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 چکیده

ریزی شهری در نظر پژوهانه در نظام توسععه شعهری اع عوامع عمده فععظ نظام برنامهعدم وجود نگاه آینده

ریزی شهری پژوهی و با رویکرد برنامههای آیندهآینده را در چارچوب مدلرو فروری است تا اع این ،گرفته شده است

ریزی و آینده پژوهی در برنامه با هدف، این پژوهش های پیش رو با حداقع آسیب عبور نمائیم.قابع فهم کرده تا اع چالش

اصفهان و شناخت راهبردهای کلانشهر ریزی شهری های آینعده در حعوعه برنامهمدیریت شهری با رویکرد شناخت چالش

ا در گام اول ب در این تحقیق .نگاشته شده استها اع دیدگاه متخصعصان و مدیران اجرایی اجرایی به منظور کاهش چالش

های چالشعامع به عنوان  11، تعداد و مدل دلفی اجرایی حوعه مدیریت شعهری برگان و کارشعناسعان خنظر  عاده اتفاسع

وامع علی و ع یبندوتحلیع و رتبهمنظور تجزیه ع بهتروش دیم عتبیین گردید. درگام دوم ا آیندهکلیدی شعهر اصعفهان در 

 کارآمد و چهیکپار مدیریت عدم دهد کهع نشان میتتجزیه و تحلیع علی و معلولی دیم عایج حاصع اتفاده شد. نتمعلولی اس

آینده  هایایجاد بحرانتاثیرگذارترین عوامع در ترین و اصلیشهرداری  فروشی اصفهان و تراکم شهر به شعهری، الحاقا 

ه معضلا  با توجه بکارآمدترین راهکارها دلفی شهر اصفهان هستند و در نهایت با استفاده اع نظر خبرگان و استفاده اع مدل 

مهمترین راهبردهای که  دهدنتایج نشان می .بندی شده استرتبهآنتروپی شعانون   تعیین و با اسعتفاده اع مدلمطرح شعده 

 پارچهیک مدیریت استقرار و شعهری مسعائع به یکپارچه دیدگاه و ریزی برنامه رفت اع معضعلا  کلانشعهر اصعفهانبرون

 است. (مردم برای مردم)  مردم مشارکت با ریزینوین و برنامه هایرویکرد با شهری جامع طرح تدوین و تهیه شهری،

 .یمدل دلف، دمیتع فاعی ،شهر اصفهانریزی شهری، برنامه :هاکلیدواژه
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 مقدمه .9

میان  در این .باشدبرانگیز در حوعه آینده مدیریت شهری میریزی شعهری یکی اع مباح  چالشفععظ نظام برنامه

اجماع در عدم کارکرد مناسععب این نظام در میان صععاحب نظران وجود دارد اما در خصععوا راهکار پیشععنهادی نیز 

پژوهانه در نظام توسعععه شععهری اع عوامع عمده فعععظ نظام خورد. عدم وجود نگاه آیندهاختلاف نظر به چشععم می

تر ریزی نیسععت، بلکه آن ه بیشععراه حع صععرفام مبانی برنامه ریزی شععهری در نظر گرفته شععده اسععت در این میان،برنامه

شهر به  .ریزی شعهری و تولید مبانی، در راسعتای ایجاد ساختارهای جدید استمورد نیاع اسعت، بررسعی انتقادی برنامه

گی شهری ندع سععریع  مثابه موجود عنده و پویا اع ابتدای پیدایش دائم در حال تحول اسعت. به تعبیر دیگر، این تحولا  

پژوهی با آینده ، اع سععوی دیگر،اندرا به وجود آورده هاشععهرمرتبط با ها و مسععائع ها، روشاند که مفاهیم، نظریهبوده

رای ب متفاوتی الگوها و فرآیندهای .اسععتگیری سععرعتی شععتابان در حال ارتقای جایگاه خود در فرآیندهای تصععمیم

ها دولتدر  گذاریسعیاستبهتر تضعمینی برای نتایج  توانسعته اسعتپدید آمده اسعت که پژوهی اجرای اثربخش آینده

 مرتبط با مسععائع شهری پژوهیی آیندههادر پی طراحی پروژه پژوهشعگران. این مسعلله سعبب شعده اسعت که باشعند

 .( 5ا. ،1111 ،1.)کوساباشند

ر، مؤثرتر تاع طریق ایجاد محیطی بهتر، مسعاعدتر، سالمریزی شعهری در واقع به دنبال تممین رفاه شعهروندان، برنامه 

های پیشین نیز معطوف به این اهداف بوده است. اما هر یک اع ریزان شعهری در دورهش برنامهلاباشعد. تو دلپذیرتر می

د اند و در حگرفتهآنهعا بعا اسعععتفعاده اع امکعانا  عصعععر خود و میزان شعععناخت اع محیط پیرامونی این اهداف را پی

اند در تحقق اهدافشععان موفق باشععند. اند، توانسععته  جامعه و روعگار خود داشععتهلاهایی که اع آینده و تحوبینیپیش

ریزی برای آینده بر اسععان نیاعهای فعلی و یا کمبودهای خدماتی فعلی، سععرمایه ملی واقعیت امر این اسععت که برنامه

ای ایفای نقش در آینده فععرور  دارد با اتکا به رویکردهای مناسععبی جهت حضععور موفق در جهان آینده نیسععت و بر

و روندهای ناپیوسععته، روندها کلان  آینده بر اسععان لاهای توسعععه و تحوریزی، به طور جدی پیشععرانجدید برنامه

 وبرانگیز کنونی و آینده های جامعه به واکاوی مسععائع چالشها و توانمندیسععناریوسععاعی شععده و متناسععب با قابلیت

ینی، بریزی اع مفاهیم پیشریزی برای حضعععور موفق در آینعده اقدام شعععود. به مفهوم دیگر امروع ادبیا  برنامهبرنعامعه

اش نگاشعت آینده و سعاخت آن اسعت رسیده پژوهی، که وظیفهنگری و کشعظ آینده عبور کرده و به حوعه آیندهآینده

 .  (31 ا. ،1935 مقیمی،)است 

 ذکر شده است:پژوهی آینده موفوعبا  انجام شده علمی اع تحقیقا  شماریبه منظور شناخت بیشتر 

با  "نشعععهر تهرانلانشعععهرها با تاکید بر کلاپژوهی و آینده کآینده"در پژوهشعععی با عنوان ( 1933)حبیبی و جعفری 

اند. شهرها پرداختهلانکاپژوهی و ارتباط آن با موفوع تحلیلی به ارائه تعاریفی اع مفهوم آینده-اسعتفاده اع روش توصعیفی

                                                           
1. Kuosa 
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دهد با توجه به عدم تجربه این موفعوع در کشور، استفاده اع تجارب کشورهای پیشرو در این نتایج بررسعی نشعان می

 .عمینه ناگزیر است

رسعععی به بر "ریزی شعععهریریزی، با تاکید بر برنامهپژوهی رویکردی نوین در برنامهآینده"در مقاله ( 1931)ربانی 

ریزی پژوهی در برنامهیع اسعععتفاده اع آیندهلاپژوهی، دریزی سعععنتی و آیندهپژوهی، تفاوتهای برنامهزی، آینعدهریبرنعامعه

یاری دهد بسپژوهی پرداخته اسعت. نتایج این پژوهش نشعان میریزی در مقابله با آیندههای برنامهشعهری و محدودیت

 .شودپژوهی حع میندهگیری اع آیریزی شهری با بهرههای برنامهاع محدودیت

شععناسععایی عوامع کلیدی مؤثر بر شععکوفایی شععهری با  "( در مقاله خود تحت عنوان1931احدنژاد و همکارنش)

گیری اع تکنیعک تحلیعع اثرا  متقعاطع که یکی اع روشعععهای متداول و مورد پذیرش بعا بهره "نگعاریرویکرد آینعده

رداخته است. نشهر تبریز پلاهای شعکوفایی شهری ککمک به تحلیع مؤلفهافزار مینگاری اسعت، و با اسعتفاده اع نرمآینده

بدین منظور ابتدا با مطالعه اسعناد فرادسعت تمامی عوامع دخیع در توسععه و شعکوفایی شعهری مورد تحلیع و بررسی 

اج شد. های شکوفایی شهری استخرمؤلفه در پنج حوعه  به عنوان شعاخ  13قرار گرفت و با اسعتفاده اع روش دلفی 

اسععتفاده شععده اسععت. در  MICMAC افزارها اع روش تحلیع اثرا  متقابع / سععاختاری به وسععیله نرمبرای تحلیع داده

عامع یاد شععده پا اع بررسععی میزان و چگونگی تمثیرگذاری این عوامع بر یکدیگر و بر وفعععیت  13نهایت اع میان 

ومیر مادران، میزان سواد، نرخ بیکاری، مرگ)عامع کلیدی  15شعهر تبریز با روشعهای مسعتقیم و میرمسعتقیم، لانآینده ک

ومیر کودکان عیر پنج سععال، فععریب ونقع عمومی، اشععتغال عنان، مرگامید به عندگی، مسععکن بادوام، ظرفیت حمع

ترین که بیشعع (بیکاری جوانان و مدارن دولتینشععین، جینی، نرخ فقر، مراکز فرهنگی، آلودگی هوا، خانوارهای حاشععیه

 .نشهر تبریز دارند، انتخاب شدندلاشکوفایی کنقش را در در وفعیت آینده توسعه و 

نگاری دانش عمع آینده "ریزی بلندمد نگاری در برنامهعمع آینده"در پژوهشععی با عنوان ( 1115)1و جارا  1پیتر

ریزی در دو سعععاعمان مرتبط گسعععترش دادند. های همکارانه برنامهرهیافت ریزی بلندمد  اع طریق تحلیعرا در برنامه

ریزی بلندمد  را به عنوان راهبردهای اجرایی در کند تا برنامههای پژوهش به مدیران و پژوهشعععگران کمک مییعافتعه

 .های آینده در حال ظهور در نظر گیرندقالب گزینه

اع  نظام عبار  اسععت"توان آن را به یک نظام تشععععبیه کرد. مدیریت شععععهری، می بعدی بودن چندبا توجه به 

ترکیبی اع اجزا و قسععععععععععمت های مختلظ یک مجموعه که به یکدیگر وابسععته اسععت و روابط متقابع میان آن ها به 

ریزی این برنامه نیزدر متععون مدیریتی،  .(11ا. ،1911 )رسععنی و بیشون، "شععععکع خاصی سعععاعمان یافته است 

ریزی شععععامع رسععیدن بععه اهداف اع پیش تعیین شععده با تصمیما  عقلایی برنامه ت:گونه تعریظ شععععده اسعععع

مدیریت . دنمدیریت شهری انگاشته شععو ریزیریزان شعععهری باید به عنوان قسمتی اع تابع برنامهلذا برنامه ."اسععععت

ریزی شععهری اع جامعیت خاصععی برخوردار اسععت و محتوای آن به نسععبت عمق ارتباطی که با محیط شععهر و و برنامه

                                                           
1. Peter 

2. Jarratt    
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لمی در های مختلظ عسعاکنان آن دارد، بسعیار گسعترده اسعت شعاید کمتر دانشعی را بتوان یافت که این چنین با رشته

امور مربوط به  .ای مسعتقع باشدشعتههای گوناگون بهره بگیرد و در عین حال برای خود رارتباط باشعد و اع تخصع 

ریزی حمع و نقع و طراحی هندسعی شبکه عیر ریزی شعهری اع سعاماندهی ورودی یک مجتمع تا برنامهشعهر و برنامه

های شعهری و اع سعاماندهی یک و احد همسعایگی تا احداک یک شهر جدید، بدلیع تاثیرگذاری بر انسانها و سعاخت

ینده و تاثیر پذیری اع انسععان و رفتارهای او نیاعمند بررسععی موشععکافانه وفععع موجود و محیط پیرامون آنها در حال و آ

دی فرآین»ریزی اع نظر اندیشعععمندان، برنامه. با ابزارهای محک شعععده پژوهش داردها نگریاقعدام به پیش بینی و آینده

 م اجتماعی است که یک سلسلهآگاهانه جهت حع مسعائع موجود و دست یابی به مسیری برای ایجاد دگرگونی در نظا

 ،1931)معصععومی اشععکوری، « کندبینی میها در آینده پیشعملیا  اجرایی منظم و پایش شععده را با توجه به اولویت

 .  (15ا.

 ریزیبرای برنامه قدرتمند رویکردهای و اسععتراتژی اع مبح  جدیدی شععهری، مدیریت در پژوهیآینده تخصعع 

کنند می اسععتراتژیک حمایت مدیریت اع ریزی،برنامه فرایند اع مرحله در هر پژوهان آیند .اسععت کرده ایجاد بلندمد ،

برطرف  در سعععی اسععتراتژیک ریزیبرنامه در مکمع بعدی عنوان به پژوهیآینده .(11ا. ،1110 ،انو همکار 1)لوکان

 دارد محیطی عیسعت هایدمدمه داشعتن نظر در با اجتماعی توسععه اقتصععادی، رشعد تحقق و موجود هایچالش نمودن

اند. هر کدام اع این پژوهی هر دو اصععولا به آینده مرتبطریزی شععهری و آیندهبرنامه .(09ا. ،1113 و همکاران، 1)گربر

پرداعند که نتایج این موفعععوعا  پی یده و نامشعععخ  انگیز میدو فعالیت به موفعععوعا  مبهم، چندوجهی و بح 

های خاا خود که های پی یده ارائه و مهار گیری اع روشپژوهی با وجود بهرهآیندهریزی شعععهری و اسعععت. برنامه

کنندگان و سعاعی دامنه گسعترده اع فنون، مشارکتشعناختی در متعادلهای روشبرآمده اع شعیوه عمع آنها و دشعواری

  .(15.ا ،1111 ،0و کراوچک 9)رادکلیظباشند های نگرش متفاو  به آینده میها است. دارای شیوهنگرش

و ( 91ا. ،1110 )کوسععا، راهبردی پژوهیآینده پژوهی مشععارکتی،آینده رهیافت سععه در توانمی را پژوهیآینده

پژوهی پژوهی راهبردی با آیندههآیند. در این میان، نمود بندیطبقه  (11ا. ،1111 ،5)روهربرک سععاعمانی پژوهیآینده

 های فردی یا ساعمانی به منظور درکدیگر فرایندی اسعت که طی آن توانایی مرتبط اسعت. به عبار راهبردی مسعائع 

ها، منابع و روابط علت و معلول مرتبط ها، محرکهای مسعیر، پیشرانهای در حال ظهور، وابسعتگیخطرا  و فرصعت

آن در  کند تواناییا میپژوهی جدپژوهی راهبردی را اع انواع دیگر آیندهیابد. آن ه آیندهبعا تصعععمیمعا  گزینه بهبود می

 )کوسا، باشعدمیبه منظور تعریظ شعرایط مبارعه و تعیین اینکه وارد مبارعه شعود یا خیر  (بزرگ)های کمک به سعاعمان

 (  11، ا.1115

                                                           
1. Lucas 

2. Gerber 

3. Ratciff 

4. krawczyk 

5. Rohrbeck 
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دلیع محدودیتهای قرار دارد و بهمرکزی در ناحیه بعنوان یک کلانشععهر شععهر اصععفهان اعجمله شععهرهایی اسععت که 

لذا تحقیق حافر به دنبال حع این مسلله است  .معضعلا  بسعیاری در عمینه شعهر روبرو شعده اسعتفراوان، امروعه با 

های اسععاسععی کلانشععهر اصععفهان را روشععن نماید. هدف این تحقیق، تعیین رابطه علی و نگر چالشکه، با دیدگاه آینده

 شععده  به کمک روش ترکیبی و رتبه بندی راهبردهای اجرایی تبیینشععهر اصععفهان های اسععاسععی معلولی بین چالش

 .باشدیو آنتروپی شانون م 1، دلفی1دمیتع

 لوژیمتد .5

و  اسععنادی هایروش تلفیق اسععان بر اطلاعا  آوری جمع و بوده کاربردی هدف، دید اع رو پیش پژوهش

 متخصععصععانو  کارشععناسععان نظرا  تحلیع، و تجزیه هایداده اصععلی مبنای و منبع .اسععت شععده انجام میدانی مطالعا 

 کاربردی، و ی صحیحنتیجه به یابیدست اساسی راه رسید نظر به پژوهش، ادبیا  و موفعوع ماهیت به توجه با .اسعت

   .است عمینه این در متخصصان و کارشناسان نظرا  اع استفاده

  روش دلفی  .9 .5

یری و گکاربردهای آن )تصعععمیمبینی در تکنیک دلفی، نسعععبت به سعععایر نگری و پیشکه کاربرد آیندهیی آنجعااع 

آوری گروهی اطلاعا ، تعیین اولویت، ها، جمعافزایش اثربخشععی آن، قضععاو ، تسععهیع حع مسععاله، تعیین سععیاسععت

بعا اسعععتفاده اع تکنیک دلفی اع نظرا   در این پژوهش تر اسعععت. بنعابراینگعذاری، نیعاع سعععنجی و ...( مقعدمهعدف

تعیین  شهر اصفهان واست تا به بررسی معضلا  کلان شدهاستفاده  های مختلظ شعهری( حوعهتخصعصعین)خبرگان م

عا  در طی لارایندی سعععاختارمند جهت گردآوری اطف تکنیعک دلفیرفعت اع معضعععلعا  بپرداعد. راهیردهعای برون

ها سعی در پاسخ درحالی که اکثر پیمایش. (1110حبیبی و دیگران، )راندهای متوالی و در نهایت اجماع گروهی اسعت 

در  .(513ا. ،1110 ،9)کندی دهدتواند/ چه باید باشعدد پاسخ میبه سعؤال چه هسعتد دارند، دلفی به سعؤال چه می

ننده کصعه نتایج توسط هماهن لاکننده گردآوری شعده و سعپا ختکنیک دلفی، دیدگاه خبرگان توسعط یک هماهن 

دیدگاه خود را تعدیع  نتایج مرحله قبع مجددامصععه لاسععپا افراد براسععان خ .شععوددر اختیار دیگر اعضععا قرار داده می

کنند. در نهایت پا اع رسععیدن به یک اجماع کلی، نتایج در قالب یک گزارش آماری مطرح شععده و کرده و مطرح می

ها در عمع، روش دلفی یک سری اع پرسشنامه (.55ا. ،1115 و همکاران، 0)کوان شودمی گیری استفادهبرای تصعمیم

ای است که تلاش دارد به اتفاق نظر میان یک گروه اع افراد متخص  های متوالی به همراه باعخورد کنترل شعدهیا دوره

نفر  11در این پژوهش متخصصان شامع . (11.ا ،1111 در باره یک موفعوع خاا دست یابد )سرلک و همکاران،

                                                           
1. DEMATEL 

2. Delfi 
3. Kennedy 

4. Cowan  
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هر در شهای مختلظ مدیریت شهری در عمینهدانشگاهی و متخصصان سته بهای واداری و ساعمانشعهراع کارشعناسعان 

 ( نشان داده شده است.1در شکع شماره )روش دلفی مراحع انجام  بودند. اصفهان

 

 

 

 

   

 

        

 

 

 

 

 

 

 مراحل مدل دلفی  .9شکل

 

 مدل دیمتل فازی . 5. 5

 با عوامع بین سلسله مراتب و کشعظ دیمتع روش اع اسعتفاده با مذکور عوامع متقابع هایدر مرحله دوم، وابسعتگی

 و فعع و مسععتقیم تمثیرا  سععطوح ترتیب بدین. شععودمی شععناسععایی خبرگان قضععاو  و عوجی هایمقایسععه به توجه

 این در شععده اسععت.ها ها در چالشها و معلولعلت انتخاب موجب نهایت در و شععده و فاعی کمی هاشلچا انفعالا 

 که ترتیب این به .شودمی جدیدی شرایط در دیمتع تکنیک ارائه موجب اطمینان عدم شعرایط در گیریتصعمیم پژوهش

 عبانی، متغیرهای اع اسعععتفاده با که گرددمی ارائه خاکسعععتری دیمتع روش ها،داده بودن ایباعه ماهیت به توجه بعا

 .کندمی آسان اطمینان عدم شرایط در را گیریتصمیم

 :( گام های عیر را برای انجام روش دیمتع فاعی ارائه دادند1113) 1و وو 1لین

 تشکیع گروه خبرگان به منظور جمع آوری دانش گروهی آنها برای حع مسلله گام اول:

                                                           
1. Lin 

2. Woo 

 هادریافت نظر خبرگان و تجریه و تحلیل آن

 هاانتخاب خبرگان و تشریح مساله برای آن

 ارسال آن به خبرگانتهیه پرسشنامه و 

 ها و اعلام توافقاتطبقه بندی پرسش

آیا اجماع به خوبی 

 صورت گرفته

 است.

 خیر

 بلی 
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های عبانی: در این گام با اسعععتفاده اع نظرا  تعیین معیعارهعای مورد ارعیعابی و هم نین طراحی مقیان گاام دوم:

 شده است.های پژوهش شناسایی خبرگان عوامع و شاخ 

آمده اسععت. اعداد فاعی  (1شععماره)های عبانی مورد اسععتفاده در این روش و مقادیر متناظر با آنها در جدول مقیان

 .این پژوهش اع نوع فاعی مثلثی هستندمورد استفاده در 

 

 عبارات زبانی مورد استفاده و اعداد فازی متناظر .9جدول 

 عبارات زبانی معادل قطعی اعداد فازی مثلثی

 (No) بدون تاثیر 1 (8 ,8 ,52/8)

 (VL) تاثیر خیلی کم 1 (8 ,52/8 ,2/8)

 (L) تاثیر کم 1 (52/8 ,2/8 ,52/8)

 (H) تاثیر عیاد 9 (2/8 ,52/8 ,9)

 (VH) تاثیر خیلی عیاد 0 (52/8 ,9 ,9)

 (1111،و همکاران 1ممخذ: )شیه

 

 .آوری نظرا  خبرگانایجاد ماتریا فاعی ارتباط مستقیم اولیه با جمع گام سوم:

آنها  ،دوخواسععته شععها را در یک ماتریا مربعی قرار داده و اع خبرگان گیری روابط بین معیارها باید آنبرای انداعه

ثیرشععان بر یکدیگر با هم مقایسععه کنند. در این نظرسععنجی، خبرگان نظرا  مرا به صععور  عوجی و بر اسععان میزان ت

ماتریا فاعی  p خبره داشععته باشععیم  p معیار و n بیان خواهند کرد. با فرض اینکه به تعداد 1خود را بر اسععان جدول 

 .با اعداد فاعی مثلثی به عنوان عناصر آن خواهند بودداریم، که هر یک متناظر با نظرا  یک خبره همراه 

 .نرمال ساعی ماتریا فاعی ارتباط مستقیم گام چهارم:

بع اهای معیارها به معیارهای قسعععاعی برای تبدیع مقیانبدین منظور، اع تبدیع مقیان خطی به عنوان فرمول نرمال

 شده است.استفاده  مقایسه

 
 

 

 محاسبه ماتریا فاعی ارتباط کع.  گام پنجم:

                                                           
1. Shieh 
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و در انتها ماتریا  شععدهکم  I و سععپا آن اع ماتریا می شععوددر این گام ابتدا معکون ماتریا نرمال محاسععبه 

 .می گرددنرمال در ماتریا حاصع فرب 

 

 .ایجاد و تجزیه و تحلیع نمودار علی گام ششم:

. شودمیاع ماتریا فاعی محاسعبه  (Ri) ر هر سعتونو جمع عناصع (Di) بدین منظور، ابتدا جمع عناصعر هر سعطر

. برای ترسیم نمودار علی باید مانند روش دیمتع قطعی، این دو آیدمیبه دسعت  D-R و  D+R سعپا به راحتی مقادیر

 شده است.استفاده  CFCS در اینجا برای میرفاعی ساعی این دو مقدار اع روش .کردمقدار را میر فاعی 

. در این دسععتگاه، محور طولی شععده اسععتسععاعی اعداد، یک دسععتگاه مختصععا  دکارتی ترسععیم بعد اع میر فعال

 .باشدمحور عرفی می D-R را نشان داده و D+R  مقادیر

بردار افقی در دسعتگاه مختصعا ، میزان تاثیر و تاثر عامع مورد نظر در سعیستم است. به عبار  دیگر، هر ، بنابراین

بردار عمودی دستگاه  .بیشعتر باشعد، آن عامع تعامع بیشعتری با سعایر عوامع سیستم داردمقدار برای یک عامع  چه این

دهد. به طور کلی اگر این مقدار برای یک عامع مثبت باشععد، یک مختصععا ، قدر  تاثیرگذاری هر عامع را نشععان می

 .شودمتغیر علی محسوب شده و اگر منفی باشد، یک متغیر معلول محسوب می

  آنتروپی شانونندهی وزروش . 9. 5

های یک باشععد. وقتی که دادهآنتروپی یک مفهوم بسععیار با اهمیت در علوم اجتماعی، فیزیکی و تلوری اطلاعا  می

د. ایده ها اسععتفاده کرتوان اع روش آنتروپی برای ارعیابی وعنگیری به طور کامع مشععخ  باشععد، میماتریا تصععمیم

در مقادیر یک شععاخ  بیشععتر باشععد، آن شععاخ  اع اهمیت بیشععتری  روش فوق، این اسععت که هرچه پراکندگی

بیان  iPآنتروپی در نظریه اطلاعا ، یک معیار عدم اطمینان اسعععت که با توعیع احتمال مشعععخ   برخوردار اسعععت.

 شود.می

 بیان شده است: ( توسط شانون، به صور  عیرiEگیری این عدم اطمینان )انداعه

 :1رابطه 

  ][=,,,=
1=21 ii

n

ini pLnPkPPPSE                                                            
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k کهمقداری ثابت اسععت و به منظور اینiE شععود.بین صععفر و یک باشععد، اعمال میEاع توعیع احتمالiP  بر

با یکدیگر )یعنی iPاسععان مکانیزم آماری، محاسععبه شععده و مقدار آن در صععور  تسععاوی
n

1
=iP ماکزیمم مقدار ،)

 شود:ممکن خواهد بود که بدین صور  محاسبه می

 :1رابطه 

n
Lnk

n

n

n
Lnk

n
Ln

nn
Ln

nn
Ln

n
k

i
PLn

i
Pn

i
k

1
=

1
=

111111
=

1=




























                  

k شود:به عنوان مقدار ثابت، به صور  عیر محاسبه می 

 :9رابطه 

)(

1
=

mLn
k                                                                                                 

رود. ار میرعیابی آن به کتواند به عنوان معیار برای ا، حاوی اطلاعاتی اسعت که آنتروپی می"گیریماتریا تصعمیم"

 گیری، به صور  عیر است.کنید که ماتریا تصمیمفرض 

 

 هانظرات تصمیم گیرندگان درباره شاخص .5جدول

Cn … C2 C1 
 شاخص

 افراد

a1n … a12 a11 N1 

a2n … a22 a21 N2 

⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮ 
amn … am2 am1 Nm 

Wn … W2 W1 Wj 

 (1111و همکاران، 1لی)ممخذ: 
 

jaiنظر فرد :i  اُم درباره شاخj است.  اُم 

 شود:به صور  عیر محاسبه میijPبا استفاده اع این ماتریا، 

j

j

jP

i

m

1=i

i

i

a

a
=


     ;   ji,  رابطه 0:                                                                                        

 شود: ( به صور  عیر محاسبه می𝐸𝑗اُم ) jو آنتروپی شاخ  

][=
1= ijij

m

ij PLnPkE    ;  j   رابطه 5:                                                                                           

، کند که شاخ  مربوطه، بیان میj ( اع اطلاعا  به دسعت آمده برای شاخ jdی انحراف)عدم اطمینان یا درجه

( به صعععور  عیر به jdدهد. مقدار )گیرنده قرار میدر اختیار تصعععمیم گیری،چه میزان اطلاعا  مفید برای تصعععمیم

 آید:دست می

                                                           
1. Lee 
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jj E1= d    ;    j   رابطه 1:                                                                                          

 آید: دست میبه صور  عیر به jwسپا مقدار وعن 

j

n

1=j

j

j

d

d
=


w    ;  j  رابطه1:                                                                                          

دهی مشعخ  مثعگیرنده اع قبع، وعناگر تصعمیم
j

   را برای شاخj  در نظر گرفته باشد، در این صور  وعن

تعدیع شده)
j

wشود:(، به شرح عیر محاسبه می 

jj

n

j

jj

j

w

w
w








1=

= ;    ∀𝑗                                                                                      :3 رابطه  

دهی مشعخصعی )، اع قبع وعنپژوهشدر این 
j

در نظر گرفته نشده است، بنابراین محاسبه اوعان تعدیع شده )   

(
j

w.منتفی است ) 

 هایافته .9

 در کلانشهر اصفهان هاو رابطه علی و معلولی چالش های اجماع یافتهچالش .9. 9

 کننده مهمترین معضععلا  کلانشععهرهای شععرکتاسععتفاده اع نتایج دلفی و اجماع نظرا  متخصععصععان پانعابتدا با 

 ، (9شماره) معضع آینده کلانشهر اصفهان اجماع نظر داشتند که در جدول  11متخصصان در  .اصعفهان شعناسعایی شعد

ل ده اع نظر متخصصان و مدبیان شعده اسعت. هر معضعع با یک علامت اختصعاری معرفی شعده است و سپا با استفا

به منظور خلاصعه شدن تنها جدول  های کلانشعهر اصعفهان تعیین شعده اسعت.دیمتع فاعی رابطه علی و معلولی چالش

 توسط خبرگان ذکر شده است. ها چالشمقایسا  عوجی 

 

 اجماع یافته از دیدگاه متخصصان هایچالش  .9جدول

 عنوان علامت اختصاری شماره

1 1C و کمبود منابع آبی خشکسالی 

1 2C آلودگی هوا و ریزگردها 

9 3C بحران عاینده رود 

0 4C توسعه نامتناسب شهری 

5 5C  مهاجر 

1 6C افزایش جمعیت و تراکم نامتواعن جمعیت 

1 7C آلودگی های عیست محیطی 

3 8C الحاقا  به شهر اصفهان 

3 9C فرونشست 

11 10C کنندهوجود صنایع آب بر و آلوده 

11 11C معضلا  ترافیکی 
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 عنوان علامت اختصاری شماره

11 12C حاشیه نشینی 

19 13C بافت فرسوده 

10 14C عدم مشارکت اجتماعی 

15 15C تراکم فروشی شهرداری 

11 16C عدم مدیریت یکپارچه و کارآمد شهری 

 (1931های پژوهش،ممخذ: )یافته

 

D̃i)   هامرحله بعدی میزان اهمیت شعاخ  + R̃i  ( و رابطه بین معیارها )D̃i − R̃iگردد. اگر ( مشخ  می

D̃i − R̃i > D̃iباشععد معیار مربوطه اثرگذار و اگر   0 − R̃i < ، (1)باشععد معیار مربوطه اثرپذیر اسععت. جدول 0

D̃i + R̃i  وD̃i − R̃i و تاس امعع روهگ به قمتعل ، ععام آن باشد مثبتحاصع  ردیگ عبارتی به دهد.را نشعان می 

شده  قطعیاعداد  0جدول . (5،ا1،2017و کائو 1سان ) تاسع معلول گروه به قمتعل ، ععام آن شعد،اب منفی اگر

 دهد.را نشان میها میزان اهمیت و تاثیرگذاری چالش

 

 ) اعدادقطعی( هاچالشاهمیت وتأثیرگذاری  .0 جدول

(�̃�𝒊 − �̃�𝒊)
𝒅𝒆𝒇 (�̃�𝒊 + �̃�𝒊)

𝒅𝒆𝒇 معیار 

 1معیار  13/1 15/1

 1معیار  95/9 11/1-

 9معیار  15/9 90/1-

 0معیار  51/9 11/1

 5معیار  0/10 11/1

 1معیار  13/9 15/1

 1معیار  01/9 19/1-

 3معیار  11/9 1

 3معیار  99/1 11/1-

 11معیار  13/1 55/1

 11معیار  10/9 59/1-

 11معیار  39/9 13/1-

 19معیار  01/9 05/1-

 10معیار  13/0 11/1

 15معیار  10/9 13/1

 11معیار  01/9 19/1

 (1931های پژوهش،ممخذ: )یافته

                                                           
1. Song 

2. Cao 
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دهد. محور افقی نمودار اهمیت میزان اهمیت و تمثیرگذاری و تمثیرپذیری بین معیارها را نشععان می ،1 شععکع

 دهد.معیارها و محور عمودی تمثیرگذاری یا تمثیرپذیری معیارها را نشان می

 

 
 هاچالشروابط و اهمیت نمودار  .5شکل

 

 بر اساس روابط تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هاچالش لویت بندیا.  2 جدول

�̃�𝒊) نوع − �̃�𝒊)
𝒅𝒆𝒇 

 

 اساس بر بندی اولویت

 گذاری اثر شدت

 سیستم در خالص

 
(�̃�𝒊 − �̃�𝒊)

𝒅𝒆𝒇 
 

 اولویت بندی بر اساس

 سیستم در خالص اثر پذیری
ای

ره
عیا

م
 

ذار
رگ

اثی
ت

 (𝑫
𝒊
−
𝑹
𝒊)
𝒅
𝒆
𝒇
>
𝟎

 

19/1 
مدیریت یکپارچه و کارآمد عدم 

 شهری

ذیر
یرپ
ا ث
ی ت
رها
عیا
م

 (𝐷
𝑖
−
𝑅
𝑖)
𝑑
𝑒
𝑓
<
0

 

- 13/1  حاشیه نشینی 

- الحاقا  به شهر اصفهان 1 90/1  بحران عاینده رود 

- تراکم فروشی شهرداری 13/1 05/1  بافت فرسوده 

55/1 
وجود صنایع آب بر و آلوده 

 کننده
- 59/1  معضلا  ترافیکی 

- نامتناسب شهریتوسعه  11/1 11/1  فرونشست 

15/1 
افزایش جمعیت و تراکم 

 نامتواعن جمعیت
- 11/1  آلودگی هوا و ریزگردها 

- عدم مشارکت اجتماعی 11/1 19/1  آلودگی های عیست محیطی 

   خشکسالی و کمبود منابع آبی 15/1

   مهاجر  11/1

 (1931های پژوهش،ممخذ: )یافته
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 هاچالش تاثیرگذاری و تاثیرپذیرینمودار  .9شکل

 

چالش شععناخته شععده،  11اع میان  ،دهدنشععان می( 5( و )0) شععماره ولاو جد (9( و )1) هایکه شععکع طورهمان

 صنایع وجود شهرداری، فروشیتراکم اصعفهان، شعهر به الحاقا  شعهری، کارآمد و یکپارچه مدیریت عدمهای چالش

 ،اعیاجتم مشععارکت عدم ،جمعیت نامتواعن تراکم و جمعیت افزایش ،شععهری نامتناسععب توسعععه کننده،آلوده و بر آب

های اع چالش و بطور قطعاند های علی قرار گرفتهدسعععته چالش  در ،مهاجر و   آبی منابع کمبود و خشعععکسعععالی

 تاثیرگذار هستند.

، شععسععتفرون ،ترافیکی معضععلا  ،فرسععوده بافت رود،عاینده بحران نشععینی،دهد که حاشععیهنتایج نهایی نشععان می

اع  بطور قطع اند کههای معلول قرار گرفتهدر دسعععته چالش محیطیعیسعععت هایآلودگیو  ریزگردهعا و هوا آلودگی

 یرپذیر هستند.مثهای تچالش

 با(  C16) عدم مدیریت یکپارچه و کارآمد شعععهری دهد که چالشنشعععان می ، (9)نمودارو ( 5)نتعایج جدول 

 عبار  به. است چالش تمثیرگذارترینD-R (19/1  )این چالش با مقدار  و هستند نمودار بالای قسعمت مقدار بیشعترین

 .  ها استساع سایر چالشچالش عمینه این دیگر

 تمثیرپذیر افزایش یافته و هایچالشتمثیرگذار بیشعععتر باشعععد، دامنه شعععمول آن بر  هایچالش D-Rهر چعه مقدار 

ه دست آمده، بندی برتبه دارد. این به آن معناسعت که هاچالشبیشعتری بر کنترل سعایر  صعحیح آن اثر بهتر و مدیریت
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ر تمثیرگذار با امتیاع بالات هایچالشو اولویت را به های شعهری است چالش ریزی شعهریبرنامهراهنمای مناسعبی برای 

 دهد. اختصاا می

 است های کلانشهر اصفهانبحران در اصعلی مسعللهاسعت و   عامع پذیرترینتمثیر( C8) محیطیهای عیسعتآلودگی

 حع شود. تواندمی عوامع سایر توسط که

 و دندار دیگر عوامع با عیادی معمت (C12) نشععینیو حاشععیه( C14)مشععارکت اجتماعی " (C5) مهاجر " عامع

 است. هاچالش بین در عیادی اهمیت دارای

آوری شده آینده کلانشهر اصفهان جمعهای شلمعضعلا  و چا کارهای حعدر مرحله پایانی اجماع در مهمترین راه

 و ذکر شده است.

 راهبردها با آنتروپی شانون دهی و وزنراهبردهای اجماع یافته  .5. 9

های شعععرکت کننده مهمترین راهبردهای در نهایت با اسعععتفاده اع نتایج دلفی و اجماع نظرا  متخصعععصعععان پانع

کلانشهر اصفهان  ا معضلراهبرد جهت حع  15رفت اع معضعلا  کلانشعهر اصعفهان شناسایی شد متخصصان در برون

اختصاری معرفی شده است و سپا با  با یک علامت راهبردبیان شعده است. هر  (1)اجماع نظر داشعتند که در جدول 

راهبردها بصععور  کلی اع قبیع ده اسععت. شععدهی راهبردها وعن آنتروپی شععانون اسععتفاده اع نظر متخصععصععان و مدل

 مردم مشععارکت با ریزیشععهری، برنامه یکپارچه مدیریت اسععتقرار و شععهری مسععائع به یکپارچه دیدگاه و ریزیبرنامه

 با ناصعفها کلانشعهر راهبردیبرنامه تدویننوین و  های رویکرد با شعهری جامع طرح تدوین و ، تهیه(مردم برای مردم)

 و دوینکننده، ت آلوده و بر آب صنایع برای محدودیت ایجادو یا بصعور  موفععی اع قبیع موجود  وفععیت به توجه

و  هفرسود های بافت ارتقاء و ساماندهی، اصفهان شهر های ویژگی و هویت به توجه با سعاع و سعاخت الگوی طراحی

 بر و آلوده کننده است.آب ی صنایعت براایجاد محدودی

 

 اجماع یافته از دیدگاه متخصصان  راهبردهای .0جدول

 علامت اختصار راهبردها ردیف

 S1 کننده  آلوده و بر آب صنایع برای محدودیت ایجاد 1

 S2 اصفهان شهر های ویژگی و هویت به توجه با ساع و ساخت الگوی طراحی و تدوین 1
 S3 فرسوده های بافت ارتقاء و ساماندهی 9
 S4 شهری  یکپارچه مدیریت استقرار و شهری مسائع به یکپارچه دیدگاه و ریزی برنامه 0

 S5 عمومی نقع و حمع گسترش و شهر نیاع به توجه با عمومی نقع و حمع جامع برنامه یک استقرار 5
 S6 (مردم برای مردم)  مردم مشارکت با ریزی برنامه 1
 S7 عیست محیط حفظ رویکرد با آمایش های طرح تدوین و تهیه 1
 S8 کارشناسان و شهروندان توسط ها پروژه ارعیابی لزوم 3
 S9 شهری  های طرح در خصوصی بخش مشارکت 3
 S10 شهری های طرح در جمعیت رشد الگوی به توجه 11
 S11 مهاجر  اع جلوگیری منظور به اطراف جمعیت کم شهرهای و روستاها در کار و کسب رونق 11
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 علامت اختصار راهبردها ردیف

 S12 نوین های رویکرد با شهری جامع طرح تدوین و تهیه 11
 S13 موجود وفعیت به توجه با اصفهان کلانشهر راهبردیبرنامه تدوین 19
 S14 جامعه فرهنگی و اجتماعی تضادهای کاهش و شهر فرهنگی و اجتماعی مسائع حع 10

15 
 ساماندهی و اصفهان شهر به مهاجر  اع جلوگیری راهکارهای و مهاجر  وپیامدهای عوامع مطالعه

 شهری سیار جمعیت مطالعه
S15 

 (1931های پژوهش،ممخذ: )یافته

 

دهد دهد چنان ه نتایج نهایی نشععان می( وعن نهایی راهبردها با آنتروپی شععانون را نشععان می0( و شععکع )1جدول)

 دیدگاه و ریزیدارای بیشععترین اهمیت اع دید متخصععصععان اسععت برنامه S9و  S4   ،S12   ،S6  ،S10هایراهبرد

، نوین ایه رویکرد با شهری جامع طرح تدوین و تهیه، شهری یکپارچه مدیریت استقرار و شعهری مسعائع به یکپارچه

 بخش شارکتو م شهری هایطرح در جمعیت رشد الگوی به توجه، (مردم برای مردم)  مردم مشعارکت با ریزیبرنامه

 .پنج راهبرد اصلی اع دید کارشناسان و متخصصان است شهری های طرح در خصوصی
 

 اجماع یافته از دیدگاه متخصصان وزن نهایی راهبردهای  .5جدول
 ردیف راهبردها (Ej) آنتروپی مقدار (dj)  اطمینان عدم مقدار (Wj)  راهبرد وزن رتبه 

19    S1 

10    S2 

15    S3 

1    S4 

11    S5 

9    S6 

11    S7 

1    S8 

5    S9 

0    S10 

3    S11 

1    S12 

3    S13 

1    S14 

11    S15 

 (1931های پژوهش،ممخذ: )یافته
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 نمودار اوزان نهایی راهبردهای اجماع یافته  .0شکل

 بحث  .0

محصععول بشععر، در طول تاریخ فرایند تکاملی خود را پیموده اسععت و با موفععوعا  و ترین شععهر به عنوان پی یده

دگی به دلیع گسععترو اسععت  ریزی آن شععدهرو بوده و این امر منجر به دشععواری برنامه  پی یده و متنوعی روبهلامشعک

 مدیریت شععهری جدید  لاابعاد و تغییر در ماهیت مسععائع شععهری و پی یدگی این مسععائع و متناسععب با این تحو

امروعه علم و هنر آینده پژوهی  . طللبد. این مدیریت شعامع برخوردی نوین با مسعلله مدیریت مناطق شعهری استمی

چنین تغییر نگرشععی را برای ما فراهم نموده تا بتوان با بکارگیری رویکردهای نوین متناسععب با این نگرش با مسععائع و 

وهی شامع احتمال نگرش به آینده در سطوح مختلظ به منظور درک بهتر تغییرا  پژمشعکلا  شهری مقابله کرد. آینده

انیم، اما دبین انسعان، جامعه و محیط آنها اسعت، شعاید مهمترین دلیع استفاده اع آینده پژوهی، کمک به تعیین آن ه نمی

هبردی با مسععائع راهبردی مرتبط پژوهی راآینده د.رتری اتخاذ کتصععمیما  هوشععمندانه بدانیم، می باشععد تا بتوانباید 

ه ک یابدهای فردی یا سعععاعمانی برای درک خطرا  در حال ظهور افزایش میبوده و فرایندی اسعععت که طی آن توانایی

ریزی شهری کلانشهر اصفهان و شناخت راهبردهای های آینععععده در حععععوعه برنامهشناخت چالش در این پژوهش به

ردهای راهبدستیابی به . شعده است  پرداختهاع دیدگاه متخصعصعان و مدیران اجرایی ها اجرایی به منظور کاهش چالش

 هایشععناخت معضععلا  و چالش اصععفهان، نیاعمند کلانشععهرپژوهی در مبتنی بر آینده رفت اع معضععلا  شععهریبرون

 با اسععتفاده اعپژوهی آیندهاهبردهای رها و چالشاولین گام شععناخت اصععفهان میباشععد. بدین منظور  موجود کلانشععهر

در پنع متشععکع اع خبرگان که در این تحقیق نظرا  کارشععناسععان و متخصععصععان فعال در محدوده مورد مطالعه اسععت 

S1 0.023؛

S2 0.015؛

S3 0.008؛
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S5 0.035؛
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ج این نتای بندی شده است.و راهبردها وعندهی و رتبهکلانشعهر اصعفهان مهمترین معضعلا  تشعریح و بررسعی شعد و 

چالش  این و اسععت چالش تمثیرگذارترین رچه و کارآمد شععهریعدم مدیریت یکپا که چالش دهدمیپژوهش نشععان 

مدیریت هماهن  اهمیت به نیز (  1933نژاد و فععرابی )جمالیدر همین چارچوب،  ها اسععت.سععاع سععایر چالشعمینه

های توسعه اجتماعی، رشد اقتصادی و مفهوم مدیریت هماهن ، یک نوع نگاه یکپارچه اع نقش .انداشعاره کردهشعهری 

های ای نیاع به روشهای سععرمایهدهد و برای رسععیدن به توسعععه پایدار و حفظ ذخیرهمحیط عیسععت ارائه میحفظ 

نوین  های رویکرد با شعععهری جامع طرح تدویندومین راهبرد  .نمایدمدیریتی یکپارچه و ارتقادهنده را توصعععیه می

  گعسعتعرده سعیعاسعی، لاوجععععود تعحعودهد که با نیز نشان می( 1930) صرافی و همکارانشنتایج مطالعا  ، است

عمومی، وفعیت اقعععتعععصعععادی، اجعععتعععمعععاععععی و تکنولوژیکی در کشور و به تبع آن افزایش سطح آگاهی و دانش

های شهری هم نان بر همان سبک و سیاق ریعععزی شهری در ایععععععران تغییر چندانی نکرده است و طرحبعععرنعععامعععه

ا ر دیتواند تردیدهای جدیهای شعهری اجرا شعده در کشور مینگاهی گذرا به باعخورد طرح شعوند.گذشعته تهیه می

 مردم شارکتم با ریزیبرنامهسعومین راهبرد موثر شعناخته شده .ریزی ایجاد کندنسعبت به روش کنونی و سعنتی برنامه

ابطة مسععتقیم و معنعععاداری میعان که ر( مطابقت دارد، 1931) مطالعا  حسینی و همکارانشاست که با نتایج مطالعا  

ت جامعی .کندرا تایید میمشعععارکت شعععهروندان در مدیریت توسعة شهر و بهبود سعععطح پایعععداری توسععععة شعععهر 

این  های شهر اصفهان است و تنها برایمعضعلا  شعناسایی شده و راهبردهای تبیین شده با توجه به ویژگی فضعای  و

 .شهر قابع بررسی و اجرا است

 گیرینتیجه .2

ریزی و مدیریت شهری با رویکرد شناخت چالشهای آینعععده در حعععوعه این پژوهش، آینده پژوهی در برنامههدف 

ها اع دیدگاه متخصصان و ریزی شعهری کلانشعهر اصعفهان و شناخت راهبردهای اجرایی به منظور کاهش چالشبرنامه

با مدل علت و   هامبنای آنالیز چالش و دیمیتع فاعی وش دلفعععععیبا اسععتفاده اع ر در این مقالهاسععت. مدیران اجرایی 

 هب شهری، الحاقا  کارآمد و یکپارچه مدیریت عدمدهد، نتایج نشان می شده است.بععععه این موفعوع پرداخته معلولی 

فهان اصهای آینده شهر ترین و تاثیرگذارترین عوامع در ایجاد بحرانشعهرداری اصعلی فروشعی اصعفهان و تراکم شعهر

کارآمدترین راهکارها با توجه به معضععلا  ،فاعیدر نهایت با اسععتفاده اع نظر خبرگان و اسععتفاده اع مدل دلفی .هسععتند

دهد که مهمترین آنتروپی شععانون رتبه بندی شععده اسععت. نتایج نشععان می  مطرح شععده تعیین و با اسععتفاده اع مدل

 مدیریت استقرار و شهری مسائع به یکپارچه دیدگاه و ریزینامهرفت اع معضعلا  کلانشعهر اصفهان برراهبردهای برون

 رایب مردم)  مردم مشععارکت با ریزی نوین و برنامه رویکردهای با شععهری جامع طرح تدوین و شععهری، تهیه یکپارچه

 اسان نتایج بدست آمده پیشنهادا  عیر ارائه شده است:ر ب است. (مردم
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های مدیریت بر طرف نمودن ناهماهنگی و تفرقه موجود در میان نظام ،یکپارچهمدیریت شعععهری  بعه منظور ایجاد

، یکپارچگی عملکردها و هااع طریق نزدیکی اهداف و دیدگاه وهماهنگی مهم با که این  امری فععروریسععت، شععهری

 .   خواهد آمدها و کارآمدتر کردن فرایندها بدست سیستم

هاسععت. اع شهروندان و بخش های موجود در تمامی بخشصعتگیری اع فردیریت یکپارچه شعهری نیاعمند بهرهم

 ست.اگیری و استفاده اع تجربیا  آنها خصوصی گرفته تا نهادهای میر دولتی و دولت و جامعه جهانی اع طریق بهره

 تفاده اع، اسعع، بالا بردن دانش درون سععاعمانی و تغییر الگوی های سععنتی مدیریتعدایی اع سععاختارهای دولتیتمرکز

ها و نهادهای درگیر مدیریت شعععهری و البته با مشعععارکت تکنولوژی پیشعععرفته و تقویت هماهنگی و تعامع سعععاعمان

 مور شهری.امشارکت در شهروندی همراه با آموعش و ترویج فرهن  

 ایی آماع نمود.اع سطح محله این مهم را توانکه در ابتدا می واگذاری کارهای حوعه شهری به خود مردم است

 نامهتابک

(. شععناسععایی عوامع کلیدی مؤثر بر شععکوفایی 1931ع. ) ،پیری .، وا ،مشععکینی .،ا ،حافععری جیقه .،م ،احد نژاد .1
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