نیعالوه بر ا( ندارد. دیتول ای

پارسا،  یریو بص یندارد)اکبر ازیها ن داده نیتخم یبرا یآمار
  تفاده از اطالعات مربوط به نهادروش با اس نی(. در ا141: 1385

از  کیمختلف هر یها ییمربوط به کارا یها ها، اندازه ها و ستاده
سطح استاندارد از قبل  کیواحدها با  و شود یها محاسبه م بنواه
بلکه  د؛نشو ینم سهیمعلوم و مشخص مقا یتابع ایشده  تعیین

ر است که د یا رندهیگ میتصم یها واحدها آن یابیمالک ارز
 .دنده یانجام م یهای مشابه فعالیت کسان،ی تیوضع
ها،  داده یپوشش لیتحل یابیارز یاساس یها یژگیاز و یکی
ها است؛ به عبارت  داده یپوشش لیتحل یالووها یجبران یژگیو

تا کمبود  دهد یاجازه م رندهیگ میبه واحد تصم یژگیو نیتر، ا ساده
 ایجبران و  ورید یها را به کمک ستاده ی آنها ضعف ستاده ای

در  ییجو با صرفه را ی آنها از نهاده یدر بعض یمصرف اضاف
 یپوشش لیروش تحل یایجبران کند. از مزا ورید یها نهاده
حالت چند ستاده  یسادگ بهاشاره کرد که  نیبه ا توان یها م داده

تنها  یمحاسبه کارایی فن یو برا کند یوفصل م چند نهاده را حل
دارد و از اطالعات  ازیمورد اندازه ستاده و نهاده ندر  یبه اطالعات

 یها را برا داده یپوشش لیتحل ،یژگیو نیاست. ا ازین یب یمتیق
  کنندگان خدمات ویژه ارائه به یکنندگان خدمات دولت ارائه لیتحل
 یمرجع برا نییروش، تع یایمزا وری. از دکند یمناسب م یانسان
بهبود  یبرا ییمجموعه الووها نییمنظور تع های ناکارا به بنواه

ها  داده یپوشش لیتحل ،یژگیو نیهای ناکارا است. ا عملکرد بنواه
 ییهای اجرا برنامه رییو تغ یالووبند رایب سودمندیرا به ابزار 

ها در لحاظ کردن  داده یپوشش لیتحل یی. تواناکند یم لیتبد
ه ک شود یم یژگیو نیا تیموجب تقو زین یاتیعمل تیتفاوت وضع

 لیتحل درروش، همچنین قرار دارد. تیریخارج از کنترل مد
 یریگ اندازه یواحدها تواند یها م ها و نهاده ستاده ها، داده یپوشش
 یریگ روش به واحد اندازه نیا ،دیور عبارت داشته باشد. به یمتفاوت

 .ستیحساس ن
 

 پیشینه پژوهش
ش (، برای تحلیل ک ارایی بخ   1388همکاران )صباغ کرمانی و 

بهداشت و آموزش کشورهای اس المی از روش تحلی ل پوشش ی    
 اند. ها بهره برده داده

ه ا،   داده یپوشش لیبا استفاده از تحل (،1388همکاران )آماده و 
را ب ه   رانی  کش ور ا  یه ا  ، اس تان 1383-1375 یزمان ی در دوره

 -درس ون و با روش ان یابیدر بخش صنعت ارز یلحاظ کارایی فن
 کردند که بر هم ین اس اس،   یبند رتبهرا کارا  یها پترسون استان

-1375 یاستان در فاص له زم ان   28صنعت  یکارایی فن نیانویم
بوش  هر، خوزس  تان،  یه  ا درص  د و اس  تان 7/62 براب  ر ب  ا 1383

 برآورد شدند. یکارایی فن نیباالتر یهرمزگان، کرمان دارا
 25 یباال یدر مطالعه شهرها (،1392همکاران )و  یاصغر
 یپوشش لیو بلوچستان با روش تحل ستانیاستان س ینفرهزار
کارایی  یابیمحور، به ارز یخروج BCCها و در قالب مدل  داده
-1387 یها سال یمسکن مهر در فاصله زمان یها پروژه ینسب

 یو مال یکیزیف ،یپژوهش، منابع انسان نیدر ا .پرداختند 1390
 زانیشده و م ساخته یمسکون یو تعداد واحدها یعنوان ورود به

مورداستفاده قرار  یعنوان خروج طر  به نیاز ا یناش ییزا اشتغال
 یها ها در شهر پروژه نیکارا بودن ا انوریآن ب جیکه نتا ردیگ یم

 یچابهار، خاش، زاهدان و کنارک و ناکارا بودن آن در شهرها
. برندک و محمدی نیز برای باشد یزابل و سراوان م رانشهر،یا

ایی خدمات شهری شهرهای استان اردبیل از رویکرد ارزیابی کار
نمودند که  ریزی آرمانی استفاده ها و برنامه تحلیل پوششی داده

سرعین  ی( شهرهاها بیانور کارایی کامل )نسبی نتایج مطالعه آن
و جعفرآباد بین شهرهای استان اردبیل مطابق با تلفیق دو رویکرد 

 باشد. آرمانی میریزی  ها و برنامه تحلیل پوششی داده
 

 روش پژوهش
کارایی برخی از با توجه به هدف پژوهش حاضر که ارزیابی 

مناطق شهری اصفهان با تککید بر  یزیست های عملکرد شاخص
های تکثیرگذاری چون جمعیت، محدوده و مساحت، میزان  مؤلفه

میزان فضاهای سبز شهری، تعداد درخت همچنین تولید پسماند و 
باشد، از  های مناطق شهری اصفهان می ادیموجود و میزان م

که بر ماهیت ورودی و خروجی  -ها  مدل تحلیل پوششی داده
برای توصیف و تحلیل شرایط موجود  -ها تککید دارد  محور داده
های مهم و تکثیرگذاری  این تکنیک شامل ویژگیشود.  استفاده می

تفوق تکنیک یادشده نسبت به سایر  به علتباشد که  می
 اشاره ها آنسنجش کارایی برای کاربرد در پژوهش به های  لمد
ها و عدم  جای میانوین آن شود که شامل: تمرکز بر مشاهدات به می

های با یک یا بیش  کارگیری در سیستم نیاز به تخمین تابع تولید؛ به
ها در  ها و خروجی کارگیری ورودی به ؛خروجی -از یک ورودی

 پذیری برخورداری از قدرت تطبیق ؛یریگ های متفاوت اندازه مقیاس
ارائه تخمینی از تغییرات الزم در ؛باال جهت حل مسائل گوناگون
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ها جهت انتقال واحدهای ناکارا به مرز کارا؛  ها و خروجی ورودی
ها  ها و خرجی ارائه اطالعات مفیدی از ترکیبات مختلف ورودی
نتایج نسبتاً ارائه  ؛جهت اتخاذ تصمیمات در راستای تخصیص منابع

 حاصله مانندهای کوچک و تائید نتایج  مناسب در استفاده از نمونه
 حاصله )مانندهای کوچک و تائید نتایج  نتایج ناشی استفاده از نمونه

های دیور  گیری( در مدل نتایج ناشی از ناکارایی واحدهای تصمیم
گانه  جامعه آماری شامل مناطق چهارده. باشند یمسنجش کارایی 

 باشد. ( می1390آمارنامه شهری اصفهان  براساس) ر اصفهانشه
های پژوهش، مبتنی بر  آوری اطالعات و داده ، روش جمعهمچنین 

اسنادی و رجوع به آمارنامه شهری اصفهان  -ای روش کتابخانه
 بوده است.
گذار در پژوهش حاضر را نشان های تکثیر مقادیر مؤلفه، 1جدول 

 .دهد می

 پژوهش یها مؤلفه .1جدول

 مؤلفه

 مناطق شهری

محدوده  جمعیت

 )هکتار(

سرانه تولید 

 پسماند

سبز میزان فضاهای 

 مترمربع()

 ها و نهرها میزان مادی تعداد اصله درخت

 )متر(

1 79966 810 795 467553 47582 17894 

2 66590 1031 459 2187608 116311 21853 

3 111889 1152 813 822641 55249 11252 

4 128030 1135 589 8906796 561457 22633 

5 161543 1702 679 5721646 275082 12641 

6 116464 1255 705 3222672 172803 0 

7 151191 1357 533 2703974 179275 15411 

8 240664 2039 533 1238493 107897 23223 

9 74336 1054 554 1097225 84351 74609 

10 213547 1627 510 1596484 131294 10358 

11 59555 780 497 301316 27418 12092 

12 126884 1478 462 2580721 150965 2602 

13 121032 2010 552 2353296 123998 7731 

14 145276 940 479 1442992 85442 14164 

 www.isfahan.ir/amar مأخذ:
کاررفته  ترین ویژگی ذاتی مدل به توجه به اینکه یکی از مهم

 -های ورودی حاضر، مبنی بر عدم توافق کلی بر انتخاب شاخص
انویزترین موضوعات مدل تحلیل پوششی  خروجی که یکی از بحث

باشد، معیارهای ارزیابی موردسنجش در ورودی پژوهش،  ها می داده
اجتماعی و معیارهای خروجی به توزیع  -ترین منابع فضایی به مهم

است. الزم به ذکر  شده اشارهمحیطی  های زیست برخی از شاخص
عنوان عوامل خروجی  های ورودی در این رویکرد، به است که مؤلفه

ای برای افزایش کیفیت فضایی  متکثرکننده که تقاضای تازه
 در پژوهش حاضر، ت.اس شده انتخابمحیطی در پی دارد،  زیست

گروه و  5صورت نماگرهای منتخب در قالب  های یادشده، به مؤلفه
شود. بر این اساس، ورودی  قالب ورودی و خروجی ارائه می 2در 

( و سرانه v1) یشهرهای تراکم ناخالص جمعیت  مدل را شاخص
دهد و  ( شکل میv2گرم به نفر()) یخانوروزانه تولید پسماند 
(، تعداد u1به مترمربع()) یشهرفضاهای سبز خروجی مدل، کل 

به ) یشهرهای  مادی و میزان کل نهرها( و u2درخت )اصله 
، 2جدول  براساسمدل تحلیلی پژوهش حاضر باشد.  ( میu3متر()
 باشد. می

 
 
 



 19                  1398، بهار و تابستان 19پیاپی، 1شماره ، دهمسال شهری، شناسیهای بومپژوهشی پژوهش -دو فصلنامه علمی             

 

 پژوهش مدل تحلیلی .2جدول 

 متغیرها (ها )استخراجی شاخص عوامل )پیشنهادی( ها مؤلفه ماهیت ها ویژگی تکنیک مسئله
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استفاده از فرض  -
 بازده به مقیاس متغیر

استفاده از فرض  -
 بازده به مقیاس متغیر

تمرکز روی  -
 ها خروجی داده

ماهیت خروجی 
 DEAمبنای 

نیروهای وارده  -
 بر محیط

با تککید بر  -
 ترین عوامل فضایی مهم

 جمعیت -
ضایی و محدوده ف -

 مساحت
 میزان تولید پسماند -

 (v1) یشهرتراکم ناخالص جمعیت  -
گرم به ) یخانوسرانه روزانه تولید پسماند  -
 (v2نفر()

 ورودی

عملکردهای مؤثر بر 
نیروهای وارده بر محیط 
با تککید بر منابع سبز 

 محیطی زیست

های سبز  بررسی کاربری -
 ها و مادی

 (u1مترمربع( ) به) یشهرکل فضاهای سبز  -
 (u2درخت )تعداد اصله  -
به ) یشهرهای  مادیو  نهرهاطول  -
 (u3متر()

خروج
 ی

ها با توجه به تعداد واحدها از اصول مدل  ، رعایت تعداد دادههمچنین
باشد. بر این اساس، تعداد واحدهای  ها می تحلیل پوششی داده

( باید تابع sها ) ( و خروجیmها ) ( و تعداد ورودیn) یریگ تصمیم
شود واحدهای  ، باشند. عدم رعایت این اصل نیز موجب می1رابطه 

های پژوهش  زیادی روی مرز کارایی قرار گیرند. لذا، عوامل و مؤلفه
 اند. شده مطابق با این اصل انتخاب حاضر

 
n گیری= واحدهای تصمیم تعداد   

m= ها تعداد ورودی  

s =    1                             .             ها تعداد خروجی  

 موردمطالعهمحدوده 
. این   است شده واقعکیلومتری جنوب تهران  424در  شهر اصفهان

ارزشمند جهانی و بسیاری از آثار  یشناس باستانشهر از معدود مراکز 

اصفهان باستانی آن در لیست آثار تاریخی به ثبت رسیده است. 

عد از تهران و مشهد، عنوان سومین شهر پرجمعیت کشور ب به

 2 بر بالغ، جمعیتی 96نتایج سرشماری نفوس و مسکن  براساس

منطقه  14و دارای  داده یجانفر را در خود  249هزار و  243میلیون 

درصد  97/0نرخ رشد جمعیت در استان اصفهان شهری است. 

 .و میزان تراکم جمعیت در هر کیلومتر است نفر است شده اعالم

سرشماری، نرخ رشد جمعیت در کشور  نتایج این همچنین براساس

بنابر نتایج استخراجی، جمعیت کشور در سال  .صفر اعالم شد

نفر است. همچنین تعداد  270هزار و  926میلیون و  79جاری 

خانواده برآورد شده  35هزار و  196میلیون  24خانوارهای ایرانی 

 90ل نتایج این سرشماری جمعیت نسبت به سا براساس .است

میلیون  40است که تعداد مردان  افتهی شیافزامیلیون نفر  4بیش از 

است هزار نفر  427میلیون و  39هزار نفر و تعداد زنان  498و 

(esfahanemrooz.ir)( 3شکل.) 

 

، مناطق شهری اصفهانمحدوده موردمطالعه .3شکل 
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ها با دو روش  در پژوهش حاضر، روش تحلیل پوششی داده
ثابت نسبت به مقیاس و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس با بازدهی 

رویکرد خروجی مبنا ضمن ارزیابی برخورداری مناطق شهری 
محیطی، میزان افزایش  های بحث شده زیست اصفهان از مؤلفه

ها در مناطق ناکارا برای روی مرز کارا قرار گرفتن آن  ستاده
 Deapافزار  ها از نرم ش دادهپرداز منظور و به شنهادشدهیپمناطق 
 .گردیده استاستفاده 

 ای بین که کارایی مناطق شهری در بازه CCR-Oدر مدل 
قرار گرفتن واحدی در مرز کارایی با  .شود تعریف می یک، وصفر 
فاصله گرفتن از این مقدار  موازات بهگردد و  مشخص می ،1 عدد

 496/0 ی مناطقشود. میانوین کارای از کارایی واحدها کاسته می
و اگر  باشند یدارای کارایی کامل م 9و  4باشد که تنها مناطق  می

 قبول بنامیم، منطقه را دارای کارایی قابل 7/0 های باالتر از ارزش
. باشند یناکارا مباشد و بقیه مناطق  قبول می دارای کارایی قابل ،5

 -BCC(BCC-O) درروشمیزان کارایی مناطق شهری اصفهان 

-O 0/891 یموردبررسو میانوین کارایی مناطق  افتهی شیزااف 
شهری به  13و  12، 2زیرا که در این روش، مناطق ؛ باشد می

 همچنیناضافه شدند.  CCR-Oموجود در مدل  یمناطق کارا
 ،919/0 یها باارزش بیبه ترت 14و  11، 10، 8، 7، 6، 5مناطق 
رای کارایی ، دا958/0و  924/0، 903/0، 866/0، 891/0، 745/0
گردند.  ناکارا تلقی می 3و  1 یشهرو مناطق  باشند یقبول م قابل

ست ا ها معرفی واحدهای مرجع از مزایای روش تحلیل پوششی داده
ها به کارایی دست  از آن یریالوو گتوانند با  که واحدهای ناکارا می

، 2، 3، 8 بیبه ترت 13 و 12، 9، 4، 2مناطق ، BCCیابند. در مدل 
، CCRبار مرجع واحدهای ناکارا قرار گرفتند و در مدل  4و  2

شدن برای  بار مرجع واقع 10و  12با  بیبه ترت 9 و 4مناطق 
 یریواحدهای ناکارا، الووهای غالب واحدهای ناکارا برای الوو گ

مناطق شهری اصفهان  ، به تفضیل نشانور کارایی1جدول . باشند یم
 د.باش می CCR-Oو  BCC-Oهای  در مدل

 DEA ارزش کارایی مناطق شهری اصفهان در مدل .3جدول
منطقه 

 شهری

CCR BCC 
 ضرایب(الگوها ) کارایی ضرایب(الگوها ) کارایی

1 0/219 9(0/224،)4(0/051) 0/637 9(0/048،)2(0/493،)13(0/459) 

2 0/628 4(0/218،)9(0/227) 1/000 - 

3 0/184 9(0/127،)4(0/079) 0/637 2(0/370،)13(0/630) 

4 1/000 - 1/000 - 

5 0/763 4(0/642) 0/919 4(0/514،)13(0/486) 

6 0/478 4(0/354،)9(0/062) 0/745 4(0/141،)2(0/343،)13(0/515) 

7 0/453 9(0/115،)4(0/302) 0/891 4(0/115،)12(0/336،)2(0/546) 

8 0/444 9(0/265،)4(0/152) 0/866 9(0/026،)2(0/974) 

9 1/000 - 1/000 - 

10 0/335 9(0/071،)4(0/223) 0/903 2(0/568،)12(0/432) 

11 0/202 9(0/154،)4(0/026) 0/924 2(1/000) 

12 0/381 4(0/290) 1/000 - 

13 0/518 4(0/261،)9(0/024) 1/000 - 

14 0/346 4(0/144،)9(0/146) 0/958 2(1/000) 

ری، رود سطح کارایی مناطق شه که انتظار می طور همان
صورت شماتیک  باشد که به CCRباالتر از  BCCمطابق با مدل 

 است. شده دادهنشان  1در نمودار 
های  های مربوط به ارزش کارایی در مدلنقشه، همچنین

CCR  وBCC شده ارائه، 5و  4بق با نتایج حاصله، در شکل مطا 
مبنا یک واحد در صورتی ناکاراست که امکان  ر مدل خروجید است.
 ها بدون افزایش یک ورودی یا یش هر یک از خروجیافزا

 یک خروجی دیور وجود داشته باشد. کاهش
 
 
 

  کاهش یک خروجی دیور وجود داشته باشد.
محور، هدف به حداکثر رساندن  ریزی خروجی ، در برنامهرو نیازا   

 .هستندمقادیر بهینه بیشتر از مقادیر موجود  بنابراین، باشد می ها ستاده
واحدهای ناکاراتر به ازای افزایش فاصله از مرز کارایی  ،نهمچنی

مقادیر  ،4ها را داشته باشند. جدول  بایستی افزایش بیشتر خروجی
 دهد. را نشان میناکارا  بهینه ستاده ها در واحدهای
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CCRشهری اصفهان در مدل  ارزش کارایی مناطق .5شکل                BCCشهری اصفهان در مدل  ارزش کارایی مناطق. 4شکل 

 BCCو  CCRهای  در مدل ارزش کارایی مناطق شهری اصفهان .1نمودار 
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 مقادیر واقعی و پیشنهادشده ستاده ها در مناطق ناکارا .4جدول
 نهاده ستاده ارزش مدل ه شهریقمنط

 گرم به نفر(زباله )تولید  تراکم جمعیت (m) یماد و نهرها طول تعداد درخت (m2)سبز فضای
 واقعی

 پیشنهادشده
CCR 

 
 

 467553 47582 17894 98/72 795 
 700782 47582 17894 22 154 

 -641 -76/72 0 0 233229 اختالف
BCC 506 63 17894 118311 2211498 پیشنهادشده 

 -289 -35/72 0 70729 1743945 اختالف
2 CCR 459 64/59 21853 116311 2187608 واقعی 

 254 41 21853 141345 2187608 پیشنهادشده
 -205 -23/59 0 25034 0 اختالف

3 CCR 813 97/13 11252 55249 822641 واقعی 
 117 18 11252 55249 845924 پیشنهادشده

 -696 -79/13 0 0 23283 اختالف
BCC 518 62 12962 121151 2291923 پیشنهادشده 

 -295 -35/13 1710 65902 1469282 اختالف
5 CCR 679 94/91 12641 275082 5721646 واقعی 

 378 72 14539 360675 5721646 پیشنهادشده
 -301 -22/91 1898 85593 0 اختالف

BCC 571 87 15390 348841 5721646 پیشنهادشده 
 -108 -7/91 15390 73759 0 اختالف

6 CCR 705 92/8 0 172803 3222672 واقعی 
 243 44 0 204089 3222672 پیشنهادشده

 -462 -48/8 0 31286 0 اختالف
BCC 525 69 0 183188 3222672 پیشنهادشده 

 -180 -23/8 0 10385 0 اختالف
7 CCR 533 111/42 15411 179275 2703974 واقعی 

 242 42 15411 179275 2816281 پیشنهادشده
 -291 -69/42 0 0 112307 اختالف

BCC 475 77 15411 179275 3093912 پیشنهادشده 
 -58 -34/42 0 0 389938 اختالف

8 
 
 
 
 

CCR 533 118/03 23223 107897 1238493 واقعی 
 237 36 23223 107897 1647799 پیشنهادشده

 -296 -82/03 0 0 409306 اختالف
BCC 462 65 23223 115481 2159292 پیشنهادشده 

 -71 -53/03 0 7584 920799 اختالف
10 CCR 510 131/25 10358 131294 1596484 واقعی 

 171 30 10358 131294 2065675 پیشنهادشده
 -339 -101/25 0 0 469191 اختالف

BCC 460 74 13530 131294 2357574 پیشنهادشده 
 -50 -57/25 3172 0 761090 اختالف

11 CCR 497 76/35 12092 27418 301316 واقعی 
 101 14 12092 27418 397784 پیشنهادشده

 -396 -62/35 0 0 96468 اختالف
BCC 459 65 21853 116311 2187608 پیشنهادشده 

 -38 -11/35 9761 88893 1886292 اختالف

12 CCR 462 85/85 2602 150965 2580721 واقعی 

 171 33 6558 162681 2580721 پیشنهادشده

 -291 -52/85 3956 11716 0 اختالف

13 CCR 552 60/21 7731 123998 2353296 اقعیو 

 167 31 7731 148715 2353296 پیشنهادشده

 -385 -29/21 0 24717 0 اختالف

14 CCR 479 154/55 14164 85442 1442992 واقعی 

 166 27 14164 93181 1442992 پیشنهادشده

 -313 -127/55 0 7739 0 اختالف

BCC 459 65 21853 116311 2187608 پیشنهادشده 

 -20 -89/55 7689 30869 744616 اختالف
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ها در واحدهای ناکارا باید اشاره  ر ارزیابی مقدار بهینه ستادهد
، بیشترین افزایش در کاربری فضای CCR-Oکرد که در مدل
شهر اصفهان  11در منطقه  یمترمربع 469191سبز با افزایش 

هیچ افزایشی در  14و  13، 12، 6، 5، 2رود و مناطق  انتظار می
د. البته ناین مناطق به مرز کارایی ندار دنیکاربری ذکرشده دررس

این موارد نباید نشانور عدم افزایش کاربری فضای سبز در مناط
ق شهری ناکارا باشد. در کاربری تعداد درخت موجود در 

 5اصله در منطقه  85593مناطق، بیشترین افزایش با افزایش 
شترین افزایش در یها، ب ود و در ارزیابی طول مادیش ارزیابی می

 باشد. می یمتر 14539با افزایش  5منطقه 
 فضای سبز، بیشترین افزایش کاربری، BCC-Oدر مدل 
شهری و بیشترین  11مترمربعی، در منطقه  1886292با افزایش 

اصله درخت در  88893افزایش تعداد درختان موجود، با افزایش 
 15390ها، با افزایش  ترین افزایش طول مادیو بیش 11منطقه 

شود.  شهری اصفهان، ارزیابی می 5ها در منطقه  متری طول مادی
های تحلیل  های واحدهای ناکارا در مدل تبع، عدم افزایش ستاده به

ها و  ، نباید بیانور کفایت این کاربریشده یهای بررس پوششی داده
 .شده باشد رههای اشا عدم نیاز این مناطق به کاربری

  های زیست از شاخص آمده  دست بههای  ، ارزش6تا  2 نمودار 
های موجود و پیشنهادی مدل تحلیل پوششی  محیطی در وضعیت

 .دده نمایش می ها را داده

 

 
 CCRشاخص فضای سبز در مدل ارزش  .3نمودار          CCRشاخص تعداد درخت در مدل ارزش  .2نمودار 

 

 
 BCCشاخص فضای سبز در مدل ارزش  .5نمودار           CCRو مادی در مدل  شاخص طول نهرهارزش ا .4نمودار 



                                           در تحقق پایداری اصفهانی شهر ی مناطقزیستهای عملکرد  شاخص تحلیل برندک:                             24

 

 
 BCCشاخص تعداد درخت در مدل رزش ا .7نمودار          BCC و مادی در مدل شاخص طول نهرهاارزش  .6نمودار 

 

 گیري نتیجهبحث و 
 

پژوهش حاضر با نوآوری در رویکرد پژوهش در توجه به 
وانفعاالت زیستی در بستر فضای جغرافیایی، به ارزیابی  علف

های زیستی پرداخته  کارایی مناطق شهری مطابق با شاخص
مقاله حاضر، بستری برای بیان و گسترش مفهوم  رو نیازا است.

محیطی در بستر  های زیست مؤلفه که چرااست.  "کارایی فضایی"
، با مفهوم رو نیازاو  شوند تحلیل می "گرا کارآ"فضایی با رویکرد 
صورت  به متفاوت بوده است. "یافتوی توسعه"متداول رویکرد 
و بنیانی   ی از مفهوم توسعه و زمینها رمجموعهیزکلی؛ کارایی، 

های توسعه با  شود. فراتر از ارزیابی مؤلفه برای پایداری قلمداد می
یافتوی  مطابق با رویکرد توسعه چند شاخصههای معمول  تکنیک

ایی، پژوهش حاضر سعی دارد نورش و رویکردی برای فض
ها را در قالب  های توسعه معرفی نماید که مؤلفه سنجش مؤلفه

، قرار دهد. به عبارت دیور، در ریکنش پذ یک رویکرد سیستمی
ارزیابی های سابق صورت گرفته در زمینه سنجش توسعه،  پژوهش
 مانند ه بر محیط )یا نیروهای وارد نهاده گونههای با ماهیت  مؤلفه

اثرات تراکمی جمعیت، نرخ تولید زباله و هر آنچه موجب 
تکثیرگذاری بر زیست محیط انسانی شده است و تقاضایی را برای 
جبران اثرات این نیروها در قالب افزایش فضای سبز و ... ایجاد 

عنوان  به چند شاخصههای معمول  کارگیری تکنیک کند( با به می
 مورداستفادهصورت معکوس(  هرچند به ی توسعه )ها یکی از شاخص

گرفت. اما رویکرد حاضر که با کاربرد روش تحلیل پوششی  قرار می
ها به مسئله  ستاده محوری مؤلفه -همراه است، به دیدگاه نهاده

دهد. در این دیدگاه، نیروهایی که بر محیط  توسعه توجه نشان می
ای با  )در شرایط مقایسه واردشده و تقاضایی را بر آن تحمیل کرده

های  دیور واحدهای فضایی(، در مقابل و تناسب با توانمندی
شوند. بنابراین، در این پژوهش، فراتر از مفهوم  محیطی ارزیابی می

های توسعه کارایی در مؤلفههای توسعه، مفهوم برخورداری از مؤلفه

افزود توان  در پیشینه رویکرد پژوهشی کارایی میباشد.  مدنظر می
محیطی با  زیستواجتماعیاقتصادی،های که کارایی، در زمینه

اما  صورت پذیرفته است.صنعتی -وانفعاالت واحدهای تولیدی فعل
وانفعاالت فضایی برای  توجه به بستر محیط زیستی کارایی با فعل

برندک و شده است. در این راستا،  اولین بار در مقاله حاضر مطر 
-DEA( برای اولین بار با معرفی رویکرد 2016در سال ) 3کریمی

TOPSIS در  ها کارایی مؤلفه عنوان تکنیک مؤثر برای ارزیابی به
 در DEA-TOPSISرویکرد  تیپایداری توسعه، به قابل راستای

 .های توسعه اشاره کردند سنجش مؤلفه
توان گفت که کارایی و  با توجه به مباحث صورت پذیرفته، می

های زیستی  ن رویکرد، به نوع چینش تناسب مؤلفهی در ایناکارآمد
های  باشد. لذا؛ اگر عوامل و مؤلفه در واحدهای فضایی مربوط می

ها نسبت به  گونه و ورودی تکنیک تحلیل پوششی داده نهاده
های  ای نسبی با دیور واحد های خروجی، در شرایط مقایسه مؤلفه

های زیستی  مؤلفه فضایی، دارای مقادیر عددی کمتر باشند؛ تناسب
مناطق شهری( را متکثر نموده و این واحدهای ) ییفضاواحدهای 

توجه به دهد.  فضایی را در شرایط کارایی متفاوتی )کمتر( قرار می
از  های زیستی های محیطی و رعایت تناسب مؤلفه برداری بهره

های  با قرار گرفتن در قالب مؤلفهکه باشد  ای می مفاهیم توسعه
و رفاه فردی و رفع نیازهای  ستیز طیابری، حفاظت از محفضایی بر

 پایداریهای متفاوت فضایی، موجب درک  اساسی در مقیاس
، با توجه به هدف پژوهش حاضر که ارزیابی لذا شود. میی زیست

مناطق شهری  یزیست های عملکرد کارایی برخی از شاخص
محدوده و های تکثیرگذاری چون جمعیت،  اصفهان با تککید بر مؤلفه

میزان فضاهای سبز همچنین مساحت، میزان تولید پسماند و 
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های مناطق شهری  شهری، تعداد درخت موجود و میزان مادی
ها برای توصیف و  باشد، از مدل تحلیل پوششی داده اصفهان می

. بر این اساس، در مدل شده استتحلیل شرایط موجود استفاده 
CCR-O باشد  می 0.496 اصفهان، میانوین کارایی مناطق شهری

باشند و اگر  دارای کارایی کامل می 9و  4که تنها مناطق 
 5 قبول بنامیم، منطقه دارای کارایی قابل را 0.7 های باالتر از ارزش

همچنین باشند.  قبول بوده و بقیه مناطق ناکارا می دارای کارایی قابل
و میانوین کارایی مناطق  افتهی شیافزا BCC-O، درروش 

 13و  12، 2این روش، مناطق  در باشد. می 0.891 یوردبررسم
اضافه شدند.  CCR-Oموجود در مدل  یشهری به مناطق کارا

 یها ارزش ترتیب با به 14 و 11، 10، 8، 7، 6، 5مناطق ، همچنین
، دارای 0.958 و 0.924، 0.903، 0.866، 0.891، 0.745، 0.919

ناکارا تلقی  3و  1 یشهرباشند و مناطق  قبول می کارایی قابل
واحدهای به گردند. در معرفی واحدهای مرجع برای رسیدن  می

بار مرجع  8با  2، منطقه BCCناکارا به مرز کارایی، در مدل 
بار مرجع  10و  12با  9 و 4، مناطق CCRمدل شدن و در  واقع
شدن برای واحدهای ناکارا، الووهای غالب مناطق ناکارا برای  واقع
 .باشند کارایی میبه  ن دیرس
 
 

 راهکارها
در راستای رسیدن مناطق ناکارا به شرایط بهینه و تقویت نقش 

 های زیستی در توسعه جوامع، بایستی: عرصه
  ازین شیپهای  عنوان یکی از مؤلفه به ستیز طیمحجایواه 

ی که این رکن توسعه راتیتکثتوسعه، تبیین شده و با درک 
، به داشته باشددر مناطق های مختلف  تواند در موقعیت می

 تعیین نیازها و ملزومات زیستی اقدام شود؛
 های  تجهیز مناطق ناکارا به منابع سبز شهری و افزایش مؤلفه

 ؛4ی جدول ها شنهادیپمحیطی مطابق با  زیست
 های تراکمی جمعیت منطبق با در نظر گرفتن  اتخاذ سیاست

های  یبند محیطی مناطق شهری در منطقه زیست های  ظرفیت
 های توسعه شهری؛ طر 

 های پیمایشی در سطح شهر برای سنجش  انجام پژوهش
 میزان رضایت ساکنین در دسترسی به خدمات یادشده.
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