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 چکیده

 رزامقیزا  یافتگی شهرها، احداث مراکز  تازارب رز ر امروزه یکی از وجوه توسعه

ساحلی شمال  هابتانآراد، از شهرسشهرستان عبا هاست. در ها و مگامالعنوان مال

کزه اسزت مقیا  احداث شده مرک  تاارب ر ر  61دلیل رونق گردشگرب، کشور ره

)کالبزدب، اتتصزادب، اجتمزاعی و  ارعزاد اایزدارب رزررسد آثار گونزاگونی ره نظر می

رنزارراین هزدا ایزلی ایزن  ؛زیست محیطی( شهرهاب این شهرستان گذاشزته اسزت

کارشناسان و مزرد   دیدگاهآراد از در شهرستان عبا  هااثرات مگامالتحلیل  ،تحقیق

روش تحقیق از نزو  هزدا، اند. مواجه شده تأثیرات طور ملمو  را این است که ره

-کتارخانه مطالعات طریق ها ازداده ت.تحلیلی اس-کاررردب و از نظر ماهیت توییفی

ا اسزتفاده از اب و میدانی گردآورب شد و جامعه آمارب شهرهاب شهرستان است که ر

آمززارب تخمززین زده شززد و رززا روش تصززادفی  نفززر نمونززه 911فرمززول کززوکران 

ارسشنامه از شهرهاب شهرستان ره نسبت جمعیتشزان ررداشزت شزده  ،شدهرندبطبقه
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و رزا  کارشزنا  1 وسزیله رزه هااریعم نهایی وزن تعیین ارجحیت، ارسشنامه است. را

یکور فزازب، شزهرهاب شهرسزتان از نظزر مدل و و را شد روش مقایسه زوجی تعیین

، گانزه تحقیزق نشززان داد 81نتزای  درصصزوم معیارهززاب اایزدارب تحلیزل شززدند. 

تزرین رها و تیمت کالا و صزدمات مهزممعیارهاب درآمد، تیمت زمین و مسکن، اجاره

شزهر آراد، کلارآراد و سلمانشهرهاب عبا  معیارهاب سناش اایدارب هستند و اینکه

هزاب اول تزا سزو  اایزدارب ، رتبه599/6و  056/6، 000/6را مقادیر ویکور ترتیب ره

کزل  میزانگین اایزدارب. همچنزین انزد)ناشی از ایااد مراک  تاارب( را کسزب کزرده

دهزد ارزیزاری شزد کزه نشزان مزی 085/6را مقزدار ویکزور  متوسط شهرستان در حد

تبزل از  در مقایسزه رزاآن را و میز ان  انزدها رر اایدارب شهرستان اثر گذاشتهمگامال

 اندکمتر کردهها احداث مگامال

 آراد، مدل ویکور فازب.ها، شهرستان عبا اایدارب، مگامال :هاواژهکلید

 مقدمه. 1

-هاب گوناگون و در انزدازهکه ره شکل هستندهاب تاارب رخشی از اراضی شهرها کارررب

گونزاگونی  تأثیرات نی و زمانی مختلف، را توجه ره شرایط مکا وشوند هاب متفاوت ظاهر می

یکزی از جدیزدترین مراکز  تازارب، (. 91، م. 6910رر ایرامون صزود )سزرور و همکزاران، 

دهی گسترده ره عنوان فضاهاب اجتماعی ترین ویژگی این مراک ، صدماتمهم ها هستند.مگامال

شزوند )دهقزان، وب میهایی رراب گذران اوتات فراغت نی  محسعنوان مکاننوین است که ره

اب از هایی جذاب و طیف گسزتردهانگی  را مغازههایی شگفتها مکانمالمگا(. 15 ، م.6915

، 6ارزراهیم) کننزدمیگذرانند و تفریح و صریزد ها میهایشان را در آنمرد  هستند که آصر هفته

 (.9696، م. 1661

ر آمریکزا و اروازا رزا رشزد وساز مراک  صرید اس از جنگ جهانی دو  دگیرب ساصتاوج

(. 11 ، م.6919اتتصادب، رشد جمعیتی و توسعه کلان شهرها همراه رود )مسادب و نژادب، 

آغاز شد. ازس از آن در غزرب،  6156هاب تاارب، اولین رار در آمریکا در سال توسعه ماتمع

                                                            
1. Ibrahim 
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اف ایش  ،ندکردهاب تاارب که صدماتی نظیر صدمات تفریحی و معاملاتی ارئه میتعداد ماتمع

هزاب (. در ایران نی  ساصت ااسزاهها و فروشزگاه1 ، م.6915زاده و همکاران، یافت. )رخشی

(. در تزرن 650 ، م.6916)آهزور و همکزاران،  شزداب از عصر اهلوب آغاز ر ر  و زنایره

آسزودگی مزرد  و رزراب نشزینی، ریستم را اف ایش روزاف ون جمعیت شهرب و اتومبیل و حومه

هاب جدیزد هاب ساصتمانی و تاارب ره ایااد ساصتمانشرکت، )و کسب سود ریشتر(مشتریان 

تبلاً در ایران فقط فضاهاب تاارب محزدود و  .کردندهاب شهرب اتدا  و مراک  صرید در حومه

اما در ادامه را رشزد مبادلزات تازارب و  ،شدها ااساه گفته میره آنکه شد کوچکی ساصته می

و رعزد از آن  شزدب ره فضاب ادارب، ساصت مراکز  تازارب و ادارب آغزاز نیاز فعالان اتتصاد

ره این مراک  اضافه شد و نا   .. نیرهاب دیگرب مثل رستوران، شهررازب، سینما وکم کاررربکم

هزا ها و مگا مزالتفریحی تغییر یافت. امروزه در دوره ساصت مال-هاب تااربها ره ماتمعآن

 (. 1 ، م.6915ران، زاده و همکاهستیم )رخشی

در صیلی از کشورها ازجمله همسایه جنوری ایران یعنی امارات ریش از یز   «مال»ساصت 

آغزاز شزد.  6916وساز از اواصزر دهزه اما در تهران سونامی این مدل ساصت ،دهه تدمت دارد

در تهران و سایر شزهرهاب رز ر  رزه مزوج عظزیم و  «هاییمغازهغول»ازآنااکه ساصت چنین 

آن رر زندگی و اجتماعزات  تأثیرات شده است، ضرورب است که ره ایامدها و تبدیل نامی سو

مزوج  ،(. اس از تهران و شهرهاب رز ر 1 ، م.6915محلی ارداصته شود )ایمانی جاجرمی، 

ساصت این مراک  ره شهرهاب کوچ  نظیر شهرهاب ساحلی شمال کشور نیز  رسزیده اسزت. 

آرزاد، ساحلی کشور داراب سه شزهر عبزا  هابکی از شهرستانعنوان یآراد رهشهرستان عبا 

دلیل گسترش و رونق گردشگرب مناطق شزمالی کشزور طزی شهر و کلارآراد است که رهسلمان

تزوان رزه هاب توسعه این منطقه میترین جنبههاب اصیر توسعه فراوانی یافته است. از مهمسال

 رز ر مرک  تاارب  61که ابگونههر کرد؛شاره احداث مراک  تاارب ر ر  در این شهرستان ا

هاب ر ر  افق فروشگاه شاملترتیب از غرب ره شرق( )رهکه احداث شده است   در شهرستان

ایزران تزرو و ، رازرچه ترکمن، ماتمع تاارب الما  صاورمیانه، کوروش، استانبول و سروش

، دب فزاکتو، لزایکو و جزین وایکیکزیسزیسارینا، اانورما، آدیدا ، این، تونل، مالا، ال، ریباو

ها مگامال هاب اانورامزا ترین آنمهم .اب اندو از همدیگر ترار دارندرا فایله و شودمی وست
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ارعزاد کالبزدب،  رررسد آثار مثبت و منفی گوناگونی که ره نظر می و توالما  صاورمیانه هستند

و زمینزه  شزودکزه رایزد رررسزی د انمحیطی جوامع محلی گذاشتهاتتصادب، اجتماعی و زیست

 ،در همین راسزتامنفی آن یورت گیرد.  تأثیرات مناسب در جهت تقویت آثار مثبت و کاهش 

آرزاد شهرسزتان عبزا اایدارب شزهرهاب رندب( وضعیت )رتبه هدا ایلی این تحقیق رررسی

 .رودها از ایااد مگامالناشی 

 

 
 مربع در امتداد شهرهامتر 055از  بیشترپراکنش فروشگاههای . 1شکل 

 6911یران، سال اژوهشگر از اطلاعات مرک  آمار ا بگردآور: ذمأص
 

 تحقیق ۀپیشین. 2

، ترار گرفته است مدنظرهاب اصیر ها در سالهاب تاارب و مگامالاحداث مراک  یا ماتمع

سزت هزایی از ایزن دمطالعاتی که ره اایدارب جوامع محلی ناشی از اثزرات ایازاد کزارررباما 

سعی شده است تزا مطالعزات ن دیز  رزه  این، را وجود ؛شودمشاهده میکمتر  ،دنارداصته راش

اررازروهه المزا   تزأثیرات( 6910رفیعیزان و اهلزوان )که ابگونههر ؛موضو  تحقیق ارائه شود

اررازروهه مواجزه  تزأثیرات طور ذهنی و عینی و ملمزو  رزا که ره را شرق مشهد از نظر مرد 

آورب اطلاعات سه محله در ایرامون اررازروهه المزا  جمع ررابها . آنرررسی کردند ،اندشده
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-از روش تصزمیمتزأثیرات نفر را انتخاب کرده و رراب تعیین اهمیزت  181حام نمونه  ،شرق

-ثیر این اروههأترین تاز نظر مرد  مهم ،. نتای  نشان دادکردندگیرب چند معیاره الکتره استفاده 

دسترسی رزه  .1در محلات ایرامون،  وسازساصت. محرو رشد و توسعه و 6شامل  ترتیبها ره

مشزارکت  .0زیسزت، امنیت، عزدالت اجتمزاعی، اتتصزاد مکزان و شزرایط محزیط .9صدمات، 

( 6911. سرور و همکاران )شودمیاجتماعی، حس تعلق، شبکه حمل و نقلی و اتتصاد صانوار 

هزایی همچزون لفزهؤله اارو شهر تبری  را رراسا  مدر اژوهش صود اویایی ماتمع تاارب لا

هاب مختلط، سرزندگی، تناسزب رصزرب و حزس تعلزق، اذیرب، کاررربفر  مناسب و انعطاا

ن و رازدید کنندگان ماتمع ا. متخصصکردنداذیرب، ایمنی، امنیت و زمانمند رودن ارزیاری نفوذ

هزا رزا اسزتفاده از آزمزون و داده هنددتشکیل  ها راجامعه آمارب اژوهش آن تاارب لاله اارو

ها ریانگر این است که ریش از . نتای  تحقیق آنشدندتحلیل  SPSSآمارب صی دو در نر  اف ار 

و ایزن ماتمزع در  نددرید از ااسخگویان نگاه مثبت ره مطلوریت این مرک  تازارب داشزت 16

 (6911) مقزد ربنصزی و سزیارب. اسزتثیرگزذار أاویایی فضاهاب شزهرب منزاطق همازوار ت

هزدا رهبزود  رزا را هاب نوین شهرب در جذب مشترب و گردشگرهاب ماتمع تااربویژگی

 ره این نتیاه رسزیدند هاکردند. آن رررسی بوضع مراک  تاارب از لحاظ عملکردب و ساصتار

که مراک  تاارب را معیارهاب مناسب از لحاظ مدیریت، عملکرد و ساصتار ریشترین اثر گذارب 

هزاب جذب مشترب و گردشگر دارد. همچنین مراک  تاارب که از لحاظ ن دیکی ره محل رررا 

را تارلیت دسترسزی راحزت از لحزاظ  ،تدیمی و ار رفت و آمد و جذاب رراب گردشگر راشند

رررسزی در  (6918) زار و  سزتوده .جذب افراد دارند ررثیر را أحمل و نقل عمومی ریشترین ت

نمونزه مزوردب: شزیراز هزاب شزهرب )هاب تاارب رر کاررربماتمع کالبدب احداث تأثیرات 

مین أکزاهش تز کزه رسزیدندره این نتیازه تحلیلی _توییفی در روشی ،(ماتمع تاارب زیتون

هزاب ثزرات کالبزدب احزداث ماتمزعاز اسایش لاز  رراب سکونت و اف ایش حام ترافیز  آ

 فروشزانصزرده رزر دیصر مرک  توسعه ریتأث ی درراره( در اژوهش1661) 6لیگتلم .استتاارب 

 دیصر مراک  توسعه ریتأث درمورد صالص ترازنامهکه  یافتره این نتیاه دست  کوچ  بشهرها

 فروشزندگان رزازار سزهم کزاهش از یحزاک وضزو رزه ،کوچز  بشزهرها فروشزانصرده رر

                                                            
1  . Ligthelm 
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رزه ( 1665) 6است. هفنر و تاواردزی  کوچ  وکارکسب مدل در رییتغ و بشهر یفروشصرده

ارداصتنزد  شهر یرونیر منطقه در واتع کوچ  بشهرها و ییروستا مناطق در دیصر مراک  ریتأث

شزهر،  اطزراا ییروسزتا منزاطق حومزه توسزعهراعث  دیصر مراک و ره این نتیاه رسیدند که 

 بصاداثرات اتت»اب را عنوان ( در مقاله1665) 1شود. مکگروبمی شهرها در بساصتار تحولات

رزا  «اشهرب اسزترالیاریا و بامنطقه بشهرها در یمحل توسعه رر فروش و دیصر  مراک یشغل و

 از شیرز بررا ایاسترال منطقه سه درتاارب  عمده مراک  افتتا  از رعد و تبل بهادادهاستفاده از 

 مرکز   یز افتتزا  دنبزال ره مدتکوتاه در باتتصاد تیفعال ره این نتیاه رسید که سال ریست

، اشزتغال و باتتصاد تیفعال( می ان هسال ریستمدت )اما در طولانی ، ایش یافتهاف ر ر  دیصر

 در مگزا دیزصر مراکز  ریتزأث یرررسز منظورره اژوهشی( 1661) 9کاهش یافته است. شانموگان

 مراکز  نشزان داد، هزاافتزهی .داد انازا  مباتوریکو شهر در کوچ  یفروشصرده تاارت رخش

 هاآن تاارت شرفتیا و رشد در بحدود تا کوچ  یفروشدهصر تاارت رخش در مگا دیصر

 فروشزانصزرده رر شهر از صارج دیصر مراک  ریتأث( 1668همکاران ) و  0. اادیلادارد یمنف ریتأث

 نشزان  ینتا. کردندرررسی  یسنا اتتصاد مدل  را را ی ایمورس منطقه در اشتغال و شهر مرک 

 . است ی داشتهفروشصرده تیفعال رر ینفم ریتأث شهر از صارج دیصر مراک  ،داد

 ازژوهشغیزر از ه توان ره این نتیازه رسزید کزه رزایشینه تحقیقات مذکور، می توجه رهرا 

)رررسی ارعاد چهارگانه اتتصادب، ه ( که دید یکپارچه و سیستمی داشت6910) رفیعیان و اهلوان

ی مطر  نبوده است. تفاوت تحقیقات دید سیستم رقیهدر  ،اجتماعی، کالبدب و زیست محیطی(

-ها، رررسی تمامی جوانب و ارعاد ایااد مراک  صرید و مالایلی این اژوهش را دیگر اژوهش

-علزاوه رعزد نهزادبهگانزه رزر)ارعزاد چها از دید کارشناسان و مرد  است ها رر جوامع محلی

راکز  تازارب رنزدب منزاطق از نظزر اثزرات مو اینکه تاکنون اژوهشی در زمینه رتبه سازمانی(

 هزابهزا و تزوتمطالعه حاضر را در نظر گزرفتن تمزا  کاسزتی ؛ رنارراینیورت نگرفته است

تا از تاارب موجود رهره گیرد و را استفاده از معیارهاب  داشته استها، سعی موجود در ایشینه

                                                            
1. Heffner & Twardzik 

2. McGreevy 

3. Shanmugan 

4. Padilla  
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هزاب برندب اایدارب جوامع محلی ناشی از اثرات ایااد کزاررراستاندارد و معین ره دنبال رتبه

 .روده استتاارب ر ر  مقیا  و مدرن 

 شناسی تحقیقروش. 3

ازآنااکه تحلیلی است. -روش این تحقیق از نو  هدا، کاررردب و از نظر ماهیت توییفی

هر شهرب و سکونتگاهی ره مرور زمان دستخوش تغییر صواهد شد و عوامل گوناگونی در این 

تزوان نمزی انزد،لدصی شزوندنااایدارب شهر  تغییرات که ممکن است راعث رشد و اایدارب یا

 این در رنارراین ؛ایط امروزب شهرستان را فقط از ناشی از حضور مگامال ها در شهر دانسترش

اایدارب جوامزع محلزی  مؤثر رر عوامل و هاشاصص اب،کتارخانه مطالعات طریق از ارتدا تحقیق

کزه توسزط  هزایی طراحزی شزدمهشد و سپس ارسشزنا شناسایی ناشی از ایااد مراک  تاارب

هزا رزر ناشزی از مگامزال تزأثیرات یورت عینی و ذهنی رزا اب که رهکارشناسان، مرد  و کسبه

هزاب علت نبود آمار و دادهره ،از طرا دیگر ااسخ داده شده است. رودند،مواجه تغییرات شهر 

تغییزر در  زندگی،اب مناسب رراب سنایدن ارعاد مختلف ازجملزه میز ان امنیزت، سزرکتارخانه

ارسشنامه روش ، از ...گذارب اتتصادب، تغییر در توسعه گردشگرب، سرمایه اجتماعی وسرمایه

ها حضور مگامال ره توجهچراکه در این روش تغییرات شهر را  ؛و تحقیقات میدانی استفاده شد

 اسزا رر ( وCVR) روش تحلیل محتزوایی از استفاده ارسشنامه را روایی .شودمیااسخ داده 

 استفاده را نفر و 16آزمون از یورت ایشآن ره و اینکه اایایی شد تأیید اساتید دانشگاهینظر 

 نشزانگر کزه دسزت آمزده ر 1/81 را معادل  SPSS اف ارنر  محیط در کرونباخآزمون آلفاب از

 ارسشنامه است.  اایایی مناسب

ساصته اتزدا  طریق ارسشنامه محققآمارب تحقیق از  بهاداده آوربجمع ره ،رعد مرحله در

که را استفاده از فرمزول  رودنفر(  51191آراد )معادل شد. جامعه آمارب تحقیق شهرستان عبا 

سزپس رزا اسزتفاده از روش  .آمارب تحقیزق تخمزین زده شزد عنوان نمونهنفر ره 911 ،کوکران

یت سه شهر موردمطالعزه شده این تعداد حام نمونه را توجه ره نسبت جمعرندبتصادفی طبقه

. رزا رزودنفزر  16نفر و کلارآرزاد  616شهر نفر، سلمان 611آراد تقسیم شد که سهم شهر عبا 

آمده رزراب دستساکنان محلی، کسبه و کارشناسان، تعداد ره بثیراذیرأثیرگذارب و تأتوجه ره ت
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 ،رشناسزاندرید در نظزر گرفزت. منظزور از کا 66درید و  96درید،  16هر شهر ره نسبت 

ن شهردارب، فرماندارب و مسکن و شهرسازب و اساتید دانشگاهی( اولسئرالاب شهر )مافراد رده

شناسی، اتتصاد، شناسی و جامعههاب عمران، جغرافیا، مدیریت رحران، روانکه تخصص هستند

رراب ااسخ ره سؤالات ارسشزنامه ررفی ره روش گلوله و ندداشتشهرسازب، طراحی و معمارب 

توسط ازن   هااریمع نهایی وزن تعیین ارجحیت، ارسشنامه از استفاده را . همچنیننتخاب شدندا

آمزده در محزیط دسزتههاب رسپس داده شد. و در تالب روش مقایسه زوجی تعیین کارشنا 

شزهر و کلارآرزاد آرزاد، سزلمانفزازب، شزهرهاب عبزا  6ویکور از استفاده وارد شد و را اکسل

  شدند.  رندبهارزیاری و رتب

. این روش فراینزدب کردمعرفی روش ویکور فازب را  1665ونگ در سال  ،رراب اولین رار

گیزرب ل تصزمیمئحل است که رراب حل مسزامنظور دستیاری ره رهترین راهند و منطقی رهمنظا 

 ه. این روش داراب هفت مرحله اساسی که در ادامه ارائه شزدشودمیچندمعیاره فازب استفاده 

 است. 

 مرحله اول: تشکیل ماتریس تصمیم

 تصزمیم مختلف مزاتریس معیارهاب رراب هاگ ینه همه ارزیاری ره توجه را تصمیم ماتریس

 شود:می تشکیل زیر یورتره
 

 
 

 دهنزدهننشزا ا  و  jمعیزار   دهندهنشان ا ، iگ ینه  دهندهنشان در این ماتریس، 

یورت اعزداد فزازب ره  . در این روش مقادیر است را توجه ره معیار  ارزش گ ینه 

 .استمثلثی 

 

                                                            
1. VIKOR  
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 ها متغیرهای زبانی و اعداد فازی مثلثی معادل آن. 1جدول 

 1666چیتا، مأصذ: 

 اعداد فازب مثلثی متغیر زرانی

 (6   6 صیلی ضعیف )صیلی کم(

 (6   9 ضعیف )کم(

 (9   5   8) تاحدودب )متوسط(

 (5   8 صوب )زیاد(

 (8   1 صیلی صوب )صیلی زیاد(

 

 ؛شودمی استفاده گیربتصمیم فرایند در گیرندهتصمیم چندین نظرات از موارد از رسیارب در

 گیزربتصزمیم یینها ماتریس و شود تلفیق یکدیگر را مختلف افراد نظرات است لاز  روازاین

 اسزتفاده )طبق رارطه رالا(فازب  میانگین روش از افراد نظرات تلفیقمنظور ره گیرد. شکل فازب

 است. مبناب محاسبات در مراحل رعدب  ،افراد نظرات شدهتلفیق نهایی ماتریس شود.می

 مرحله دوم: تعیین بردار وزن معیارها

 از رزا اسزتفاده گیرب،تصمیم در مختلف بمعیارها اهمیت ضریب ره توجه را مرحله این در

 ،در ایزن مرحلزه شزود.مزی تعریزف وزن رزردار و... مقایسه زوجزیآنتروای،  مانند هاییروش

ب راشزد اگونزهرهراید  هاوزنمامو   .شودره هر معیار تعیین می افتهیاصتصام( wj) بهاوزن

1.0که   wj  و 1jj w  دست آید. را توجه ره ضریب اهمیت معیارهاب مختلزف ره

 :شودیمزیر تعریف  یورترهب، رردارب ریگمیتصمدر 
 

 nwwww ,...,, 21 
 

 ی(استانداردسازمقیاس کردن ماتریس تصمیم )سوم: بعد بی مرحله

-مزی تصمیم رر مؤثر معیارهاب اینکه ره توجه را ،فازب گیربتصمیم ماتریس تشکیل از اس

-تصمیم ماتریس در کردن مقیا ری عملیات است لاز  راشند، هاب متفاوتمقیا  داراب توانند
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 اتلیدسزی سزازبمقیزا ری روش ازویکور  روش در ره اینکه توجه را گیرد. اناا  فازب گیرب

 رود.ره کار میسازب اتلیدسی مقیا نی  روش ری فازب ویکور در روش، شودمی استفاده
  

 
 

منفی( هر معیار مطابق با ماتریس  لآهدمثبت و ای لآهدیاارم: بهترین مقدار و بدترین مقدار )مرحله چه

 شود.محاسبه می Dاستانداردشده 

آل منفزززی حزززل ایزززدهو راه آل مثبزززت حزززل ایزززدهراه

ها مشزخص شزوند. حلراهتا . در این مرحله لاز  است است 

 شود.آل مثبت و منفی هر معیار مشخص مییر ایدهشده هر معیار، مقادمقیا از رین مقادیر ری

 که شاصص از نو  مثبت راشد:دریورتی

 
 

 از نو  منفی راشد:که دریورتیو 
 

 
 

 (𝑅𝑖آل منفی یا تأسف )( و مقدار ایده𝑆𝑖مثبت یا سودمندی ) آلمرحله پنجم: محاسبه مقدار ایده

 یز  S مقزدار محاسزبه منظزورره. شوندمی سبهرالا محا روارط از استفاده را 𝑆𝑖 ، 𝑅𝑖 مقادیر

 فایزله مقزدار رزر رخش  f j , f j (D (معیار هر در مثبت آلایده تا گ ینه فایله آن گ ینه،

. شزودیضزرب م یزا وزن  Wمعیزار آن اهمیزت می ان در و معیار شده هر منفی تا مثبت آلایده
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 هرچه ،است ردیهی است. گ ینه ی  رابر 𝑆𝑖  ریانگر معیارهاب مختلف در نسبت این مامو 

 صواهزد کمتزر حایل راشد، عدد کمتر مثبت آلایده از مختلف معیارهاب در گ ینه ی  فایله

در  هزاگ ینه سایردر مقایسه را  گ ینه راشد، کمتر هرچه شدهمحاسبه بها𝑆𝑖 مقدار رنارراین؛ شد

 .گرفت صواهد ترار رالاترب رتبه

 𝑅𝑖 مقدار  محاسبهرراب  شود.می محاسبه نی  𝑅𝑖  مقدار 𝑆𝑖  رروهعلا فازبویکور  روش  در

 اگر د؛ یعنیگیرمی ترار مبنا نسبت این حداکثر، 𝑆𝑖 محاسبه  در ایاادشده نسبت مامو  جابره

 مثبزت آلایزده تا ریشترب فایله شاصص ی  در حداتل هاگ ینه سایر را مقایسه در گ ینه ی 

 .گیردمی ترار تربرتبه اایین در هگ ین آن راشد، داشته

 

 

 
 

را اسزتفاده از رارطزه   ) (و ) (در این گا  فایله رین دو عدد فازب 

 شود.زیر محاسبه می
 

 
 

 (Q)مقدار  ویکورمرحله ششم: محاسبه شاخص 
 

 
 

 𝑖𝑆 𝑖𝑛𝑖𝑚=  +𝑆 ،=  −𝑆 ا   iگ ینزه رزراب ویکور شاصص مقدار عنوانره 𝑖𝑄 ،رالارارطه  در

 𝑖𝑆𝑖𝑥𝑎𝑚،𝑖𝑅𝑖𝑛𝑖𝑚=  +𝑅,    𝑖𝑅𝑖𝑥𝑎𝑚=  −𝑅 [0,1] و  است ∈ 𝑣 رزا  ررارزر معمولزاً که است

 شود. می گرفته نظر در 5/6
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 R,S,Qبراساس مقادیر  هانهیگزمحله هفتم: مرتب کردن 

 تزرر ر رزه  ترکوچز روه از در سه گز هانهیگ  R,S,Qاین مرحله را توجه ره مقادیر در 

گ ینزه  Qکه در گزروه  شودیمگ ینه ررتر انتخاب  عنوانرهب انهیگ  ،تیدرنها. دنشویممرتب 

داشزته  را  𝑄میز ان  کمتزرین که است ابگ ینه گ ینه، رهترینررتر شناصته شود )در این روش 

 (.راشد

  تحقیقمبانی نظری . 4

 ؛سزتهارزر رسزتر سزکونتگاهزمزین  کارررب اثرات، عجوامل ئترین مسااز مهم ه یکیامروز

 اایزداربدر جهت رسیدن رزه اهزداا  تواندچراکه رررسی اثرات و ایامدها کارررب اراضی می

هزاب مهزم (. کارررب تازارب یکزی از کزارررب691، م. 6916الدینی، )سیفمفید واتع شود 

مراکز   زمینزه،دهد. در همزین یتأثیر ترار مهاب دیگر شهر را نی  تحتشهرب است که فعالیت

هاب تاارب هستند. مگامزال رزه مراکز  ها از جدیدترین کاررربمقیا  یا مگامالتاارب ر ر 

اب تر از ی  مرک  صرید منطقزهشود که سه یا چهار رار ر ر صیلی ر ر  سراوشیده گفته می

خر و کاررردهزاب این مراک  اغلب شامل رستوران، زمین رزازب، سزینما، و اسزت. معمولی است

 (.08، م. 6911)اسدیان و همکاران،  شودمی نی تفریحی دیگر 

-اایدارب در تما  مراحل انسانی نیاز است که شامل استفاده از منارع طبیعی، توسعه فناورب

حال، مفهو  اایدارب رسیار ایچیده است و گسزترش رااین ؛ها و ایشرفت شهرها و مناطق است

شزدت دشزوار راشزد. درواتزع، هزدا اایزدارب تواند رزهدهاب اایدار میینایا استقرار موفق فر

توسعه، اداره کردن ی  سیستم ایچیده از افراد و اشخام است که توسط شهروندان و جامعه 

زیست و منارع طبیعی از طرا دیگر، ارائه شده است و از طریزق روارزط از ی  طرا و محیط

یند یا ی  تغییر و تحول که م ایزایی انارراین ی  فرر ؛ها ره هم متصل هستندایچیده و تعارض

تواند ره محزیط یزا گزروه دیگزرب از افزراد، دور یزا کند، میرا رراب گروهی از مرد  فراهم می

زیسزت و منزارع طبیعزی آسزیب ررسزاند وسزیله تعامزل رزا محزیطن دی ، در فضا و زمان، رزه

عنزوان ها، اایدارب شزهر )رزهن ملاحظهرا توجه ره ای(. 98، م. 1661، 6)گاندرسون و هولینگ

                                                            
1. Gunderson & Holling  
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ی  سکونتگاه در حال تغییر سریع( راید رزا تا یزه و تحلیزل و مزدیریت تأثیرهزاب تحولزات 

رزه عبزارت دیگزر،  ؛ساصت محیط، از نظر تأثیرهاب اتتصادب، اجتماعی و محیطی دنبال شزود

ب مختلف اتتصزادب هاارائه تعادل رین صرسندب از لحظه رایداایدارب شهرب یا جوامع محلی 

کزه اغلزب در راشد مختلف « نفعان محلیذب»محیطی و ال امات اجتماعی، حرکت را و زیست

 درنتیاه زمانی تغییر و تحول ی  جامعه محلی اایزدار اسزت کزه ؛حال کشمکش را یکدیگرند

 اذیرنمکاا: ال امات اجتماعی و اتتصادب را رفع کند، ه راشدعادلانها را داشته راشد: این ویژگی

: ال امززات راشززد تحمززلارززلت و محیطززی را ررطززرا کنززد: ال امززات اتتصززادب و زیسززتراشززد

رراب تغییر و تحول کلی جامعه محلی، ارزیاری رضزایت  .محیطی و اجتماعی را رفع کندزیست

 (.611 ، م.6915کند )گاسپارینی و همکاران، از این ال امات، ارزیاری از اایدارب را فراهم می

رعزد اجتمزاعی،  چهزارداراب  نی یورت معمول دیگر مباحث، اایدارب ت کلی و رهدر حال

 عوامزل از یکزیهاب صام صودشزان هسزتند. محیطی و کالبدب را شاصصاتتصادب، زیست

 موضزوعات ورازایزن ؛اسزت انسزان آن، عنصزر ترینکزه ایزلی است اجتما  اایدارب، ایلی

 جایگاه او )انسان(، ره مرروط موضوعات همه و اورهاآراء، ر اایدار، توسعه نظریه در شدهمطر 

 انسان فضاب فکرب از که او عمل فضاب عنوانره فرهنگ است که یافت. مسلم صواهند ابویژه

درواتزع،  رزود. صواهزد ررصزوردار ایلی و رنیادین اهمیتی از شود،می منت  اشرینیجهان یعنی

 اسزت دارعهزده اایدار را توسعه عمومی ایتهد( واسط )فرهنگ حلقه ی  طریق از رینیجهان

 فعالیزت محصزول و نتیازه ابجامعزه هزر در حاضزر (. رونزد161 ، م.6918 زاده،نقزی)

 ،شودمی دیده جوامع در بنااایدار یا باایدار عنوانره آنچه امروزه متفاوتی است. هابمکانیسم

رزه  جامعزه در فرهنزگ و ازجمله اتتصاد تدرت، مختلف ساصتارهاب اراده و صواست محصول

، بررتزرارب اایزدار در اجتمزاعی عوامزل تزأثیر که گرفت نتیاه توانمی رنارراین رود؛می شمار

 مفاهیم ذیل  اایدارب اجتماعی (.16 ، م.6916 همکاران، و است )تیمورب مؤثر و مهم صیلی

 اجازه زا،میتمحرو کارهاب از و اجتناب منارع مناسب و صوب توزیع اجتماعی، رراررب تروسیع

 و سیاسزی اتتصزادب، اجتماعی، لحاظ ره جامعه کامل در و فعال مشارکت ره ساکنان دسترسی

 تعریف ارکان از (.19، م. 1661و همکاران،  6دمپسیگیرد )می ترار جامعه اایدارب همچنین

                                                            
1. Dempsey 
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 مینتأ راستاب در آحاد مرد  رسی  ها،صلاتیت رروز و ظهور رراب رسترسازب اجتماعی، اایدارب

و  رزومی مزرد  رفزاه رزر تأکید را رراب همه، رهتر ابآینده از اطمینان نی  و اایدار توسعه اهداا

، م. 1666، 6موفزت) اسزت توسعه محیطی و مدیریت در هاآن حیاتی نقش رر تأکید همچنین

 درنهایزت و انسانی منارع توسعه و زندگی کیفیت ارتقاب معناب اجتماعی ره نظا  (. اایدارب95

 تغییزرات ررارزر در و واکنش درونی مسائل ها،چالش رر غلبه رراب محلی اجتماعات ودتوانیص

در  (.1 ، م.6911 و همکزاران، طزاهربازور) هاسزتارزش حفظ همچنین مدیریت و ریرونی

 تعریزف طبیعزت رزا هماهنزگ و و رارور سالم زندگی عنوانره اجتماعی اایدارب دیگر، تعریفی

 اجتمزاعی، همبسزتگی اجتماعی، عدالت کنندهتعیین و هار عنصر ایلیچ داراب که است شده

رقا و حیات جامعه، همگا  را حفظ کیفیزت محزیط و  ،در این تعریف امنیت است. و مشارکت

هاب اتتصادب در جهت دستیاری رزه رالزاترین سزطح رضزایت از زنزدگی اسزت مرتباط را نظا 

   (.1، م. 1660، 1گت )

 اتتصادب شرایط بارتقا یا حفظ رر ایدارب، اایدارب اتتصادب است کهیکی دیگر از ارعاد ا

 هاب اتتصزادبسیاسزت گیربشزکل ینزدافر را محکمی ارتباط اتتصادب معیارهاب تأکید دارد.

 شزهرب، مدیریت رودجه مانند اتتصادب هابمؤلفه از ترکیبی رر مبتنی اتتصادب اایدارب .دارند

اسزت  ریکزارب و غیررسزمی و اشزتغال رسزمی عمرانزی، ابازروهه تعزداد تزور ، رشزد می ان

اایدارب اتتصادب رزه معنزاب مانزدگارب  (.89 ، م.6981 کاظمی،؛ 81،م 6916اور، ساسان)

سازب آن، درآمد مناسب و ورب، متنو اتتصادب است و صود رراب اایدارب تولید، اف ایش رهره

 (.   611 ، م.6911زاده، کافی رراب زندگی است )علوب

 را محزیط و انسان دتیق میان رارطه ،اکولوهب واحد ی  عنوانرهیا ی  جامعه محلی  شهر 

 کزردن در رزرآورده را آینزده نسزل که توانایی سطوحی در اایه منارع دارد. حفظ نهفته صود در

 .هاب زیست محیطزی اسزتارتقا ظرفیت ندهد، از شاصص یا حفظ و نکند سلب شاننیازهاب

 ضایعات حام کاهش انرهب، و منارع مصارا کاهش از طریق جوامع براایدا از شاصص این

هرگونزه فعزالیتی رزراب ارتقزاب  (.1 ، م.6985 ایتپایس،) شودمی و... تقویت آلودگی کاهش

                                                            
1. Moffat 

2. GTZ 
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زیست و منارع وضعیت محیط ؛ رنارراینیاردکیفیت زندگی و توسعه انسانی در محیط تحقق می

- ثیرگزذار صواهزد رزود )رریمزانی و ایزغربأند توسزعه تیااز نظر اایدارب و نااایدارب، رر فر

 تنهانه محیطی، تحول و تطورب مدنظر است کهدر اایدارب زیست(. 618 م. 6911لفماانی، 

کمز  کنزد. در نیز  رلکه ره رشزد و اعتلزاب اایزدار آن  ،هم ن ند ثبات و اایدارب جامعه را رر

گیرب منارع موجود در فرایند تحول و تطزور کارری ب رراب تحقق توسعه اایدار، ضمن رهررنامه

(. اایدارب ریشه صزود 1 ، م.6981آن جامعه، راید رقاب منارع و جامعه مدنظر راشد )مطوا، 

کزه طبیعزت، تأکیزد دارد ایزن نکتزه  هاکولوهی  داشته است. این نظریه رز اایدارب را در میان

 ؛(06 ، م.6981هزدزاده، دهزد )ماتهاب معین ره زنزدگی انسزان مزیها و فریتمحدودیت

اب ره گونه یدمهاذیرد که ضمن رهترین استفاده از منارع، هیچاب را میدرنتیاه اایدارب توسعه

 مبحزث چزارچوب در کالبزدب اایدارب مفهو و اینکه (. 18 ، م.6911آن ن ند )سرگل ایی، 

 رزا رتبزاطا در هزاب کوچز سزکونتگاه ایزن اوازایی و تعزادل ریزانگر جوامع محلی، اایدارب

-روندهاب مکانی در سکونتگاه اایدارب متضمن کهطوربره ؛است فضایی-کالبدب ساصتارهاب

 و کمزی ارتقزاب و رهبزود هدا را تحولات، و تغییر از یندبافر را آن توانمی اس شود؛ زمانی

-اجتنزاب امزرب شزهرب هابمحیط در تحول و تغییر دانست. شهرها این ساصتار کالبدب کیفی

 اتتصزادب، فرهنگزی، اجتمزاعی، نیروهزاب شزامل نیروهزاب متعزددب و عوامل و است نااذیر

 این هستند. اثرگذار تحولات ضعف این و شدت و فرایند در محیطیزیست و فناورب جمعیتی،

 شزکل، نشزده(،ریز بررنامه یا شدهری بررنامه اجتماعی، یا فردب مصنوعی، یا )طبیعی عوامل

 کیفیزت ارتقزاب دنبزال ره کالبدب اایدارب کنند.می دگرگون را شهرها کالبدب ساصتار و اندازه

 ضزعیف تشزرهاب ویزژهره مرد  تما  کار و زندگی هابمحیط و انسانی هابفی یکی سکونتگاه

 از نگهزدارب و نوسزازب حفاظزت، رزر دیزدگاه ایزن است. ره اایدارب رسیدن مسیر در مرد ،

 انزرهب اایزدار، ونقزلحمزل منزاظر، فضاهاب راز، خی،تاری رناهاب شهرها، کالبد و هاساصتمان

 ارعزاد (. در95 ، م.6910)ع ی ب،   کندمی شهر تأکید کالبدب فر  و زیستی الگوهاب اایدار،

 تاهی ات، و صدمات ره دسترسی هابشاصص ره توانمی زندگی کیفیت هابشاصص و کالبدب

-شبکه رافت رر آن اثر و ونقلحمل هابسیستم در تحول مسکن، کیفیت کار، ره محل دسترسی
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 وساز،ساصت مختلف هابروش شهرب، طراحی هابتحقق اندیشه معارر، شکل ارتباطی، هاب

 (.18 ، م.6915کرد )نوریان و عبدالهی،  اشاره شهرسازب مقررات اعمال
 

 ابعاد و معیارهای موردمطالعه تحقیق. 2جدول 

 6911اب تحقیق، : مطالعات کتارخانهمأصذ
 معیارها/ گویه ها ادابع

 اتتصادب

ها، می ان تغییر تیمت زمین و مسکن محزدوده، میز ان می ان تغییر در درآمد افراد رومی رعد از ایااد مگامال

-ها و نمایندگیکالاها در محدوده، می ان تغییر در تعداد تولیدب رهاب محدوده، می ان تغییر تیمتتغییر اجاره

محزدوده،  اتتصزادب هزابگذاربسرمایهزایی محدوده، می ان تغییر در ر اشتغالیهاب محدوده، می ان تغییر د

هاب محدوده رعزد از فروشیمی ان تغییر در توسعه گردشگرب محدوده و می ان تغییر در دادوستادهاب صرده

 .هاایااد مگامال

 اجتماعی

محدوده، می ان تغییر در  تراکم جمعیتیر ها، می ان تغییر دمحدوده رعد از ایااد مگامالتغییر در امنیت می ان 

محدوده، میز ان  مرد  رومیروحیه زندگی محدوده، می ان تغییر  تمایل ره شهرنشینیمی ان فرستی، مهاجرت

مرد  رومی محدوده،  مشارکتمحدوده، می ان  تصادفات درمحدوده، می ان وتو   در و ناهناارب جر وتو  

ی محدوده، می ان تغییزرات مررزوط رزه سزرمایه اجتمزاعی مزرد  رزومی مرد  رومروب و ایادهتحرو می ان 

در رین مرد  رومی  هویتمحدوده، می ان امید ره آینده در رین مرد  رومی محدوده، می ان تغییرات مرروط ره 

مزرد   اویزایی مرد  رومی محدوده، می ان تغییرات مررزوط رزه سرزندگی محدوده، می ان تغییرات مرروط ره

میز ان ، مرد  رومی محزدوده تعاملات اجتماعیوده، می ان حس تعلق مرد  رومی محدوده، می ان رومی محد

گرایی( مرد  رومی محدوده، می ان تغییرات فرهنگی مرد  رومی محدوده، می ان تغییر الگوب مصرا )مصرا

حزدوده، میز ان مرد  رزومی م اعتماد رینمرد  رومی محدوده، می ان  (انتقال صاطرات جمعیانگی ب )صاطره

 آگاهی و دانشمرد  رومی محدوده، می ان  حی و راونیوسلامت رمرد  رومی محدوده، می ان  کیفیت زندگی

مزرد  رزومی محزدوده، میز ان  تدرت انتخابمرد  رومی محدوده، می ان  رتارتمرد  رومی محدوده، می ان 

مرد  رزومی محزدوده  عتماد ره نفسامرد  رومی محدوده و می ان  آسایشمرد  رومی محدوده، می ان  نشاط

   .هارعد از ایااد مگامال

 کالبدب

اب محدوده، می ان ارتباطات منطقه ترافی می ان ، هامی ان تغییر کارررب اراضی محدوده رعد از ایااد مگامال

ز انزدا، می ان تمرک گرایی محدوده، میز ان تغییزر چشزمها( محلیرفت وآمدتردد )و محلی محدوده، می ان 

محزدوده، میز ان هزاب وسزاز ساصتمحزدوده، میز ان  هزابرین کارررب سازگارب)زیبایی( محدوده، می ان 

هاب تاارب محدوده، می ان تغییرات تغییرات در سرانه فضاب سب  محدوده، می ان تغییرات در سرانه کارررب

کیفیزت مبلمزان  ان رهبود محدوده، می اتامتی-صدمات رفاهیدر سرانه معارر عمومی محدوده، می ان توسعه 

، می ان دسترسی ره اارکینزگ ها و صدمات محدوده)کیفیت( زیرساصتمحدوده، می ان توسعه کیفی  شهرب

محزدوده، میز ان  دسترسزی رزه مراکز  انتظزامیمحدوده، میز ان  دسترسی ره مراک  درمانی محدوده، می ان 
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 معیارها/ گویه ها ادابع

   .هامحدوده رعد از ایااد مگامال آتش نشانیدسترسی ره مراک  محدوده و می ان  دسترسی ره مراک  آموزشی

زیست 

 محیطی

می ان آلودگی یوتی محزدوده، میز ان آلزودگی صزاو ، هامی ان آلودگی هواب محدوده رعد از ایااد مگامال

 محدوده، 

می ان آلودگی آب محدوده، می ان آلودگی رصرب محدوده، می ان تخریب اوشزش گیزاهی محزدوده، میز ان 

دوده، می ان مصرا انرهب در محدوده، می ان تولید زراله محدوده و می ان رهبود رهداشت فرسایش صاو مح

   .هامحیط محدوده رعد از ایااد مگامال

 -نهادب

 مدیریتی

محدوده، میز ان  توسعه متوازن و هماهنگها، می ان محدوده رعد از ایااد مگامال ناولئگویی مسااسخمی ان 

محدوده،  مدیریت یکپارچهمحدوده، می ان  مسئولان  محوربعدالتوده، می ان محد مسئولان  محوربررنامه

، معزارر وسازساصتها )تاب و تحمل محدوده از محدوده رعد از ایااد مگامال اذیربتوجه ره ظرفیتمی ان 

 ( محزدوده،مسزئولانازذیرب )مشارکت ...ها ومشارکت دادن مرد  در ررنامهونقل، گردشگر(، می ان و حمل

 مسزئولان مزدارب شزمولی و تزانونمحدوده )شفافیت مالی، ررنامه و...(، می ان همه مسئولان تمی ان شفافی

 محدوده و می ان توجه  مسئولان محدوده، می ان کارایی و اثررخشی مسئولاناذیرب ولیتئمحدوده، می ان مس

 . هاایااد مگامالسازب و توافق در منافع عمومی مرد  محدوده رعد از ره اجما  مسئولان
 

 

 های تحقیقیافته. 0

 966کزه رزا مسزاحت  اسزتهزاب اسزتان مازنزدران آراد یکی از شهرستانشهرستان عبا 

( در 6915نفر )مطارق یا آصزرین سرشزمارب رسزمی در سزال  51191کیلومترمررع و جمعیت 

نفزر(،  1118جمعیزت هکتار و  165 مساحت غرب استان مازندران شامل شهرهاب کلارآراد )را

 6189 مسزاحت آرزاد )رزانفزر( و عبزا  1151جمعیت هکتار و  816مساحت شهر )را سلمان

حزدود جفرافیزایی ایزن شهرسزتان از شزمال رزه دریزاب . استنفر(  69011جمعیت هکتار و 

، از شزرق درهاز جنوب ره ارتفاعات مکارود و گردکوه و صش  ،کیلومتر طول 11مازندران را 

-و از غرب ره جنگل کندمی  آررود که شهرستان را از شهرستان چالو  جدا رود صانه نمره

کنزد، محزدود میهاب صشکداران نشتارود که شهرستان عبا  آراد را از شهرستان تنکارن جدا 

 آرادعبا  ستانشهر جایگاه، 6 شکل (.618 ، م.6911)سالنامه آمارب استان مازندران،  است

  .دهدمی نشان کشورب تقسیمات مراتبسلسله در را

توان ره موارد زیر می ،داده است وبسال اصیر در این شهرستان ر دهتغییراتی که در  رارهدر

نفر  51191آراد معادل جمعیت شهرستان عبا ، 6915رراسا  سرشمارب در سال  .اشاره کرد
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متوسط رشد سزالانه جمعیزت ، 9. جدول نفر رود 08516 لکه جمعیت در دوره تبدرحالیرود؛ 

)متوسزط  همچنین رعد صزانواردهد. نشان می 6915-6955هاب در سالرا آراد شهرستان عبا 

رود که این مقدار در سزال  1/9رراب شهرستان حدود  6915تعداد افراد در هر صانوار( در سال 

 میر راشد.تواند ناشی از مهاجرت را رارورب یا مر  و که میکاهش یافت  60/9ره  6911
 

 سالهدههای آباد طی دورهمتوسط رشد سالانه جمعیت استان و شهرستان عباس .3جدول   
 6915-6995صذ: مرک  آمار ایران، أم

 1330-1380 1380-1370 1370-1360 1360-1300 دوره

استان 

 مازندران

 1/6 6/6 9/6 1/9 کل

 1/6 1/1 6/9 8/5 شهری

 01/6 -1/6 1/6 0/1 روستایی

هرستان ش

 آبادعباس

 0/6 18/6 91/6 81/0 کل

 61/6 59/6 11/6 1/60 شهری

 15/6 11/6 90/1 -8/6 روستایی

 

جمعیزت شزاغل شهرسزتان  6911در سال ، دهدرررسی جمعیت شاغل شهرستان نشان می

 رودنزد؛هزا زن نفزر از آن 6816ها مرد و نفر از آن 69111نفر روده است که  65161آراد عبا 

 .نفر روده است 66911، 6916این مقدار در سال  کهلیدرحا

اسزت.  شزدهمواجزه سزال اصیزر  دههزا در تغییر کاررربشهر را  ،هاوسازساصتایش  را اف

شزهر، رزراب شزهرهاب سزلمان 6911رزراب سزاصتمان در سزال  شدههاب یادرمساحت اروانه

روده است که این مقدار  6916ال ه ار مترمررع در س 19و  1، 61ترتیب اد رهرکلارآ وآراد عبا 

شزهر و کزه در شزهرهاب سزلمان اسزت ه ار مترمررع رسیده 601و  1و  66ره  6911در سال 

اراضی مسکونی در شهر  علاوه،رهو در شهرعبا  آراد ن ولی روده است. داشته کلارآراد اف ایش 

راضی مسکونی در درید از محدوده مصوب، ا 1121هکتار مساحت معادل  691201کلارآراد را 

اراضی مسکونی در شزهر  درید و  01211هکتار مساحت معادل   911211شهر را شهر سلمان

در مقایسزه کزه  اسزتدرید از محدوده مصوب   11هکتار مساحت معادل   116آراد را عبا 

  اف ایش چشمگیرب داشته است. 6915سال  را
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 هکتار مساحت، سطحی معادل  8260همچنین کارررب تاارب در شهر کلارآراد را اصتصام

66 هکتار مساحت، سطحی معادل  60211شهر را اصتصامدرید از محدوده، در شهر سلمان 

116 621 هکتزار مسزاحت، سزطحی معزادل 66291آراد را اصتصزام در شهر عبا  درید و 

 هکزاسزت  مترمررزعدو  کارررب رراب این استاندارد . سرانهارددرید از کل فضاهاب شهر را د

 .است استاندارد حد از یشترر رسیار شهرستان در این تاارب کارررب سرانه دهدیم نشان

سایر صدمات رفاه عمومی که شامل اراضی درمانی، فرهنگی، مذهبی، اارو و فضاب سزب ، 

گردشگرب اسزت، در شزهر کلارآرزاد از سزطحی ررارزر رزا -انتظامی و تفریحی-ورزشی، ادارب

هکتزار معزادل  56219شهر از سطحی ررارر رزا ، در شهر سلماندرید 120هکتار معادل  60211

 1/6هکتزار معزادل  01/16آراد از سطحی ررارر را درید محدوده مصوب و در شهر عبا  128

 است. از کل فضاهاب شهر ررصوردار  درید

، 6911رراسا  اطلاعزات دردسزتر  در سزال  ،تولید زراله و تخریب فضاب سب  در زمینه

هکتزار و در  1/1آرزاد هکتار، در شزهر عبزا  66شهر حدود ضاب سب  در شهر سلمانمی ان ف

ایزن شزهرها،  که را توجه ره هازو  جمعیزت و مهاجرازذیرب استهکتار  1/60شهر کلارآراد 

صصوم در شهر کلارآرزاد ره داراب وسعت فضاب سب  ریشترب 6915در سال  مذکورشهرهاب 

که ره جذب جمعیزت  دانست هاب را ررند ملیتخریب را مالتواند یکی از عوامل که می ندرود

تن در  15شهر در شهر سلمان 6915می ان تولید زراله در سال همچنین . است شده منار ریشتر

که رزا توجزه  است تن در روز روده 65آراد تن در روز و در شهر عبا  60روز، شهر کلارآراد 

شهر در شهر سلمان 6911ان تولید زراله در سال ره رشد جمعیت دائم و فصلی این شهرها، می 

تن در روز رسزیده  16آراد ره تن در روز و در شهر عبا  95تن در روز، در شهر کلارآراد  86

هزاب اذیر میز ان تولیزد چنزدین ررارزر صواهزد رزود )شزهرداربراست که در فصول گردشزگ

 (.6911شهر و کلارآراد، آراد، سلمانعبا 

 مطزر  شهرب مسائل تحلیل و شناصت ار ارهاب از یکی عنوانره شهر یاراض تیمت رررسی

 محسزوب ار ارهزا ترینایچیده از یکی ایولاً مختلف عوامل از آن تأثیراذیرب دلیلرهاست، اما 

 فرهنگزی، جغرافیزایی موتعیزت و شزرایط همچزون مختلفزی عوامل از اثراذیرب اینشود. می

 در دتیق تیمت تعیین رنارراین ؛گیردمی تئنش آن دبکالب و شکل شهرب تسهیلات و تأسیسات
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 تعیین در و است غیرممکن شاید و دشوار راشد، امرب آن واتعی تیمت کنندهریان که شهر سطح

 مسزکن، سازندگان ساصتمان، و زمین مالکان چون مؤثرب عوامل ره توجه هارهاب آن و ارزش

... و مزالی سسزاتؤم دولتزی، نهادهزاب املزاو(، هزاب معاملزات)رنگزاه هزاواسزطه و دلالزان

 .است نااذیراجتناب

 ،طزورکلیرزه ت.اس متغیر و متفاوت آرادمختلف شهرستان عبا  نقاط در زمین روز تیمت

 و مراکز  تازارب ره هاتیمت ریشتریندهد، مینشان  آرادعبا شهرستان  اراضی تیمت رررسی

 هابزمین و هاب ایلیاحداث، صیارانتازههاب صصویی و شهرو در واتع مسکونیِ هابزمین

 اراضی واتزع تیمت موارد، همه در که است ذکر شایان .مرروط است ساحلی محور را هماوار

. طی ده سال دارد ترار رالاترب سطحِ در عمق در واتع اراضی در مقایسه را ایلی هابصیاران در

کزه البتزه ایزن رشزد در شزهر رو روده است هرور یشدت اف ایشتیمت زمین را تیمت ره ،اصیر

و ازس از شزهر کلارآرزاد نزرخ رشزد است مراتب ریشترب همراه روده شهر را اف ایش رهسلمان

دو شهر  آراد در مقایسه راعبا  در رتبه آصر ترار گرفته است. آراد و عبا  رسیار زیادب داشته

یکی از دلایل ایزن  .ستولی مقدار این رشد رسیار زیاد روده ا ،داشته یدیگر اف ایش تیمت کم

هاب تو الما  صاورمیانزه تواند حضور مگامالمی شهر و کلارآرادرشد زیاد در شهرهاب سلمان

 و اانوراما راشد.

رسد ولی ره نظر می وجود داشته است،موارد ذکرشده، طی چند سال اصیر تغییرات راره در

هزا یکزی از آن ه مگامزالکز سزتکه این تغییرات را توجه ره عوامل گوناگونی حایزل شزده ا

هایی که شاصص رارهررط درذبتدوین ارسشنامه و نظرسنای از کارشناسان  رنارراین اند؛عوامل

 رسد.ضرورب ره نظر می ،انداب حایل شدهاز مطالعات کتارخانه

ماتمع تو المزا  صاورمیانزه: طزر  احزداث ماتمزع تزو  -های شهرستانمعرفی مگامال

مترمررع و رزا زیزر رنزاب  119ه ار و  09در زمینی ره وسعت  6918ال الما  صاورمیانه در س

اب شهر اجرا شد. ماتمع تو المزا  صاورمیانزه ازروههه ار مترمررع در شهر سلمان 689مفید 

منحصر ره فرد در سطح کشور، منطقه و صاورمیانه است که همزه اهزداا تازارب، مسزکونی، 

کزرده حی گردشگران داصلی و صارجی را محقزق اتامتی، گردشگرب، فرهنگی، ورزشی و تفری

و در نو  صود از طراحی منحصر ره فرد و ری نظیرب ررصوردار است. این ماتمع شامل  است
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طبقه  91و ررج سو  هتل مالل  دارندسه ررج است که دو ررج آن کارررب مسکونی و تاارب 

رفته شده اسزت. ایزن هاب مسکونی و هتل، ماتمع ورزشی در نظر گاست. در فضاب رین ررج

رزه  درمامزو  ،ماموعه در سه طبقه را ورودب ما ا از رخش مسکونی را متراههزاب متفزاوت

 واحد تاارب است و شامل شهررازب، رستوران، و سای  کاررردهاب تفریحی است. 011تعداد 

مترمررزع  61666کزه شزامل اسزت مترمررع  90666اانوراما: مرک  تاارب اانوراما ره متراه 

اارکینگ رزا گنازایش رزیش از  طبقه دوطبقه ) ششمترمررع مشاعات در  61666ب مفید و رنا

  81طبقزات تازارب شزامل شزود. میطبقه تاارب( در شهر کلارآراد  چهارعدد اتومبیل و  156

مترمررزع رزا طراحزی داصلزی و صزارجی  966 تزا 15راب مغازه لوکس را متراههاب متنو   از 

 8566راب مغزازه در طبقزه اول رزه همزراه  95 ،ه در طبقه همکفراب مغاز 98متفاوت شامل 

رستوران ما ا در طبقه سو  متصل ره راغچزه هاانزی  ان مترمررع هایپر مارکت در طبقه دو  و 

 .استکننده مترمررع را منظره صیره 1566ره متراه

تازارب آراد ناشی از ایااد مراک  اایدارب شهرهاب شهرستان عبا  وضعیت تحقیق این در

محیطزی و رعد اتتصادب، اجتماعی، کالبدب، زیست ان معیار در  81را  (مالر ر  مقیا  )مگا

-شهرهاب عبزا کارشناسان  از ساکنان محلی، کسبه و زمینهاست. در این  شدهسناش  نهادب

اایزدارب شزهرهاب  دررزاره وضزعیت را صودات نظر تا شد صواسته شهر و کلارآرادآراد، سلمان

لیکزرت  طیزف رزا شزدهارسشنامه طراحزی در عد از ایااد مراک  تاارب ر ر  مقیا مذکور ر

 ریزان (5زیزاد )صیلزی و (0زیاد ) (،9متوسط ) (،1کم ) (،6کم )صیلی هابااسخ اب راگ ینهان 

و را توجه رزه اعزداد فزازب مثلثزی کزه در  رارهدر این  .هاب کلامی یا اعداد کلامی()ااسخ کنند

سه سطح حزد رالزا  ره هاب جامعه آمارباب است، ااسخب یکی از ایول اایهروش ویکور فاز

(U( حد متوسط ،)M( و حد اایین )L )در شزهر  ،مثزال ؛ رزراب(0شزد )جزدول  سزازبفازب

گ ینزه  کمتزرین نمزرههزا، آراد و درصصوم معیار اف ایش درآمد ناشی از ایااد مگامالعبا 

، حزد رالزا 1اایین حد امتیاز ترتیب ره( رود که 0نه زیاد )گ ی یشترین نمره( رود و ر6صیلی کم )

معیار( تنها تعزدادب  81زیاد رودن تعداد معیارها )علت هر، استگفتنی شد.  0و حد متوسط  1

 .(0)جدول  ها ارائه شده استاز آن
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 آبادپایداری شهرهای شهرستان عباسوضعیت  شده(سازی)فازی گیریماتریس تصمیم .4جدول 

 6911هاب اژوهش، مأصذ: یافته
 1معیار  2معیار  76الی  3معیار  78معیار 

 گزینه/ معیار

 به مسئولان توجه

 در توافق و سازیاجماع

 مردم عمومی منافع

... 

تغییر قیمت زمین و مسکن 

محدوده ناشی از ایجاد مراکز 

 تجاری 

تغییر درآمد ناشی از 

 ایجاد مراکز تجاری

(U )  (M) (L ) (U )  (M) (L ) (U )  (M) (L ) (U ) (M) (L ) 

 آرادعبا  1 0 1 1 0 1 - - - 1 9 0

 شهرسلمان 0 5 1 5 1 8 - - - 6 1 9

 کلارآراد 1 9 0 0 5 1 - - - 9 0 5

 

تز  تشزکیل آن لزاز  اسزت وزن تز  رراباست که  وزینمرحله رعدب، مرحله ماتریس 

 وزن تعیین ررابمقایسه زوجی  روش از زمینهمین معیارهاب تحقیق ره دست آمده راشد. در ه

-ارزش( و کزم611/6ترین معیار، درآمد اسزت )ارزشرانتای  نشان داد  که استفاده شد معیارها

 (.665/6آگاهی و دانش مرد  است )نی   ترین معیار
 

 معیارها وزن .0جدول 

 6911هاب اژوهش، مأصذ: یافته

 درآمد معیارها

قیمت 

زمین و 

 مسکن

 بهاهرااج
قیمت کالا 

 و خدمات
... 

آگاهی و 

 دانش مردم
... 

اجماع 

 یساز

 666/6 - 665/6 - 668/6 660/6 616/6 611/6 وزن

 

شزده سازبمعیار هر معیار رر اعداد فازب شدن وزن هری  از معیارها، وزنرعد از مشخص

 (.1شکل گیرد )جدول  وزینشود تا ماتریس ضرب می
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  نوزیماتریس  .6جدول 

 6911هاب اژوهش، مأصذ: یافته
 1معیار  2معیار  76 تا 3 هایمعیار 78معیار 

 گزینه/ معیار

 به مسئولان توجه

 در توافق و سازیاجماع

 مردم عمومی منافع

... 

تغییر قیمت زیمن و مسکن 

محدوده ناشی از ایجاد 

 مراکز تجاری 

تغییر درآمد ناشی از ایجاد 

 مراکز تجاری

(U )  (M) (L)  (U ) (M) (L ) (U )  (M) (L ) (U )  (M) (L ) 

 آرادعبا  651/6 661/6 680/6 601/6 610/6 611/6 - - - 611/6 699/6 600/6

 شهرسلمان 661/6 605/6 680/6 665/6 611/6 608/6 - - - 666/6 611/6 699/6

 ادکلارآر 651/6 618/6 661/6 610/6 665/6 611/6 - - - 699/6 600/6 655/6

 

ارتدا هر معیار  این راره، در .رسدنورت ره ماتریس نرمالی ه می ،رعد از تشکیل ماتریس وزین

شزود و در آصزر هزم جزذر سپس مامو  هر معیار )ردیف( محاسبه مزی رسد،میره توان دو 

آید. را تقسیم کردن وزن هر معیار رر جذر مامو ، ماتریس نرمالی ه شکل مامو  ره دست می

 (.8)جدول گیرد می
 

 آل مثبت و منفیو ایدهماتریس نرمالیزه  .7جدول 

 6911هاب اژوهش، مأصذ: یافته
 1معیار  2معیار  76تا  3معیارهای  78معیار 

 گزینه/ معیار

 به مسئولان توجه

 در توافق و سازیاجماع

 مردم عمومی منافع

... 

تغییر قیمت زمین و مسکن 

محدوده ناشی از ایجاد 

 مراکز تجاری 

تغییر درآمد ناشی از ایجاد 

 مراکز تجاری

(U )  (M) (L ) (U ) (M) (L ) (U )  (M) (L ) (U )  (M) (L ) 

 آرادعبا  661/6 615/6 169/6 668/6 691/6 661/6 - - - 666/6 661/6 610/6

 شهرسلمان 601/6 661/6 169/6 608/6 611/6 659/6 - - - 661/6 661/6 660/6

 کلارآراد 661/6 691/6 610/6 696/6 651/6 611/6 - - - 611/6 691/6 691/6

691/6 691/6 611/6 - - - 661/6 691/6 668/6 16/6 661/6 601/6 +
if 

660/6 661 661 - - - 659/6 611/6 608/6 610/6 691/6 661/6 -
if 
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+ ارزش ریشزترین مرحلزه رعزد،
if شارز کمتزرین و -if گیزربتصزمیم مزاتریس از توارزع 

ررصزی از معیارهزا اگزر شوند. ازآنااکه جهت میدر این مرحله، معیارها همشود. می استخراج

کزه رونزد هسزتند امزا ررصزی از معیارهزا  ،روند اف ایشی داشته راشند رراب سازمان سود است

آمزد درافز ایش  در این تحقیزق ،مثال رراب ؛شودها رراب سازمان ضرر محسوب میاف ایش آن

 ریشترینرو ازهمین ؛شوداما اف ایش تیمت زمین ضرر محسوب می، ، سود استرراب اایدارب

 169/6و  661/6، 601/6ترتیب ارزش رراب معیار درآمد در سطو  حد اایین، متوسط و رالا، ره

حال اینکه رراب معیزار تیمزت زمزین و  ؛است 610/6و  691/6، 661/6ها ارزش آن کمترینو 

 ریشزترینجهزت کزردن، ارتزا  رراب هزم ،اایدارب جوامع استمسکن که ی  معیار منفی در 

 ریشزترین 661/6و  691/6، 668/6که ابگونهره ؛شودجا میهارزش جار کمترینارزش را ارتا  

 شوند.هاب این معیار محسوب میارزش کمترین 651/6و  611/6، 608/6ها و ارزش

در ایزن مرحلزه  .شودتامیع می در مرحله رعد، ضرایب معیارها از سه سطح ره ی  سطح 

نا  دارد، حد اایین را حد متوسط )ره تزوان دو( و حزد رالزا رزه هزم  زدایییا فازب فازبکه دب

  (.D= L+M^+Uشوند )میتقسیم  0جمع شده و رر 
 

 ماتریس دی فازی .8جدول 

 6911هاب اژوهش، مأصذ: یافته
 1معیار  2معیار  76تا  3معیارهای  78معیار 

 / گزینهمعیار
 به ناولتمس توجه

 در توافق و سازیاجماع

 مردم عمومی منافع

... 

تغییر قیمت زمین و مسکن 

محدوده ناشی از ایجاد مراکز 

 تجاری 

تغییر درآمد ناشی از 

 ایجاد مراکز تجاری

 آرادعبا  616/6 605/6 - 661/6

 شهرسلمان 661/6 616/6 - 661/6

 کلارآراد 601/6 619/6 - 691/6

691/6 - 605/6 661/6 +
if 

661/6 - 616/6 601/6 -
if 
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 سزپس و هشزد محاسزبه مثبزت آلایزده حلراه از )شهر( گ ینه هر فایله ،رعد مرحله در

 از ازس مرحله این در ،دیگر عبارت ره ؛شودمی محاسبه زیر هابفرمول اسا رر هاآن تامیع

 هر رراب ارزش کمترین و ریشترین ستخراجا و داروزن ماتریس و شدهنرمالی ه ماتریس محاسبه

 شزود،ارداصتزه مزی هاشهر رندبرتبه ره آن رراسا  که ویکور شاصص منظور محاسبههر رعد،

 (.1 جدول) شودمی محاسبه( نارضایتی شاصص) ( و مطلوریت شاصص)   ارزش
 

   و شاخص نارضایتی )یا تاسف(  ماتریس شاخص مطلوبیت )یا سودمندی(. 3 جدول

 6911هاب اژوهش، مأصذ: یافته
 1معیار  2معیار  76تا  3معیارهای  78معیار 

 معیار/ گزینه

ن به اولئتوجه مس

سازی و توافق در اجماع

 منافع عمومی مردم

... 

تغییر قیمت زمین و مسکن 

محدوده ناشی از ایجاد مراکز 

 تجاری 

رآمد ناشی از تغییر د

 ایجاد مراکز تجاری

  
 

  
 

  
 

  
 

 آرادعبا  661/6 119/6 616/6 181/6 - - 661/6 115/6

 شهرسلمان 6 186/6 661/6 6 - - 666/6 6

 کلارآراد 611/6 6 6 118/6 - - 6 111/6

 

 ،اسر  گزینره هرر نهایی امتیاز همان که Q ،فازی ویکور خصشادر آخرین مرحله از مدل 

 اس . شدهمعیار بررسی 87 مجموع از شهر هر نهایی بیانگر رتبه Q مقدار  .شودمی محاسبه

 تزرن دی  یفر ره هرچه شود.می تعیین ی  تا یفر عدد رین مقدار این ،ذکر استشایان 

 اسزت اایزدارب ضزعف نشانگر ترن دی   ی ره هرچه و اایدارب مطلوریت دهندهنشان ،راشد

  (.66 جدول)
 

 بندی نهاییرتبهو  و  ، ، محاسبه مقدار .15جدول 

 6911هاب اژوهش، مأصذ: یافته
 رتبه نهایی

   
 

 آرادعبا  5660/6 1111/6 000/6 6

 شهرسلمان 0655/6 1151/6 599/6 9

 کلارآراد 0111/6 1151/6 056/6 1
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جوامع محلی )مبتنی رزر  ثر ررؤممعیارهاب رراسا  آراد شهرستان عبا  شهرهاب رندبرتبه

آراد، کلارآرزاد شهرهاب عبا ترتیب ره ،دهدنشان می Q ارزش را توجه ره ایااد مراک  تاارب(

  یزانگینم . همچنزینانزدکزردههزاب اول تزا سزو  را کسزب رتبزه اایزداربدر  شهرو سلمان

Qهددیم نشانه ک آمد دسته ر 085/6ررارر را آراد شهرهاب شهرستان عبا  رراب شدهمحاسبه 

  .ترار دارد متوسط حدآراد شهرهاب شهرستان عبا  اایدارب
 

 
 هاآباد، ناشی از ایجاد مگامالبندی پایداری شهرهای شهرستان عباسرتبهنقشه  .2شکل 

 6911یران، سال اعات مرک  آمار ااژوهشگر از اطل بگردآور مأصذ:

 

محیطزی و ، در ارعزاد اتتصزادب، اجتمزاعی، زیسزتاز نظر اثرگذارب ارعاد اایدارب شزهرها

شهر در رتبه سو  آراد در رتبه اول، شهر کلارآراد در رتبه دو  و شهر سلمانکالبدب، شهر عبا 

یعنی  ؛جا شده استهرآراد جارترار دارد و تنها در رعد نهادب است که جایگاه سلمان شهر و کلا

شهر در رتبه دو  و شهر کلارآراد در رتبزه سزو  تزرار آراد در رتبه اول، شهر سلمانشهر عبا 

سزال گذشزته وضزعیت  66آرزاد طزی را توجه ره نظر کارشناسان، عبزا  ،درواتع گرفته است.

شزهر  درب رز ر  هزاثیر این ازروههأتکه تحتداشته است رهترب از لحاظ معیارهاب اایدارب 
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مگامال در این شهر راشد. شهرب مانند نبود تواند یکی از دلایل این موضو  می د.شونایااد می

از  اسزت، شهر که مساحت زیادب از شهر را این کارررب نوین ره صزود اصتصزام دادهسلمان

یر ثأتزتحزت... ارعاد مختلف همچون از رین رفتن مشاغل رومی، اف ایش تیمت زمین، هویزت و

 اند.ها رودهاین مگامال
 

 آباداثرگذاری ابعاد پایداری بر شهرهای شهرستان عباس .11جدول 

 6911، اژوهشهاب صذ: یافتهأم
 بعد اقتصادی بعد اجتماعی بعد کالبدی یطیحمبعد زیست بعد نهادی

 شهر
 امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه

 آرادعبا  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

 شهرسلمان 6 9 6 9 6 9 6 9 16/6 1

 کلارآراد 90/6 1 11/6 1 98/6 1 91/6 1 6 9
 

 هاو پیشنهاد گیرینتیجه. 6

آراد ناشی از ایااد مراک  تازارب اایدارب شهرهاب شهرستان عبا  تحقیق وضعیت این در

محیطزی و اعی، کالبدب، زیسترعد اتتصادب، اجتم ان معیار و  81( در مالر ر  مقیا  )مگا

شزهر آراد، سلمانکارشناسان شهرهاب عبا  نهادب را استفاده از نظرات ساکنان محلی، کسبه و

 .شده استارزیاری  و کلارآراد

آرزاد رراسزا  معیارهزاب اایزدارب شهرهاب شهرستان عبا  رندبرتبهراره نتای  تحقیق در

-آراد، کلارآراد و سزلمانشهرهاب عبا ، نشان دادجوامع محلی )مبتنی رر ایااد مراک  تاارب( 

 میزانگین کسزب کردنزد و اینکزهها رعد از ایااد مگامالول تا سو  اایدارب را هاب اشهر، رتبه

فروشزگاه  61یعنزی ایازاد  ؛ارزیزاری شزده اسزت متوسط حددر آراد شهرستان عبا  اایدارب

ذارب در حد متوسط رر اایدارب شهرهاب آراد، اثرگدر شهرستان عبا مترمررع  566تر از ر ر 

تبزل از احزداث  در مقایسزه رزا)یعنزی میز ان اایزدارب آن را  آراد داشته استشهرستان عبا 

ها، اثرگذارب رراب اایدارب شهرها زیاد در ررصی از ارعاد و شاصص .است( کرده کمها مگامال

که ابگونههر؛ ذارب کم روده استها و ارعاد اثرگثیر مثبت یا منفی( و در ررصی شاصصأ)تروده 

رزین  ،شهر در تمامی ارعاد اایدارب در شرایط نامساعدب ترار گرفته است و درواتعشهر سلمان
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 . ایزن امزررعد نهادب کزه رتبزه دو  را دارد(از غیر ه در رتبه آصر است )ر شدهسه شهر رررسی

رزراب گزردش، صریزد، تبزادل تواند ناشی از مگامال توالما  صاورمیانه راشد کزه فضزایی می

هزاب رعزد اتتصزادب، ایازاد از نظر شاصص فرهنگی، ر هکارب، سرتت و... ایااد کرده است.

ها راعث اف ایش نسبی درآمد، اف ایش نسبتاً زیاد تیمت زمزین و املزاو، افز ایش زیزاد مگامال

ن شهر راعزث که مگامال موجود در ایطوربره ؛اندشده توسعه نسبی گردشگربو  اشتغال زایی

زایی درون و اطراا مگامزال را شده است و اشتغالاف ایش درآمد  ،تبع آنجذب گردشگر و ره

از یزنوا صزام ازجملزه اوشزاو و رهداشزتی و  یکه رعضزابگونهره ؛ره همراه داشته است

هزاب تزدیمی صزود را دلیل کاهش فروش، مغزازهاند، رهآرایشی که از مشاغل تدیمی شهر روده

همچنزین  د.انزهاب درون این ماتمزع تازارب نقزل مکزان کزردهو ره فروشگاه اندکردهتعطیل 

اند که مشزتریان ها را فضاب راز اطراا این ماتمع دایر شدهکافهها و ینوفی ازجمله رستوران

در ایزن شزهر مبلمان شهرب کیفیت  ،از هیاهوب درون شهر دیدن کنند. را توجه ره این موضو 

کزه  اسزت اب همراه رودهسارقههاب این شهر را اف ایش ریزمینرهتر شده و هاب اصیر طی سال

ایزن از نظر رعد اجتمزاعی،  ایااد شده است.مراک  رفاهی و صدماتی اطراا این مراک  طبع، ره

 و راعث کاهش زیاد امنیت، اف ایش زیاد تغییرات فرهنگی، کاهش نسبی کیفیت زندگیمگامال 

توالمزا  صاورمیانزه فضزایی رزراب  ،شزده اسزت. درواتزع اجتماعی زیاد نشاط اف ایش نسبتاً

که ممکن است رزه دزدب، فزروش مزواد  است زنی مارمان و ر هکاران شهر ایااد کردهارسه

علزت حضزور گردشزگران از شزهرهاب علاوه رهشود. ره... منار مخدر، م احمت رراب زنان و

 ختلف رر مرد  رومی ازجمله نو  اوشزشفرهنگی م تأثیراتن از اتومختلف در این محیط نمی

علزت شزلوغی و شود. رزههاب جامعه منار میشدن سنترنگغافل شد که ره کم نو  رفتار و

سزرزندگی و نشزاط جامعزه  ،شزب ادامزه دارددر ایا  تعطیل که تا نیمه ویژهرهازدحا  در شهر 

توسزعه تبزع آن رزا کزه رزه اسزتمکان مناسبی رراب مقصد گردشزگران  و است اف ایش داشته

رراب زندگی نیاز دارند، ولی آرامشی که ساکنان  ،همراه استاف ایش تیمت زمین گردشگرب و 

راعزث تغییزر زیزاد این مراک  تاارب از نظر رعد کالبدب، . ستا ره مرور زمان در ورطه نارودب

طورکزه همزانانزد. روده اً زیاد، اف ایش صدمات رفاهی و مبلمان شهربنسبتها، ترافی  کارررب

هایی رراب صدمات رفاهی و صدماتی در اطراا این مراک  ایااد شده و وسازساصت ،گفته شد
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در  ویژهرزهعلت صطزی رزودن شزهر، اف ایش یافته است. همچنین رهنی  هاب شهر وسازساصت

یارد، ترافی  سنگینی در محدوده تاارب فصول عید و تارستان که تعداد گردشکران اف ایش می

از نظززر  کززرده اسززت.رو ههززا را رززا مشززکلات فراوانززی رورززکززه دسترسززیشززده ایاززاد شززهر 

علزت . رزهشزده اسزتاف ایش تولید زراله  و محیطی، راعث اف ایش زیاد آلودگی یوتیزیست

آلودگی یزوتی در  ،ندهست وآمدها و مردمی که در رفتشلوغی و ازدحا ، یداب روق اتومبیل

و اسزت هاب شهر ره مقدار زیادب افز ایش ایزدا کزرده ید زرالهشهر اف ایش داشته و مقدار تول

شزته مشکلات زیادب را رزه همزراه دا ،ها در این شهرمکان مناسب رراب دفن زراله نبودعلت ره

محزورب نسزبی و راعزث توسزعه متزوازن، ررنامزه نیز از نظر نهزادب این مراک  تاارب  است.

 .انداثررخشی کم شده

 ؛رهتزرین جایگزاه را در شهرسزتان داد )رتبزه اول(اایزدارب می ارعاد آراد در تماشهر عبا 

ها راعث افز ایش زیزاد درآمزد، هاب رعد اتتصادب، ایااد مگامالشاصص لحاظکه از ابگونههر

از  ،زایی، توسعه نسبی گردشزگربتاً زیاد اشتغالباف ایش زیاد تیمت زمین و املاو، اف ایش نس

ی امنیت، اف ایش نسزبی تغیزرات فرهنگزی و کیفیزت زنزدگی، رعد اجتماعی راعث کاهش نسب

هزا، ترافیز  نسزبی، کزارررب نسزبیاز رعد کالبدب راعث تغییر  ،اف ایش نسبی نشاط اجتماعی

محیطی راعزث افز ایش نسزبی زیست لحاظاز  ،اف ایش نسبی صدمات رفاهی و مبلمان شهرب

محزورب و ، افز ایش نسزبی ررنامزهاز نظر نهادب راعث توسعه نسبتاً متزوازن و آلودگی یوتی

 اثررخشی شده است. 

 رقیزه، در ترار داردرتبه سو  در غیر از اینکه در رعد نهادب ه اینکه شهر کلارآراد ردرنهایت 

رنزدب، شهرهاب شهرستان از نظر رتبه ارعاد اایدارب تحقیق جایگاه رینارین را کسب کرده است.

رسزد کزه ظرفیزت ها در این شهرستان ره نظر میشکل صطی شهر .مقادیر ن دی  ره هم دارند

آرزاد کزه مگامزالی در آن اذیرش حام زیاد مشتریان این مراک  تاارب را ندارد و شهر عبزا 

آرزاد، فرهنزگ و سزت. همچنزین در شزهر عبزا ا از این نظر در شزرایط رهتزرب ،وجود ندارد

 دو در مقایسزه رزاترب کارهاب محلی وضعیت رهواند و کسبهاب رومی ریشتر حفظ شدهسنت

می ان اثراتی کزه ایزن فضزاهاب  یکدیگر،ره شهرها  زیاد علت ن دیکیولی ره ،شهر دیگر دارند

هاب تاارب تحولزات این کارررب ،درمامو  رسیار ره هم ن دی  است. ،تاارب رر شهر دارند
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که ل و  توجه رزه اند ولی را اثرات منفی زیادب همراه روده ،اندر رگی را در شهر ره جا گذاشته

هزا در شزهرهاب . درواتع رراب جلوگیرب از اثرات منفی مگامزاللاز  استها در شهر نقش آن

هاب موثر اناا  شزود تزا ری بها راید مطالعات کافی و ررنامهل از رناکردن آنبکوچ  صطی، ت

 شود. رو مشخص رفت از مشکلات ایشراهبردهاب ررون

 آرزادعبزا اایدارب شهرهاب شهرسزتان  وضعیت، شودهاد میقیق ایشنحرا توجه ره نتای  ت

هزاب رعزد اتتصزادب ( از طریزق شزاصصمزال)ناشی از ایااد مراک  تاارب ر ر  مقیا /مگا

اولویت تقویزت  شود ورها، تیمت کالا و صدمات( تقویت ارهج)درآمد، تیمت زمین و مسکن، ا

شزهر، اولویزت دو  رزا یزت اول رزا سزلمانیعنی اولو ؛آمده راشددستهاب رهرراسا  رتبهنی  

هزا نباید از اهمیت سایر شزاصص، استگفتنی آراد راشد. کلارآراد و اولویت رعدب هم را عبا 

 غافل ماند.

 کتابنامه

تدوین چارچوب طراحی شهرب جهت رسط جریان (. 6911اسدیان،  .، مدیرب، ا.، و رفیعیان،  . ) .6
نامزه منتشرنشزده )اایزان مطالعه موردب: مگامال اکباتزان(حرکت مگامال ره فضاب شهرب ایرامون )

 کارشناسی ارشد طراحی شهرب(. دانشگاه آزاد واحد تهران مرک ، ایران.

متزرجم(.  جمزالی، )و. مختلزف هابدیدگاه از اایدار توسعه تعاریف ره نگاهی .(6985) .ز ایتپا ، .1

 .1-66 (،9)1 ،ایران زیستمحیط متخصصان انامن صبرنامه

(. مقایسه رازارهاب شهر اسلامی و مگامزال هزا: ایامزدهاب اجتمزاعی و 6915مانی جاجرمی،  . )ای .9

انامین کنفرانس الگوب اسلامی ایرانی فرهنگی احداث مراک  صرید مدرن غرری رراب شهر اسلامی. 
 .ایشرفت: الگوب اایه ایشرفت

فصلنامه ار تا ر ر  رازار )مگامال(. (. از راز6916آهور، ا.، جاجرمی، و.، نظریان، ا.، و مشیرب، ر. ) .0

 .681 – 605(، 16، )آمایش محیط

(. ارائه الگزویی رزه منظزور تبیزین نقزش 6915رخشی زاده،  .، کردنائی ، ا.، و صداداد حسینی،  . ) .5

 . 6-666، 81، رررسی هاب رازرگانیهاب تاارب در کشور. موفقیت ماتمع
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-تعیین شدت نارراررب زیست محیطزی سزکونتگاه (.6911رریمانی، ا.، و ایغرب لفماانی، م. ) .1

-618(، 61، )ماله جغرافیزا و توسزعههاب روستایی سیستان را اسفاده از مدل ارزیاری چندمعیاره. 

601. 

 از استفاده را اجتماعی اایدارب ارزیاری .(6916) .ترصلو،  .، و رهنمایی،   .،فرهودب، ر .،ا تیمورب، .8

 .91-61، (95)66 ،ایران جغرافیاب انامن فصلنامه .تهران( شهر موردب، فازب )مطالعه منطق

 :هاب تاارب رر حمل و نقل همگانی شهرب )نمونه مزوردبثیر کاررربأت (.6911، ا. )صیاط کلیبر .1
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