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 چکیده

یهراف در فرهنه         شکوفاییبه لحاظ ی نواحی، ررسی وضعیّت و تنگناهای توسعهب در شههرها، از مسهایلی اسهت اهه ًا

شکوفایی  معرفی ضمن مقاله این باشد.می طرح شده و ناشناًته امتر ریزی شهری مطرح شده است. اما در اشور مابرنامه

بهه  را بررسهی اهرده و    آن مفهوم شکوفایی و ابعهاد  ، معاصر جهان شهری ریزییکرد جدید در برنامهرو عنوان بهشهری 

پردازد و سپس نواحی شهری تبریز می (ساًتیزیر)ها و عوامل موثر در شکوفایی شهری در بعد االبدی شناسایی شاًص

این پژوهش از نظر هدف ااربردی،  نماید.بندی میهای شکوفایی االبدی با استفاده از مدل تودیم رتبهرا بر اساس شاًص

، از های مربوطهتهیه نقشه برای GISاز  ؛های الزمانجام تحلیل بندی وتحلیلی است. جهت رتبه -و از نظر روش توصیفی

 TODIMدهی معیارهای موثر در شکوفایی شهری االبدی و زیرساًتی و در نهایت از مهدل  جهت وزن AHPروش 

بندی شکوفایی شهری االبدی و زیرساًتی نواحی شهری استفاده گردیده است. نتایج حاصل از مطالعهه نشهان   هبرای رتب

،  5-6، 1-2باشند. و نواحی ، نواحی با شکوفایی باال به لحاظ االبدی و زیرساًتی می9-2،  5-9، 8-9نواحی دهد اه می

از  اهه  آنچهه  ال، درباشند. شکوفایی االبدی و زیرساًتی می رتبه آًر به لحاظ سه، نواحی با شکوفایی پایین و در 9-7

در  شههری  ههای زیرسهاًت  های شکوفایی مرتبط باتعادل در توزیع مولفه عدم دهندۀنشان آمد، دست به نهایی بندیرتبه

 باشد.االنشهر تبریز می

 .، مدل تودیمشکوفایی شهری، شهر تبریزبعد االبدی،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه .9

شههری   مشهکال   هها پاسهوگوی  ریزیبرنامه از بسیاری شد اه سبب هارویه شهرتوسعه بی د از انقالب صنعتیبع

 از اهار  محهل  جهدایی  سواره، حرات سلطه ابعاد االبدی، حدبی گسترش چون متعددی، تنگناهای آنها با ساانان و نبوده

مواجهه شهدند.    باهویت، و باز فضاهای ااهش و عتاز طبی دوری فراغت، اوقا  گذرانمحل و اار محل مسکن، جدایی

(. بها ایهن حهال سهازمان اسهکان      901، ص.9986، فهر صابریزیادی دارند ) فاصله پایدار شهر با شهرها نوع این واقع، در

ها و تهدیدا  به وجهود آمهده در نتیجهه آن،    رویه جمعیت شهر( معتقد است اه این توسعه بیهابیتا ) 9متحدبشر ملل

واند با مدیریت اارآمد شهری به فرصتی بسیار مناسب برای توسعه انسانی و اقتصهادی یهج جامعهه مبهدل گهردد.      تمی

بها   هابیتها  توسط  2092این بستر در سال باشد. برای تحقق این امر، نیاز به یج  بستر مناسب و آشنایی اامل با آن می

انهد اهه بهه    شهری نوعی از توسعه متعادل را مطهرح مهی   شکوفاییبه وجود آمده است.  2ارائه مفهوم شکوفایی شهری

رو بها محهور قهرار    انهد. از ایهن  محیطی در مقیاس شهر توجه مهی های انسانی، فرهنگی، اقتصادی و زیستتمامی جنبه

   .شودگشوده می  و... مدیران ،ریزانبرنامه روی فرا شهری فضای توسعه از نوینی دادن نظریه شهر شکوفا فصل

یر، هایدر سال  شهده  واقهع  توجهه  مهورد  جههان شهرهای موتله    در شکوفایی شهری سنجش در زمینه تالش ًا

 و سهنجش  انهد، شهده  بیهان  «به شههرها  امتیازدهی» یا «شهرها بندیرتبه» چون اصطالحاتی با اه عموماف تالشها این است.

زنهدگی، عهدالت،    ایفیهت  وری،ی و بههره بعد شکوفایی شهری یعنی تولیهد اقتصهاد   با شش ارتباط در را شهرها مقایسه

اند. اما در میان این شهش بعهد از   هداد قرار محیطی و حکمروایی ًوب شهری... مورد توجهزیرساًتها، پایداری زیست

آن،  تبهع  بهه  باشهد. مهی  شههرها  در شهکوفایی  بهه  دستیابی برای ورود نقطه )رایجترین( معمولترین شکوفایی، زیرساًتها

، 9116، 9)چوگیهول اسهت   شههرها  از بسهیاری  بهرای  مهد   طوالنی اقتصادی توسعه از بوشی رساًتهازی بندیاولویت

ی، اپایهه  ًهدما   بهه  ههای الزم و دسهتیابی  بنابراین ایجاد زیرساًت (. 59ص. ،2001و همکاران،  4من؛ تری917ص.

-ابی به شکوفایی در شههرها مهی  شرط و نقطه آغاز برای دستیبرای همه شهروندان در همه مناطق و نواحی شهری پیش

 باشد.

-در زمهان بحهران اقتصهادی توسهط جهان      متحهد ملهل بشر سازماناسکاندر برنامه  2092شکوفایی شهری در سال 

و تا بهه امهروز مطالعها  موتلفهی جههت       (5، ص.9919 محتشمی،)مدیر اجرایی اسکان بشر ارائه شده است  5الوس

بها   "چارچوبی برای شهاًص شهکوفایی شههری   " ای با عنوان( در مقاله2095) 6وان است.  تکمیل آن صور  گرفته

، اهه  (CPI)های شهر شهکوفا   پذیر برای توسعه شاًصاستفاده از روش توصیفی و تحلیلی چارچوبی قوی و انعطاف

 ههای دولهت اسهت را   ریزان شهری و استراتژیسهت ها و هوش تحلیلی با نیازهای سیاستی برنامهقادر به اتصال شاًص

                                                           
1. United Nations Human Settlements Programme [UN-Habitat] 

2. Urban Prosperity 

3. Choguill  

4. Teriman  

5. Joan Clos 

6. Wong 
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های شناسایی شده توسط هابیتها  بهه ناچهار بها  ههور مسهائل مربهوط بهه         گیرد اه شاًصاند و نتیجه میفراهم می

ای تحهت  در مقالهه ( 2095و همکهارانش )  9های با ایفیت باالتر تغییر ًواهنهد یافهت. جهونز   های جدید و دادهسیاست

 می به سهوی شهکوفایی شههری در اشهورهای در حهال     نقل گاوهای حملمشارات ذینفعان در انتواب پروژه"عنوان 

ههای شههری و عنصهری ضهروری بهرای      نقل به عنوان یهج جهزا اساسهی از زیرسهاًت    وبه بررسی حمل "توسعه؟

ته آیا ایفیت حکومهت بهه معنهای شهکوفایی شههری      "ای با عنوان در مقاله( 2095) 2اند. ایستیدشکوفایی شهری پردًا

رسهد  پهردازد و بهه ایهن نتیجهه مهی     ین حاامیت و شکوفایی اشورها، منهاطق و شههرها مهی   به بررسی رابطه ب "است؟

ای، رقابهت و امیهد بهه    های موتل  شکوفایی ماننهد نهوآوری منطقهه   نزدیکی بین ایفیت حکومت و شاًص ارتباطا 

وزن ابعهاد و   CPIترین موضوعا  در ارتباط با شهاًص  الیدی ( معتقد است یکی از2097ارباب ). زندگی وجود دارد

، بهر روی  در مقالهه ًهود  بر این اساس های محلی است. سازی یج شهر شکوفا بر اساس اولویتابعاد از نظر مفهومزیر

بها توجهه بهه وضهعیت      AHP ابعهاد آن بها اسهتفاده از   متمراز شده و مجدداف وزن ابعاد و زیر شکوفایی شهریشاًص 

-ههای ایفیهت  ای از شهاًص ( با تحلیلی مقایسه2091) 4و سیاندرا 9وریانارده است. سمحاسبه  متروپل تهران در ایران

التهین و  زندگی، برابری و مشارات اجتماعی شکوفایی در شهرهای اشورهای موتل  اه متعلق به دو منطقه آمریکای

التهین یها   ایزندگی و مشارات اجتماعی در دو اشور پرجمعیت آمریکمدیترانه، به بهبود ناقص اما قابل مشاهده ایفیت

ای بها  ( در مقالهه 2029سهبکبار و حسهینی )  اند. فرجهی ، تغییر جهت به دیدگاه پساماتریالیسم اذعان اردهبه عبار  دیگر

یهج مهدل    "مطالعهه مهوردی تههران     GWt:سازی ناهمگنی فضایی شکوفایی شهری با اسهتفاده از آزمهون  مدل"عنوان 

در  CPIاند. این تحقیق نتایج حاصهل از سهنجش   را پیشنهاد داده   GWt-testمحلی برای سنجش شکوفایی شهری با نام

 ، و ب( شمال شرقی به جنوب غربی.  تهران ناهمگنی فضایی را در دو بوش برجسته ارد: ال ( شمال و جنوب

لی نیز  ( 9915ی در حوزه شکوفایی شهری انجام شده اسهت از جملهه محتشهمی و همکهاران )    مطالعاتدر منابع دًا

و پهس   را مطهرح شهکوفایی شههری    ابتدا مفهوم، "عوامل رشد و موانع بازدارنده شکوفایی شهری"ای با عنوان الهدر مق

ای ( در مقالهه 9916پور و همکهاران ) صفایی. انداردهاننده و بازدارنده شکوفایی در یج شهر عنوان از آن عوامل تشویق

- تحلیهل  ترایبهی فراینهد   مهدل  با اسهتفاده از  "اهواز االنشهر در شهری شکوفایی هایمؤلّفه سنجش و ارزیابی" با عنوان

-مهی  نشهان  آمده دست به اند اه نتایجبندی اردهمراتبی و تاپسیس، مناطق شهری اهواز را به لحاظ شکوفایی ردهسلسله

 ههای مؤلّفهه  سهط   لحهاظ  از ،4 اند و منطقهة شکوفایی اسب ارده نظر از را رتبه باالترین ترتیب به 9 و 2 مناطق اه دهد

 بهر  مهؤثر  الیدی عوامل شناسایی"ای با عنوان ( در مقاله9917است. احدنژاد و همکاران ) ترین منطقهشکوفایی، محروم

متقهاطع   ثهرا  ا تحلیهل  از تکنیهج  گیریبهره ، با"تبریز موردی: االنشهر نگاری مطالعةآینده رویکرد با شهری شکوفایی

 در مولفهه را  78دلفهی،   روش از اسهتفاده  با قرار داده و بررسی و تحلیل مورد شهری را شکوفایی در دًیل عوامل تمامی

                                                           
1. Jones 

2. Stead 

3. Surian 

4. Sciandra 

http://www.civilica.com/paper-rceaud02-rceaud02_188=%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C.html
http://www.civilica.com/paper-rceaud02-rceaud02_188=%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C.html
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 در را نقهش  بیشهترین  اهه ، مولفهپانزده  اند. اه در نهایتارده شهری استوراج شکوفایی هایبعد به عنوان شاًص پنج

الههی  انهد. یهارزاده و شهمس   معرفهی اهرده   به عنوان عوامل الیهدی  را، اندداشته یزتبر االنشهر و شکوفایی توسعه آینده

بپردازنهد.   طلبهد، می را شهری عمومی فضاهای مدیریت به توجه ضرور  اه مسائلی بررسی به اندارده ( تالش9917)

 بهبهود  شههروندان،  سهالمت  ارتقهای  شههر،  اقتصادی توسعه سبب عمومی، فضاهای توسعه اه دهدمی نشان آنان نتایج

ای ( در مقالهه 9911علی و همکهاران ) رضا .شودمی شهر محلی هایهویت سازیباززنده و شهروندان آموزش وضعیت

 "شههرها اهالن  پایداری مطالعه نوین در رویکردی ایران در شهری شکوفایی هایشاًص فضایی الگوی تبیین"با عنوان 

 جههانی  شهاًص  جغرافیهایی، اطالعها  سیسهتم  با اسهتفاده از  طالعا  شکوفاییا تحلیلوتجزیه به فضایی آمار مبنای بر

ته و نتیجه گرفته از  ااتشهافی مدلسهازی  بهه  توجهه   بها  تهران شهر در شکوفایی فضایی توزیع اند اه الگویموران... پردًا

 ههای شهاًص  سنجش و بیارزیا"ای با عنوان ( در مقاله9911. علوی و همکاران )اندتبعیت می تصادفی  الگوی یج 

 از برًهورداری  بهه لحهاظ   تههران  شههر  گانهة 22با استفاده از مدل پرومتهه، منهاطق   "تهران االنشهر در شهریشکوفایی

روش تحلیهل عهاملی    ( بها 9911پهور و همکهاران )  انهد. دانهش  شههری مهورد بررسهی قهرار داده     شهکوفایی  شهاًص 

ری را در شههر شهیراز مهورد    ههای اصهلی شهکوفایی شهه    ًصامکان قرارگیری شاًص دسترسی در میان شا ،تأییدی

شههری دارد و   عاملی قابل قبولی بر روی سهازۀ شهکوفایی   دسترسی بار شاًصاند اه مطالعه قرار دادند و نتیجه گرفته

ههای  هها و ارزیهابی  نتیجهة آن اثربوشهی بیشهتر تحلیهل     های برازش مدل شکوفایی شهری و درموجب بهبود شاًص

 .شودهری میشکوفایی ش

یر به واسطه مهاجر  رشد سریعی را داشته است به طوری اهه مطهابق   در اشور ما جمعیت شهری در دهه های ًا

اننهد. ایهن مسه له مهدیریت شههری را بها       چهار درصد جمعیت در شهرها زنهدگی مهی  و، هفتاد9915سرشماری سال 

یال  زیرساًتی برای شههروندان مواجهه اهرده اسهت.     ًدما  و تسه تأمینچالشهای فراوانی در زمینه توسعه شهرها، 

سهکونت،   از اهار  محهل  های اجتماعی و اقتصادی، جداییاه شهرهای ما با انواع مشکال  شهری مثل نابرابریبطوری

محیطهی...  و  های زیسهت نقل عمومی، انواع آلودگیوهای سبز، نظام نااارآمد حملایفیت نامناسب مسکن، امبود فضا

اند. این امر موجب تنزل ایفیت زندگی و و عهدم توسهعه پایهدار در شههرها شهده      توسعه ناپایدار مواجه شده در نهایت

ریهزی شهده و   است. این در حالی است اه یج شهر شکوفا و پایدار باید شهری سهالم و ایمهن، مقهاوم، مولهد، برنامهه     

یهر   ههای دههه  این مشکال  مبرا نبوده و در اشور از جمعیتپر شهر تبریز هم بعنوان ششمین شهری سبز باشد. شهر ًا

 تبریهز  شههر  ایران، آمار مراز شده منتشر آمارهای اساس براست.  افزوده وسعت ًود بر و یافته توسعه شتابان به صور 

 اسهت اهه   یافتهه  افهزایش  نفر 9779099 به 9915 سال در رقم این اه داشته نفر ،281116 معادل جمعیتی ،9995 سال در

فضهای مناسهب زنهدگی بهرای ایهن       تهأمین است. بنهابراین در جههت    شده برابر 99/6تبریز  شهر جمعیت دوره این در

جمعیت و افزایش رفاه و ایفیت زندگی مردم، بایستی سط  شکوفایی در نواحی شههری ارزیهابی شهده و بهر اسهاس      

ی، از روند منفهی توسهعه جلهوگیری    تحلیل یآمده و به منظور حرات در مسیر شکوفایی شهری با ااربستنتایج به دست

زیسهت شههری بهتهر، ایفیهت زنهدگی بهاالتر و ارتقهاا شهکوفایی، بهه ارائهه           ارده و در راستای توسعه پایداری، محیط
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 نهواحی  شهکوفایی شههری   تبیین سنجش و شناًت، هدف با حاضر در این راستا پژوهشمؤثر اقدام نمود. ی راهبردها

 انجهام  مهدل تهودیم   اسهاس  های االبدی شکوفایی شهری بهر آنها بر اساس شاًص بندیو رتبه تبریز االنشهر گانه 98

 مناسهب  ًهدما   ارائهه  جههت  شهری درون بندیمنطقه مناسب ارائه الگوی به تواندمی حاضر تحقیق نتایجاست.  شده

تیهار  در تبریز در شهری بهتر ًدما  ارائه منظور به شهری مدیران برای مناسبی را الگوی و بیانجامد  ایو زمینهه  دههد  ًا

 تحقهق  اقهدام بهرای   و موجود وضعیت از گاهیآ جهت در مس ول نهادهای و سایر شهری مدیریت راه نقشه ترسیم برای

 شد.با مطلوب وضعیت

در زمهان بحهران    متحهد ملهل بشهر سهازمان  اسکاندر برنامه  2092به طور رسمی در سال شکوفایی شهری مفهومی 

     عنهوان  گزارشهی تحهت   هابیتها  در ایهن سهال   . اجرایی اسکان بشر ارائه شهده اسهت  س مدیرالواقتصادی توسط جان

منتشر ارد. این گزارش مفهومی از شکوفایی را مطهرح مهی   "، شکوفایی شهری2099-2092های جهانوضعیت شهر"

هها  گهذاری جع سیاسهت ها مرهای مبنی بر آن را اه سالگیریها و تصمیماند اه نگاهی ورای تفکر رشد اقتصادی شهر

وری، بههره (9گیهرد:  یج شهر شکوفا از ادغام شش بعد حیاتی شهکل مهی   (.5، ص.2092)هابیتا ، بودند به دنبال دارد 

( حکمروایهی  6زیسهت و  ( پایداری محهیط 5اجتماعی،  ( برابری و مشارات4زندگی، ( ایفیت 9( توسعه زیرساًت، 2

نظر گرفته شوند. اه توپی چرخ متشکل از مؤسسها   های یج چرخ دروان پرهتوانند به عن. این ابعاد می9ًوب شهری

، 2سهند )ریزی شهری است اه برای حفظ تعادل میان ابعهاد موتله  ضهروری اسهت     های برنامهدولتی، قوانین و شیوه

انهد.  ذب مهی ها )شش بعد شکوفایی( را جه لبه بیرونی چرخ، نیروهای انباشته ناشی از انتقال توسط پره(. 2، ص.2095

بهرای    رفیهت  محلهی،  مقامها   دهنهده نشهان  بیرونهی  لبه. اندمی هدایت شکوفایی مسیر یج سمت به شهر را امر این

 عنهوان  بهه )در مراز چرخ، هسته فرماندهی  .است شهری پایدارتوسعه گیریپی در سرعت و جهت تغییر رشد، هدایت

( توسهعه  ویهژه  محلهی  ههای سازمان ًصوصی، بوش مدنی، عهجام مشارات شهری، ریزیبرنامه دولتی، مقاما  مثال،

البتهه در عمهل بسهیار     (.5، ص.2096آورد )هابیتها ،  های شهری را فراهم میقرار دارد اه قدر  حرات برای فعالیت

 -شهرایط اجتمهاعی   چون زمهانی اهه  بعد را به صور  متعادل داشته باشد.  ششنادر است اه شهری همیشه تمام این 

گذارد. در ایهن حالهت   بر روی یج یا چند بعد شکوفایی تاثیر می و اند،ر مقیاسی محلی و گسترده تغییر میاقتصادی د

لهسیاست    (.9، ص.2092)هابیتا ، ای بایستی تعادل را دوباره به چرًه باز گردانند. های مدًا

                                                           
1. 1) Productivity, 2) Infrastructure, 3) Quality of Life, 4) Equity and inclusion, 5) Environmental 

sustainability, 6) Urban good governance 

2. Sands 
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 . ابعاد شکوفایی شهری 9شکل 

 (.9، ص.2096: )هابیتا ، مأًذ

 

اقتصادی بر پایه تولید، ایجاد سرمایه و اشتغال است اهه در نتیجهه آن، همهه مهردم بایهد توانهایی        اولین عامل، رشد

ت امکانا  استاندارد زندگی را در حد اافی داشته باشند. در مرحله دوم، یهج شههر شهکوفا، زیهر     هها و  سهاًت پردًا

هها،  راهبهر،، شهبکه   تهأمین منهابع   عمومی نظیر آب آشهامیدنی اهافی و سهالم، ًهدما  درمهانی و بهداشهتی،       امکانا 

اند. این موارد در جهت پایهداری اقتصهادی و جمعیتهی مهورد نیهاز      را فراهم میهای ارتباطا  و اطالعا  ...تکنولوژی

اننهد. ًهدماتی از قبیهل آمهوزش و     های شکوفا، ًهدما  اجتمهاعی گونهاگونی را فهراهم مهی     هستند. سوم آنکه شهر

امنیت اه برای ارتقای استانداردهای زندگی مورد نیهاز هسهتند و جمعیهت را قهادر     و ش پرورش، سالمت، تفری ، آرام

شود اهه فقهر   چهارم آن اه یج شهر تنها در صورتی شکوفا می. های فردی ًود برسندسازند اه به حدااثر پتانسیلمی

اننهد،  و محرومیهت زنهدگی مهی    و نابرابری در آن به حداقل برسد. تا زمانی اه بوش زیادی از جمعیت در فقر مطلهق 

ها و منافع در یج شههر شهکوفا بهه    تواند ادعای شکوفایی داشته باشد. پنجم، نحوه )باز( توزیع فرصتهیچ شهری نمی

در واقهع شهکوفایی و    (.94، ص.2092)هابیتا ، شود محیط زیست نمیای است اه سبب توریب یا تنزل ایفیتگونه

و  (91ص.، 2095 اهنالر و همکهاران،  یگیهت )انهد  ناپذیری به هم مرتبط شدهجدایی یپایداری محیطی شهرها به گونه

 و مقهررا ،  و قهوانین  ثر،ؤم و مناسب هایسیاست استقرار گرا، موجبتحول نهایتاف حکمروایی ًوب شهری و رهبری

 9جهدول   گهردد. در میتر بندی سازمانی دقیقطبقه محلی و قدرتمند هایسازمان با مناسب نهادی هایچارچوب ایجاد

 نسبت به این موضوع برای ًوانندگان فراهم آید. جامع بینشی و درک تا شده آورده تعری  شکوفایی
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 تعریف شکوفایی .9جدول 
 شهر شکوفا شهری است که:

 توانایی تولید
برابر را از  هایبه رشد اقتصادی و توسعه امج اند، تولید، سرمایه و درآمد داشته باشد، مشاغل مناسب و فرصت

 های اقتصادی و اصالحا  موثر برای همه فراهم آورد.طریق سیاست

 هاتوسعه زیرساخت
زندگی تقویت  ارتباطا ( را فراهم آورد تا استانداردهایو، فاضالب، فناوری اطالعا های مناسب )آبزیرساًت

 نقل بهبود یابد.وشده و تولید، ارتباطا  و حمل

 کیفیت زندگی
بر آن ایمنی  دهد. عالوههای عمومی را برای بهبود حس شمول اجتماعی و هویت مدنی، افزایش میه از فضااستفاد

 اند.و امنیت مال و جان مردم را تضمین می

مشارکت و  عدالت

 اجتماعی

نشین را های زاغهاند. فقر و تشکیل محله)باز( توزیع عادالنه ناشی از منافع شکوفایی را بین افراد تضمین می

بوشد و اند، برابری جنسیتی را بهبود میپذیر دفاع میهای اقلیت و اقشار آسیبدهد، از حقو، گروهااهش می

 اند.های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تضمین میمشارات مدنی را در حوزه

 محیطیپایداری زیست

اند، سازی انرژی را دنبال می، بهینهاندشهری و منابع طبیعی حمایت میهای حفا ت از محیط زیستاز سیاست

-دهد و از طریق راهکارهای سبز و ًال،، تلفا  محیطهای اطراف شهر و منابع طبیعی را ااهش میفشار بر زمین

 دهد.زیست را ااهش می

قانونگذاری و 

 حکمروایی خوب شهری

-تحول رهبری و موثر شهری حاامیت طریق از مشترک شکوفایی و پایداری ترایب به قادر بهترین نحو

 با مناسب نهادی هایچارچوب ایجاد و مقررا ، و قوانین موثر، و مناسب هایسیاست استقرار گرا،

 .بندی سازمانی دقیق باشدطبقه محلی و قدرتمند سازمانهای

 (97، ص.2092)هابیتا ،  :مأًذ

 

 اساس رشهد شههرها را فهراهم    و ایهپ و امری حیاتی هستند عملکرد و شکوفایی شهری توسعه، ها برایزیرساًت

فنهاوری   و اارآمهد  نقهل وحمل شبکه ،اعتماد تغذیه اافی و قابل منابع بهداشت، و آب) مناسب های. زیرساًتانندمی

 ،محلهی  رقابت بهین بنگاهههای تجهاری    شهری، ترویج اقتصادی مناطق رشد و پایداری به (ارتباطا  و مدرن اطالعا 

 بهر،،  هها، جهاده  ماننهد  فیزیکهی  ههای زیرسهاًت . اننهد گذاری امج مهی اار و افزایش سرمایه ینیرو وریبهره بهبود

 ارائهه  هسهتند. ارتبهاط مثبتهی بهین     فقهر ضهروری   اهاهش  و رشهد  شهری برای القاا اتصاال  بهبود ارتباطی و امکانا 

 بیشهتری دارنهد   هایزیرساًت ارائه به تمایل با شهرنشینی باال اشورهای .دارد شهرنشینی وجود سط  و هازیرساًت

ها، فضاها و امکانا  مشهترک گسهترده و باایفیهت،     رفیت یج شهر برای حفظ زیرساًت (.48، ص.2092)هابیتا ، 

 (.  47، ص.9919 دهد )محتشمی،آن شهر را نشان می شکوفاییمیزان دقیقی از 

سهطوح   بهه  دارند، دسترسی هازیرساًت به اه افرادی و ترمرفه افراد اه است آن از حاای مطالعا 

 مسهاوی  دسترسی باید استودام به مساوی دسترسی تضمین برایهمچنین  .دارند دسترسی آموزشی باالتر

هها بهه ترتیهب    مطابق نظرسنجی هابیتها ، زیرسهاًت   (.29، ص.2099)هابیتا ،  باشد داشته وجود هابه زیرساًت

بود دسترسی به بهداشت و آموزش؛ بهبود ایفیت زنهدگی؛  جایی؛ بهموجب بهبود رشد اقتصادی؛ تسهیل تحرک و جابه
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شهوند  ها و ااهش فقر؛ و ااهش نابرابری فضایی مهی زیست؛ بهبود شرایط زاغه؛ ایفیت محیط9هدایت گسترش فضایی

 :گردداه در ادامه به هر ادام اشاره می

 ذاهر  شهایان  آن و دارنهد  اقتصادی رشد از حمایت در حیاتی نقشی هازیرساًت :اقتصادی رشد -9

 منتفهع  اقتصهادی  رشد از نیز هازیرساًت اینکه، یعنی .دارد وجود معکوس علّی رابطه همچنین است اه

 اننهد مهی  مشهارات  اقتصهادی  رشهد  در تولیهد  عوامهل  وریبههره  افهزایش  طریق از هازیرساًت .شوندمی

9یکپارچه تحرک جنبش :جاییجابه و تحرک تسهیل -2 (.2008، 2)الدرون
هل  در   بهه  شههرها  بهین  و دًا

 .اسهت  ضهروری  شههری  شهکوفایی  و مناسهب  عملکرد برای اارآمد عمومی نقلوهای حملسیستم لط 

 بزرگ امتیازا  به اندداده گسترش تحرک افزایش منظور به را پایدار ونقلحمل هایاه سیاست شهرهایی

-وآمهوزش  و بهداشهت  بهه  دسترسهی  -9اسهت.   مهوثر  نیهز  شکوفایی دیگر ابعاد مثبتی طور اه به اندرسیده

ویژگهی  و انسهانی  توسعه ضروری از اجزای اه را، آموزش و بهداشت به دسترسی هازیرساًت پرورش:

 توانمندسهازی،  بهرای  تحصهیال   اننهد. مهی  تسهیل را هستند توسعه هزاره اهداف میان در برجسته های

 و مولدتر ارده، تحصیل و سالم اار ینیرو شهرهای با .است مهم بسیار وریبهره افزایش و فقر ااهش

 موتله ،  روشهای با را زندگی ایفیت توانندمی هازیرساًت زندگی: ایفیت بهبود -4 .باشندمی تررقابتی

 بها  عمهومی  ااالههای  ارائهه  گسهترش  و زنان؛ و جوانان برای ویژه به امنیت، و افزایش ایمنی جمله: از

 موجبها   تواننهد مهی  هها فضهایی: زیرسهاًت   گسهترش  هدایت -5 .بوشند بهبود های شهریجذابیت افزایش

 اراضهی  ههای اهاربری  سهازی یکپارچه و ترفشرده شهری توسعه شهر، تسهیل یج فضایی گسترش هدایت

 منهابع  بها  حال توسعه در اشورهای شهرهای از بسیاری زیست:محیط ایفیت -6آورند.  فراهم را موتل 

 جههت  هها زیرسهاًت  از جهزا  دو ایهن  شوند.می شناًته هداشتب نظر از شرایط نامناسب و نااافی آب

 حیهاتی  آلودگی از عاری و پاک زیستمحیط انندهتسهیل یج عنوان به در شهرها، محیطی شرایط بهبود

 زمهین  رانهش  سیل، فرسایش، برابر در را شهری مناطق سیل انترل با هااینها، زیرساًت از فراتر هستند.

 از تواننهد می هازیرساًت فقر: ااهش و نشینزاغه محال  شرایط بهبود -7 .انندمی محفا ت حوادث و

 مناسهب  ههای زیرسهاًت  ارائهه  انند. امج شهری شکوفایی به فقر ااهش ها وزاغه شرایط بهبود طریق

-عمهده  مزایهای  و دهد، ااهش را نشینزاغه ساانان سالمت بار تواندمی و بر، بهداشت آب، جاده، برای

 فضهایی،  های-نابرابری :هافضایی زیرساًت نابرابری ااهش -8 .دهد ارائه محیط زیست یفیتا نظر از ای

 مناطق این و دهند،می ااهش ًدما  بدون شهری نیمه و مناطق نشده انترل شهری مناطق در ویژه به

 شههرهای شهکوفا شههرهایی هسهتند اهه     (.57، ص.2092اننهد )هابیتها ،   مهی  متصهل  شهر دیگر قسمتهای به را

های موتلفی برای سهنجش میهزان   . در نظریه شهرهای شکوفا مولفهاندهای آنها بهبود یافتهمحدوده و ایفیت زیرساًت

                                                           
1. Steering spatial expansion 

2. Calderon 

3. Seamless movement 
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محلی و دسترسهی بهه آمهار و اطالعها  از     اند اه در این مقاله با توجه به شرایطها عنوان شدهیافتگی زیرساًتتوسعه

ههای  ارتباطها ، زیرسهاًت   و ههای تکنولهوژی اطالعها    اًتهای اجتماعی و فرهنگی، زیرسه های زیرساًتمولفه

های مسکن برای سنجش شکوفایی نهواحی شههری بهه لحهاظ االبهدی اسهتفاده شهده        نقل شهری و زیرساًتوحمل

 است.

 متدلوژی. 5

 روش تحقیق .9. 5

گانهه شههر    98تحلیلی است. جامعه آمهاری نهواحی    -این پژوهش از نظر هدف ااربردی، و از نظر روش توصیفی

ای و میهدانی اسهتفاده شهده    های موتل ، از روشهای اتابوانهه باشد. در این پژوهش به تناسب شرایط و زمینهتبریز می

در بعهد االبهدی   تبریهز   شهکوفایی شههر   بهر  مهؤثر  اولیه متغیرهای شناسایی نوست به منظور یاست. در مرحله

هها و اطالعها    س بر اساس دسترسی به دادهمطالعه گردید سپ ا یتشده در این حوزه و گزارشهای هاب تحقیقا  انجام

ههای  از سهازمان  16ها و اطالعها  مربهوط بهه متغیرهها بهرای سهال       داده ،در مرحله بعدمتغیرهای نهایی تعیین گردید. 

ذ گردید.  تحقیهق بها   شاًص مورد اسهتفاده در   25ها، ابتدا وزن و اهمیت هر یج از تحلیل دادهوبرای تجزیهمربوطه ًا

نفهر از   25بدین ترتیب اهه   تعیین گردید.، AHP ریزی شهری و با استفاده از مدلاستناد به نظر اارشناسان حوزه برنامه

دولتهی و  ، پژوهشهگران، مهدیران و شهاغلین بوهش    ًبرگان و اارشناسان از بین اساتید دانشهگاه، دانشهجویان داتهری   

 2برفهی انتوهاب شهدند اهه در جهدول      گیری گلولهری از طریق نمونهشهریزی و توسعهًصوصی دًیل در امر برنامه

 هها پاسه   شدن تکراری و سو از یج هاداده آوریمشکال  جمع علت گردد. بهمشوصا  آنان مالحظه می

   .شد اجتناب بزرگتر گیرینمونه از دیگر، از سوی
 

 مشخصات کارشناسان و خبرگان .5جدول 
 تعداد میزان تحصیالت عنوان

 99 داتری ساتید دانشگاها

 5 دانشجوی داتری دانشجویان

 1 اارشناسی ارشد و داتری دولتی و ًصوصیاارشناسان بوش

 (9917های پژوهش، مأًذ: )یافته
 

گانه شهر تبریز از مدل تودیم استفاده شهده اسهت. و نهایتهاف بهرای پهردازش مهواد        98بندی نواحی سپس برای رتبه

 استفاده شده است. ARC GIS افزارر، از نرمتولید شده از مدل مذاو
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 معرفی مدل و متغیرهای تحقیق. 5 .5

ایهن  بینی بوجود آمده اسهت.  اساس ت وری پیش برگیری چند معیاره است اه های تصمیممدل تودیم یکی از روش

تالفا  میان مقادیر را اه با توجه به هر معیهار تکنیج بر اساس ت وری پیش انهد،  بهه دسهت آمهده    بینی ًطی است و ًا

 (.261، ص.9117، 2و تورسکای 9)اانمن اندنسبت به یج معیار مرجع ارائه می

 

های تصادفی رخ داده از ایهن مقایسها  را   این تکنیج با استفاده از مقایسا  زوجی میان تصمیم گیری، ناسازگاری 

 .یریدنظر بگ را در 9ماتریس تصمیم جدول  .(207، ص.2001 ،9قومس) اندحذف می
 

 . مشخصات کارشناسان و خبرگان9جدول 
Cm … C2 C1  

Wm … W2 W1 Wc 

P1m 

P2m 

. 

. 

Pnm 

… 

… 

. 

. 

. … 

P12 

P22 

. 

. 

Pn2 

P11 

P21 

. 

. 

Pn1 

A1 

A2 

. 

. 

An 

 (9917های پژوهش، مأًذ: )یافته

 

امتیهاز   icP  در دسهترس هسهتند، بهه نحهوی اهه      (A1,…,An)  گزینه n  و (C1,…,Cm) معیار m در ماتریس فو،

تصاص یافته به گزینه ام اسهت.   C وزن اهمیهت معیهار   Wc است. همچنهین ( C=1,…,m)ام  cبا توجه به معیار ام  i ًا

 های اجرای تکنیج تودیم به ترتیب به شرح زیر است:گام

تصاص یافته به گزینه  jcPو  icP اگر( 9 icP )آنگاه ابتهدا تفاضهل    ام باشند،C با توجه به معیار jو  i هایبه ترتیب امتیاز ًا

jcP–( مقدار9آوریم. سپس مطابق رابطه )(  را به دست می )i,A j(A c Ø   انیم.مربوطه را محاسبه می 

 

 
 

 آوریم:( به دست می2( را مطابق رابطه )ð( i,A jA))  jAبر گزینه  iAاندازه تسلط گزینه  (2

 

                                                           
1. Kahneman 

2. Tversky 

3. Gomes 
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( 9شود را مطهابق رابطهه )  ها مقایسه می( زمانی اه با سایر گزینهiξ)  jAمقدار شاًص جهانی نرمالیزه شده گزینه  (9

 آوریم:به دست می

 

 
 

( جههت سهنجش شهکوفایی    9االبهدی شهکوفایی )جهدول   بعهد  معیار تعیین شده در  25در این تحقیق با توجه به 

ههای مهذاور   بهه فرمهول  تولید شد. بعد از انجام محاسبا  با توجه  25×98ناحیه شهر تبریز یج ماتریس  98شهری در 

بهه دسهت آوردن    9آوریم و در نهایت با توجه بهه فرمهول   ارزش عملکردی هر گزینه را به دست می 2و  9در مراحل 

هها بهر   بنهدی نههایی گزینهه   شود. رتبهه اقدام می 9و  0بندی نواحی با توجه به مقادیر حداقل و حدااثر هر معیار به رتبه

متعلق بهه بهتهرین گزینهه     ξiتر، بیشترین مقدار به دست آمده برای ت، به عبار  سادهاس  ξiاساس روند ااهشی مقادیر 

 موجود است.
 

 بندی شکوفایی شهری کالبدیهای موثر در رتبهمعیارها و شاخص .0جدول
 نام متغیر معیارها مفهوم

ی 
ی االبد

ش شکوفایی شهر
سنج

 

 

های زیرساًت

 اجتماعی و فرهنگی

C1- ناحیه  های هرتعداد پارکC2- های مردم نهادمرااز ًیریه و سازمان (NGO)C3-  مدارس دولتهی -

C4-  گسترش سینماهاC5-  مساجدC6-  مرااز فرهنگی و فرهنگسراهاC7- های  عمهومی اتابوانه C8- 

هویهت شههری    -C11  هها موزه -C10های موسیقی  آموزشگاه -C9مرااز اقامتگاهی )هتل و مهمانپذیر(  

 تاری  و فرهن 

تکنولوژی اطالعا  

 و ارتباطا 
C12-دسترسی به تلفن ثابت 

های جاییجابه

 شهری

C13- وجا شده توسط ناوگان حمهل متوسط مسافر روزانه جابه)همگانی نقل و رفیت گسترده شبکه حمل-

 -C16ای تلفها  جهاده   -C15های شرات واحد( نقل همگانی )تعداد اتوبوسوحمل -C14نقل عمومی( 

سهازی  مناسهب  -C18نقل عمومی جهت استفاده معلولین وسازی حملمناسب -C17دسترسی به پارگین  

 معابر عمومی برای معلولین

های زیرساًت

 مسکن

 

C19- یافته )ًانوارهای ساان در مساان بادوام( پناهگاه ارتقااC20-   دسترسی به آب بهبود یافتههC21- 

دسترسهی   -C22ضالب، وجود حمام، آشهپزًانه(  ااشت )اتصال به شبکه فیافته بهددسترسی به سط  ارتقاا

 نبهود  -C25آسایش مسکن )امکانا  برود  و حهرار (   -C24اشی دسترسی به گاز لوله -C23به بر، 

 های مسکونی دارای دو ًانوار یا بیشتر(واحد)زندگی  اافی فضای

 (9917، های پژوهش)یافتهًذ: أم
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 العهمورد مطمحدوده . 9. 5

 مراهز  و شهده  واقهع  ایهران  غربهی  شمال در تبریز شهر باشد.می تبریز شهر محدوده ال پژوهش این مطالعه مورد محدوده

 هکتهار  24418حهدود   وسهعتی  بها  ایهران  غرب شمال مادرشهر ترینبزرگ عنوان به تبریز شهر. است شرقینآذربایجا استان

دقیقهه   2درجهه و   98دقیقهه طهول شهرقی     25درجه و  46 رافیاییموقعیت جغ در (9919، محیط نقش مشاور )مهندسین

 ناحیه شهری هست. 98منطقه و  90شهر تبریز دارای گرینویچ واقع شده است.  النهارعرض شمالی از نص 
 

 
 موقعیت محدوده مورد مطالعه .5شکل 

 های پژوهش. یافته9

 رساختیها و معیارهای شکوفایی شهری در بعد کالبدی و زیشاخص .9. 9

 نیسهت.  وابسهته  اولیهه  مواد به زیاد شهرها امروزه  تولید، پیشرفت و توسعه در های اجتماعی و فرهنگی:زیرساًت

نهوآوری یعنهی محیطهی اهه دارای      و فرهنه   دانهش،  ها،آگاهی از محیطی در امروزه و به تبع آن رشد و توسعه تولید

ههای  زیرسهاًت  انهدازه  بهه  ایمهاده  ههیچ  بنهابراین،  .گیردمی شکل های مطلوب اجتماعی و فرهنگی باشد،زیرساًت

ههای  وضهعیت نامناسهب زیرسهاًت   ( 9، ص.2090، 9)مستردد ندار محوری نقش در توسعه فرهنگیومطلوب اجتماعی

ی ههر  هها ههای تعهداد پهارک   در این تحقیق مولفه .باشد شهری شکوفایی برای مهم مانعی تواندمیاجتماعی و فرهنگی 

-، مدارس دولتی، سینماها، مساجد، مرااز فرهنگی و فرهنگسهراها، اتابوانهه  های مردم نهادًیریه و سازمانازناحیه، مرا

-، هویت شهری تاری  و فرهن  بهه عنهوان زیرسهاًت   هاهای موسیقی، موزههای عمومی، مرااز اقامتگاهی، آموزشگاه

                                                           
1. Musterd 



ص یشهر ینواح یبندرتبه                                  سال هفتم               997                       ...            یاالبد هایبر اساس شًا
 

هذ گردیهده     از سهازمان  16برای سهال  های مربوط به آنها و دادهنظر گرفته شده است های فرهنگی در ههای مربوطهه ًا

 نمایید.مالحظه می  99تا    9ها در نواحی شهری را در شکل شماره  اه وضعیت این شاًصاست. 
 

  

 
 . مدارس دولتی در نواحی شهری2. مراکز خیریه در نواحی شهری   شکل 0ها در نواحی شهری   شکل .  پارک9شکل
 

  

 
 . مراکز فرهنگی در نواحی شهری1. مساجد در نواحی شهری      شکل 0در نواحی شهری     شکل . سینماها 0شکل
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  موسیقی در نواحی هایآموزشگاه .99 شکل مراکز اقامتگاهی در نواحی .97 شکل شهریها در نواحیکتابخانه .1شکل

 

  

 
 درصد خانوارهای دارای تلفن ثابت .90   شکل ر نواحیآثار تاریخی د .99شهری   شکلها در نواحیموزه .95شکل

 



ص یشهر ینواح یبندرتبه                                  سال هفتم               991                       ...            یاالبد هایبر اساس شًا
 

( دسترسی به تکنولوژیههای ارتبهاطی یکهی دیگهر از     2092طبق گزارش هابیتا  ) :تکنولوژی اطالعا  و ارتباطا 

ههایی ماننهد دسترسهی بهه اینترنهت، دسترسهی بهه موبایهل،         تواند مولفهباشد اه میعوامل موثر در شکوفایی شهری می

بهرای   بگیرد اما در این تحقیق به علت نبود آمار تنها شاًص دسترسهی بهه تلفهن ثابهت    ه تلفن ثابت را در بردسترسی ب

 نمایید.مالحظه می 94اه در شکل بررسی شده است.   16سال 

نقل یج جزا اصلی در زیرساًت شهری است و برای شهکوفایی شههری ضهروری    وحمل های شهری:جاییجابه

یابد اه این امر منجر بهه سهطوح   اجتماعی به میزان قابل توجهی افزایش می مشاراتنقل مناسب، واست. بواسطه حمل

طبهق گهزارش هابیتها      (.907، ص. 2092؛ لواهاس،  2،2099و اهوری  9)دلبهوس  شهود مهی اجتماعی عدالت باالیی از 

بهود زیرسهاًتی و از آن بهه    های متراام را به عنهوان یکهی از مهمتهرین ام   ( اارشناسان در سراسر جهان ًیابان2092)

گسهترده شهبکه   های  رفیتدر این تحقیق مولفه(. 942، ص.2092)هابیتا ،  اندهعنوان یکی از موانع شکوفایی یاد ارد

)تعهداد   نقهل همگهانی  و، حمل(نقل عمومیوجا شده توسط ناوگان حملروزانه جابهنقل همگانی)متوسط مسافروحمل

نقهل عمهومی   وسهازی حمهل  شهری، دسترسی به پارگین ، مناسهب لفا  تصادفا  درون، تواحد(های شراتاتوبوس

-نقهل و جابهه  وهای بوهش حمهل  عمومی برای معلولین به عنوان شاًصسازی معابرمناسبو  جهت استفاده معلولین

هذ گ از سازمان 17های مربوط به آنها برای سال و دادهنظر گرفته شده است جایی در اهه  اسهت.   ردیهده های مربوطه ًا

 نمایید.مالحظه می 20تا  95ها در نواحی شهری را در شکل شماره وضعیت این شاًص
 

   

 
شهریشدگان تصادفات درونکشته. 90  شکل ها شهریتعداد اتوبوس .90شکل   ل عمومی نقوظرفیت حمل .92شکل  

                                                           
1. Delbosc 

2. Currie 
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 سازی معابر عمومی برای معلولینمناسب .57شکل  لین نقل عمومی معلووحمل .91شکل   هاتعداد پارکینگ .91شکل

 

 لهذا  اسهت،  برًهوردار  متنهوعی  ابعهاد  اهه از  دارد پیچیهده  و گسهترده  مفهومی مسکن، های مسکن: مقولهزیرساًت

 شهود؛ نمهی  محدود مسکونی واحد یج به تعری  مسکن منابع ااثر در نمود. ارائه آن از واحدی و تعری  جامع تواننمی

 دوام مناسهب،  آسهایش، دسترسهی   اه مناسبی سکونتی فضای مسکن بایستی، .گیردمی بر در را مسکونی محیط البلکه 

انهد را   تهأمین بهر، ... را   و بهداشهت  آبرسهانی،  از قبیهل:  مناسهب  اولیة هایزیرساًت و  تهویه اافی، ای، روشناییسازه

 باشدمی ایی شهریتوسعه و شکوف از اساسی جزا یج داشته باشد. در واقع مسکن

 اقتصهادی  -اجتمهاعی  وضهعیت  گویای آن ایفیت و شودمحسوب می شهری ایفی و امی ااربریمهمترین  مسکن

 (. بها توجهه بهه مطالهب ذاهر شهده مسهلماف       21، ص.9919 همکاران، و است )پرهیز جامعه واقعیتهای از بسیاری و شهر

 مهؤثر  گهامی  شههری  موتل  در نواحی وفایی شهریمسکن به لحاظ شاًصهای االبدی شک وضعیت و ایفیت بررسی

یافتهه )ًانوارههای سهاان در مسهاان     های پناهگاه ارتقهاا لفهمؤدر این پژوهش  شهرها است. سطوح شکوفایی تبیین در

بادوام(، دسترسی به آب بهبود یافته، دسترسی به سط  ارتقاا یافته بهداشت )اتصال به شبکه فاضهالب، وجهود حمهام،    

 اهافی  فضهای  حرار (، نبودو، آسایش مسکن )امکانا  برود اشی، دسترسی به گاز لولهدسترسی به بر، آشپزًانه(،

 های مسکن در نظر گرفته شهده اسهت   های مسکونی دارای دو ًانوار یا بیشتر( جهت بررسی زیرساًتزندگی )واحد

اهه وضهعیت ایهن    گردیهده اسهت   اسهتوراج   9910ههای آمهاری سرشهماری سهال     بلوکو اطالعا  مربوط به آن از 

 نمایید.مالحظه می  27تا  20 ها در نواحی شهری را در شکل شمارهشاًص



ص یشهر ینواح یبندرتبه                                  سال هفتم               949                       ...            یاالبد هایبر اساس شًا
 

  

 
 دارای.خانوارهای 59شکل  کشیآب لوله دارایخانوارهای .55شکل  کن بادوامخانوارهای ساکن در مس.59شکل

 فاضالب  شبکه

  

  

 
مسکونی واحدهای. 50شکل   کشی  انوارهای دارای گاز لولهخ. 52شکل      خانوارهای دارای برق .50شکل

 بیشتر دارای دو خانوار یا
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 خانوارهای دارای امکانات برودت و حرارت .50شکل 

 

 های شکوفایی با مدل تودیمبندی نواحی شهری بر اساس شاخصرتبه .5. 9

رسهاًتی، ایهن معیارهها بها اسهتفاده از      های شکوفایی شهری در بعهد االبهدی و زی  پس از تعیین معیارها و شاًص

آمده در مدل تهودیم اهه    5های حاصل از این روش برای هر شاًص اه در جدول دهی شدند. وزنوزن AHPروش 

باشد مورد استفاده قرار گرفتنهد. و پهس از تشهکیل مهاتریس     گیری میبندی و تصمیمها برای رتبهیکی از بهترین روش

معنهی اهه   ، بهدین اقدام گردیهد  9و  0مقادیر بین  بندی نواحی با توجه بهرتبهم در نهایت به تودیم و انجام محاسبا  الز

گیری برًوردارند و هر چهه ایهن مقهادیر بهه سهمت      تر باشند از شرایط مطلوبی برای تصمیمنزدیج 9هر چه مقادیر به 

ههایی حاصهل از بررسهی و انجهام     مقهادیر ن  6 شهوند. در جهدول  آل دورتهر مهی  صفر گرایش پیدا انند از شرایط ایهده 

بها مقهدار     8ناحیه شهری، ناحیهه   98دهد اه از بین نشان می مذاورمحاسبا  در مدل تودیم آورده شده است. جدول 

  بها  9-2و ناحیهه   106/0با  9-5باشد و بعد از آن ناحیه  به عنوان شکوفاترین ناحیه به لحاظ االبدی و زیرساًتی می 9

-به ترتیهب در رتبهه   099/0با   6-5با صفر و ناحیه  1-2های دوم و سوم قرار گرفتند. و ناحیه تبهبه ترتیب در ر102/0

 های آًر این مدل قرار گرفتند.

 

 دهی معیارهای کالبدی شکوفایی شهریوزن  .2جدول

C13 C12 C11 C10 C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 
-شاخص

 ها

 وزن 047/0 020/0 027/0 020/0 094/0 094/0 094/0 020/0 094/0 094/0 047/0 047/0 069/0

 C25 C24 C23 C22 C21 C20 C19 C18 C17 C16 C15 C14 
-شاخص

 ها

 وزن 069/0 094/0 047/0 094/0 094/0 069/0 047/0 047/0 047/0 094/0 094/0 069/0 

 (9917های پژوهش، مأًذ: )یافته
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 بر اساس مدل تودیمبندی نواحی مقادیر نهایی حاصل از رتبه .0جدول 

 رتبه جواب نهایی ناحیه بندی رتبه جواب نهایی ناحیه بندی

 21 529/0 5.4ناحیه  99 801/0 9.9ناحیه 

 95 0717/0 5.5ناحیه  9 102/0 9.2ناحیه 

 97 099/0 5.6ناحیه 8 847/0 9.9ناحیه 

 99 506/0 6.9ناحیه  5 885/0 2.9ناحیه 

 24 626/0 6.2ناحیه  6 889/0 2.2ناحیه 

 27 566/0 6.9ناحیه  7 866/0 2.9ناحیه 

 94 714/0 6.4ناحیه  90 898/0 9.9ناحیه 

 98 794/0 7.9ناحیه  99 894/0 9.2ناحیه 

 92 472/0 7.2ناحیه  1 895/0 9.9ناحیه 

 96 091/0 7.9ناحیه  28 551/0 9.4ناحیه 

 91 700/0 7.4ناحیه  20 616/0 9.5ناحیه 

 29 651/0 7.5ناحیه  96 756/0 4.9ناحیه 

 99 249/0 7.6ناحیه  25 517/0 4.2ناحیه 

 9 9 8.9ناحیه  22 685/0 4.9ناحیه 

 90 520/0 1.9ناحیه  92 892/0 4.4ناحیه 

 98 0 1.2ناحیه  4 819/0 4.5ناحیه 

 29 687/0 90.9ناحیه  2 106/0 5.9ناحیه 

 26 510/0 90.2ناحیه  94 0719/0 5.2ناحیه 

 95 776/0 90.9ناحیه  97 0798/0 5.9ناحیه 

 (9910های پژوهش، )یافته خذ:أم

 

 
 بندی شکوفایی کالبدی و زیرساختی نواحی شهر تبریز با استفاده از مدل تودیمنقشه رتبه .51شکل 
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های شکوفایی شهری به لحهاظ االبهدی   نظر گرفتن همه شاًصبا در 9-2و  5-9، 8-9نواحی  28بر اساس شکل 

گانهه شههر تبریهز بهه      98ًتی اه در این مقاله به آنها شاره گردید به ترتیب رتبه اول تا سوم را در بین نهواحی  و زیرسا

تصاص داده ههای تهاریوی و معمهاری    دارای قابلیت باشدمی افت تاریوی تبریزاه مراز شهر و ب  8-9اند. ناحیهًود ًا

ههای  مهذاور دارای پتانسهیل   ناحیهه با توجه به اینکهه  . باشدمیمطلوبی بوده و بوشی از شناسنامه هویتی االنشهر تبریز 

، سهینماها و مرااهز فرهنگهی و    های با ارزش معماری وبصریها و جداره، بدنهباالیی همچون عناصر تاریوی با ارزش

باشهد. ناحیهه   اسب رتبه اول به لحاظ شکوفایی برای این ناحیه دور از انتظهار نمهی  باشد ، مرااز اقامتی متعدد میهنری

یر با شتاب زیادی توسعه میباشد اه در سال، منطبق با شهرک باغمیشه می9-5 یابد و بسیاری از قشهر متوسهط   های ًا

پذیری مناسبی اه داشته توانسهته امکانها  و ًهدما     و فرهنگی تمایل به اسکان در این شهرک را دارند. و با جمعیت

باشد اهه بهه لحهاظ شهکوفایی در     رجایی مییز منطبق با محله عباسی، شهیدن 9-2شهری را به ًود جذب نماید. ناحیه 

 بعد االبدی و زیرساًتی رتبه سوم را اسب ارده است.  

به ترتیب سه رتبه آًر را در شکوفایی شهری بهه لحهاظ االبهدی و زیرسهاًتی      7-9و  5-6، 1-2همچنین نواحی 

تصاص داده 98در بین نواحی   مسهاحتی  بها  باشدمی شهر شرقی لبه مناطق جزو اه 1-2د. ناحیه انگانه تبریز به ًود ًا

نیهز   5-6دارد. ناحیهه  هکتارااربری مسکونی  2شامل اراضی بایر و ساًته نشده می باشد و فقط هکتار  و   960 حدود

 صهنعتی  ههای هکتار مساحت مسکونی، بیشتر شهامل اهاربری   1نفر جمعیت و  7قرار دارد با  1-2در مجاور  ناحیه 

-هکتار مساحت مهی  779نفر جمعیت  70نیز در گوشه جنوب غرب شهر واقع شده است. دارای  7-9باشد. ناحیه می

مانند ترااتورسازی، موتورسازان ... در ایهن ناحیهه قهرار     بنامهای باشد. این ناحیه نیز شامل ااربریهای صنعتی و اارًانه

ههای صهنعتی   های مسکونی قابل توجه و دارا بودن ااربریااربری دارند. بدیهی است اه این سه ناحیه به دلیل نداشتن

ی الزم را اسهب  یهای الزم را جهت توسعه شهری داشته باشند و به این دلیل توسهعه و شهکوفا  اند زیرساًتنتوانسته

 اند.  نکرده

 بحث. 0

 ههای زمینه تا است شهریمناطق و نواحی  توسعة میزان و شناًت ارزیابی ریزی شهری،برنامه مهم و ای  از یکی

تالفا  توانمی نواحی شهری، بندی توسعهرتبه فراهم شود. با شناًت و را شهر متوازن توسعة و پیشرفت  فضهایی،  ًا

 جههت  شههری  درون بنهدی منطقهه  مناسهب  ارد و از آن برای ارائه الگوی آشکار را آنها اقتصادی و فرهنگی اجتماعی،

-مطلهوب، شهاًص   شکوفایی به رسیدن برای اه شده سعی مقاله، این در ،دلیل همین بهره برد. به مناسب ًدما  ارائه

 نهواحی  بنهدی اولویهت  در نهایت گیری واندازه تبریز، شکوفایی شهری از منظراالبدی و زیرساًتی در هایسنجه و ها

-مرازشههر یعنهی  ) 2-9، 4-5، 9-2، 5-9، 8-9دهنهد اهه نهواحی    صور  گیرد. نتایج نشان مهی  مدل تودیم اساس بر

رجائی، اوچه بها،، وزیرآبهاد، آبرسهان، گلبهاد، گلگشهت(      شهرک باغمیشه، عباسی، شهید -دانشسرا، منصور، مقصودیه

، 2)ًهاوران   5-2، 5-5، 7-9،  5-6، 1-2باشهند. و نهواحی   نواحی با شکوفایی باال به لحاظ االبدی و زیرساًتی مهی 
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طقه صنعتی جنوب غرب شهر، اراج، اوی اسهتانداری، بهارنج( نهواحی    های اطراف دانشکده دامپزشکی تبریز، منزمین

باشند. همهانطور اهه اشهاره شهد ایهن      با شکوفایی پایین و در پنج رتبه آًر به لحاظ شکوفایی االبدی و زیرساًتی می

تی و )اهوی صهنع   6-9و  7-2، 7-6نواحی بیشتر صنعتی بوده و امتر بافت شهری دارند بعد از این پنج ناحیهه نهواحی  

های آًر شکوفایی به لحاظ االبهدی و زیرسهاًتی هسهتند از    های اطراف آن،بهاران، اوی الله و فرودگاه( در رتبهزمین

 دانشسهرا، منصهور، مقصهودیه، بها نظهام      مرازی بوش در واقع محال  توان استنباط ارد اه درنتایج به دست آمده می

انهد.  های آن به ًوبی در طول زمان شکل گرفته و اامهل شهده  ًتشکل گرفته بنابراین زیرسا ارگانیج در طول تاری 

یر میریزی شده و شکل گرفته در دههشهرک باغمیشه نیز اگر چه جزا نواحی برنامه باشد اما شهاید بهه جههت    های ًا

ریهزی جدیهد   ها اهه بها برنامهه   ها و شکوفایی االبدی است اه نسبت به سایر نواحی و شهرکوجود همین زیرساًت

هایی جمعیتی متوسط تمایل زیادی برای اسکان در ایهن شههرک   پذیری باالیی را داشته و گروهجمعیت ،اندکل گرفتهش

 میهانی  ادوار ههای توسعه به مربوط نامنظم شطرنجی محال  آباد، اوچه با،، گلگشت و گلباد جزادارند. محال  وزیر

 حواشهی  های آًر قرار داشتند  اغلب درزیرساًتی در رتبهباشند. همچنین نواحی اه به لحاظ شکوفایی االبدی و می

 هنهوز  امها  آینهد، مهی  حسهاب  به آن از شهر جزیی قانونی محدوده گسترش علت به شوندمی اراضی بوده و شامل شهر

ههای صهنعتی را   نهدارد. و بیشهتر اهاربری    مشوصهی  آنها ساًتار بندیبلوک و ننموده سرایت آن به شهری هایتوسعه

 شوند.  شامل می

 ههای شهکوفایی مهرتبط بها    تعادل در توزیع مولفه عدم دهندۀنشان آمد، دست به نهایی بندیاز رتبه اه آنچه ال، در

امکانها  و   در مناسهبی  توزیهع  اهه  دارد آن از حکایهت  واقعیهت  این باشد.در االنشهر تبریز می شهری هایزیرساًت

 سهوی  بهه  را شههر  عمهده  نهواحی  سیاسیاقتصاد االن مسایل رانا در امر این و نگرفته صور  های شهریزیرساًت

بهرای نهواحی بها شهکوفایی ضهعی  و       ،منهابع  بیشتر توصیص و اصالح .است داده سو، پایین ناپایداری و شکوفایی

-یافتهه  بنهابراین  .باشهد مهی  های شهری شکوفاسکونتگاه سوی به حرات و اجتماعی عدالت در اول ضعی  اصلبسیار

د چرا اه توزیع منطقهی  دههای شهری را نشان میتوزیع زیرساًت زمینة در بیشتر چه هر بازنگری زومل پژوهش های

. و ایهن ارتبهاط   شهود در نواحی شهری منجر به تقویت سایر ابعاد شکوفایی مانند عدالت اجتماعی نیز مهی ها زیرساًت

   گردد.بین ابعاد موتل ، موجب توسعه و شکوفایی هر چه بیشتر شهر می

پهور و همکهاران   نوستین صفایی احمدی مانند؛ موجود هایپژوهش سایر به نسبت قو  آن نقطه و حاضر پژوهش

، رضها علهی و   (9917)پهور و همکهاران   ، دانهش (9917)، صهرافی و هاشهمی   (9917) الههی شمس و یارزاده، (9916)

تمراهز آن   در حوزه شکوفایی شههری  عا مطال سایر و (2097)، ارباب (2095)بونایوتو و همکاران ، (9911)همکاران 

 شهکوفایی  به دستیابی برای ورود نقطه هاچرا اه بعد االبدی و زیرساًت .باشدروی بعد االبدی  شکوفایی شهری می

نهواحی،   از ادام هرشکوفایی  میزان عددی اردن مشوص با است توانسته حاضر پژوهش همچنینباشد. می شهرها در

  شههری  گیهران تصمیم و مدیران برای ریزیامر برنامه این اه اند مشوص یکدیگر به نسبت را آنها گیریقرار وضعیت 

   نماید.توسعه و شکوفایی شهری تسهیل می حوزه دررا 
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 گیری. نتیجه2

رود اهه  ریهزی توسهعه شههری بهه شهمار مهی      ترین موضوع در برنامهشناسایی وضع موجود نواحی شهری اساسی

 مطالعهه،  است. در این راستا این ...، اجتماعی، فرهنگی و های موتل  االبدی، اقتصادیبوش مستلزم تجزیه و تحلیل

در بررسهی و   درآمهد.  اجهرا  بهه  نواحی شهری تبریهز در  در بعد االبدی شهری های شکوفاییهدف سنجش شاًص با

( مشهوص گردیهد اهه    4)جهدول معیار تعیین شده در بعد االبدی شهکوفایی   25گانه تبریز بر مبنای 98مقایسه نواحی 

-شههرک باغمیشهه، عباسهی، شههید     -دانشسرا، منصور، مقصودیه-)مرازشهر یعنی 2-9، 4-5، 9-2، 5-9، 8-9نواحی 

باشهند.  رجائی، اوچه با،، وزیرآباد، آبرسان، گلباد، گلگشت( نواحی با شکوفایی باال به لحاظ االبدی و زیرساًتی مهی 

های اطراف دانشکده دامپزشکی تبریز، منطقه صهنعتی جنهوب   ، زمین2)ًاوران  5-2، 5-5، 7-9،  5-6، 1-2و نواحی 

غرب شهر، اراج، اوی استانداری، بارنج( نواحی با شکوفایی پایین و در پنج رتبه آًر به لحهاظ شهکوفایی االبهدی و    

شهکوفایی   بررسهی  از آمهده دست به نتایج و هاشاًص از گیریبهره با اه است شایسته ًاتمه در باشند.زیرساًتی می

 :ارد شکوفایی ارائه سط  ارتقای برای پیشنهادهایی نواحی االنشهر تبریز االبدی

ااهش فاصله و شکاف بین شکوفایی نواحی، با معکوس نمودن جریان حاام بر وضهعیت تقسهیط و توصهیص     -

 باشد.منابع برای نواحی با شکوفایی ضعی  و بسیار ضعی  الزامی می

، تعهداد  یافته )مساان بهادوام( نقل همگانی، پناهگاه ارتقااوهای  رفیت گسترده شبکه حملاینکه مولفه با توجه به -

یافته بهداشت )اتصال بهه شهبکه فاضهالب،...( رقهم     ، دسترسی به پارگین ، دسترسی به سط  ارتقااهای هر ناحیهپارک

تصاص دادند پیشنهاد میباالتری را در وزن ههای ًهود    ها را در اولویتد مس ولین شهری این مولفهشودهی به ًود ًا

 ریزی جهت ارتقائ شکوفایی قرار دهند.برای برنامه

هکتار بافت فرسوده اسهت و در حهدود    500هزار و  2میلیون نفری تبریز دارای  8/9االن شهر با توجه به اینکه  -

اه عمدتا در شمال شههر واقهع    انندزندگی می رسمی و حاشیه شهرهای غیردرصد جمعیت این شهر در سکونتگاه 25

 یها  انگارینادیده سیاستمس ولین شهری باید   ،باشندمی باشند و جزا نواحی با شکوفایی ضعی  و بسیار ضعی  می

 ههای شههری ایهن منهاطق )اجهرای     در جهت تقویت زیرسهاًت  یرا انار نهاده و با اقدامات نشینانحاشیه به تفاوتیبی

ریهزی بهرای   مناطق، برنامه این در سالمت هایمجتمع احداثنقل عمومی، وبرای گسترش حمل گشاییمسیر هایطرح

 مسکن مناسب...( توسعه و شکوفایی این نواحی را تسهیل نمایند. تأمین

 نامهکتاب
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