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 چکیده
 زیتبر شهرکالن رپذیستیز شهریاکو یالگو یابیپژوهش حاضر به منظور ارز

و از نظر نوع  یلحاظ هدف کاربرد صورت گرفت. از یبا استفاده از مدل فاز
ستفاده از ابزار پرسشپژوهش با ا های. دادهباشدیم یلیتحل -یفیمطالعه، توص

باشد می 816/1 ضریب الفای کرونباخ برابر. دیگرد آوریجمع ساختهمحقق نامه
 18 یشامل شهروندان باال قیتحق یجامعه آمار .داردکه نشان از پایایی قوی 

استفاده از فرمول کوکران و با لحاظ  با بود که حجم نمونه زیسال شهر تبر
با  قیتحق های. نمونهدیگرد نییعدد تع1198 درصد به تعداد 2 یخطا بیضر

صورت به زیگانه تبردهاز مناطق  کیگرفتن تراکم خانوار در هر  در نظر
و  SPSS افزارنرم از استفاده با هاداده لیحلو ت هیانتخاب شدند. تجز یتصادف

LISREL طیدر مح یفاز رهیچندمتغ لیو تحل یمعادالت ساختار بر یمبتن 
GIS یدر ابعاد اکوشهر زیتبر شهرکالن قیتحق جی. طبق نتادیدانجام گر 

 مشهود گانهمناطق ده نیو عدم تعادل در ب باشدیمتوسط م یریپذستیز یدارا
بر مشارکت  یمتک داریپا ریپذستیاکوشهر ز یالگونوآوری تحقیق ارائه  .است

 زیتبر شهرکالن نمودنپذیر زیست یبرا یشهر تیریمردم و مد یهمکار و
نقشه راه عنوان بهها شهرکالن ریسا یبتواند برا کهیطوربهباشد می

  .ردیمورد استفاده قرار گ یریپذستیز
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Abstract 

The present study was conducted to evaluate the viable 
ecosystem model of Tabriz metropolis using fuzzy model. 
It is an applied research in terms of purpose and 
descriptive-analytical with regard to the type of study. 
Research data were collected using a researcher-made 
questionnaire Cronbach's alpha coefficient is equal to 
0/819 which indicates a strong reliability. The statistical 
population of the study included citizens over 18 years of 
age in the city of Tabriz, whose sample size was 
determined to be 1068 using the Cochran's formula with 
an error coefficient of 3%. The research samples were 
randomly selected considering the household density in 
each of the 10 districts of Tabriz. Data analysis was 
performed using SPSS and LISREL software based on 
structural equations and fuzzy multivariate analysis in GIS 
environment. According to the research results, Tabriz 
metropolis has moderate bioavailability in ecosystem 
dimensions and imbalance is evident among the ten 
regions. Research innovation presents a sustainable model 

based on the participation and cooperation of people and 
urban management to make the metropolis of Tabriz 
livable so that it can be used as a roadmap other cities. 
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 مقدمه
اکنون بیش از نیمی از جمعیت دنیا در  بریم. هممی است، به سر رایی مسلط غرق شدهای که تاریخ بشریت در شهرگدوره ما امروز در

باشد که حرکت مردم سراسر جهان می مستمر در فرآیند. اصوال شهرنشینی یک ((Liu et al, 2017: 99 کنندزندگی می مناطق شهری
 (. 113: 1260صی و همکاران، د )مرصوگرداز مناطق روستایی به مناطق شهری، علت اصلی آن محسوب می

این میزان، در مناطق شهری کشورهای در حال توسعه  %61خواهیم داشت که  میلیارد نفر رشد شهرنشینی 2/2، حدود 3121تا سال 
ظر ن های آمایش سرزمین و مدمناطق بدون توجه به برنامه تربیششهرها در  . در این شرایط،((Flynn et al., 2016: 83 خواهند بود

های کم یابند. بنا( و علیه ساکنان خود و نابودی محیط زیست توسعه می31: 1261فر، )صابری اندگرفته دادن مالحظات زیستی شکل قرار
 (. 106: 1261)رضوانی،  اندطبیعت داده گونه، بدون نمودی ازهای قارچارتفاع همراه باغچه، جای خود را به بناهای چند طبقه و برج

کاریکاتوری شهرها، مسائل و مشکالت  رویه و گاهروزافزون جمعیت شهری و گسترش بیش از پیش شهرنشینی و رشد بیتوسعه 
است و زندگی ماشینی و هم خوئی با  ردهایجاد ککمی و چه از لحاظ کیفی،  و .... را چه در بعد محیطیزیستمتعدد اجتماعی، اقتصادی و 

 تربیشکنار یکدیگر باشد،  ها درمحل زندگی و زیست انسان کهاینجای است. شهر به عادت گردیدهفرهنگ خودرو محور، تبدیل به نوعی 
باشد. هرچه شهر به لحاظ فیزیکی است و هیچ تعلق خاطری برای شهروندان خود قایل نمی به محلی برای خواب و کار روزمره تبدیل شده

ویژه درکشورهای درحال توسعه مثل ایران، سرآمد بروز  طوربهها شهرکالنیابد که یشود، مشکالت آن نیز فزونی متر میو جمعیتی بزرگ
های محیطی، جرایم شهری، بزهکاریهای زیستمسکنی، ترافیک، آلودگیفقر، فساد، بدمسکنی و بی شوند.مشکالت شهری محسوب می

مشکل به ها آن که ادامه زندگی دریطوربهاست.  پائین آورده ها راشهرکالنپذیری اجتماعی و... از جمله مشکالتی هستند که سطح زیست
 آوردن نیازهای فیزیکی نیست و هدف اصلی آن احساس رضایت عموم شهروندان از شهر استپذیری فقط شامل برزیست زیرارسد. نظر می

امروزه که  آینده استهای شهری نشینی برای افقهای شهرترین چالشمهم از یستنزله چگونه ئمس ،بنابراین(. 02: 1269)قنبری و همکاران، 
دار بدهد و متناسب با ساختار طبیعی خود، ساخته شود. امروز . شهری که بتواند به ساکنانش یک زندگی معناباشدعنوان اکوشهری مطرح می با

نگی وکالبدی برای همه ساکنین عملکرد محیطی، فره -جهان به شهرهایی نیاز دارد که تمام جوانب آن از قبیل اقتصادی، اجتماعی، زیست
 (01: 1269)رحیمی و پازند،  باشد مطلوبی داشته

ریزی در ادبیات نظری و علمی رایج در باب توسعه و برنامه ای نوین و مسلطواره ها، به تدریج به الگوتوسعه پایدار شهری طی دهه
ای گوناگون است، اما در مجموع بر پایداری و استمرار توسعه برای همگان شهری تبدیل شده و این معنا اگر چه ناظر به برداشت و تفسیره

توسعه در سطح یک شهر  فرآیند محیطیزیستگری ابعاد پیچیده اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و های آینده طی زمان و بر همه جانبهو نسل
های اقتصادی، محیطی و سالمت اجتماعی توجه به شاخص مهم در برقراری آن، مسئله( و 08: 1281)رهنمایی و پورموسی،  دارد تأکید
پذیر به نوبه خود، ضمن (. براین اساس، تئوری نوین الگوی اکوشهر زیست30: 1269و همکاران،  ریزی است )سرورها در بستر برنامهشهر

-ین پژوهش، با هدف ارتقاء سطح زیستنماید. اگیری محیط مطلوب و با آرامش را فراهم میای روشن در شهر، موجبات شکلمسئلهطرح 

پذیر تبریز در وضع موجود پرداخته و آن را با معیارهای الگوی اکوشهری زیست شهرکالنپذیری پذیری، به بررسی چگونگی وضعیت زیست
 شهرکالنپذیری طح زیستهای مدیریت شهری در ارتقای سها و برنامهست تا تبیین نماید که آیا طرحا است و برآن مورد ارزیابی قرارداده

 تیریمردم و مد یبر مشارکت و همکار یمتک داریپا ریپذستیاکوشهر ز یارائه الگو است؟گذار بودهتأثیرتبریز بر مبنای الگوی اکوشهری 
 گردد.حسوب میم قیتحق ینوآور زیشهر تبرنمودن کالن ریپذستیز یبرا یشهر

مبانی نظري 

 چارچوب نظری

 الگوی اکوشهر
 تأکیدرود بر ارتباط توسعه شهر با بستر طبیعی آن می کارکه در برخی موارد مترادف با شهر پایدار به Eco-Cityیا  شهربومفهوم م 

روی  پایگاه اکولوژیکی که بر کهاینتواند به ساکنین یک زندگی معنادار بدهد بدون می است که پایدار شهری .(110: 1280، )فنی دارد
سازد که زندگی با کیفیت باالی زیستی داشته باشند، می سکونتگاهی انسانی است که ساکنانش را قادرو  را تخریب نماید دارد ءآن اتکا

شهری ساخته اکوشهر،  دیگر عبارتبه (0: 1263)حبیبیان وهمکاران،  نمایندمی ین میزان از منابع طبیعی را مصرفترکمکه حالی در
ناشی از کربن و تولید انرژی از منابع  هایای محیطی متناسب با زندگی که هدف آن رفع آلودگیو معیارهشده با اصول اقتصادی 

رشد اقتصادی، کاهش فقر و  تجدیدپذیر و ترکیب متوازن شهر با محیط زیست طبیعی است و به منظور ایجاد انگیزه و تحرک در
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به لحاظ ساختاری (. Chee wong;Yuen,2011:1) باشدمی سالمتی کارایی و ایجاد ینتربیشاستفاده از تراکم بهینه و دستیابی به 
موازنه کامل با طبیعت است که این هماهنگی با طبیعت از طریق الگوهایی شامل الگوهای سکونتی،  هماهنگی و ایده اکوشهر، در

اکوشهر  گیرد.می طبیعی صورت هایزیستگاه ، هماهنگی با ساختارونقلحملفضا، الگوهای  مدی چرخه انرژی، استفاده بهینه ازآکار
استفاده  دارد و مبتنی بر استفاده مختلط واحدهای همسایگی است که بر اولویت قرار پیاده در باشد و عابرمی معموال دارای بافت فشرده

سیستم شهری  یگی است که با یککاربردی یا همساچند هاییدارد. این شهرشامل گروه تأکیدونقل عمومی مجدد از زمین و حمل
شود و دسترسی آسان یکی از اصول مهم در ساخت شهرهای زیستی می عمومی محور ادغام ونقلحمل هایمرکزی در موقعیتچند

 برای دسترسی به محل اقامت، مدرسه یا محل کار از شهر خارج شویم. این حداکثر ،تنوع اماکن زیاد باشد دیگر لزومی ندارد است. اگر
الگوی . (2: 1260 ملکی، )قاسمیان رودسری و نمایدمی نماید و شهر را به مکانی جذاب برای کار و زندگی تبدیلمی دسترسی را بیان

تاریخی،  های، اجتماعی، شهرسازی، الگوها و پتانسیلمحیطیزیستابعاد اقتصادی،  براساس مطالعات جهانی برپذیر زیستاکوشهری 
پذیر زیستکند که این الگو با اهداف توسعه پایدار و شهر می تأکیدنو و آب  هایرژیشهری و مصرف ان گذاریسیاست مدیریت و

پایدار مطرح باشد.پذیر زیستالگوی اکوشهر عنوان بهتواند می همپوشانی داشته و

 پذيری شهریزيست
واالی فرهنگی تمرکز  هاییعی و ارزشبا محیط طبها آن روی تنظیم روابط بین فضاهای خصوصی و عمومی و سازگاریپذیر زیست شهر 

دهد. بنابراین تصمیمات توسعه اقتصادی وکالبدی می اقتصادی، اجتماعی مد نظر قرار هایعملکردعنوان بهشناسی شهری را دارد و ریخت
معنی زندگی دارای  ی بهپذیرزیست (.(Kashef, 2015: 252 ده هماهنگ باشدفرهنگی پاسخ هایبایستی با توسعه اجتماعی و محیط

باشد. این مفهوم می انسانی هایکیفیت دلخواه همراه با سالمت اقتصادی، ثروت، رفاه اجتماعی، قابل زیست بودن محیط زندگی وگرایش
 روحی و ضعیت سالمت محیط، فشارو سطح درآمد مردم، شرایط زندگی در تغییر .پذیردمی تأثیر یک متغیرمرکب است که از چندین متغیر

شکل مرکب شرایط زیستی و تغییرات آن را تعیین روانی، فراغت، شادمانی خانوادگی، روابط اجتماعی و چندین متغیر دیگر نظیر آن به
 (. Rahman; Others, 2003 :1کند )می

 و دیگر ، آبها و فضای سبزپارک هایها، زیرساختداند و ساختمانمی را یک سیستم پیچیده و بزرگپذیر زیستسافیسکا شهر 
 هرچند تاکنون اجماع نظر(. (Sofeska, 2016: 452 نمایدمی معرفیپذیر زیستتحقق یک شهر  هایسیستمعنوان زیربهعناصر را 

رضایت ، مین رفاهأمشترکاتی همچون تاندیشمندان تعاریف  لی درو به وجود نیامده استپذیر زیست شهر ی وپذیرزیستتعریف  مشخصی در
 ریزیبرنامهواقع همان دستیابی به کیفیت  در. داردوجود  به مطلوبیت دستیابی نیازهای گوناگون ومین أ، ته به کیفیت زندگیتوج، ساکنان

 نظر ی درپذیرزیستمطلوبیت یک مکان را عرضه نماید  ذهنی که جذابیت و عینی و هایمجموعه ویژگی .است شهری خوب یا مکان پایدار
 سرزنده، ابعاد مختلف جامعه و... های، محیطونقلحملمورد پایداری،  درای گسترده هایی بحثپذیرزیستن مفهوم پیرامو در .شودمی گرفته

طریق سرزندگی )محیطی(، پایداری  گویند ازمی موفق نیز ی شهری که به آن شهرپذیرزیستدهد دستیابی به می شود که نشانمی
فرهنگی  )کاهش آلودگی و...( و محیطیزیست ،، اعتیاد و...(ف طبقاتی و...(، اقتصادی )بیکاریتالاکولوژیکی، حل معضالت اجتماعی )فقر، اخ

ابعاد فیزیکی،  بر مستقیمطور به ی است کهپایدار ازای ی زیرمجموعهپذیرزیستتوان گفت می نهایت در .دشومی سوادی و...( حاصل)بی
اکتسابی محیط است که آن را  هایویژگی ازای گیرنده مجموعه دربر و گذاردمی تأثیردم و روان زندگی مر محیطیزیستاجتماعی، اقتصادی، 

و یک شرایط آرمانی  (28:  1261 ،)سلیمانی مهرنجانی نمایدمی بازدید همه مردم تبدیل و جذاب برای زندگی، کار به مکانی مطلوب، مناسب و
و یک  کندمی باشد و به بهبود کیفیت زندگی کمکمی دارا ندگی لذت بخش راتوانایی ایجاد یک ز است که به موجب آن زیستگاه شهر

 (.(Setijanti ; Others , 2014: 211 برنامه کاربردی اجرایی برای پایداری شهری است

 پذيرزيست اکوشهر
، محیطیزیست ی پایداریاست که به دنبال دستیابی به یک شهر برا رترین موضوع منشعب از توسعه پایدای مهمپذیرزیستموضوع 

نظران معتقدند که صاحب باشد. بسیاری ازمی های امروزیشهرکالنباشد که مشکل عمده شهرهای ما به ویژه می اقتصادی و اجتماعی
 لمتفاوت عم هایمقیاس ی و پایداری درپذیرزیست کهاینعمل با هم همپوشانی دارند. با وجود  ی و پایداری درپذیرزیستمفاهیم 

 دهندمی انسانی را مورد توجه قرار، برابری اجتماعی و سالمت ونقلحملدو توسعه اقتصادی، محیط زیست پایدار،  اما هر ،کنندمی
NARC, 2003:10).) 

Safiska1.

1
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است که ای نکتهها تر از اینحقیقت راه رسیدن به اهداف کلی پایداری است. مهم ی درپذیرزیستبرخی ازمحققان نیز بر این باورند که اصول 
ین بعد متصور برای تدقیق معنای هریک ترمهمکند. وی چارچوب زمانی را می ارتباط با تفاوت معنای این دو مفهوم مطرح ( در3111دوچازل )

ان خاص ارتباط با رضایت از زندگی در یک مک درها ی عبارت است از وضعیت خواستهپذیرزیستگوید: می از این مفاهیم دانسته و بر این مبنا
افراد طی زمان است. در واقع، پایداری مفهومی  برای یک فرد یا گروهی ازها برای یک فرد یا گروه از افراد، اما پایداری ظرفیت تحقق خواسته

 .(10:  1263 ،کند)خراسانی ورضوانیمی ی عملپذیرزیستاست که مانند چتری برای مفاهیم و اهداف متفاوت و متنوعی، از جمله 
توسعه پایدار برای  واقع اکوشهر یک ایده منبعث از باشد و درمی دارای مطابقت اصولی با معیارهای اکوشهر رفی توسعه پایداراز ط 
سازی عناصر راهبردی دیدگاه توسعه پایدار در شهر شامل حفظ منابع تجدیدناپذیر، جانشین زیرا .ی شهری استپذیرزیستگیری شکل

مواد قابل بازیافت و نیز توزیع  تجدید منابع، کنترل و شیوه دفع مواد زائد، بازیافت مواد زائد و برنامه استفاده ازپذیر، تالش در منابع تجدید
 پایداری در شهر هایاقتصادی برشمرده شده است. اهمیت پرداختن به شاخص تسهیالت اداری و عادالنه منابع شامل امکانات، خدمات،

شهری منطبق با اصول  ریزیبرنامهصورتی که روند مدیریت و  ط کنونی مصرف منابع طبیعی و انرژی، دربدان جهت است که با وجود شرای
رود که تمامی منابع حیاتی می محیطی و فرهنگی جوامع صورت نگیرد، بیم آن هایتوسعه پایدار براساس شرایط و ویژگی هایو شاخص

( بنابراین یکی از 2: 1263 همکاران، )حبیبیان و ت جدی و غیرقابل بازگشت شودآن حیات انسانی دچار مخاطرا دنبالزیست کره و به 
 شودمی اقلیمی و بومی است. شهری با این مشخصات اکوشهر نامیده هایویژگی شهری، انطباق توسعه بر توسعه پایدار ارکان اساسی در

، اقتصادی و محیطیزیستهرسه هرم پایداری پذیر زیست باشد، اکوشهرمی یپذیرزیستکه متناسب با رویکردهای توسعه پایدار و 
اجتماعی را دارد. 

 قیتحق نهیشیپ
تعادل  جادیو ا یشهر یبه منظور نوساز ا،یفرنیکال یدر برکل یشهر یفعال در اکولوژ هایبار توسط سازمان نینخست یاکوشهر، برا دهیا
 هایو ساخت گلخانه یاصل هایابانخی در درختان کاشتن به شروع اول مرحله ردها سازمان نی. ادیگرد هیاراها آن عتیشهرها و طب نیب

استفاده شهروندان از  یبرا یقیتشو هایاستیو اعمال س ستیز طیسازگار با مح هایاستیس نینمودند و در مرحله بعد، به تدو یدیخورش
 ((Sarkar, 2016: 2 دیگرد1680در سال  یکیاکولوژ یشهر بوم جادیا رامونیپای نمودند که منجر به انتشار مجله یعموم ونقلحمل

 گردد:می که به تعدادی از مطالعات انجام شده اشاره
 «یشرق یایاکوشهرها در آس دار،یو پاپذیر زیستشهر  طیمح یبه سو»با عنوان  یقیدر تحق ،(3111)2و چنگ چانگ 3وکفو انقیل یل

کرده است.  یابیونکوور وکپنهاک را موفق ارز یشهرها اتیپرداخته است و تجرب داریپا یپذیریستزبه  یابیدر دستها نقش دولت یبه بررس
در ها دولت ریزیبرنامهگروه، برضرورت  نیشده است. ا فیتوص یبه اکوشهر کاربرد دنیرس یراب یمالز ریزیبرنامه ق،یتحق نیدر ا
 .انددهیگرد تأکیدبه اکوشهرها  دنیرس

ابعاد  یرو ریزیبرنامه، برضرورت نیو تمر یطراح ها،استیس ر،اکوشه ریزیبرنامه» باعنوان یقیدر تحق ،(1113) 0وانق یچیات
 ونقلحمل ،یو صوت یطیمح هاییاست. هفت جنبه آلودگ دهیگرد تأکیدبه اکوشهر  یابیجهت دست محیطیزیستو  یاجتماع ،یاقتصاد
در  یانرژ نهیو حفظ منابع آب، مصرف به تیفیو هدر رفت، ک عاتیز، کاهش ضاسب یو فضا یعیطب طیحفظ مح دار،یپا یعموم

 گردد. تیرعا یستبای که است شده یمعرف یشهر سمیاصول متابولعنوان به یعموم هایساختمان
بود و  «کوشهرا ییارتباط ساختار روا تجسم اطالعات و یپکن: سکو یتیژئوس» یبررس نیعنوان ا ،(3112) همکاران و 1چوو انینجیچ

هوا، حفظ منابع  یکربن صفر، آلودگ لیاز قب یطیمح فاکتورهای. است شده فیتوص تیبا اهم یشهر تیریشهروندان و مد تیدر آن، خالق
را  یساز شهروجامعه و ساخت ط،یمح ک،یتراف انیکه بتواند ارتباط م هیچندال هایداده جادیگرفته و برا رقرا تأکیدمورد  یو انرژ یعیطب
 .است دهیگرد تأکید د،ینما میشهرها تنظ یارتقا یبرا

 نی، چ«سنگاپور نیانجیاکوشهر ت نیاکوشهرها، راه رفتن ب یرو یانتقاد قاتیتحق»با نام خود که  قیتحق در ،(3110)9یکاپرات کویفدر
اکوشهر در  یاجرا هایشاخص ،ینیل و کارآفرآن در اقتصاد، اشتغا اتتأثیر نییمشخص از اکوشهرها و تب یفیضمن ارائه تعر ،انجام گرفته

 شده است. فیتوص یو فقر شهر یاجتماع یتاب آور ف،یتعر اس،یچهار حوزه مق

2. Lye, Liang Fook

3. Chen,Chang

4. Tai-Chee Wong

5. Xingjian Cui

6. Federico Caprotti
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 سنگاپور «نیانجیاکوشهر ت یمطالعه مورد دار،یپا یاکوشهرها، حکومت و سبک زندگ»در تحقیق خود با عنوان  ،(3111)0نیفال اندرو
 طیمح یریپذتأثیررا در رفتار شهروندان و متقابال  یتوسعه اکوشهر تأثیرپرداخته است و  کیوسعه اکولوژت فرآیند لیداشت و در آن به تحل

 ،یبه اهداف اکوشهر یابیدر جهت دست نیو متخصص یشهر تیریمد ک،یکادمآبرنقش مراکز  یبررس نیاست. در ا دهنمو یاز آنان را بررس
 شده است. تأکید

 کی هاییژگیو یبه بررس« هاسیشهر و اتروپول -اکوشهرها، روستا یدر طراح یستیز هایینوآور»عنوان با  قیتحق نیا ،(3119) 8سرکار
 وشده  یاکوشهر معرف کی هاییژگیو ازو اقتصاد سبز  یستیز هایینوآور یبررس نای در. است پرداخته ایدر دنها سیاکوشهر و توسعه آتروپول

مساکن  یو بازساز ینگهدار ن،یثر از زمؤآن، استفاده م عالوه بر .است دهیگرد یآن معرف یپذیرستزیدر ارتقاء سطح  یرضرو راهکاری
 شده است. فیاکوشهر توص کیتحقق  طیاز جمله شرا یزندگ تیفیاز منابع و ک مؤثر، استفاده مؤثر ونقلحمل تیریمد ،یشهر

 را بررسی نمود استان هرمزگان نیشهر ف ینمونه مورد Eco-City اییگربوم کردیمحالت با رو یداریپا هایشاخص ،(1261) ایافشارن
 کردیبا رو داریتوسعه پا نیو مضام ممفاهی آن، بر عالوه. کرد نییاکوشهرها تب تیمحله، اهم اسیدر مق یداریپا یو در آن ضمن بررس

اهداف، راهبردها و اقدامات  سندهیدر ادامه، نو پرداخته است. یو توسعه آت یزیرطرح یمبان نیو در ادامه به تدو حا مطرر یاکوشهر
توان به می مناسب ریزیبرنامه با که است کرده یرگیجهیمطلوب منطبق نموده و نت اندازهای موجود و چشم اتیخود را با واقع یشنهادیپ
 .افتیدست  یداریپا

و  ریزیبرنامه یبرا یمنسجم یاندازهاو چشم که در آن اصولانجام داد « یتیاکوس»ای با عنوان مطالعه ،(1263) اصل یجعفر
و  شناختیمتناسب با اصول بوم یستیکوچک و بزرگ با یکه شهرها است دهیگردتأکید یبررس نیشده است. در ا یشهر معرف کی تیریمد

. ندیخود را حفظ نما یکیاکولوژ یهالپتانسی بتوانند و باشند داشته ییباال یپذیرزیست تیلتا قاب ابندیو توسعه  یخودشان طراح یکیاکولوژ
 یو مصنوع را به شکل عمل یعیطب طیمح ،ینگر که صنعت، فرهنگ، کشاورزبر روش کل یتوسعه و گسترش اکوشهر مبتن گر،یاز طرف د

با  سندهینو از اهداف آن است که یکیآن  یاکوشهر و حفظ و ارتقا یاصل راز عناص یکی یعی. منظر طبدینمامی ریپذکند، امکانمی قیتلف
 آن در اکوشهرها بپردازد. گاهینموده به نقش جا یاز مطالعات خود سع یریگبهره

 یضمن بررس «پردازانهینظر دگاهیشهر از دشاکله بوم یارهایمع» با عنوان یقیدر تحق ،(1262) یرانیشم یدیمف بارفروش و انیفیشر
 ییمبنا ق،یطر نیند تا از اشهر پرداختشاکله بوم یارهایمع قیبه تدق دار،یوسعه پامنبعث از تای رشته انیمقوله معنوان به شهربوم ینظر

 یبودن سرانه فضا باال م،یبوم و اقل ،یعیمصنوع با طب طی. انطباق محدیشناسانه خود حاصل نماآن در بستر بوم حیصح یریتحقق پذ یراب
 اند.کرده یمعرف شهربوم یارهایرا از مع یستیو تنوع ز ریدپذیجدت هاییانرژ ،یعموم ونقلحمل اده،یپ تیو امن تیسبز، اولو

، نمونه مطالعه شهربوم یجهت توسعه الگو یمناطق شهر هایلیپتانس یابیارزبا عنوان  یقیدر تحق ،(1260) و همکاران یمرصوص
در مناطق  یشهر داریهمگام با توسعه پا یاحو طر شهربوم یالگو یسازادهیپ یبرا یابیمنطقه یچگونگ ی، به بررسمناطق شهر اصفهان

 فیتوص شهربوم کردیبا رو داریتوسعه پا هایرا از شاخص یوکالبد ی، اجتماعونقلحمل ،محیطیزیست هایند و شاخصاصفهان پرداخت
 ند.کرد

صورت نگرفته است. اما  یهراکوش یبا الگو یپذیرزیست یدر رابطه با بررس یکنون پژوهشدهد که تامی نشان قیتحق نهیشیپ یبررس
 ،یاجتماع ،یبر ابعاد اقتصاد یاکوشهر یو هم در مطالعات جهان یپذیرزیستاست که هم در مطالعات  نیا افتیتوان درمی چه کهآن

 زیرات. اسا اکوشهره ژهیو طیبر شرا تأکیدمشابه،  هایپژوهش ریپژوهش با سا نیاساس، تفاوت ا نیشده است. بر ا تأکید محیطیزیست
مدت توسعه الگو، هم راستا با اهداف بلند نیآورند و امی فراهم نیساکن یپذیرزیست یرا برا یتربه مراتب کامل طیاکوشهرها، شرا اصوال

عنوان به را دارند که تیقابل نیبلکه ا د،ینمامی نیمأرا ت یپذیرزیستگونه شهرها نه تنها اهداف کوتاه مدت نیا هکیطوربهباشد. می داریپا
 .رندیگ مورد استفاده قرار زیها نشهرکالن یستیز یسامانده یبرا ییالگو

 یپذيرزيستسنجش  هایشاخص
با نگرش جهانی و اقدام محلی بومی شامل ابعاد و پذیر زیستکه یک اکوشهر گفت  توانمی تحقیقات انجام شدهها و دیدگاه بندیبا جمع
 ،1که در جدول باشد می پژوهش مبانی نظریبرگرفته از ها و گویهها شاخص ،ارزیابی قرار گیرد. این ابعادتواند مورد می زیر هایشاخص

 :ه استدیگرد ارائه

Andrew Flynn..

Sarkar AN. 
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 پذیرزیستالگوی اکوشهر  هایمعیار الف. -7جدول 

 گويه ها زيرمعیار معیار

 محیطیزيست

 محیطی هایآلودگی

آلودگی هوا .1

آلودگی صوتی .3

زبالهری آوجمعکیفیت  .2

ومعابرها میزان ورود پسماندهای روان خانگی درجوی .0

حیوانات موذی معابر آوری جمعسمپاشی و  .1

 حیوانات ولگرد و بدون صاحبآوری جمعکیفیت  .9

 فضاهای عمومی

کیفیت استفاده و لذت ازفضاهای عمومی .0

زیبایی و وجود روشنایی مناسب در فضاهای عمومی .8

عمومی حس امنیت و آرامش درفضاهای .6

کیفیت مناسب درپیاده روها و قابلیت پیاده روی درفضاهای عمومی .11

کیفیت معابرعمومی ومیادین شهری ازقبیل کف سازی، مبلمان، تابلوهای راهنمایی  .11

 و پیوستگی مسیرهای پیادهها کیفیت آراستگی جداره .13

 اجتماعی

هويت و احساس تعلق به مکان

منطقه  حس تعلق به شهر و .1

ادامه زندگی در شهر ومنطقه تمایل به .3

 تمایل به حضور دراماکن فرهنگی وهنری .2

تعامل و ارتباطات مردمی

وجود روحیه و عالقه مشارکت مردمی .0

پذیرش مسئولیت توسط شهروندان .1

احساس مسئولیت در پاکسازی منطقه از حضوراشرار و متکدیان  .9

عمومی هایو فستیوالها تمایل به عضویت درانجمن .0

و ارتباط احترام آمیز شهروندان با یکدیگرتعامل  .8

امنیت

حس امنیت شبانه و روزانه درشهر ومنطقه .6

امنیت وسایط نقلیه پارک شده از قبیل خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و.. .11

در صورت وقوع جرایم شهری111عملکرد پلیس  .11

آسیب پذیردرشهرومنطقه هایامنیت زنان و کودکان وگروه .13

مراکز انتظامی و امنیتیتعداد وکیفیت  .12

شهری و تهیه مایحتاج روزانه هایاحساس آرامش روحی و روانی درگشت زنی .10

 شهرسازی،

 ها زيرساخت

 و

 خدمات شهری

 مسکن

رعایت اشرافیت وحفظ حریم خصوصی درمسکن .11
توجه به روشنایی وتهویه طبیعی  .19
متراژ ومساحت مسکن .10
ارزیابی مسکن از نظر آزار و اذیت همسایگان  .18
احساس آرامش در مسکن شخصی و رعایت حریم خصوصی .16
 استفاده ازمصالح و مواد بومی سازگار با محیط زیست .31

 آموزش

کیفیت تجهیزات آموزشی .31
استفاده ازسیستم هوشمند درمدارس ومراکز آموزشی .33
کیفیت بهره برداری از شبکه اینترنت وکتابخانه مجازی درمراکزآموزشی .32
وزشی عملکرد پرسنل وکادر مراکزآم .30
کیفیت فیزیکی مراکزآموزشی .31
 میزان فضای باز و بازی کودکان وتفریح درمراکزآموزشی .39
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 پذیرالگوی اکوشهر زیست هایمعیار .ب -7جدول 

 زيرمعیار معیار
 گويه ها

 شهرسازی،

 ها زيرساخت

 و

 خدمات شهری

 بهداشت ودرمان

ارزیابی عملکرد اورژانس درمواقع اضطراری .1
مراکز مشاوره، روانشناسی و تنظیم روابط خانوادگی تعداد وکیفیت .3
ترک اعتیاد هایتعداد وکیفیت و کلینیک .2
ارزیابی عملکرد کادردرمانی اماکن درمانی .0
کیفیت تجهیزات بهداشتی و بیمارستانی موجوددرمنطقه .1
 تعداد وکیفیت داروخانه ها .9

 تفريح و فراغت

ازیکیفیت وتعداد پارک ها، فضای سبزمطلوب و شهرب .1
تعداد وکیفیت و شهربازی و فضای بازی کودکان .3
تعداد و کیفیت مراکز فرهنگی از قبیل مسجد، فرهنگسرا و... .2
تعداد و کیفیت مراکز ورزشی مجازموجود درمنطقه  .0
تعداد وکیفیت مراکز رفاهی ازقبیل رستوران، کافی شاپ و....  .1
 عمومی اعم از تجاری، تفریحی وگردشگری هایتنوع کاربری .9

 دسترسی

دسترسی به پارک، شهربازی و فضای سبزمطلوب .0
دسترسی به خدمات مایحتاج روزانه  .8
دسترسی به بیمارستان و مراکز درمانی وبهداشتی وتهیه دارو .6

و...ها دسترسی به مراکز خرید و فروشگاه .11
خودپردازو... هایدسترسی به بانک و دستگاه .11
فیبر نوری و... ،دسترسی به شبکه اینترنت .13
فکری هایدسترسی به اماکن ورزشی و بازی .12
دسترسی به اماکن فرهنگی و آموزشی و... .10
 دسترسی به مراکزآموزشی و مدارس .11

 ونقلحمل

تاکسی و مترو و... ،عمومی اعم ازاتوبوس ونقلحملتنوع وکیفیت  .19
عمومی  ونقلحملساعات کار .10
و عالئم تسهیل کننده ترافیکیها تناسب چراغ .18
عمومی با نیازهای اقشار آسیب پذیر لونقحملتناسب  .16
 وسایط نقلیه غیرموتوری هایتعداد وکیفیت پارکینگ .31

 شهرسازی

تناسب توسعه شهر باشرایط زیستی و اقلیمی منطقه .31
ارزیابی تناسب کاربری اراضی شهری در منطقه .33
 تناسب تراکم ساختمانی نسبت به جمعیت منطقه .32

 مديريت

 و

 شهری گذاریسیاست

 تصمیمات شورای شهر  اعتماد به

و مديريت شهری

 و مشارکت درتصمیم گیری

اعتماد به مصوبات شورا ومدیریت شهری .30

تمایل به همکاری با مدیران شهری دراجرای طرح وبرنامه ها .31

مشارکت مالی ازقبیل فروش اوراق  هایمالی مدیریت شهری درفراخوان هایاعتماد به برنامه .39

قرضه، سهام و..

شهری هاییران شهری در واگذاری امالک درطرحاعتماد به مد .30

محیطیزیست هایارزیابی عملکرد مدیران شهری درکنترل آلودگی .38

 ارزیابی نقش شورای شهر در بهبود مدیریت شهری .36

 الگوهای تاريخی

 چشم انداز تاريخی و حفاظت 

 از میراث تاريخی

کیفیت حفاظت و نگهداری از اماکن تاریخی. 21

ظر شهری درمسیرهای تاریخیکیفیت من.21

 عملکرد مدیریت شهری درتوجه به الگوی ایرانی اسالمی درساخت و ساز.23
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 پذیرزیستالگوی اکوشهر  هایمعیار. ج-7جدول

 گويه ها زيرمعیار معیار

 اقتصاد شهری

 مشارکت مالی شهروندان

 شغلی هایفرصت

 سرمايه گذاری

زندگی هایتناسب درآمد با هزینه .1
عمومی ونقلزیابی میزان هزینه حملار .3
ارزیابی هزینه کرد شهرداری در منطقه و شهر .2
سرمایه گذاری مشارکت شهرداری با بخش خصوصی در توسعه وبهبود  هایارزیابی تأثیر طرح .0

 شهر تبریززیست کالن

 آب و انرژی

 پاک هایمصرف انرژی

تجدیدپذیر هایتمایل به استفاده از انرژی .1
پاک وتجدیدپذیر هایان آگاهی ازمزایای استفاده ازانرژیمیز .3
میزان استفاده از کاالها و لوازم با مصرف استاندارد انرژی  .2
 میزان استفاده از مصالح عایق در محل سکونت وکار .0

 مديريت مصرف
کیفیت آب شرب مصرفی .1
سطحی هایآبآوری جمعکیفیت  .9
استفاده ازدستگاه تصفیه آب خانگی .0
دفع فاضالب خانگیکیفیت  .8
 اعتماد به منابع آب اعتماد به سازمان و منابع تامین آب شرب شهری .6

 تحقیق انجام روش 
ی با لحاظ پذیرزیستبر  مؤثر هایابتدا شاخصها تولید داده فرآیندباشد در می تحلیلی با هدف کاربردی –روش پژوهش حاضرتوصیفی 

با شرایط ها آن سازیشهری انتخاب و در مرحله بعد اقدام به بومی ندان و اهداف توسعه پایداراکوشهر و نظریات اندیشم هایویژگی
نفرجمعیت 1002122، تعداد1261باشد که براساس سرشماری سالمی شهرتبریز تبریزگردید. جامعه آماری مورد مطالعه ساکنین شهرکالن

باشد. با توجه به وسعت فیزیکی و جمعیت زیاد شهر امکان می ه شهرداریمنطق11( و 1261خانوار)سرشماری نفوس ومسکن سال 192991و
 . (1و شکل  3)جدول مطالعه همه جامعه آماری نبوده و بنابراین از روش نمونه گیری استفاده گردید

به تناسب پرسش نامه تهیه و  عدد 1198درصد تعداد2برای تعیین حجم نمونه با احتساب فرمول کوکران و با لحاظ ضریب خطای 
تصادفی از نوع طبقه بندی شده و توسط صورت بهگانه توزیع گردید بدین صورت که نمونه گیری 11مناطق  یک از هر در تراکم خانوار

 .انجام پذیرفت GISافزار نرم

 ده گانه تبریز مناطق کیو خانوارها به تفکها نمونه تعداد .5جدول

زمون آاز  ییایسنجش پا یو برا یو شهرساز یشهر ریزیبرنامهو  ایرشته جغراف نیمحقق هایدگاهیپرسشنامه از د ییروا یبررس یبرا
دست آمد که به 02/1و حداقل ضریب پایایی در شاخص ها   816/1 برابر در مجموعکرونباخ  یآلفا بیضر .دیکرونباخ استفاده گرد یآلفا

. (2جدول ) باشدمی باالی ابزار تحقیق ییایپانشان دهنده 

 منطقه تعدادخانوار تعدادپرسش نامه

101 08813 1 

132 90001 3 

101 62112 2 

311 118398 0 

90 22831 1 

96 29928 9 

113 19299 0 

21 11312 8 

21 211 6 

121 01021 11 
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 وی اکوشهریی باتکیه برالگپذیرزیستبه تفکیک ابعاد پایایی پرسش نامه آزمون نتایج. 9جدول 
 ضريب آلفا گويه تعداد ابعاد

 801/1 10 محیطیزيست
 803/1 10 اجتماعی

ومديريت  گذاریسیاست

 شهری
8 098/1 

 093/1 0 الگوهای تاريخی
 060/1 0 اقتصادی

 601/1 02 شهرسازی،زيرساخت وخدمات
 026/1 6 انرژی و آب

 816/1 113 مجموع

 گانهدر مناطق دهها نش نمونهپراک و عینحوه توز نقشه . 7شکل

 محدوده مورد مطالعه 
 و جمعیتی بالغ برمربع  کیلومتر121 دحدو متروپل شمال غرب ایران با وسعتیترین پرجمعیت و ترینعنوان بزرگهبشهر تبریز کالن

( 198: 1261 ،دارد )رشیدی ابراهیم حصاری دریا قرار متر از سطح1011تا1211سطوح توپوگرافی  در (1261نفر )سرشماری سال 1022122
مشکالت مسکن، آب و هوایی و صوتی و  ،محیطیزیست هایانواع آلودگی با شود کهمحسوب می ی ایرانشهرهاترین ازآلوده یکیو 

 تصادفات، دفع غیربرد. آمار باالی سال است که از این مسائل و مشکالت رنج می های... مواجه بوده و سال و ترافیک، بافت فرسوده
مندی نزدیک به نیمی از مردم از فاضالب بهداشتی، فقر فضای سبز، اسکان حدود متعدد هوا و خاک، عدم بهره هایاستاندارد زباله، آلودگی

لی است نشین، اختالف فضایی مناطق مختلف از همدیگر و تفاوت اقتصادی مناطق و... از جمله دالیبافت فرسوده و حاشیه ساکنین در0/1
   نماید.دار میمسئلهی پذیرزیستکه شهر تبریز را از نظر قابلیت 

 زیشهرتبرکالن یاستان و یکشور تینقشه موقع :5شکل 
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 هايافته
میانگین را به ترین ی پایینخیتار یالگوهاباالترین میانگین و شاخص  رساختیو ز یشهرساز شاخص، 0باتوجه به اطالعات جدول 

 ست آوردند.د

 تبریزشهرکالنی پذیرزیستکل  هایآمار توصیفی شاخص . 7دولج
ابعاد تعداد نمونه ينترکم ينتربیش میانگین نحراف معیارا

محیطیزيست 1198 19 90 1106/01 21081/8
اجتماعی 1198 23 81 1121/19 13626/8

مديريت شهری 1198 8 22 2601/16 12890/0
الگوهای تاريخی 1198 0 10 2118/11 22011/3

اقتصادی 1198 11 36 1098/16 02868/2
شهرسازی و زيرساخت  1198 96 180 1126/138 61282/31

آب و انرژی 1198 11 01 1190/38 63112/0
جمع 1198 188 021 1382/212 92161/00

سنجش اختالف  ،یفیک یرهایها، استفاده از متغنامتقارن داده عیتوز لیبه دال یپذیرزیستابعاد  یبندتیاولو یبراها داده لیتحل در
 111/1ک از ابعاد برابر یهر  یبراسطح معناداری که  استفاده گردید دمنیآزمون فر موضوع ازای نهیزمچند یپارامترها و بررس نیمعنادار ب

 یکسانیاثرات  ینبوده و دارا کسانی یپذیرزیستز ابعاد ا کیهر  هایشاخص یبندتیاولو نیباشد. بنابرا یم ترکم 11/1بوده و از مقدار 
 .(1جدول ) است و آب یانرژترین رتبه مربوط به شاخص و پایین خدمات و رساختیز ،یشهرسازها به . باالترین رتبه بین شاخصستندین

 نتایج آزمون فریدمن .2جدول 

 درجه آزادیخی دوآماره  تعدادنمونه ابعاد

12 801/1 1198 محیطیزيست

 19 803/1 1198 اجتماعی

 0 098/1 1198 ومديريت شهری گذاریسیاست

 2 093/1 1198 الگوهای تاريخی

 9 060/1 1198 اقتصادی

 03 601/1 1198 شهرسازی،زيرساخت وخدمات

 8 026/1 1198 انرژی و آب

 در .گذاری مشخص گردیدتأثیربراساس شدت رابطه و  آشکار پنهان و هایشاخص ،Lisrelو  Spss هایافزارنرم با استفاده از سپس
صورت به تبریز شهرکالنگانه 11مناطق  ی با رویکرد اکوشهر درپذیرزیست هایضعیت شاخصو  GISافزارنرمبا استفاده از مرحله بعد 

  .دشه نشان داده شنق
 Fuzzy Membershipبا روشها به رستر هرکدام از الیهها پس از تبدیل الیه .انجام شد مؤثر هاییابی روی هرکدام از شاخصعمل درون

تر بودن این عدد به یک یک بوده و نزدیک تا واحد مکانی عددی بین صفر فازی مقدار هر هایاین نقشه هریک از در سازی شدند.فازی 
ضویت متناسب با ماهیت هر یک از فاکتورها که برای دستیابی به این هدف نیازمند تعریف توابع ع باشدمی تربیشی پذیرزیستنمایشگر 
صورت به قالب رستر در و فازی شده واستاندارد  Raster Calculatorمورد نظر ابتدا با استفاده ازمدل فازی توسط ابزار  هایبود والیه

صورت پذیرفت ها وشانی الیهانجام گرفته و همپها ند. سپس عملگرهای جمع و ضرب جبری فازی روی الیهآمد ارزشی بین صفر تا یک در
، اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، محیطیزیستگانه ی برای هرکدام از ابعاد هفتپذیرزیستنهایی  هایقالب نقشه درها و تجمیع شاخص

ضعیت دست آمده نقشه وهب هاینهایت با همپوشانی الیه آب، تهیه و در-انرژی شهرسازی و زیرساخت و خدمات، الگوهای تاریخی و
 دست آمد. هگانه ب11کلی و تفکیکی مناطق صورت بهتبریز  شهرکالنی مبتنی برالگوی اکوشهری پذیرزیست
، اقتصادی، اجتماعی، الگوهای تاریخی، محیطیزیستگانه برداشت شده در ابعاد هفت هایدر شاخص کهاینر این پژوهش با توجه به د
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باشد و این می زیرساخت و خدمات، انرژی و آب دارای واحدهای متفاوت از نظر ارزش مقادیرگزاری شهری، شهرسازی و مدیریت و سیاست
جغرافیایی با توجه به ابعاد  هایبنابراین در تحلیل .مقادیر بایستی در یک منطق قدرتمند توانایی ترکیب و مقایسه با یکدیگر را داشته باشند

غیرقابل مقایسه با هم استفاده شده است تا بتوان در یک چارچوب قابل قبول  هایشاخصسازی حور از منطق فازی برای استانداردمکان م
گانه در ابعاد هفت GISافزار نرمطریق  خروجی فازی از هایآماری و نقشه هایبراساس تحلیل ترکیب و مقایسه نمود. با همدیگر

این  که دهدیدست آمده نشان مبه هایطوری که از نقشههمان د وتبریز پرداخته ش شهرکالنی پذیرزیستاستخراجی به تحلیل وضعیت 
 ی مبتنی برالگوی اکوشهری از غرب به طرف شرق درحال بهبودپذیرزیستباشد و می ی نامتعادل در همه ابعادپذیرزیستشهر دارای 

 .باشدمی ی شهریپذیرزیستباشد و همین امر داللت بر عدم تعادل می

  محیطیزيستبعد 
 مؤثرزیرشاخص  13محیطی و فضاهای عمومی با  هایدارای متغیرهای پنهان آلودگی 0101ی پذیرزیستبا میانگین  محیطیزیست بعد 

از قبیل پارک  هاییبه دلیل وجود فضاهای اکولوژیک و پارک 1و شمال منطقه  3، 1ی مناطق پذیرزیستمورد تحلیل قرار گرفته است 
 ی مطلوبیپذیرزیستدر مقیاس فازی دارای 6/1 تا9/1 و پسماندهای شهری در رتبه باالی مابینها ع استاندارد زبالهگلی، دفلئاای منطقه

و صنایع آالینده و نیز قرار گرفتن شهرک دفع زباله در رتبه ها دلیل پراکندگی بافت و وجود شهرکدرغرب تبریز به 0و  9باشد و مناطق می
.(0شکل ) است تری برخورداری پائینپذیرزیستاز 01/1 تا29/1بین تر ماپائین

 محیطیزیستتبریز از بعد  شهرکالنی اکوشهری پذیرزیستنقشه فازی میزان  . 7شکل 

 بعداقتصادی
گذاری با هفت ایهسرم شغلی و هایدارای متغیرهای پنهان مشارکت مالی شهروندان، فرصت 10/16ی پذیرزیستصادی با میانگین بعد اقت 

ی پذیرزیستمقیاس فازی از قابلیت  در 21/1 تا 38/1مال غرب و غرب تبریز با رتبه مناطق ش گرفت. مورد ارزیابی قرار مؤثرزیرشاخص 
بود و درآمد پائین، کم به شهر تبریز و پائین بودن قیمت زمین و مسکنای دارد الحاق روستاهای حومه اقتصادی قرار تری از نظرپائین

و  دلیل وجود متمکنین شهربه1و شرق منطقه  3 ی اقتصادی گردیده است و همچنین منطقهپذیرزیستشغلی موجب افت سطح  هایفرصت
 .(1)شکل  است ی اقتصادی قابل قبولی برخوردارپذیرزیستقابلیت  از 83/1 تا 11/1 تجاری بزرگ با رنج هایمجتمع
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تبریز از بعد اقتصادی شهرکالنی اکوشهری ذیرپزیستنقشه فازی میزان  .2شکل

 بعداجتماعی 
 10 با امنیت و دارای سه متغیر پنهان هویت و حس تعلق به مکان، تعامل و ارتباطات مردمی 11/19ی پذیرزیستبعد اجتماعی با میانگین 

ی اجتماعی از پذیرزیستتفاوت دهد و می شانی اجتماعی را نپذیرزیستغرب به طرف شرق وضعیت متفاوتی از  باشد. ازمی زیرشاخص
بافت میانی از وضعیت اجتماعی متوسط، غرب  عمده مرکز شهر وقسمت  .دهدمی نشان در مقیاس فازی ناهمگونی اجتماعی را69/1تا 10/1

 .(9شکل ) باشدمی ی اجتماعی قابل قبولی برخوردارپذیرزیستوضعیت  و جنوب غرب از

 تبریز از بعداجتماعی شهرکالنی اکوشهری پذیرزیستزان نقشه فازی می .7شکل

 و خدماتها شهرسازی، زيرساخت بعد
دارای متغیرهای پنهان مسکن،  11/138ی پذیرزیستت شهری با میانگین خدما تبریز از نظر بعد شهرسازی، زیرساخت و شهرکالن

مورد تحلیل واقع شد که شرق تبریز نسبت  مؤثرزیرشاخص  01ی با شهر ونقلحملفراغت، دسترسی و  درمان، تفریح و آموزش، بهداشت و
تری مدیریت شهری از وضعیت مناسب هایدلیل نوساز بودن و حاکم بودن ضوابط شهرسازی و توسعه متناسب با برنامهبه غرب آن به
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مند هست رسازی و خدمات شهری بهتری بهرهاز وضعیت شه 80/1 تا19/1شاخص با رتبه  طوربه، 3منطقه  دارد و نسبت به غرب تبریز قرار
 .(0شکل ) شودمی برخوردار و کامال نوساز محسوبای و منطقه

 شهر تبریز از بعد شهرسازی، زیرساخت و خدمات شهریی اکوشهری کالنپذیرزیستنقشه فازی میزان  . 0شکل

 شهری گذاریسیاستبعد مديريتی و 
نیز  اعتماد به تصمیمات شورا و مدیریت شهری و هایدارای زیرشاخص26/16 پذیریمیانگین زیستشهری با  گذاریسیاستبعد مدیریت و 

خروجی از وضعیت ناهمگنی  هایزیرشاخص مورد تحلیل قرار گرفت که براساس نقشه 9سازی مدیریت شهری باتصمیم مشارکت در
رسد مناطق برخوردار نقش باالیی در مشارکت باشد و به نظر میمیقابل مشاهده  گذاریسیاستمدیریت و  عدم تعادل در برخوردار است و
 (.8شکل ) شهروندی دارند

شهری گذاریسیاستشهر تبریز از بعد مدیریت و پذیری اکوشهری کالننقشه فازی میزان زیست . 7شکل
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 الگوهای تاريخی بعد
باشد که این بعد می زیرشاخص 2میراث تاریخی با  انداز تاریخی و حفاظت ازپنهان چشم دارای دو متغیر 21/11 د الگوهای تاریخی با میانگینبع 

ی پذیرزیستدهد از وضعیت تقریبا همگنی نسبت به سایر معیارهای می شکل زیر نشان طور کههمانمتکی به نظریات شهروندان بوده و  تربیش
 .(6شکل ) برخوردار هست

 

 شهر تبریز از بعد الگوهای تاریخیی اکوشهری کالنپذیرزیستنقشه میزان  . 3شکل

 آب  بعد انرژی و
پاک، مدیریت مصرف و اعتماد به منابع تهیه آب  هایمصرف انرژی دارای متغیرهای پنهان 11/38یپذیرزیستبعد انرژی وآب با میانگین 

نیز  و 6و3،1مناطق شامل نوساز شهر که  هایقسمت خروجی هایتوجه به نقشهرفت که باگ زیرشاخص مورد تحلیل قرار 6 شرب با
باشد و مناطق مرکزی که بافت فرسوده و مقیاس فازی دارای وضعیت بهتری می در 86/1 تا 98/1باشد با رتبه می، 1منطقه  از هاییبخش

از قبیل  هاییشاخصیت نامناسبی از نظر همچنین غرب تبریز وضع دارند و در شرایط متوسط قرار 16/1 تا11/1ای قدیم شهر را با رنج رتبه
 .(11شکل ) های سطحی قرار داردآوری آبدفع بهداشتی فاضالب و جمع

 شهر تبریز از بعد انرژی و آبی اکوشهری کالنپذیرزیستنقشه میزان  .77شکل
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ی پذیرزیستصفر و یک نقشه نهایی  دست آمده با منطق فازی دربازههگانه بهفت هایدر نهایت پس از همپوشانی و تجمیع الیه
 .(11شکل ) دست آمد هتبریز با الگوی اکوشهری به روش تحلیل فازی به شرح زیر ب شهرکالن

 شهرتبریزی اکوشهری کالنپذیرزیستنقشه نهایی  .77شکل

آوری جمعدر مرحله اول  .باشدمی توان گفت که این تحلیل شامل سه مرحلهمی تبریز شهرکالنی پذیرزیستبندی تحلیل در جمع
 نهایت دردر انجام گرفت و  LISRELافزار نرممربوط به  هایمرحله دوم تحلیل در .صورت گرفت SPSSار افزنرم و تحلیل درها داده

میزان  ،مشخص گردیدها تحلیل پرداخته شد که پس از GISافزار نرممحیط  درها و تهیه نقشهها سازی دادهمرحله سوم به بصری
ی بین مناطق وجود دارد. تفاوت پذیرزیستتبریز در وضعیت ناهمگونی قرار دارد و تفاوت معناداری در میزان  شهرکالنی پذیرزیست
وجود فضای سبزکافی از قبیل  .نمایدمی این اختالف را تائید 83/1و باالترین آن با عدد  10/1ار رتبه بامقدترین فازی در پائین هایتحلیل
ی پذیرزیستاز قابلیت  ،شودمی 1و1از مناطق  هاییو قسمت 3شهری در شرق تبریز که شامل مناطق  ریزیبرنامهمدیریت و  تأثیر ،هاپارک

دارد وجود بافت فرسوده و  در حد متوسط به پائین قرار 11/1تا02/1و میانی شهر با مقیاس تقریبی بافت مرکزی  .مطلوبی برخوردار است
 شامل غرب تبریز هایقسمت .دهدمی ی این مناطق را کاهشپذیرزیستکه  جمله دالیلی استکافی از هایم وجود زیرساختعد قدیمی و
 سطح قرار دارد.ترین پائین در20/1 تا19/1با مقیاس عددی فازی  9منطقه 

 گیریبحث و نتیجه
دهد که براساس  ا الگوی اکوشهری مورد ارزیابی و تحلیل قرارتبریز را ب شهرکالنی پذیرزیستپژوهش حاضر سعی کرده است تا وضعیت 

 گذاریسیاست، اجتماعی، مدیریت و محیطیزیستگانه خروجی میانگین معیارهای هفت هایآماری و نقشه هاینتایج حاصل از تحلیل
به  اشند و تفاوت معناداری وجود دارد وبمی از متوسطتر کمآب  شهری، الگوهای تاریخی، اقتصادی، شهرسازی و خدمات شهری، انرژی و

 ،فازی صورت گرفته هایبراساس تحلیل .باشدمی تبریز متوسط به پائین شهرکالن در ی برمبنای الگوی اکوشهرپذیرزیستعبارتی سطح 
نگی همگن در رتبه نخست و معیار اجتماعی به دلیل ساختار قومیتی و فره ،دهدمی نشان پذیرزیستالگوی اکوشهری  هایمؤلفهبندی رتبه

باشد می مشهودها مؤلفهبین مناطق در همه این در عدم تعادل و توازن  مذکور قرار دارد. هایمؤلفهمعیار اقتصادی در رتبه آخر بین 
تناسب با اصول توسعه م دلیلبه ، 3منطقه  .باشدمی ی را داراپذیرزیستین میزان ترکمنیز  ،9ین و منطقهتربیش ،3که منطقه یطوربه

... حضور افراد  گلی، زعفرانیه ولئمناسب از قبیل پارک اای منطقه هایجود پارکو استاندارد هایبرخورداری از زیرساخت ،شهرسازی درست
بریز ی باالتری در هر هفت بعد مورد بررسی برخوردار هست و در مقابل غرب تپذیرزیستمندی از خدمات شهری مطلوب از بهرهو  متمکن

طبقه اجتماعی ضعیف و اقشارکم درآمد، در وضعیت  ،جود شهرک زبالهو الیندهآوجود صنایع  دلیلبه  ،باشدمی 0و9مناطق شامل که 
های سطحی و فاضالب دفع آب هایمناسب از قبیل کانال هایکمبود زیرساخت دلیلنامناسبی قرار دارد و بافت میانی و مرکزی شهر نیز به 
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بنابراین مناطق  .است برخوردار ی متوسط به پائینپذیرزیستشهری از  وجود بافت فرسوده و قدیمی و فقر فضای سبز مچنینه بهداشتی و
آماری  هایخروجی و تحلیل هاینقشه و ن اقتصادی متفاوت، سطح معیشتی نابرابر هستنداین شهر دارای اختالف فضایی محسوس، توا

به عبارتی مناطق نوساز  .شهری خود را پیاده نماید هایو طرحها که مدیریت شهری توانسته برنامه 1و3مناطقی مثل منطق  .دهدمی نشان
ی پذیرزیستمناطق طراحی نشده و قدیمی با اقشار ضعیف جامعه و  تری برخوردارندی مناسبپذیرزیستاز وضعیت ، طراحی شده هستند و

جود انسجام اجتماعی به لحاظ زبان و قومیت و مند، بازار تاریخی و توان اقتصادی باالی شهراز طرفی وجود بافت تاریخی قدرت پائینی دارند.
برای ارتقاء ها توان از این پتانسیلمی رود کهمی ی این شهر به شمارپذیرزیست هایموقعیت جغرافیایی منحصر به فرد از قابلیت و یکسان
 ی شهری اکوشهری بهره برد. پذیرزیستسطح 

ارها راهک
 شود:های تحقیق راهکارهای زیر پیشنهاد میبا توجه به یافته

 مرکز شهردر جهت ایجاد امکانات و تجهیزات  رها شده در هایساماندهی بافت تاریخی شهر و استفاده از بافت فرسوده و زمین
؛مورد نیاز

 در جهت بازسازی و  نشین شهرحاشیه فرسوده وگذاری و ارائه تسهیالت ارزان قیمت در بافت گذاری، مدیریت و سرمایهسیاست
 ؛بهسازی

  ؛بین مناطق و مدیریت هدفمند و هوشمندانه در جهت ایجاد تعادل در در مناطق کم برخوردار تربیشتوزیع امکانات
 ؛جهت توسعه فضای سبز گذاری ویژه درایجاد کمربند سبز و سرمایه
 سبز و تشویق و ترغیب شهروندان به استفاده  هایعمومی به انرژی ونقلحملجهت تجهیز صنایع و  گذاری و مدیریت درسرمایه

؛تجدیدپذیر هایاز انرژی
  ،برقی و بادی  هایجهت انرژی ، مدیریت و ارائه تسهیالت الزم برای تغییر نوع استفاده از انرژی درگذاریسیاستتشویق، ترغیب

،و ...
 هایمترو، اتوبوس اندازیقبیل راه  ازها آن عمومی و توسعه ونقلحمل شهروندان از برای استفاده مناسب هایزیرساخت ایجاد 

...، برقی و
 ؛شهری هایتوجه ویژه به مدیریت محله محور و مشارکت شهروندان در طراحی و اجرای طرح
 ی در فضاهای شهریمصنوعی وکریدورهای آب هایسازی استفاده بهینه از آب شهری و توجه به ایجاد دریاچهفرهنگ. 

منابع 
، استان هرمزگان نیشهرف ینمونه مورد ECO-CITY ییگرابوم کردیمحالت با رو یداریپا هایشاخص یبررس(، 1262افشارنیا، اعظم )

المللی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار، ارگان برگزارکنند، تبریز.کنفرانس بین
ولین همایش ونمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی وصنعت پاک، تهران، ااکوسیتی، (1263) جعفری اصل، مریم

، اولین همایش سراسری محیط زیست، الگوی شهرپایدارعنوان به شهربوممعرفی ، (1263راستاد، مرضیه، احمدنیا، محمدرضا )حبیبیان، بهار، 
حیط زیست، تهرانانرژی وپدافند زیستی، موسسه آموزش عالی مهراروند، گروه ترویح دوستداران م

فصلنامه علمی ، ی روستاهای شهری درشهرستان ورامینپذیرزیستشناخت و تحلیل تفاوت ، (1263) خراسانی، محمد، رضوانی، محمدرضا
.111-81: 3توسعه روستایی، سال دوم، شماره پژوهشی اقتصاد و فضا و  –

فصلنامه  )مطالعه موردی: شهرکرمان(، گی شهری با رویکرد شهرسالمارزیابی کیفیت زند تحلیل و، (1269) رحیمی، محمد، پازند، فاطمه
83-01: 31 ، شماره0ای، سال منطقه ریزیبرنامهپژوهشی -علمی

تاریخی  هایبررسی راهبرد ایجاد محورهای پیاده برای ساماندهی بافت، (1261) رستم میدان، اصغر، قربانی، رسول، پورمحمدی، محمدرضا
.دانشگاه تبریز ،ریزیبرنامه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده جغرافیا و تبریز(شهرکالن8قه )مطالعه موردی منط

ی تبریز با رویکرد شهرکالنتحلیل فضایی منطقه (، 1261) رشیدی ابراهیم حصاری، اصغر، موحد، علی، توالیی، سیمین، موسوی، میرنجف
101-119: 10یایی، سال شانزدهم، شماره پژوهشی فضای جغراف –، فصلنامه علمی یپذیرزیست
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 جهت ارتقاء راهبردی درعنوان به سبز هایبررسی نقش بام ،(1261نوجوان، مهدی، صهبا، مهدی ) ،رضوانی، محمد، پایروند، محمدمهدی
-100: 3، شماره 18دوره  ،تکنولوژی محیط زیست پژوهشی علوم و –مجله علمی ، معماری پایدار منظر زیست شهری ازکیفیت محیط

119. 

نشریه  ،شهری توسعه پایدار هایامنیتی براساس شاخص هایبررسی ناپایداری ،(1281) موسی سید ،رهنمایی، محمدتقی، پورموسوی
 .162-100: 10جغرافیایی، شماره هایپژوهشی پژوهش-علمی

اجتماعی در بهره مندی از خدمات عمومی شهر)مطالعه  حلیل فضایی عدالت، ت(1269)، عشقی چهاربرج، علی، علوی، سعید سرور، رحیم
، پیاپی 3بوم شناسی شهری، سال هشتم، شماره  هایپژوهشی پژوهش –، دوفصلنامه علمی گانه شهر اردبیل(19 هایموردی: حوزه

19 :32-29. 

 هری در برابر بحران زلزله با استفاده ازارزیابی آسیب پذیری فضاهای ش ،(1260) سرور، هوشنگ، کاشانی اصل، امیر، خیری زاده، منصور
 .118-80: 3شماره  ،پایدار ، مجله شهر)مطالعه موردی شهراهر( فازی  منطق

ی: مفهوم، اصول، ابعاد و پذیرزیست ،(1261) احمد، خزاعی نژاد، فروغ ،سلیمانی مهرنجانی، محمد، توالیی، سیمین، رفیعیان، مجتبی، زنگانه
 .11-30: 1، شماره 0شهری، دوره  ریزیبرنامهجغرافیای  هایوهشی پژهشپژ–مجله علمی . هاشاخص

–ازدیدگاه نظریه پردازان، نشریه علمی شهربوم، معیارهای شاکله 1262شریفیان بارفروش، سیده شفق، مفیدی شمیرانی، سیدمجید، 

 .118-66: 21شماره ،پژوهشی باغ نظر، سال یازدهم

منطقه  )مورد مطالعه: پایداری محیط زیست شهری عملکرد شهرداری در رضایتمندی شهروندان از أثیرتبررسی ، (1261فر، رستم )صابری
 .30-11: 10، پیاپی 3شناسی شهری، سال هفتم، شماره بوم هایپژوهشی پژوهش –فصلنامه علمی  ، دومشهد(6

 .116-111: 8، شماره ایی سرزمین، سال دومپژوهشی جغرافی –نامه علمی، فصلجهانی هایشهرها، گلخانه، (1280فنی، زهره )

ها، دانشگاه کنفرانس بین المللی علوم محیطی، مهندسی و تکنولوژی ،شهرفردا ،اکوسیتی (،1260) قاسمیان رودسری، فروزان، ملکی، ناهید
 .تهران

شهری  ریزیبرنامه رهیافتی نوین در ی،پذیرزیست(، 1269) قنبری، محمد، اجزاءشکوهی، محمد، رهنما، محمدرحیم، خوارزمی، امیدعلی
شهری گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی  ریزیبرنامهرساله دکتری رشته جغرافیا و ، مشهد( شهرکالن )مطالعه موردی:

 .دانشگاه فردوسی مشهد

نمونه  شهربوممناطق شهری جهت توسعه الگوی  هایارزیابی پتانسیل ،(1260) زاده، اسماعیلزاده، رباب، صفرعلیمرصوصی، نفیسه، حسین
 .100-110: 31شهری، سال ششم، شماره  ریزیبرنامهمجله پژوهش و ، مطالعه : مناطق شهراصفهان

روان شناختی و  هایمعادالت ساختاری در برآورد اعتبار و روایی آزمون هایکاربرد مدل، (1261دسین، مریم، فلسفی نژاد، محمدرضا )مق
 .120-112: 11گیری تربیتی، شماره، فصلنامه اندازهبزرگساالن ADHDی اعتبار و روایی سازه پرسشنامه تشخیصیبررس

 .سرشماری نفوس و مسکن، (1261) مرکز آمار ایران

Afsharnia, A., (2014), Study of neighborhood sustainability indicators with ECO-CITY ecological 

approach's case study of Hormozgan province International Conference on Civil Engineering, 

Architecture and Sustainable Urban Development, Tabriz 

Caprotti, F. (2014), Critical research on eco-cities? A walk through the Sino – Singapore Tianjin Eco- 

City, China, journal of Cities, No.36: 10-17 

Chee W., Tai, Y. (2011), Eco-city planning, policies, practice and design, in Association with the 

Singapore institute of planners, see at www.springer.com  

Cui, X., Fu, Z., Li, S., Yu, J, (2013), Geocity Beijing: Platform of Eco- City information Visualization 

and Interactive Narrative Structure, P.L.P.Rau (ED):CCD/HC2 2013, 2, LNCS 8024: 346-355 

Eastman, J.R. (2012), IDRISI Selva Tutorial, Manual Version 17, Clark Lab, Clark University. 

Flynn, A., Yu, L., Feindt, P., Chen, C. (2016), Eco-cities, Governance and sustainable lifestyles: The 

case of the sino-singapore Tianjin Eco-city, journal of Habitat international: 78-86. 

Ghanbari, M., Ejza, Sh., Mohammad, R., Mohammad Rahim, Kh., Omid, A. (2017), Liability, A New 

Approach in Urban Planning (Case Study: Mashhad Metropolis). PhD Thesis in Geography and 

Urban Planning, Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities, University 

Ferdowsi Mashhad, Mashhad 

http://www.springer.com/


 یبا مدل فاز زیتبر شهررکالنیپذستیبوم شهر ز یالگو نییتبرستم میدان و همکاران:                            77

Ghasemian Rudsari, F., Maleki, N., (2015), Ecocity, Farda International Conference on Environmental 

Sciences, Engineering and Technologies, University of Tehran. 

Habibian, Bahar, Rastad, Marzieh, Ahmadnia, Mohammad Reza, (2013), Introducing the city 

environment as a model of sustainable city, the first national conference on environment, energy 

and bio-defense, Mehrarvand Higher Education Institute, Environmentalists Extension Group, 

Tehran. 

Jafari Asl, M (2013), Ecocity, The First Specialized Conference and Exhibition of Environment, Clean 

Energy and Industry, Tehran. 

Kashef, M. (2016), Urban livability across disciplinary and professional boundaries, Frontiers of 

Architectural Research. 

Khorasani, M., Rezvani, M. R. (2013), Recognition and analysis of the difference in livability of urban 

villages in Varamin city. Quarterly Journal of Economics and Space and Rural Development, 

Second Year, No. 2: 85-110. 

Liang, F., Lye, G., (2011), Towards a livable and sustainable urban environment: eco-cities in East 

Asia, Publisher by World Scientific. 

Liu, J., Nijkamp, P., Huang, X., Lin, D. (2017), Urban Livability and tourism development in 

China:Analysis of sustainable development by means of spatial panel. data Habitat International 

68: 99-107 

Marsousi, N., Hosseinzadeh, R., Safar Alizadeh, I. (2015), Assessing the potentials of urban areas to 

develop the ecosystem model of the study sample: Isfahan areas. Journal of Urban Research and 

Planning, Year 6, Issue 21: 157-174. 

Moghadasin, M., Filsafinejad, M. R. (2012), Application of structural equation models in estimating 

the validity and reliability of psychological tests and structural validity of the ADHD Adult 

Diagnostic Questionnaire, Educational Measurement Quarterly, No. 10 

Phillis Y.A (2001), Sustainability:an ill-defined concept and its assessment using Fuzzy logic, 

Ecological Economics, No37: 435-456. 

Rahimi, M., Pazand, F. (1396), Analysis and evaluation of urban quality of life with Shahr-e-Salem 

approach (Case study: Shahr-e-Kerman), Quarterly Journal of Regional Planning, Volume 7, 

Number 25: 70-82. 

Rahman, M., Wands, C. (2003), Measuring the Quality of life across countries:Asensitivity Analysis 

of well – being indices. 

Rahnamaei, M. T., Pourmousavi, S. M. (2006), Study of security instabilities based on indicators of 

sustainable urban development. Journal of Geographical Research, No. 57:177-193. 

Rashidi, E., Hessari, A., Movahed, A., Tulayi, S., Mousavi, M. (2016), Spatial analysis of Tabriz 

metropolitan area with a livability approach, Quarterly Journal of Geographical Space, Year 16, 

No. 54: 156-175. 

Rezvani, M., Payrvand, M., Mehdi, Nojavan, M., Sehba, M. (2016), Study of the role of green roofs as 

a strategy to improve the quality of urban environment from the perspective of sustainable 

architecture. Journal of Environmental Science and Technology, Volume 18, Number 2: 547-556. 

Rostam Maidan, A., Ghorbani, R., Pourmohammadi, Mo. R. (2012), Study of the strategy of creating 

pedestrian axes for organizing historical contexts (Case study of Tabriz metropolitan area 8), 

Master Thesis, Faculty of Geography and Planning, University of Tabriz. 

Saberifar, R (2016), The effect of citizens' satisfaction with the performance of the municipality in the 

sustainability of the urban environment (Case study: District 9 of Mashhad), Bi-Quarterly Journal 

of Urban Ecology Research, Seventh Year, No. 2, 14: 11-24 

Sarkar,J (2016), Eco innovations in designing Eco city, Ecotown and Aerotropolis journal of 

Architectural Engineering technology ,vol.5,issue 1. 



 70                            1011 بهار و تابستان، 32 پیاپی، 1شماره، ازدهدوسال شهری، شناسیهای بومفصلنامه علمی پژوهشدو                       

 

Sarvar, H., Kashani Asl, A., Khairizadeh, M. (2015), Assessing the Vulnerability of Urban Spaces to 

Earthquake Crisis Using Fuzzy Logic (Case Study of Shahrehr), Shahrpaydar Journal, No. 2: 87-108. 

Sarvar, R., Eshghi Chaharborj, A., Alavi, S. (2017), Spatial Analysis of Social Justice in Benefiting 

from Public Services of the City (Case Study: 16 constituencies of Ardabil), Bi-Quarterly Journal of 

Urban Ecology Research, 8th year, No. 2, 16: 23-36. 

Setijanti, P, Defiana, I, Setyawan, W, Silas, J, Firmaningtyas, S, Ernawati, R, (2014), Traditional settlement 

livability in creating sustainable livingprocedia – Social and Behavioral Sciences 179: 204-211. 

Sharifian Barforosh, S., Mofidi Shemirani, S. M. (2014), Shakleh Bum Shahr Criteria from the 

Perspective of Theorists, Bagh-e-Nazar Scientific-Research Journal, Eleventh Year, No. 31: 99-108. 

Sofeska, E (2016),Understanding the livability in a city through smart solutions and urban planning 

toward developing sustainable livable future of the city of Skopje, International Conference – Green 

Urbanism ,Procedia Environmental Sciences 37  .  

Soleimani Mehrnjani, M., Toulaei, S., Rafieian, M., Zanganeh, A., Khazaeinejad, F. (2016), 

Sustainability: Concept, Principles, Dimensions and Indicators. Journal of Urban Planning 

Geographical Research, 4(1), 27-50. 

Statistics Center of Iran, (2016), Population and Housing Census.  

Technical, V (2005), Cities, Global Greenhouses, Geographical Quarterly of the Land, 2(8), 105-119. 

 

 Copyrights 
© 2022 by the authors. Lisensee PNU, Tehran, Iran. This article is an open access article distributed 

under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY4.0)  
(http:/creativecommons.org/licenses/by/4. 0) 

 




