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 چکیده

 گذاشته جای بر ساکنان زندگی در بنیادینی تغییرات شهرها، زدۀشتاب و سریع رشد

هوای است و مسائل و مشکلات موجوود در شوهرها نشوانعر  ودق تمشوص مش صوه

ها بسیار حیاتی پذیری برای مطالعة آنشاخص زیست ،هاست. بنابراینپایداری در آن

 بور موثرر  وامول بنودیحسط و شناسایی ،حاضر اصلی پژوهش هدفو مهم است. 

اسوت.  تفسویری -یسواختار سازیمدل تکنیک از استفاده شهر ایلاق با پذیریزیست

 پیموایش نوو  از توصویفی هواداده گردآوری و کاربردی هدف نظر از حاضر تمشیص

است. با مورور ادبیوات و تملیول  نامهپرسش آن در اطلا ات گردآوری ابزار و تاس

پوذیری های مثرر بور زیسوتمورد از شاخص 23 بعان، ممتوایی و نظرخواهی از ن

، ISMهوا، بوا اسوتفاده از رو  شهر ایلاق شناسایی و سپس روابو  درونوی بوین آن

و نو  متغیرها با توجوه بوه اررگوذاری و اررپوذیری بور سوایر متغیرهوا  هبررسی شد
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پذیری شهر ایلواق در هور دهد که زیستمش ص شده است. نتایج پژوهش نشان می

ممیطی در حد متوسو  و پوایین ارزیوابی شوده ه بعد اقتصادی، اجتما ی و زیستس

-زیست بر مثرر  وامل براساس شهر ایلاق نتایج بیانعر این است که ،همچنین است.

 امکانوات و ة ادلانو پنج  امول توزیوع است و بندی شدهطبشه سطح شش به پذیری

 توممین مناسوب، میوزان درآمود و شوغل مناسب، داشوتن زیرساختی، مسکن خدمات

ها به ترتیب بوا میوزان قودرت خیابان و معابر مناسب خدمات، کیفیت و کالا مصرف

 در پوذیریزیست برانعیزانندۀ و ممرک با بیشترین تمریر، 20، 20،20، 24، 24نفوذ 

 ارتشای و سرآغاز برای اقداق و برنامه هرگونه ،نتیجه روند. درمی شمار به شهر ایلاق

 ایون کند. بر توجه  وامل این ایپایه و کلیدی نشش به باید شهر ایلاق پذیریزیست

 در و اقتصوادی ابعاد شهر ایلاق کردن پذیرزیست بر مثرر کلی ابعاد ن ستین ،اساس

براسوواس  ،همچنووین .اسووت اجتمووا ی ممیطووی وتزیسوو بعوودی ابعوواد مراحوول

انود و نعرفته یک از توانمندسازها در گروه خودم تار قرارهیج  MICMACتملیل

 پذیری شهر ایلاق است. دهندۀ اهمیت همة توانمندسازها در زیستاین نشان

 .پذیری شهری، مدل ساختاری تفسیری، کیفیت زندگی، شهر ایلاقزیست ها:واژهکلید

 مقدمه. 1

 برتور شویوۀ بوه شهرنشوینی و فعالیوت و سوکونت اصلی مکان به شهرها امروز، جهان در

 و م تلو  هوایجنبه تداخل ارر در که پدیدهای  نوانبه شهرنشینی ت.اس شده زندگی تبدیل

 و شوهروندان جتموا یا  -فوردی سولامت بور مهم تمریرگذار  وامل از مدرن، ضروری زندگی

 هایچالش از بسیاری ۀدهندشکل و بستر است، شده اجتما ی پیچیدۀ رواب  ای ازشبکه مظهر

انتشوادات وارده از (. 0، ص. 2919وندی و شهبازی، )باز است نیز شهروندان در زندگی اساسی

(، را بر آن داشوت توا 2190) سوی ممششان شهری و اجتما ات انسانی، جین جاکوبز و اپلیارد

 نوان یکی از رویکردهای دستیابی به ممی  شهری قابل زیست و بوا پذیری بهبر مفهوق زیست

اهای شوهری بوا مشیواس انسوانی در هوا بهبوود کیفیوت ف وکیفیت تمکید کنند. هدف اصلی آن

پذیری، نششی اساسی در حیوات امروزه زیست (.4ص.  ،2913پور، )حاجی شهرهای مدرن بود

شوود تور مویو رشد شهرها و کیفیت زندگی شهروندان دارد. اهمیت این موضو  زمانی روشن
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 ،، توابعی)شوما ی های زیادی از جمعیت ایران در شهرها زندگی می کنندکه توجه کنیم ب ش

 به دستیابی مفهوق به خود کلی و اصلی معنای در پذیریزیست (.090 ، ص.2910، و حمیدی

 مکوان یوا خووب شوهری ریزیبرنامه به کیفیت دستیابی انهم واقع در و است زندگی قابلیت

 ابعواد بور کوه مسوتشیما اسوت پایداری از ایزیرمجمو ه زیست پذیری ،همچنین است. پایدار

از  ایمجمو ه برگیرندۀ در گذارد وزندگی مردق تمریر می روانی و اقتصادی ما ی،اجت فیزیکی،

 زنودگی، بورای جوذاب و مناسب مطلوب، مکانی به را های اکتسابی مثبت است که آنویژگی

 زنودگی، کیفیوت معنوای به نیز طرفی از پذیریزیستکند. می مردق  تبدیل  همة بازدید و کار

 کنند،یم زندگی شهر مثل مکان در یک که جمعیتی  مومی خوشب تی یا زندگی استانداردهای

 و پیچیوده مفهووق یوک  نووانبه پذیریزیست(. 99 .، ص2914نژاد، )خزایی شودمی تعری 

 بسویار توانودموی شوودموی تعریو  آن در که هایهزمین و بستر به توجه با کیفی و چندبعدی

 مفهوومی پوذیریزیست اینکه به توجه با (.9ص.  ،2917)بندرآباد،  باشد یا ممدود و گسترده

 اسوت، متفواوت کاملواً دیعور منطشة منطشه به یک از آن العوهای و ی استبعددچن و پیچیده

 است. نشده ارائه هاآن بین و ارتباط شهرها پذیریزیست کلی ابعاد از فراگیر مدل یک تاکنون

 مسوتلزق شوهرها نشوش و کوارکرد بوه توجوه بوا شهرها پذیریزیست مناسب مدل به دستیابی

-موی مشاله این است. های  لمیرو  براساس معیارها اهمیت  وامل بندیاولویت و شناسایی

 جوامع و ترکیبیT مدل تملیلی یک قالب در را پذیریزیست ابعاد ایلاق نمونة براساس کوشد

 اصولی هدف ،روازاین .دهد قرار سنجش مورد 2تفسیری -سازی ساختاریمدل جمله از نوین

-مودل تکنیک از استفاده شهر ایلاق با پذیریزیست بر مثرر  وامل بندیسطح و شناسایی مشاله

 ریوزانبرناموه و کنود مودیرانموی کمک تمشیص این خروجی .است یتفسیر -ساختاری سازی

 پژوهش این شهر ایلاق داشته باشند. در پذیریزیست ب ش از کمی و روشن تصویری شهری

 تمشیشات مرور از پذیری شهر ایلاقزیست افزایش و ارتشاء مسیر در مثرر  وامل ییشناسا برای

پژوهش حاضر با هودف  ،بنابراین .است شده استفاده کارشناسان و خبرگان نظرات از و پیشین

 )اررگوذاری( متشابول رواب شهر ایلاق،  پذیریزیست در تمریرپذیر و تمریرگذار شناسایی  وامل

 شود. شهر ایلاق انجاق می پذیریزیست بر مثرر  وامل بندیسطح  وامل و این بین

                                                           

1. Interpretive Structural Modeling 
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 پژوهشپیشینۀ  .2

 منظور به 2هنرها ملی سازمان توس  2107ل سا در بار اولین برای پذیرزیست شهرهای واژۀ

-سوازمان و مراکز سایر توس  آن دنبال به و آنان مدنظر شهری ریزیبرنامه هایایده به دستیابی

-زیسوت خصووص در ایگسوترده ، که مطالعات1ممیطی حفاظت سازمان نظیر تمشیشاتی های

ة ارائو بوا مرتب  مطالعات اروپا در .شد گرفته کار به است، داده انجاق آمریکا شهرهای پذیرترین

شواید بتووان  نووان  .رددگوموی باز 2104سال  به حداقل پذیرزیست شهر خصوص در تعری 

بوه  9توس  دانلد ایلیوارد »پذیرهای زیستخیابان»  نوان پذیری تمتنمود اولین مفهوق زیست

 آمریکوا کشوور تووانموی را پوذیریزیسوت ایدۀ گستر  و ح ور بستر ارائه شد. 2192سال 

 ذیریپوزیسوت موورد تواکنون در(. 290 .، ص2919، ، تولایی و جعفرآبادیساسانپور( دانست

 از یهواینمونوه به زیر در که ستا گرفته صورت و داخلی جهانی سطح در یهایبررسی شهری

 است. اشاره شده هاآن
 

 پذیریزیستزمینۀ شده در تحقیقات انجام -1جدول 

 2913ممخذ: مطالعات نعارندگان، 
 نتایج عنوان نویسنده

مک 

 (1721)0کرا

 زیست شهری بر انسجاق اررات

 ایحومه مشایسة شهری: پذیری

 شهر خارجی و داخلی

 استرالیا در"بریسبان

 برخی در و موارد مشابه برخی در حومه دو در پذیریستزی

 حومه هر شرای  مملی به توجه بنابراین،. است متفاوت موارد

 .دارد ریزیبرنامه در مهمی نشش

 4سایتلوآنعا

(1720) 

پذیری العوی ف ایی زیست

هیمالیا منطشة شهری در 

 (موردی: شهر ایزول)مطالعة 

ای و پیرامونی های حاشیهلههای مرکزی در مشایسه با ممممله

دهد که بین ابعاد پذیرتر هستند. همچنین نشان میآن زیست

 .معناداری وجود نداردرابطة پذیری ذهنی و  ینی زیست

                                                           
 

1. National Arts Organization 

2. Environmental Protection Organization 

3. Donald Illard 

4. Mccrea 

5. Saitluanga 
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 نتایج عنوان نویسنده

بدلند و 

 2همکاران

(1720) 

-درس شهری: پذیریزیست

کش   ای بر از استرالیا هایی

 سلامت گیری اندازه صشاخ

 اجتما ی

 مش ص رفاه و اجتما ی سلامت با باطارت در کلی حوزۀیازده 

 و شامل: جرق که تمیید شد رفاه و سلامت با آن ارتباط و شد

 اجتما ی، خدمات و سلامت درآمد، و شغل آموز ، امنیت،

 ممی  کالاها، دیعر و مملی ای غذ فرهنگ، و تفریح مسکن،

 و اجتما ی انسجاق و ونشل حمل  مومی، باز ف ای طبیعی،

 .ودندب مملی دموکراسی

زین و 

 1همکاران

(1729) 

بررسی وضعیت رضایتمندی 

پذیری شهروندان از زیست

شهری در شهرهای منت ب 

 چین

پذیری در سطح شهرهای رضایت از کل ابعاد مربوط به زیست

رضایتمندی نسبی از کل ابعاد ، چین متوس  است. همچنین

 پذیری در سطح شهرهای چین متوس  استمربوط به زیست

مندی نسبی از فاکتورهای دسترسی به امکانات و رضایت

فرهنعی و  - مومی، ممی  طبیعی جذاب، ممی  اجتما ی

نارضایتی به فاکتورهای ایمنی شهری، بهداشت ممیطی و 

 حمل و نشل وجود دارد.

ودا و ل

 (1721)9هکاران

های تطبیشی شاخصمشایسة 

ذیری مناطص شهری پزیست

تهران با هدف تملیل ابعاد 

-ی، اجتما ی و زیستاقتصاد

 ممیطی

پذیری شرای  مطلوبی دارد. همچنین تهران از نظر زیست

 1ترین نمره برای منطشة و پایین 4بالاترین نمره برای منطشة 

 .است

 و ساسانپور

 (2919همکاران)

-زیست ارزیابی و سنجش

 از استفاده با شهری پذیری

در مناطص  آماری هایآزمون

 شهر تهرانگانة دووبیست

پذیری زیست میزان بیشترین از تهران شهر 9 و 2 مناطص

 زندگی است. استانداردهای برخودرار مناطص دیعر به نسبت

 2مناطص در است تریکیفیت و با بهتر زندگی قابلیت بیانعر که

 مشابل دارد. در تریمطلوب وضعیت تهران شهرکلان 9 و 

 قابلیت است حداقل آن در زندگی استانداردهای که 17 منطشة

 دارد. همراه به ساکنانش برای را قبولی غیرقابل زندگی

شاهیوندی و 

 (2910همکاران)

 و کالبدی هایویژگی

 و سرزندگی بر آن اررگذاری

 قدیم هایممله پذیریزیست

 مملة موردی )نمونةشهری 

 فرهنعی و اقتصادی سرزندگی روی کالبدی هایشاخص

 با کالبدی های شاخ بین معناداری ارتباط ولی ،بوده اررگذار

 یادشده وجود ةممل در زیست ممیطی و اجتما ی سرزندگی

 بر تمریرگذار  امل ترینمهم اقتصادی، ندارد. سرزندگی

                                                           

1. Badland and et al 

2. Zhan & et all 

3. Loda 
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 نتایج عنوان نویسنده

 .است ممله این در هاآن اقامت دلیل و ساکنان دلبستعی (اصفهان سنبلستان

 و رشیدی

 (2914همکاران)

-تملیل ف ایی منطشه کلان

 درویکر با تبریز شهری

 پذیریزیست

و آماره  93/1میانعین  با شهری تبریزکلان منطشة پذیریزیست

t  04/0 آماره نهایت در و دارد قرار متوس  حد در T تمامی 

 قبول قابل حد در شهری تبریزکلان منطشة پذیریزیست ابعاد

 شرای  مطالعاتی، ممدودۀ نشاط تمامی در همچنین است،

 شهریکلان منطشة نواحی بین و نیست یکسان پذیریزیست

 معناداری هایتفاوت ذیریپزیست شاخص نظر از تبریز

 شهریکلان منطشة در ذیریپ زیست اختلاف دارد.  وجود

 .سایر شاخص هاست از بیش اقتصادی شاخص در تبریز

حاتمی نژاد و 

 (2910همکاران)

 پذیرییستز ف ایی تملیل

 اهواز شهر کلان کالبدی

 پذیریسطح زیست حیث از شهر این نةهفتعا مناطص کل، در

تمرک  زیرساخت، مسکن، کیفیت های در شاخص کالبدی

 لماظ به که طوری به است، متفاوت شهری شکل و شهری

 در 2و1 مناطص تنها کالبدی پذیریزیست مطلوبیت سطح

ترین مناطص نامطلوب 0و  3، 9کامل و مناطص  مطلوبیت سطح

 پذیری کالبدی می باشند.زیست

صیری هنده ن

 (2919خاله)

 ارر ساختاری معادلات مدل

 بر اجتما ی سرمایة های مثلفه

های کانون پذیری زیست

 البرز استان شهری کوچک

پذیری شهرها ارتباط مستشیم و بین سرمایة اجتما ی و زیست

معناداری وجود دارد، اما شدت وضعیت این رابطه دربارۀ همة 

نتایج معادلات  های کوچک شهری یکسان نیست.کانون

ساختاری نیز ارتباط میان سرمایة اجتما ی و زیست پذیری را 

 تمیید کرده است.

 (2911قربانی)

 ابعاد ا تبارسنجی تملیل

 جامعة زیست پذیری

 مطالعه: مورد مملی)منطشة

 استان گنج، قلعه شهرستان

 )کرمان

 اندازه گیری تمشیص، مدل و  الی براز  های  نیکوییشاخص

 نمود. ییدمشده، ت مشاهده هایداده با را پذیریستزی ابعاد

 ترینقوی به  نوان "مکانی تعلص و یوستعی"  امل همچنین،

 فرهنگ اساس، این شد. بر شناسایی پذیریزیست شاخص

 اساس پایه و حتی و زیربنایی  امل مکانی تعلص و پیوستعی

 .است زیستپذیری ضروری بسترهای سایر

 شناسیروش. 5

 این است. شده استفاده تفسیری - ساختاری سازیمدل رو  از پژوهش این نجاقا برای 

 مرتب  بهم و م تل   ناصر از ایمجمو ه آن در که است تعاملی یادگیری فرایند یک رو 
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 به دادن جهت و ایجاد به شناسیشرو شوند. اینمی ساختاردهی جامع مندنظاق مدل یک در

، ص. 1773، 2و شانکار ،، بانوت)فیسال نمایدمی کمک یستمس یک  ناصر میان پیچیده رواب 

 و ماهیت نظر از و کاربردی نو  از ایتوسعه مطالعة یک هدف نظر از رو، پیش پژوهش(. 4

 و ایکتاب انه صورت دو به اطلا ات گردآوری رو  باشد.می تملیلی – توصیفی نو  از رو 

-برنامه حوزۀ در ظرنبصاح دانشعاهی خبرگان را تمشیص آماری ةجامع گیرد.می انجاق میدانی

 و شده استفاده ق اوتی گیری نمونه رو  از پژوهش این در .هنددمی تشکیل ریزی شهری

د تمیی مورد نیز نامهپرسش صوری روایی .است نامهپرسش و مصاحبه هاداده آوریجمع ابزار

 رو  از استفاده با موضو ، ادبیات و نظری مبانی جامع بررسی از پس .گرفت قرار خبرگان

 در  وامل این سپس و شناسایی پذیری شهر ایلاقزیست بر اررگذار  وامل ،خبرگان نظر و دلفی

 نیز و دلفی -رو  .شدند بندیسطح تفسیری، ساختاری سازیمدل رو  از استفاده با ادامه

 ناصصمت  و خبرگان از اطلا ات که کندمی ایجاب-ساختاری تفسیری سازیمدل رو 

  ناصری همواره که باشدمی آن رو  این هایمنطص تریناصلی از یکیشود.  تملیل و دریافت

 مدلی برخوردارند. بالاتری اهمیت از دارند  ناصر سایر بر بیشتری اررگذاری سیستم یک در که

 یک پیچیده، موضو  یا هئلمس یک از ساختاری آید،می بدست متدولوژی این از استفاده با که

 نتیجه، در باشدمی شدهطراحی دقته ب العویی که دهدمی نشان را مطالعاتی حوزۀ یا یستمس

 میان رواب  خصوص در را بینشی تنها نه تفسیری ساختاری سازیمدل که بعوییم توانیممی

 ریرگذاریمت یا و اهمیت بر مبتنی را ساختاری بلکه ،نمایدمی فراهم سیستم یک م تل   ناصر

  گذارد.می نمایش به تصویری نمایشی و نمایدمی فراهم برهم  ناصر

                                                           

1. Faisal, Banwet, and Shankar 
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 در تحقیقات پیشین ISMکاربردهای  -2جدول 

 2913ممخذ: مطالعات نعارندگان، 

 منبع هدف رویکرد

ISM 
 جهت گروهی گیریتصمیمحوزۀ  درISM کاربرد توسعة

 م تل  تکنولوژی های ارزیابی
 (2109) 2واتسون

ISM (1774) 1راوی و شانکر معکوس لجستیک اجرای موانع میان رواب  تملیل و تجزیه 

ISM (1779) 9وانگ و همکاران چین در انرژی جوییصرفه موانع میان تعاملات تملیل و تجزیه 

ISM 
مدیریت  اجرای بر ریرگذارمت هایکممر میان رواب  تملیل

 ISMاستفاده از  با سبز مینمت زنجیرۀ
 (1722) 0دایبیت و گویندان

ISM (1721) 4ان و همکارانسیبپار اتومبیل سازیقطعه صنعت در کنندهتممین انت اب 

ISM 
 انت اب هایشاخص داخلی رواب  تملیل و شناسایی

 ISM از استفاده با معکوس لجستیک رالث ش ص مهیاکنندۀ
 (1721) 3گویندان و همکاران

ISM 
 با سبز مینمت زنجیرۀ مدیریت اجرای موانع تملیل و تجزیه

 ISM رویکرد  از استفاده
 (1729) 0گان و همکارانژیاتما

ISM 
پذیری رر بر زیستثساختاری تفسیری  وامل م -سازیمدل

 کلان شهر تهران
 (2914 لی اکبری و اکبری)

EXCEL, 

GIS, SPSS 

 پایدار شهریتوسعة ی شهرها در راستای پدیرقابلیت زیست

 )کلان شهر تهران(

ساسان  پور و 

 (2919همکاران)

 

-نمونوه رو  از نبووده مطور  نتایج تعمیم هدف چون ISM تیم و دلفی تیم انت اب برای

 تمایول  ملی، تجربة نظری، تسل  خبرگان انت اب شده است معیارهای استفاده هدفمند گیری

 خبرگوان، تعوداد تعیوین در توجوه قابل نکتة است. دسترسی و در پژوهش مشارکت توانایی و

شورکت کننوده  خبرگان تعداد است. پژوهش در م تل  هایدیدگاه معیتاز جا اطمینان کسب

او، جاسومین، و )لو نفور انت واب شوده اسوت 20-17شده معمولا بین مشالات بررسی ISMدر 

                                                           

1. Watson 

2  . Ravi & Shankar 

3  . Wang et al. 

4. Diabat & Govindan 

5  . Parthiban et al. 

6  . Govindan    & et al 

7  . Mathiyazhagan & et al. 
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، بوا در نظور (1727؛ 9؛ رامش، بانوت و شوانکار1727، 1؛ فیسال، بانوت و شانکار1727 ،2احمد

هوا و ن شوهری در دانشوعاهابرگان و مت صصواز خ تن 14ارهای یادشده در نهایت گرفتن معی

 رو  از گیوریانودازه ابوزار روایی سنجش برای تمشیص این مراکز پژوهشی انت اب شدند. در

که  بوده 093/7 میزان به تمشیص این در آمده دست به کرونباخ آلفای .شد استفاده کرونباخ آلفای

 است. قبولی قابل سطح در پایایی ضریب دهدمی نشان

 گویانشناختی پاسخوضعیت جامعه

 توا  03بیشترین فراوانی مربوط به گروه سونی  ،گویاندر بررسی مربوط به سن پاسخ

   سال است. 44

 گویان مشو ص گردیود کوه بیشوترین فراوانوی در بررسی وضعیت تمصیلات پاسخ

 نفر می باشد.  22مربوط به افراد با مدرک تمصیلی دکتری با تعداد 

 سوابشة بیشتر فراوانوی مربووط بوه افوراد بوا  ،گویانت فعالیت پاسخدر بررسی وضعی

 باشد. نفر می 22سال به بالا با تعداد  24فعالیت 

 

 شناختی نمونۀ آماری مورد مطالعههای جمعیتویژگی -5جدول 

2913ممخذ: مطالعات میدانی نعارندگان،   

 متغیر بعد فراوانی

 سال 14 -94 0

 سن
 سال 04-93 0

 سال 44-03 1

 سال به بالا 44 4

 سال 4-2 0

 سابشه فعالیت
 سال 4 -27 0

9 24- 27 

 سال به بالا 24 1

 تمصیلات فوق دیپلم 1

                                                           

1. Lau, Jasmine, & Ahmad 

2. Faisal, Banwet, & Shankar 

3. Ramesh,  Banwet, & Shankar 
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 متغیر بعد فراوانی

 لیسانس 4

 فوق لیسانس 0

 دکتری 22

 

هوای مورتب  بوا موضوو  بوا اسوتفاده از پژوهش ،های پژهشبرای انت اب ابعاد و شاخص

بعود مرحلوة در  .انت اب شودند 1720تا  1727های ده بین سالمند در پایعاه داجستجوی نظاق

کیفیوت مطالعوات  ،نداشوت هوا اطمینوانیهایی که ممشص به نتوایج آنبه منظور حذف پژوهش

پوذیری براسواس ادبیوات هوای زیسوت. با توجه به گستردگی متغیرهوا و شواخصشدارزیابی 

در دو بعود  ینوی و ذهنوی در های پرتکرار در نظریوات شاخص ذکرشده،پژوهش در موضو  

پذیری قلمروهای م تل  شناسایی و اشتراک گرفته خواهد شد و سنجش سطح کیفیت زیست

تور های است راجی خواهد بود. بر این اساس ابعاد و  وامل موثررتر و منطبوصبراساس شاخص

ابی و ن، با استفاده از رو  دلفوی ارزیوابرای شهر ایلاق، شناسایی و توس  خبرگان و مت صص

ن در اظورات مت صصونهایی شده است.  وامل مثرر حاصل از ادبیوات پوس از ا موال نشطوه ن

   آمده است. 0جدول 
 

 پذیری شهر ایلامهای زیستو شاخص ابعاد -4جدول 

2913ممخذ: مطالعات  نعارندگان،   

 مأخذ شاخص ها ابعاد 

 اقتصادی

 (1727)1جاسمین، و احمد (/ لاو،2119)2اوموتا داشتن شغل و درآمد مناسب و کافی

 مسکن مناسب
، ون داق، و (/ ویسر2119اوموتا)

 )1774)9هویمیجر

 گوغ0)1724(،/ وولکوک4)1771(. میزان تممین مصرف کالا و خدمات

 فلوریدا3)1771(، / گو و همکاران0)1721( میزان تممین مصرف انرژی

                                                           

1. Omuta 

2. Lau, Jasmine, & Ahmad 

3. Visser, van Dam,  & Hooimeijer 

4. Gough 

5. Woolcoc 

6. Florida 

7. Go et al 
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 مأخذ شاخص ها ابعاد 

 آب، برق، گاز، تلفن، پست و اینترنتشبکة کیفیت 
بالساس2)1770(، / مثسسه معماران 

 امریکا1)1774(

 بریتنه9)1771(،/ شهرداری ونکوور0)1770( امکانات خدمات زیرساختی ادلانة توزیع 

 اجتما ی

 )منطشه، ممله و شهر( تعلص به مکان
 ةسسثم (، / 1774) معماران امریکامثسسة 

 (1771)4سیاست حمل و نشل ویکتوریا

 (1722) 3رستمعلی زاده و سالیانی ندگیامیدواری به بهبود شرای  ز

 افزایش امنیت فردی و اجتما ی
موسسه  (/1770بالساس)  (/2119اوموتا )

 (1771سیاست حمل و نشل ویکتوریا)

 (1770(،/ شهرداری ونکوور )1771بریتنه ) آزمو   مومیتوسعة 

-زیست

 ممیطی

 (1774ا)معماران امریکمثسسة (/ 1772) 0ویلر کیفیت ف ای سبز شهر 

 کاهش آلودگی
 ةسسثم (/1774معماران امریکا )مثسسة 

  (1771سیاست حمل و نشل ویکتوریا)

 (1727) 1(/ آشتو1773) 9برکس افزایش بهداشت  مومی

 (1722)27ونزر و سسکین می و ورزشیتفریکیفیت ف اهای فراغتی، 

 (1722) 21( / دولت آلبرتا1723) 22بدلند کیفیت مناسب معابر و خیابان ها

 انداز خوب شهریکیفیت زیبایی طبیعی و ایجاد چشم
(/  1770بالساس ) (/ 1772) 29جنسن -هولت

 (/1772ویلر )
 

                                                           

1. Balsas 

2. American Institute of Architects 

3. Brittne 

4. Vancouver  Municipality 

5. Victoria Transportation Policy Institute 

6. Rostamalizadeh & Saliani 

7. Wheeler 

8. Berkes 

9. Aashto 

10. Vanzerr & Seskin 

11. Badland 

12. Alberta Government 

13. Holt-Jensen 
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 مورد مطالعهمحدودة شناخت . 4

طول شورقی و دقیشة  13درجه و  03شهر ایلاق، مرکز استان ایلاق از نظر موقع جغرافیایی در 

ه اسوت و از نظور موقعیوت در غورب و جنووب  رض شمالی واقع شددقیشة  99درجه و  99

جنوبی کبیرکوه از سلسله جبوال زاگورس واقوع شوده دامنة غربی کشور قرار دارد. این شهر در 

های ایووان و شویروان چورداول و شهر ایلاق از شمال، شرق و جنوب شرقی به شهرستان .است

تان دیاله  راق ممودود دره شهر، از جنوب و جنوب غربی به شهرستان مهران و از غرب به اس

ناحیوه  20منطشوه،  0هکتار بوده که به  01/2072مساحت شهر ایلاق برابر ، 2917در سال  .است

قالوب نفور در  201129دارای جمعیتی برابر بوا  ،شهری تشسیم شده است. همچنینمملة  99و 

 است.خانوار  01323

 

 
 مورد مطالعهمحدودة موقعیت جغرافیایی  -1ل شک

 2913، رندگاننعا :ممخذ

 مبانی نظری. 3

 پذیریمفهوم زیست .1. 3

 جهوانی و شوهرگرایی چراکه ؛متفاوتی دارد معانی گوناگون افراد برای پذیریتزیس مفهوق

 و نیازها که و همانطور شده منجر جدید شهرهای در متمایز بسیار هایجمعیت تشکیل به شدن
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-شپذیری چوالزیست برای کاربردی و قبول قابل تعاری  ارائة ،شودمی ظاهر آنان هایخواسته

حمول تراکم، معمولا که است متنو ی بسیار گیریاندازه قابل نماگرهای شامل شود ومی برانعیز

پور، تولایی، و جعفرآبوادی، )ساسان دهندمی تشکیل را آن رابت اجزای پایداری و نشل، امنیتو

 پذیریزیست که گفت توانمی آن تعاری  از گیرینتیجه عنوانبه در نهایت (.291، ص. 2919

 و زنودگی بالوای کیفیوت کوه شوودموی اطلاق مناسب با دسترسی امن، سالم، شهری سیستم به

 دسترسوی، شامل مفهوق این اساسی و اصول آوردمی ارمغان به شهروندان برای جذاب ممیطی

 و موی گیرنود لشوک مبنوای آن بر پذیریزیست به مربوط مفاهیم که است مشارکت و برابری

وجوودی  منظور یوک حفو  و تشویت برای را اجتما ی و فیزیکی رفاه های ویژگی و پارامترها

پوور،  لیوزاده، و )ساسوان سوازندموی یکپارچوه و آورده گرهم پرمعنا و پربار صورت به انسان

 بوه دسوتیابی مفهوق به خود کلی و اصلی معنای در پذیریزیست (.0 .، ص2910، ا رابی مشدق

 مکوان یوا خووب شوهری ریوزیبرنامه به کیفیت دستیابی همان واقع در و است زندگی بلیتقا

 ابعواد بور کوه مسوتشیما اسوت پایوداری از ایزیرمجمو ه پذیریزیست ،همچنین پایدار است.

از  ایمجمو وه برگیرندۀ در و گذاردمی تمریر مردق زندگی روانی و اقتصادی اجتما ی، فیزیکی،

 کار زندگی، برای جذاب و مناسب مطلوب، مکانی به را آن که است مثیت بیاکتسا هایویژگی

 (.29 .، ص2910مممودی پاشایی، ) کندمردق تبدیل می همة بازدید و

 پذیریستز شهر. 2. 3

پذیری راجع به ف اهای شهری دلپذیر و مطبو ی است که غنوای فرهنعوی خاصوی زیست

از:  ودالت، کراموت،  دنوب شود  بارت ینیوت موی کنند. اصول کلیدی که به این امور رضه می

 پوذیردر زیسوت (.1، ص. 1773، 2)تایمر و سیموآ مشربی، مشارکت و اختیاردسترسی، خو 

گیری با توجه میوزان شدن یک مکان ن ست  وامل  یی تمریرگذارهستند، اما در نهایت تصمیم

؛ گیوردهن صوورت مویپذیری در چارچوب ذهای  ینی زیسترضایتمندی ساکنان از شاخص

پذیری مفهومی چندبعدی اسوت کوه گواه بوا مفواهیم کیفیوت زنودگی، رفواه و بنابراین زیست

                                                           

1. timmer & seymoa 
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های گوناگونی نظیور مسوائل های بسیاری دارد و جنبهپوشانیرضایتمندی از شرای  زندگی هم

 (.221، ص. 1729، 2)وی و چیو مادی و غیرمادی را در برمی گیرد

 پذیریابعاد زیست. 5. 3

 زیسوت. مموی  و اجتموا  اقتصواد، شود: می تشسیم هم به وابسته بعد سه به پذیریزیست

 بورای طوورنهموی و است حیاتی مردق سلامتی برای و بوده درآمد و مشاغل ۀکنندینتمم اقتصاد

 از اقتصاد استفاده باید زمانهم تفریمات. و بهداشت آموز ، مانند بالاتر سطو  نیازهای تممین

 هاینسول  بورای کافی منابع وجود از اطمینان که باشد نموی به ممی  زیست در ودمنابع موج

 اجتموا ی توزیع .است  دالت به وابسته اجتما ی بهزیستی اما، داشته باشد وجود آینده و حال

 همة که حکومتی هایسیستم همچنین نفع  ادلانه، به ممیطی زیست و اقتصادی منابع ف ایی و

ۀ دهنودتشوکیل مهوم از اجزای برابر هایفرصت و فردی آزادی. نمایدمی ممسوب را شهروندان

 طبیعی، ظرفیت منابع ۀکنندتممین که است زیرساختی زیست، ممی  هستند. اجتما ی بهزیستی

 اختلوال بوا سوه ایون از یک هر کارکرد اگر .است طبیعی ممی  و انسان بین ارتباط و زباله دفع

 کاهش نتیجه در و شده اضمملال دچار سر ت به توانندمی انیانس هایهگردد، سکونتعا مواجه

 آن  واقوب از ممیطوی زیست بهداشتی، مسائل میزان بالا رفتن و اجتما ی ت اد فشر، جمعیت،

پوذیری هودف از ارائوه، شورای  در زیست (.94 ، ص.2919 ،ضوانیو ر خراسانی(بود  خواهد

ود ارز  املواک، بهبوود امنیوت ش صوی، تر، کمک به رفاه ش صی، بهبوب شروی لذتپیاده

 تور و کموک بوه حوس مکوان اسوتارتشای سلامتی  ابران و ساکنان، ف اهای  مومی سرزنده

 ایون مرکوز توجوه در مکان هر در زندگی کیفیت این، وجود با(. 01 ، ص.2917)شاهچراغی، 

 حمل تراکم، عمولاًم که است متنو ی بسیار گیریاندازه قابل نماگرهای شامل و دارد قرار مفهوق

 (.90ص. ، 1727،، 1هشیم و لبی(دهند می تشکیل را آن رابت اجزای پایداری، و امنیت نشل، و

                                                           

1. Wei & Chiu 

2. Leby & Hashim 
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 بوه «هوای شوهریسواختممی  زیست و زیست»ر گزار  د 1770سال  در بانک جهانی

 زیسوت پوذیر ا لواق شهر به رسیدن برای را زیر ممیطیزیست اهداف پذیر،زیست شهر سوی

 (.1، ص. 21722،)سانگ است کرده

 شهری نواحی در ممیطی سلامت بهبود و حفاظت 

 فرسایش و آلودگی مشابل در شهری نواحی در هوا و خاک آب، کیفیت از حفاظت

 جهانی و ایمنطشه هایمشیاس در طبیعی منابع بر شهر تمریر سازیحداقل 

 زمین شدن گرق و طبیعی م اطرات بر شهر تمریر از حفاظت 

 مموی  زیسوت، شوهری، توسوعة بهداشت، و آب بُعدپنج  باید اهداف این به دنرسی برای

 پ شوایش نموۀ تواندمی پذیریدرک رویکرد زیست .شود گرفته نظر در نشل و حمل و انرژی

 در کالبودی و اجتموا ی م تل  اقتصوادی، هایشاخص تطبیشی بررسی با خدمات و امکانات

، موحود، تولوایی و ابراهیم حصواریرشیدی ) سازد روشن را یکدیعر به نسبت م تل  مناطص

 (.  240 ، ص.2914، موسوی

 پذیریزیست رویکردهایقلمرو و   .4. 3

 مملی تسهیلات ممیطی، کیفیت شود:می اصلی مش ص سه قلمرو با معمولاً پذیریزیست

 امنیوت، و نظافوت تفریموات، اشوتغال، مسوکن، (، همچنوین2114لنوارد، (فوردی  بهزیستی و

، 1، اسوکات، و ردمونودبهواولی( اسوت همکاران و هاولی مطالعةدر  پذیریزیست هایقلمرو

-زیرساخت در گذاریاز: سرمایه است  بارت پذیریزیست در مثرر (.  وامل944، ص. 1771

 دسترسی دارای نشاط تعداد افزایش نشل، حمل و امنیت بهبود  مومی، نشل و حمل موجود های

 و پیواده حرکوت شورای  آوردن طریوص فوراهم از سولامت ةتوسوع و  موومی نشول و حمل به

)معوایر، مک  های تاری ی و فرهنعیموجودی از حفاظت ممی  زیست، از حفاظت دوچرخه،

 (.04، ص. 1773، 9کارتی، و کانبی

                                                           

1. Song 

2. Howley, Scott, &  Redmondb 

3. Maguire,  McCarty,  & Canby 
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 ذیول شور ه بو ب وش سه در توانمی زمانی دورۀ به توجه با را پذیریزیست رویکردهای

 :کرد  نوان

 تمشیشوات بوه کوارگیری طریص از خوب مکان یک تعری  به رویکرد نای تجربی: رویکرد

 .دارد تکیه تجربی

 ارجمیت و رضایت بر رویکرد این ذهنی: بهزیستی مطالعات و فردی هایادراک رویکرد

 .دارد تمکید افراد

 کوه ممششانیزندگی(:  کیفیت برای اجتماعی معیارهای رویکرد(زندگی  کیفیت رویکرد

 کیفیوت ارزیوابی بوا را مموورمکوان رویکردهای دارند، تمایل مکان ذیری درپزیست بهبود به

 (.09، ص. 1722، 2)باجونید،  باس، و نواوی کنندمی  تلفیص زندگی

 هابحث و یافته. 6 

 پذیریهای زیستشناسایی ابعاد و شاخص. 1. 6

 وان نوبوه هواشواخص ،ن سوت ،تمشیوص این گیری در تصمیم معیارهای تعیین و شناسائی

 انت اب ت صصی هایو مصاحبه پژوهش ادبیات پذیری شهرها براساسمثرر بر زیست  وامل

 جهوت .هاسوتآن میوان  لوی روابو  العوی شناسایی بعدی گاق ،تمشیص مدل براساس شدند.

 ایون در اسوت. شوده اسوتفاده خبرگوان دیدگاه از اصلی معیارهای میان درونی رواب  انعکاس

 و )جهوت ارورات بوا رابطوه در خود نظرات بیان به بیشتری تسل  با مت صصان قادرند تکنیک

  لی رابطة هم داخلی(، ارتباطات )ماتریس حاصل ماتریس .بپردازند  وامل میان اررات( شدت

 دهود. موی نمایش را متغیرها و اررگذاری اررپذیری هم و دهدمی نشان را  وامل بین معلولی و

 هوایو شواخص ابعواد بوین روابو  مطالعوه، های شاخ و دابعا شناسائی از پس مطالعه این در

 مفهومی منجر به تملیل شده است. ةرابط از استفاده با شده شناسائ

 

 

 

                                                           

1. Bajunid,  Abbas, & Nawawi 
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 (  SSIM)ماتریس خود تعاملی ساختاری. 2. 6

پذیری شهری ایون  وامول در مواتریس خوود پس از شناسایی ابعاد و شاخص های زیست

در ایون  .ای طراحوی شودناموه. به این منظور پرسشوارد شده است (SSIM)تعاملی ساختاری

دهندگان دو بوه دو بوا فاکتور انت اب شده است. در این مرحله متغیرها از نظر پاسخ 23جدول 

دهنده با استفاده از نمادهای ذیول بوه تعیوین روابو  متغیرهوا موی شوند و پاسخهم بررسی می

 پردازد: 

V =  متغیرI بر تمشص متغیر j ندککمک می. 

=A  متغیرj بر تمشص متغیر Iکندکمک می. 

=X  متغیرI  وj کنند.هر دو به تمشص هم کمک می 

=O متغیر I  وj .با یکدیعر ارتباط ندارند 

هوای کند که از نظرات خبرگان براسواس تکنیوکتفسیری پیشنهاد می- سازی ساختاریمدل

ممتووایی میوان  ابو روتوسوعة  م تل  مدیریتی از جمله توفان فکری، گروه اسمی و غیره در

ماتریس خودتعاملی با استفاده از چهار حالوت روابو  مفهوومی  ،بنابراین. متغیرها استفاده شود

ن تشکیل شده اسوت. اطلا وات حاصول براسواس انفر از خبرگان و مت صص 17فوق و توس  

یل تشک تعاملی ساختاری نهایی –بندی و ماتریس خود سازی ساختاری تفسیری جمعمتد مدل

 .شده است

 

 پذیریهای زیستشاخص (ISSM)ماتریس خودتعاملی ساختاری -3جدول 

 1536های پژهش، مأخذ: یافته
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 و شغل داشتن

 مناسب درآمد

(C1) 
- V V V A A V V A A O o X V X X 

 مسکن

 c2 ))مناسب
 - X O V O V V V V O X V X X V 

 O V A X V A V O X V X O X -   تممین میزان
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 و کالا مصرف

 (C3خدمات)

 تآمین میزان

 مصرف

 (C4انرژی)
   - V A V V V X O X X X O X 

 شبکة کیفیت

 گاز، برق، آب،

 و پست تلفن،

 (C5)اینترنت

    - O V V O X O V X X X O 

  ادلانة توزیع

 امکانات و

 خدمات

ختی)زیرسا

C6) 

     - V V O X X V X X X V 

 مکان به تعلص

 ممله منطشه،)

 (C7شهر( ) و
      - V V X X V O V V X 

 به امیدواری

 شرای  بهبود

 (C8زندگی)
       - V X X X A V A A 

 امنیت افزایش

 و فردی

C9اجتما ی)

) 

        - V X X A V V O 

 توسعة

 آموز 

C10 مومی)

) 

         - V V V V X V 

 ف ای کیفیت

 شهر سبز
          - V V V X V 
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(C11) 

 کاهش

C12آلودگی)

) 
           - A V X V 

 افزایش

 بهداشت

C13 مومی)

) 

            - V X X 

 کیفیت

 ف اهای

 فراغتی،

 و تفریمی

ورزشی 

(C14) 

             - X V 

 مناسب کیفیت

 خیابان و معابر

 (C15ها )
              - X 

کیفیت زیبایی 

طبیعی و ایجاد 

چشم انداز 

خوب شهری 

(C16) 

               - 

 

 (1سترسی اولیه)ماتریس د2تشکیل ماتریس دریافتی .5. 6  

بووه صووورت یووک موواتریس دو   SSIMموواتریسموواتریس دسترسووی اولیووه از تبوودیل 

برای اسوت را  مواتریس دسترسوی بایود در هور سوطر  ودد یوک  آید.دویی)دوارزشی( درمی

مواتریس در  Oو   Aو  ودد صوفر جوایعزین  لاموت هوای Xو   Vجوایعزین  لاموت هوای
                                                           

1. Reachability matrix 

2. Initial reachability matrix 
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-رانویه بوهرابطة ها کنترل شده است. رانویه بین بعد/ شاخص دسترسی اولیه شود. سپس رواب 

 Kمنجر بوه بعٌود  Jمنجر شود، بعٌد  را Kشود و بعد  Iمنجر به بعٌد  Jای است که اگر بعٌد گونه

گوینود کوه در آن اصوطلا  مواتریس دریوافتی اولیوه مویشده در به ماتریس تبدیل .خواهد شد

 (i , j§)اند. اگر فرض شوود کوه ( جایعزین شده2و  7) ا دادوسیلة به  A, V, O,Xنمادهای 

اٌق مواتریس  (i , j§)ة مثلفومعوادل  (i , j®)بووده و  SSIM( اٌق مواتریس i , j)مثلفوة معوادل 

 دریافتی باشد، جایعزینی براساس قوانین زیر صورت می گیرد:

 7  (j,i)®=و  2  (i , j)®=آنعاه  V§(i , j)=اگر  .1

 2  (j,i)®=و  7  (i , j)®=آنعاه  A§(i , j)=اگر  .2

 2  (j,i)®=و  2  (i , j)®=آنعاه  X§(i , j)=اگر  .3

 7  (j,i)®=و  7  (i , j)®=آنعاه  O§(i , j)=اگر  .4

 4رسیم که در جدول ها به ماتریس دریافتی اولیه میبا ا مال قوانین بالا در جایعزینی

 .نشان داده شده است
 

 ماتریس دسترسی اولیه -6جدول 

 2913های پژهش، ممخذ: یافته
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C1 - 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

C2 7 - 2 7 2 7 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 

C3 7 2 - 7 2 7 2 2 7 2 0 1 1 1 0 1 

C4 7 7 7 - 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

C5 1 7 0 0 - 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 

C6 1 7 1 1 7 - 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

C7 0 0 2 0 0 0 - 1 1 1 1 1 7 2 1 1 

C8 7 0 0 7 0 7 7 - 1 1 1 1 0 1 0 0 

C9 1 7 2 0 0 0 7 7 - 1 1 1 0 1 1 0 

C10 2 0 0 2 1 1 2 1 0 - 1 1 1 1 1 1 

C11 7 0 0 0 0 2 1 2 2 7 - 1 1 1 1 1 

C12 7 2 2 2 7 0 7 1 2 7 0 - 0 1 1 1 
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C13 1 0 0 1 1 1 7 1 2 7 0 1 - 1 1 1 

C14 7 2 2 2 2 2 7 7 7 0 0 7 0 - 1 1 

C15 1 2 0 0 2 2 7 1 7 2 1 1 1 1 - 1 

C16 1 0 2 2 0 0 1 1 0 7 7 7 1 7 2 - 
 

 دسترسی نهایی  ماتریس. 4 .6

پوذیری در و انتشوال ماتریس دریافتی نهایی با ا مال رواب  تعدی موجود در بوین متغیرهوا

و  kبا هم در ارتباط باشند و نیز )  (i , j)بدین صورت که اگر تشکیل می شود.  رواب  متغیرها

j با هم رابطه داشته )(باشند؛ آنعاهk  وiبا هم در ارتباط هستند ) ؛ راوی و 2990، بیوات )آذر و

را بوه انجواق  ISMلوژی دتوان فاز بعدی از مراحل اجرای متبه این ترتیب می(. 1770شانکار، 

 ،قابل رؤیوت اسوت. همچنوین 3استفاده از رواب  متعدی بین متغیرها در جدول نتیجة  رساند.

ممرکوة میزان وابستعی هر متغیر نیز نشان داده شده است. نیوروی  نیروهای ممرک هر متغیر و

هوا توانود در ایجواد آن)شامل خود ( که موی نهایی متغیرهای هر متغیر  بارت است از تعداد

نشش داشته باشد. میزان وابستعی  بارت است از تعداد نهایی متغیرهایی که با ث ایجاد متغیور 

   مذکور می شوند.
 

 شده()اصلاحس دسترسی نهاییماتری -8جدول 

 2913های پژهش، ممخذ: یافته
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 23ریری که هر یک از  وامل بور سوایر  وامول دارنود( م)میزان ت قدرت نفوذ ،3در جدول 

پذیری شهر ایلاق آمده است. نتایج بیانعر این اسوت کوه زیستحوزۀ در  شدهشاخص شناسایی

 درآمود و شوغل مناسب، داشتن زیرساختی، مسکن خدمات امکانات و  ادلانة  امل توزیع پنج

ها به ترتیب با میزان خیابان و معابر مناسب کیفیت، خدمات و کالا مصرف تممین مناسب، میزان

ورزشوی،  و تفریمی فراغتی، ف اهای کیفیتبیشترین تمریر و  20، 20،20، 24، 24قدرت نفوذ 

زنودگی بوه  شرای  بهبود به امیدواری انداز خوب شهری ود چشمعی و ایجاکیفیت زیبایی طبی

 موثرر کلوی ابعواد ن سوتین ،اسواس این برکمترین تمریر را دارند.  1، 1، 3 ترتیب با میزان تمریر

 جتموا یاو ی ممیط زیست بعدی ابعاد مراحل در و اقتصادی ابعاد شهر ایلاق کردن پذیرزیست

 .است

 پذیری شهر ایلامبر زیستبندی عوامل مؤثر سطح .3. 6

تعیوین مجمو وة پوس از  شوود. بنودیدسته م تل  سطو  به باید نهایی دسترسی ماتریس

بنودی متغیرهوا نیاز برای هر  نصر و تعیین مجمو ة مشترک، سوطحپیشیابی و مجمو ة دست

ای است که در آن سطرهای مواتریس شود. مجمو ة دستیابی برای هر  نصر، مجمو هانجاق می

ای اسوت کوه در نیاز، مجمو وهظاهر شده باشند و مجمو ة پیش 2یابی نهایی به صورت دست

ظاهر شوده باشوند. بوا بوه دسوت آوردن اشوتراک ایون دو مجمو وه،  2ها به صورت آن ستون

 دیعوری متغیور هوی  ایجاد در متغیرها این که طوری بهمجمو ة مشترک به دست خواهد آمد. 

 گذاشوته کنوار متغیرهوا سایر فهرست از سطح بالاترین شناسایی از پس امتغیره آن .نیستند مثرر

هوا  ناصوری کوه در آن .یابدمی ادامه متغیرها همة سطح شدن مش ص تا تکرارها این .شودمی

مجمو ة مشترک با مجمو ة دستیابی یکسان است، سطح اول اولویت را بوه خوود اختصواص 

مرحله برای سایر  ناصر، سطح تماق  ناصور تعیوین  دهند. با حذف این  ناصر و تکرار اینمی

جودول  در هواآن نهایی نتیجة که آمده دستب متغیرها ةگانشش سطو  پژوهش این رشود. دمی

 .است شده بندیجمع 9
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 پذیریبندی عوامل مؤثر بر زیستسطح -7جدول 

 2913های پژهش، ممخذ: یافته

R سطح مشترک مجموعۀ  زپیش نیا مجموعۀ دست یابی مجموعۀ عوامل 

C1 
داشتن شغل و درآمد 

 مناسب و کافی

2-1-9-0- 4- 3-0- 

9-1-27-29-20- 

24- 23   

2-1-9- 4- 3-0-9-1-

27- 21- 29- 24- 23   

2-1-9- 4-3-0- 

9-1-27-29- 24- 

23   

2 

C2 مسکن مناسب 

2-1-9- 4- 3-0- 

9-1-27- 22- 21-

29-20- 24- 23   

2-1-9- 4- 3-22- 21-

29-20- 24- 23   

2-1-9- 4- 3- 

22- 21-29-20- 

24- 23   

4 

C3 
میزان تممین مصرف کالا 

 و خدمات

2-1-9-0- 4-0- 9-

27- 22- 21-29-

20- 24- 23   

2-1-9- 0- 3-0-1- 

22- 21- 24- 23   

2-1-9- 0-0- 

22- 21- 24- 23   
5 

C4 
میزان تآمین مصرف 

 انرژی

2-9-0- 4- 3-0- 

9-1-27- 21-29-

20- 24- 23   

2-9-0- 3-27- 21-

22-29- 24-   

2-9-0- 3-27- 

21-29- 24 
6 

C5 

آب، برق، شبکة کیفیت 

گاز، تلفن، پست و 

 اینترنت

2-1- 4- 3-0- 9-

27- 22- 21-29-

20- 24   

2- 1-9-0- 4-1-27-

29-20- 24- 23   

2-1- 4-27- 29-

20- 24   
5 

C6 
 وامکانات  ادلانة توزیع 

 خدمات زیرساختی

2- 1-9-0- 3-0- 

9-1-27- 22- 21-

29-20- 24- 23   

2- 1- 4-0- 3-1-27-

29-20- 24- 23   

2- 1-0- 3-1-

27-29-20- 24- 

23   

5 

C7 
)منطشه،  تعلص به مکان

 ممله و شهر(

2-9-0- 9-1-27- 

22- 21-29-20- 

24- 23   

2- 1-9-0- 4- 3-0-

27- 22-29- 23   

2-9-0-27- 22-

29- 23   
5 

C8 
امیدواری به بهبود 

 شرای  زندگی

2-9-1-27-22- 

21-29-20- 24- 23 

2- 1-9-0- 4- 3-0-9-

27- 22- 21-29- 24-  

2-9-27- 22- 

21-29- 24-  
3 

C9 
افزایش امنیت فردی و 

 اجتما ی

2- 9- 4- 3-1-27- 

22-21-29-20- 

24- 23 

2- 1-0- 3-0- 9-1-

22- 21-29- 23 

2-3-1-22-21-

29-20- 23   
4 

C10 توسعه آزمو   مومی 
2-0- 4- 3-0- 9-

27- 22- 21-29-

2- 1-9-0- 4- 3-0- 

9-1-27-  24 

2-0- 4- 3-0- 9-

27- 24- 
5 
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R سطح مشترک مجموعۀ  زپیش نیا مجموعۀ دست یابی مجموعۀ عوامل 

20- 24- 23 

C11  کیفیت ف ای سبز شهر 

1-9-0- 3-0- 9-1-

22- 21-29-20- 

24- 23 

1-9- 4- 3-0- 9-1-

27- 22- 24-  

1-9- 3-0- 9-1- 

22- 24-  
5 

C12 کاهش آلودگی 
2- 1-9-0- 9-1- 

21-29-20- 24- 23 

1-9-0- 4- 3-0- 9-1-

27- 22- 21-29-24 

1-9-0- 9-1-21-

29- 24 
3 

C13 افزایش بهداشت  مومی 

2- 1-0- 4- 3-0- 

9-1- 21-29-20- 

24- 23 

2- 1-9-0- 4- 3-0- 

9-1-27- 22- 21-29- 

24- 23 

2- 1-0- 4- 3-0- 

9-1- 21-29- 

24- 23 

2 

C14 
کیفیت ف اهای فراغتی، 

 تریمی و ورزشی

1- 4- 3-20- 24- 

23 

2- 1-9-0- 4- 3-0- 

9-1-27- 22- 21-29-

20- 24 

1- 4- 3-20- 24 2 

C15 
کیفیت مناسب معابر و 

 خیابان ها

2- 1-9-0- 4- 3- 

9-27- 22- 21-29-

20- 24- 23 

2- 1-9-0- 4- 3-0- 

9-1-27- 22- 21-29-

20- 24- 23 

2- 1-9-0- 4- 3- 

9-27- 22- 21-

29-20- 24- 23 

1 

C16 

ایی طبیعی و کیفیت زیب

انداز خوب ایجاد چشم

 شهری

2- 1-9- 4- 0-1-

29- 24- 23 

2- 1-9-0- 3-0- 1-

27- 22- 21-29-20- 

24- 23 

2- 1-9-0-1-29- 

24- 23 
2 

 

 شوده بنودیطبشوه سوطح شش به پذیریزیست بر مثرر  وامل 9 جدول براساس شهر ایلاق

  سوطو  معیارهوای ارتبواط و هوامعیار بوین تمریرگوذاری و متشابل رواب ISM گراف  است. در

 شوش ،ب وش این در .شودمی گیری تصمیم ف ای بهتر درک موجب که است نمایان  تل م

توزیوع ، آب، برق، گاز، تلفن، پست و اینترنوتشبکة کیفیت ، مین مصرف انرژیممیزان ت  امل

و میوزان توممین مصورف کالوا ،  موومی موز آتوسعة  ،امکانات و خدمات زیرساختی ادلانة 

 ماننود کوه انودگرفتوه قرار سطح تریندر پایین، ) منطشه، ممله و شهر( تعلص به مکان، خدمات

 ایون از بایود شهر ایلواق پذیریزیست سطح ارتشاء نتیجه در کنند،می  مل مدل زیربنایی سنگ

مسوکن مناسوب، افوزایش امنیوت فوردی و  .یابود تعمویم متغیرهوا سایر به و شود آغاز متغیرها

امیدواری به بهبود شرای  زندگی، کاهش آلودگی، افزایش بهداشت  مومی، کیفیوت  اجتما ی،
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انداز خوب شوهری و ریمی و ورزشی، کیفیت زیبایی طبیعی و ایجاد چشمفف اهای فراغتی، ت

 ه ترتیب در سطو  بعدی قرار دارند.ها بکیفیت مناسب معابر و خیابان

 
 1سطح 

 
 

  
 9سطح 

 

 
 
 

 0سطح 

 

 
 

 4سطح 

 

 
 3سطح        

 
 پذیری شهر ایلامعوامل مؤثر بر زیستتوسعۀ مدل  -2شکل 

 2913های پژهش، ممخذ: یافته

 MICMACتحلیل . 6. 6

 از اسوتفاده با مرحله این در: (1)روش میک مک وابستگی –تجزیه و تحلیل قدرت نفوذ 

 مشو ص متغیرهوا بر سوایر اررپذیری و ررگذاریا به توجه با متغیرها نو  MICMACرو  

 تموامی تووانموی وابستعی  وامل قدرت و اررگذاری یا نفوذ قدرت تعیین از پس و تاس شده

                                                           

1. MICMAC 

 میزان تأمین مصرف انرژی

 

 کاهش آلودگی امیدواری به بهبود شرایط زندگی

 مسکن مناسب افزایش امنیت فردی و اجتماعی

ای کیفیت ف 

 سبز شهر

توسعه 

آزمو  

ی موم  

تعلق به 

 مکان

توزیع عادلانه 

خدمات  وامکانات 

 زیرساختی

ب، کیفیت شبکه آ

برق، گاز، تلفن، 

 پست و اینترنت

میزان تأمین 

مصرف کالا و 

 خدمات

یعی و کیفیت زیبایی طب

ایجاد چشم انداز خوب 

 شهری

، کیفیت فضاهای فراغتی

 تریحی و ورزشی

افزایش بهداشت 

 عمومی

داشتن شغل و درآمد 

 مناسب و کافی
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 ارور مواتریس رو  چهارگانوةهای خوشه از یکی در را شهر ایلاق پذیریزیست بر مثرر  وامل

 قودرت که شودمی خودم تار() مستشل متغیرهای شامل گروه ن ستین کرد. بندیطبشه متغیرها

 ارتباطوات و مجزاسوت سایر متغیرها از حدودی تا متغیرها این دارند. ضعیفی وابستعی و نفوذ

 دارند. بالایی وابستعی ولی نفوذ ضعی ، قدرت از که وابسته متغیرهای ،دوق گروه .دارند کمی

 بر  ملی هرگونه واقع رد .دارد بالایی وابستعی و نفوذ قدرت که پیوندی متغیرهای ،سوق گروه

 مسوتشل متغیرهوای ،چهوارق گوروه .شوودموی هاشاخص سایر تغییر سبب متغیرها شاخص این

براسواس  .اسوت پایینی وابستعی و بالا نفوذ قدرت دارای متغیرها این .گیرددربرمی را )کلیدی)

دهنودۀ شوانانود و ایون نیک از توانمندسازها در گروه خود م تار قرار نعرفتوه هیج، 1جدول 

امیودواری بوه بهبوود  متغیرهوایپذیری شهر ایلواق اسوت. اهمیت همة توانمندسازها در زیست

شرای  زندگی، کیفیت ف اهای فراغتی، تفریمی و ورزشی و کیفیت زیبوایی طبیعوی و ایجواد 

  ناصور جوزء سیسوتمی منظر از وبیشتر تمت تمریر سایر  وامل بوده انداز خوب شهری چشم

 و دارنود دخالوت زیوادی  وامل متغیر این ایجاد برای ،دیعر به  بارت است. ابستهو و اررپذیر

میزان تممین مصرف انرژی متغیرهای  .شوند دیعر متغیرهای سازتوانند زمینهمی کمتر هاآن خود

 بوه شوهر ایلواق  پذیریزیستتوسعة  برای کلیدی متغیرهای جزءو کیفیت ف ای سبز شهری 

 و داشوته شوهر ایلواق پوذیریزیستارتشاء  و تمشص بر بسیاری تمریر تغیرهام این .روندمی شمار

 بوه دارنود بالوایی نفووذ کوه قودرت متغیرهایی اصولاً .دارند پایینی وابستعی و بالا نفوذ قدرت

 مسوتشل متغیرهای گروه از دو یکی در متغیرها این شوند.می خوانده کلیدی متغیرهای اصطلا 

مش ص است، یازده توانمندساز که در گروه  1همانطور که در جدول  گیرند.می جای پیوند یا

اند، همه از شدت نفوذ و وابستعی بالوایی برخوردارنود و هرگونوه تغییور در متصل قرار گرفته

ایون توانمندسوازها  شوود.دسازها مویدسازها موجب تغییر در سایر توانمنمننهریک از این توا

مسوکن ، میوزان توممین مصورف کالوا و خودمات، کوافیداشتن شغل و درآمد مناسب و شامل 

)منطشوه، مملوه و  تعلص به مکوان، آب، برق، گاز، تلفن، پست و اینترنتشبکة مناسب، کیفیت 

توسوعة ، امکانات و خدمات زیرسواختی ادلانة توزیع افزایش امنیت فردی و اجتما ی، ، شهر(

 هوات مناسب معابر و خیابوانکیفیو  افزایش بهداشت  مومی، کاهش آلودگیآموز   مومی، 

 میوزان و نفووذ قودرت شوود.می متغیرها سایر تغییر سبب متغیر این بر  ملی هرگونهشود. می
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 شوده داده نشوان 27 و 1 جدول در ایلاق شهر پذیریزیست بر  وامل مثرر از هریک وابستعی

 .است
 

 متغیرها وابستگی و هدایت قدرت درجۀ -3جدول 

 2913، های پژهشممخذ: یافته

غیر
مت

 

C
1

 

C
2

 C
3

 C
4

 C
5

 C
6

 C
7

 C
8

 C
9

 C
1

0
 

C
1

1
 C

1
2

 C
1

3
 C

1
4

 C
1

5
 C

1
6

 

وذ
 نف
ت
در
ق

 

20 24 14 13 12 24 21 

1 21 29 29 22 29 

3 20 

1 

عی
ست
واب
ن 
یزا
م

 

29 22 22 

1 22 22 22 29 22 22 27 29 24 24 23 20 

 

قدرت   MICMACوش پذیری شهر ایلام با استفاده از ربندی عوامل مؤثر بر زیستسطح -11جدول 

 وابستگی

 2913های پژهش، ممخذ: یافته
                23 

 
، C6  متغیرهای پیوندی

c2 

 24  متغیرهای مستشل )کلیدی(    

C15   C1  C3           20 

 C13    C10 C11 C4         29 

     C5 ،

c7 ،
c9 

          
21 

   C12             22 

                27 

  C16 C8             1 

                9 

                0 

ت نفوذ
در

 ق
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 C14               3 

                4 

  
 متغیرهای وابسته

متغیرهای         

 مستشل
0 

                9 

                1 

                2 

23 24 20 29 21 22 27 1 9 0 3 4 0 9 1 2  

 

 و پیشنهادها گیریجهنتی. 8

 زنودگی کیفوی و کموی ابعواد بور مثرر مسائل ترینمهم  به شهروندی و شهر مسائل امروزه

 در اموا داشوت، اهمیوت آن  واق مفهووق در شهر نیز دوره این از پیش .است شده تبدیل انسان

 مت صصوان از فراتوری طیو  نیوز و از مردق تریعوسی طی  توس  اهمیت این معاصر دوران

 حول بوا هودف یوک هور کوه شوهر جدیود هاییتئور به پرداختن ،رواینزاست. ا شده اکادر

 ممی  کیفیت ارتشاء شهرها، در شهروندان زندگی کمی و کیفی وضعیت بهبود شهری، مشکلات

 پویش از بیش اند،هشد مطر  وغیره شدن تربمطلو سوی به شهر پیشبرد شهر، شهر، مدیریت

 شهری ریزیبرنامه در اخیر هاییتئور و مباحث از یکی پذیریزیست اساس این بر است. مهم

 موا آور،تاب شهر پایدار، شهر خلاق، شهر شهر توانا، مثل نوین هایتئوری دیعر مانند که است

سوازد. موی رهنموون شوهری پایودار توسعة و زندگی برای ترمطلوب شهری داشتن سوی به را

پذیری شوهر ایلواق پرداختوه شود. امل مثرر بر زیستحاضر به بررسی  ومشالة بدین منظور در 

دهد که زیست پذیری شهر ایلاق در هور سوه بعود اقتصوادی، اجتموا ی و نتایج مشاله نشان می

ممیطی در حد متوس  و پایین ارزیابی شده است و می توان گفت شهر ایلاق یک شوهر زیست

یوک از  وامول بور سوایر  وامول )میزان تمریری که هر پذیر نیست. از لماظ قدرت نفوذزیست

  ادلانوة پذیری شهر ایلاق؛ پنج  امول توزیوعزیستحوزۀ شده در شاخص شناسایی 23دارند( 

 توممین مناسوب، میوزان درآمود و شوغل مناسب، داشتن زیرساختی، مسکن خدمات امکانات و

قدرت نفوذ  ها به ترتیب با بالاترین میزانخیابان و معابر مناسب خدمات، کیفیت و کالا مصرف
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پذیری شهر ایلاق هسوتند. همانعونوه کوه در تملیول ممرک زیست 20، 20،20، 24، 24و تمریر 

پوذیری شواخص ممیطی حاصل شد، زیستنتایج هریک از ابعاد اجتما ی، اقتصادی و زیست

در شوهر پوذیری اقتصادی بیشتر از دو شاخص دیعر است و به لماظ اجتما ی کمترین زیست

(، 2919) پوور، تولوایی، و جعفرآبوادیهای تمشیص ساسانته با یافتهرد. که این یافایلاق وجود دا

پذیری را در که بیشتر ارز  زیست (،2919) جایی(، خراسانی و ر2914) اکیری و  لی اکبری

 براسواس سوویی دارد. شوهر ایلواقاند کاملا سازگار اسوت و هومابعاد اقتصادی به دست آورده

میوزان  امول  شوش است. که ب ش بندی شدهطبشه سطح شش به پذیریزیست بر مثرر  وامل

 ادلانوة توزیوع ، آب، بورق، گواز، تلفون، پسوت و اینترنوتشبکة کیفیت ، تممین مصرف انرژی

، میزان تممین مصورف کالوا و خودمات، آموز   مومیتوسعة ، امکانات و خدمات زیرساختی

 زیربنایی سنگ مانند که اندگرفته قرار سطح نتری، در پایین)منطشه، ممله و شهر( تعلص به مکان

 شود آغاز متغیرها این از باید شهر ایلاق پذیریزیست ارتشاء سطح نتیجه در کنند،می  مل مدل

مسکن مناسب، افزایش امنیت فردی و اجتموا ی، امیودواری بوه  .یابد تعمیم متغیرها سایر به و

شوت  موومی، کیفیوت ف واهای فراغتوی، بهبود شرای  زندگی، کاهش آلودگی، افوزایش بهدا

انداز خوب شوهری و کیفیوت مناسوب تفریمی و ورزشی، کیفیت زیبایی طبیعی و ایجاد چشم

ایون پوژوهش بوا تکیوه بور تملیول  ها به ترتیب در سطو  بعودی قورار دارنود.معابر و خیابان

MICMAC انود و فتهدر گروه خودم تار قرار نعرهیج یک از توانمندسازها که دهد نشان می

امیودواری  دهندۀ اهمیت همة توانمندسازها در زیستپذیری شهر ایلاق است. متغیرهایاین نشان

به بهبود شرای  زندگی، کیفیت ف اهای فراغتی، تفریمی و ورزشی و کیفیت زیبایی طبیعوی و 

 جوزء سیسوتمی منظور از بیشتر تمت تمریر سایر  وامل بووده وانداز خوب شهری ایجاد چشم

 دخالوت زیوادی  وامول متغیور این ایجاد برای ،دیعر به  بارت است. وابسته و اررپذیر صر نا

میوزان توممین متغیرهوای  .شووند دیعور متغیرهوای سوازتوانند زمینهمی کمتر هاآن خود و دارند

 پوذیریزیسوتتوسعة  برای کلیدی متغیرهای جزءمصرف انرژی و کیفیت ف ای سبز شهری 

شوهر  پوذیریارتشوای زیسوت و تمشص بر بسیاری تمریر متغیرها این .روندیم شمار شهر ایلاق به

 بالوایی نفووذ که قدرت متغیرهایی اصولاً دارند. پایینی وابستعی و بالا نفوذ قدرت و داشته ایلاق

 متغیرهای گروه از دو یکی در متغیرها این شوند.می خوانده کلیدی متغیرهای اصطلا  به دارند



 99                                  .. کردیبا رو یشهر یرپذیستی وامل مثرر بر ز ییشناساسال نوزدهم                              

 

یوازده  ،طور که در تملیل نتایج مشو ص شودگیرند و در نهایت همانمی جای پیوند یا مستشل

)پیوندی( قرار گرفته اند، همه از شدت نفوذ و وابستعی بالوایی  توانمندساز که در گروه متصل

برخوردارنوود و هرگونووه تغییوور در هوور یووک از ایوون توانمندسووازها موجووب تغییوور در سووایر 

میوزان ، داشتن شغل و درآمود مناسوب و کوافیدسازها شامل: شود. این توانمنتوانمندسازها می

آب، بورق، گواز، تلفون، پسوت و شوبکة مسکن مناسب، کیفیت ، تممین مصرف کالا و خدمات

افزایش امنیت فردی و اجتما ی، توزیع  ادلانوه ، )منطشه، ممله و شهر( تعلص به مکان، اینترنت

افوزایش بهداشوت ، کواهش آلوودگیآمووز   موومی، توسعة ، امکانات و خدمات زیرساختی

 سوایر تغییور سوبب متغیور ایون بور  ملوی هرگونه ،هاکیفیت مناسب معابر و خیابانو   مومی

 ، قلعوه نووی، و  لیپوور اصوفهانیشواهیوندی پوژوهش نتیجة با یادشده می شود. نتایج متغیرها

 رزندگیسو مناسوب، مسکن  وامل که است (، سازگار2914) و اکبری لی اکبری و  (،2911)

 و زیرسواختی خودمات و امکانوات  ادلانوة توزیوع کالبودی، هوایارتشای شواخص اقتصادی،

  وامول جزء را درمانی بهداشتی آموزشی، مراکز ها،کتاب انه مانند ،اجتما ی کمی هایشاخص

 و کلیودی نشوش هوای اقتصوادی،شواخص نیز (2119) اموتا اند. در تمشیصکرده معرفی کلیدی

 خووانیهم تمشیص این با نتایج که است داشته بنین شهر هایممله پذیریزیست در کنندهنتعیی

 و بررسوی در پیشورو  نووان(، کوه بوه1774ونکوور) شهریکلانمنطشة  ریزیبرنامه نتایج دارد.

 در پوذیریزیسوت ایو ریشوه مبنوایی اصوول شودمی شناخته جهان در پذیریزیست ارزیابی

هوا بوه  زیرسواخت امکان دسترسوی خدمات، و امکانات  ادلانة زیعتو را انسانی هایسکونتعاه

  وامول بوا کوه است دانسته مردق مشارکت و برابری ،)بهداشت و آب ارتباطات، نشل، و حمل)

 تجزیوه و دهشویشناسوای هوایشاخص و ابعاد به  توجه با دارد. سوییپژوهش هم این کلیدی

 که:  شودمی شنهادپی این  وامل روی برای  مل آمده به تملیل

 آموزشی تجهیزات و ها ساختما کیفیت بردن بالا. 

 توجه جدی زایی و اشتغال جهت  مومی و خصوصی های شب در گذاریسرمایه

 .به نیازهای اساسی و زیربنایی مثل مسکن
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 از(موجوود  جواموع از حمایوت و زیرسواختی و خودمات امکانات  ادلانة توزیع 

 شوهروندان، اجتموا ی تعاملات به  مکان، تعلص حس ای،ممله هویت ایجاد طریص

 .)امنیت

 و جمعوی ف واهای در گیاهان و درختان کاشت و نیاز مورد گیاهی پوشش تممین 

 را موردق سوبز ف وای ایجاد دارد. قرار صدر ای، در ممله هایگذرگاه و معابر نیز

 ت ارتشوایموجبوا لوذا و داده افوزایش را اراضی ارز  ،کرده رویهپیاد به تشویص

 نماید. می فراهم را اجتما ی و اقتصادی سرزندگی

 نامهکتاب

(. نشش کیفیت سرزندگی در ایجاد تصویر ذهنوی شوهروندان و 2919بازوندی، ف.، و شهبازی، ق. ) .2

ناموة دو فصولسوالار تهوران(. گیری از ف ای شهری )مورد مطالعه: پیاده راه خیابان سوپهمیزان بهره
 .99 -09(، 2)2 ،های منظر شهرپژوهش

نشوریة هویوت . پوذیرزیسوت شوهر بومی و جهانی معیارهای(. 2919بندر آباد،  .، و ماجدی،  . ) .1
 .34 -03(، 9)20، شهر

 . تهران: انتشارات آذرخش.پذیر از مبانی تا مبناشهر زیست(. 2917بندرآباد،  . ) .9

 پوذیری زیس ف ایی تملیل(. 2910حاتمی نژاد،  .، مدانلو جویباری، ق.، و اخوان حیدری، ک. ) .0

 .22-19(، 2)0کالبدی،  توسعة ریزیبرنامه پژوهشی –  لمی نشریة .اهواز شهرنکلا کالبدی

شهر اهواز پذیری شهری در کلانهای منت ب زیست(. تملیل تطبیشی شاخص2913پور، ن. )حاجی .4

ارشود رشوتة دۀ کارشناسوینامة منتشرنش)پایانموردی: مملات گلستان، کیانپارس، سپیدار(  )مطالعة

 ریزی شهری(. دانشعاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.جغرافیا و برنامه

ی روستاهای پیرامون شهری بوا رپذیتملیل ارتباط زیست (.2919و رضوانی، ق. ر. ) .،ا. خراسانی، ق .3

 .2-24(، 9) 9،  ریزی ف ایینشریة برنامهبرخورداری خدماتی )مطالعة موردی: شهرستان ورامین(. 

ناموة فصول(. زیست پذیری شوهری: مفهووق، اصوول ابعواد و شواخص هوا. 2914نژاد، ف. )خزایی .0

 .10-47(، 2) 0 ریزی شهری،های جغرافیایی برنامهپژوهش
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( تملیلوی ف وایی 2914رشیدی ابراهیم حصاری، ا.، موحود،  .، تولوایی، س.، و موسووی، ق. ن. ) .9

 -203(، 40)23  ناموة ف وای جغرافیوایی،فصولزیست پذیری. شهری تبریز با رویکرد منطشة کلان

244. 

پذیری شهرها در راستای (. قابلیت زیست2919پور، ف.، تولایی، س.، و جعفری آبادی،  . )ساسان .1

پژوهشی انجمن جغرافیایی  -نامة  لمیفصلتوسعة پایدار شهری )مورد مطالعه: کلان شهر تهران(. 

 .297 -240(، 01)21، ایران

منواطص  یریپوذسوتیز یسونجتیو(. قابل2910مشودق،  . ) یا رابو س.،  زاده،یپور، ف.،  لاسانس .27

 .101 -149 (،09)29 ،ییای لوق جغراف یکاربرد شاتیتمش یةنشر .RALSPI با مدل هیاروم یشهر

 . تهران: نشر آذرخش.پذیر از مبانی تا معانیشهر زیست(. 2917شاهچراغی، آ.، و بندرآباد،  . ) .22

 و کالبودی هوایویژگوی بررسوی(. 2910یوندی، ا.،  قلعه نو ی، ق.، و  لی پور اصفهانی، ق. )شاه .21

 سنبلسوتان مملوة نمونة موردی (شهری قدیم هایممله پذیریزیست و سرزندگی بر آن اررگذاری

 .29 -13(، 1)4، نامة مرمت و معماری ایراندوفصلاصفهان(. 
گیری چند (. بکارگیری رو  تملیل تصمیم2919.، س. )شما ی،  لی.، تابعی، نادر.، و حمیدی، ق .29

-41(، 2)29  ریزی و آموایش ف وا،نامة برنامهفصلمتغیره )الکتر( در رتبه بندی مناطص شهر اهواز. 

14 . 

 پوذیریزیسوت بر مثرر  وامل تفسیری - ساختاری سازیمدل(. 2919 لی اکبری، ا.، و اکبری، ق. ) .20

 .2 -92(، 2)12، ریزی و آمایش ف انامهنامة برفصلتهران.  شهرکلان

 لعوه:مطا موورد مملوی )منطشوة جامعوة پذیریزیست ابعاد ا تبارسنجی تملیل(. 2911قربانی، ق. ) .24

(، 1) 42-41  ایوران، کشاورزی توسعة و اقتصاد تمشیشات مجلة. )کرمان استان گنج، قلعه شهرستان

104-232 . 

 بافت میوانی با مشایسه در فرسوده بافت پذیریستزی رتبة سنجش(. 2910مممودی پاشایی، ث. ) .23

ریوزی شوهری، ارشد رشتة جغرافیا و برنامهنامة منتشرنشدۀ کارشناسی)پایان ارومیه شهر در جدید و

 ایران. گرایش نوسازی و بهسازی(. دانشعاه پیاق نور، مرکز ارومیه،

-ای سرمایة اجتما ی بور زیسوته(. مدل معادلات ساختاری ارر مثلفه2919نصیری هنده خاله، ا. ) .20

 .024 -097(، 9)42،  های جغرافیای انسانیپژوهشهای کوچک شهری استان البرز. پذیری کانون
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