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 سرآغاز .1

 جهوان،  موردم  از نيموي  بوه  نزديک موجود، آمارهای مطابق 

 نيوز  آينوده  های دهه در آن انتظار افزايش ويند شهرها ساكن

از  ناشوي  توان مي را موضوع اين كلي، حالت در. دارد وجود

 امكانوات  وجوود  و خوود  نيازهای ارضای برای مردم تالش

 و توسوعه  شوهرها دانسوت. بوا    در شوهری  زنودگي  مناسب

 پيشورفت،  بوه  رو و پيشورفته  در كشورهای شهرها گسترش

 و ريوزی  برناموه  برای مهمي ابزار به زندگي كيفيت مطالعات

 است. شده تبديل زيست و قابل پايدار شهرهای مديريت

 نظوری  هوای  چوارچوب  از يكي زندگي كيفيت امروزه،

 شمار به مختلف زندگي جوامع شرايط بررسي در قبول مورد

بوا   را جامعوه  افوراد  يوا  فرد وضعيت زندگي، رود. كيفيت مي

 ها، زيرساخت توليد، فناوری نظير زايي برون عوامل به توجه

 تحوت  زيسوت  محيط نهادهای اجتماعي و اجتماعي، روابط

 بور  زنودگي، عوالوه   كلي، كيفيوت  طور به دهد. قرارمي تأثير

 نيز زيستي محيط و اجتماعي های نگراني اقتصادی به مسائل

در ايون بوين    .(96: 1389توجه دارد )باسوخا و همكواران،   

يندی سياسي اسوت كوه بوا    ريزی شهری تكنيک و فرا برنامه

كنترل استفاده از زمين، بوا طراحوي محويط شوهری شوامل      

هوا و   ونقل، هدايت و توسعة منظم شوهرك  های حمل شبكه
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( و زمينوة الزم را  Huynh, 2015: 11جواموع ارتبواط دارد )  

آورد.  پذيری در شهرها فراهم موي  برای بهبود شرايط زيست

و كيفيت زندگي شهری واحد  پذيری زيستامروزه، مفاهيم 

هوای   اساسي پايداری شوهری اسوت كوه در ميوان اولويوت     

ترين عامل رقابت بين  های سياسي، مهم ريزی و برنامه برنامه

(. Senlier et al., 2009: 214شوود )  شوهرها محسووب موي   

كننودة امنيوت و    بايود توأمين   پوذير  زيسوت شهری موفوق و  

 را خوود  روندانشه نيازهایهای اساسي باشد و  زيرساخت

 دهود. شوهر   ريزی قرار برنامه های فعاليت همة اول صف در

 محيط خوود را  و خود شهروندان طبيعي، های دارايي موفق

را  ممكون  بازده بهترين آن اساس بر و شناسد مي رسميت به

 (.Cities Alliance, 2007: 1)كند  تضمين مي

سو ضرورت و اهميت  دهد كه از يک مطالعات نشان مي

پوذيری شوهری در ارتبواط بوا وموايف       پرداختن به زيسوت 

دهي به نيازهای جامعوه پوس از    ريزی در پاسخ جديد برنامه

وجوووی امكانووات،  كووه شووديداص در جسووت -شوودن صوونعتي

شودت افوزايش يافتوه     به -تسهيالت و كيفيت زندگي است

جهوت تهديودهای    پذيری بوه  است؛ و از سوی ديگر زيست

ز نيز اهميتي دو چندان يافتوه  روی زندگي شهری امرو پيش

هوای   (. چوالش 134: 1393پوور و همكواران،    است )ساسان

ها در جهت  ها و تالش پذير به ارزش ايجاد شهرهای زيست

ايجوواد شووهرهای پايوودار، فراگيوور و رقووابتي وابسووته اسووت. 

پوذير   دهد كه شهرها بايد انعطواف  تجارب گذشته نشان مي

ييوورات در هويووت و باشووند. تغييوورات در طووول زمووان و تغ

پووذيری و  كاركردهووا بوورای حفووظ سوورزندگي، رقابووت    

پذيری شهرها ضروری است. دسترسي به شوهرهای   زيست

هووا و سوواكنان آن  پووذير بوودون مشوواركت انجموون  زيسووت

 عبوارت ديگور،   بوه (. UPAT1, 2010: 2پذير نيسوت )  امكان

 انسواني  هوای  محيط سوكونتگاه  در زيست شرايط بهتربودن

 تقويوت  سواز  زمينوه  غيركالبودی(  البودی و ك محيط از اعم)

 موردم  بوين  در اعتمواد بوه نفوس    و نفوس  ها، عوزت  توانايي

 تحمول،  مرفيوت  و توانوايي  شوود و  موي  محلوي  اجتماعات

 را انسواني  اجتماعات آوری تاب نهايت در و پذيری انعطاف

بخشود )صوادقلو و سجاسوي     موي  توسوعه  و كند مي تقويت

 رشود  اصولي  مراكوز  شوهری  (. نوواحي 38: 1393قيداری، 

 كه خود است كشوری هر در سياسي و اجتماعي اقتصادی،

 كوار،  ثوروت،  ايجواد  بورای  نقواط  تورين  جوذاب  عنوان به را

 بوا  نوواحي  اموا، ايون  . انود  كورده  اثبوات  نوآوری و خالقيت

 محيطوي،  و تخريب فيزيكي های زمينه در مهمي های چالش

 و مسوكن  كمبوود  بيكواری،  اجتمواعي، نواامني،   محروميوت 

و  زنودگي  كيفيوت  مشوكالت  ايون  روسوت.  روبوه  ترافيوک 

 زيسوت  بستر دهد. شهر مي كاهش شدت را به پذيری زيست

 واقوع،  در دارد. رضايت ايجاد در اساسي نقش بشر است و

 زندگي كيفيت كنندة تعيين و انسان زندگي سبک دهندة شكل

 (.146: 1393اوست )جوهری و اجزاشكوهي، 

پوي مهواجرت از شوهرها و    دنبال افزايش جمعيت در  به

روستاهای اطراف و ادغام برخي نواحي روستايي در شوهر  

اروميه، مشكالتي از قبيل ناكافي بودن تآسيسات و خدمات، 

های نواحي، دسترسي  پراكنش جمعيتي نامتناسب با مرفيت

های خودماتي، فضواهای سوبز و     دسترسي به كاربری يا عدم

ونقلي  مختلف حمل های گذران اوقات فراغت و نبود گزينه

را در  پوذيری  زيسوت نمود پيدا كورده و كيفيوت زنودگي و    

بور عوامول    برخي نواحي شهر اروميه تنزل داده است. عالوه

هوای   هوای غيررسومي و بافوت    ذكرشده، پيدايش سكونتگاه

را در  پوذيری  زيستفرسوده در برخي نواحي شهری ميزان 

به مطالب  با توجهمقايسه با ساير نواحي كاهش داده است. 

پوذيری در   فوق، هدف اين تحقيق سونجش ميوزان زيسوت   

هوای موثثر در تعيوين     نواحي شهر اروميه بر اساس شاخص

پذيری است. برای رسيدن به اين هدف، نخسوت از   زيست

ميان عوامل مختلف، چهارده شاخص بر اساس موجودبودن 

طووری كوه در    اطالعات دربارة شهر اروميه انتخاب شد، به

F'ANPجوورای موودل فراينوود ا
نووه شوواخص بووا توجووه بووه  2

بورای   4و كيسور مواير   3قبول بودن مقدار آزمون بارتلت قابل

پذيری در نواحي شهری محاسبه شده  سنجش ميزان زيست

 است.

 پوذيری  زيسوت  بوا  مورتبط  نظوری  مفواهيم  بر با مروری
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مرابوة آرمواني    توأمين سورزندگي شوهری بوه     توان گفوت  مي

سووناد رسوومي شهرسووازی مشووروع، در صوودر بسووياری از ا

خورد كه خود برخاسوته از اهميوت سورزندگي     چشم مي به

(. 25: 1385شهر به مرابة هودف و وسويله اسوت )گلكوار،     

جاكوبز و اپليارد هفت هدف ضروری بورای آينودة محويط    

. 2پوذيری،   . زيسوت 1دارند:  خوب شهری را چنين بيان مي

. 4، ها، تخيل و لذت . دسترسي به فرصت3هويت و كنترل، 

. اعتماد به 6و زندگي عمومي،  5. همستان5صحت و معني، 

 & Jacobs. محيطووي بوورای همووه )  7نفووس شووهری،  

Appleyard, 1987: 115-116 .)كيفيوت  مفهووم  تبيين برای 

 در ايون مدلي را مطورح كردنود.    همكارانش شفر و زندگي

 است. تأكيد شده اقتصاد و محيط اجتماع، قلمرو سه بر مدل

 به صراحت بين قلمروها تقابل كه است اين مدل اين مزيت

 كيفيوت  پوذيری،  زيسوت مفواهيم   از تصوويری  و شده معين

 شوده  بيوان  هموديگر  با ارتباط متقابل در پايداری و زندگي

پذير شهری  شهر زيست(. Shafer et al., 2000: 166است )

روند و مراكوز   آساني به مدرسه مي ها در آن به است كه بیه

پزشک، خواربارفروشوي، ادارة پسوت و سواير    كاری، مطب 

خدمات در دسترس است و افراد قادرند برای ديدن فيلم يا 

ها بازی كنند  خوردن شام به بيرون بروند يا در پارك با بیه

ونقل شخصي نياز باشد )بنودرآباد و   آنكه به وسيلة حمل بي

پذير  (. در تعريفي ديگر، شهر زيست60: 1393نژاد،  احمدی

توان در آن زندگي سالم داشت و در آن  است كه ميشهری 

ونقل  های مختلف حركتي مانند پياده، دوچرخه، حمل گزينه

همگاني و حتي خودروی شخصي در جايي وجود دارد كه 

پوذير شوهری بورای تموام      هيچ انتخابي نيست. شهر زيست

پوذير بايود    مردم است. اين بدين معناست كه شوهر زيسوت  

برای كودكان و افوراد مسون باشود و     جذاب، ارزنده، ايمن

های سني تأمين  دسترسي به فضاهای سبز را برای اين گروه

كوردن و   كند، چوون ايون فضواها جوای كوافي بورای بوازی       

 & Timmerبرقووراری ارتبوواط بووا ديگووران را داراسووت ) 

Seymoar, 2006: 2-3.) 

نظرياتي از قبيل توسوعة پايودار شوهری، شوهر سوالم و      

خورده اسوت،   پذيری گره ری با زيستسرزندگي محيط شه

هووا  طوووری كووه هوودف تمووامي ايوون نظريووات و ديوودگاه بووه

كردن محيط مطلووب بورای زيسوت انسوان اسوت و       فراهم

رسيدن به توسعة پايودار در رأس ايون نظريوات قوراردارد.     

اسوتفاده كنويم،    6«يوان گول  »بنودی فعواليتي    چنانیه از طبقه

های  يم كه در آن فعاليتهايي را سرزنده بنام توانيم محيط مي

ای از زموان   اختياری و اجتمواعي در دامنوة نسوبتاص گسوترده    

هوای شناسوايي    جريان دارد. در اين حالت، برخي شواخص 

های سرزنده شامل ميزان تراكم افراد پيواده در محول،    محيط

های رفتواری موجوود، وجوود     تعداد، تنوع و ماهيت قرارگاه

شووهری، تنوووع هووای موسوومي، آهنووگ و سوورعت  فعاليووت

كنندگان )زن، مورد، پيور، جووان، كوودك، معلوول و       استفاده

شوود   جزآن(، تنوع فرم و رنگ در منظر شهری و جزآن مي

 (.25: 1385)گلكار، 

 يوا  ايجواد  در موداوم  طوور  به كه است شهری سالم شهر

 و كند فعاليت منابع توسعة و كالبدی اجتماعي، شرايط بهبود

 حوداكرر  كامول بورای   و رستد عملكرد امكان وسيله بدين

آورد )زيواری و   فوراهم  را هوا  انسوان  تووان  از بورداری  بهوره 

توسعة پايدار شهری با پنج هودف  (. 50: 1391بابانژاد،  جان

كلي برای رسيدن بوه آينودة شوهری پايودارتر در شوهرهای      

اروپايي مبتني بور حوداقل مصورف فضوا و منوابع طبيعوي،       

شهری، حفاموت از سوالمت   های  كارآمد كردن ادارة جريان

جمعيت شهری، تأمين دسترسي برابر به منابع و خودمات و  

مراقبووت از تنوووع فرهنگووي و اجتموواعي اسووت )تقوووايي و  

 (.7: 1392صفرآبادی، 

سوكة  »گويود:   موي  ريپذ ستيز یشهرهاايوانز در كتاب 

پوذيری دارای دو روسوت. روی اول آن معيشوت و     زيست

ي است. معيشت به معنوای  شناخت روی دوم آن پايداری بوم

موقعيت شغلي است كه به اندازة كافي به مسكن مناسب و 

ها و دسترسوي بوه    آبرومند نزديک و درآمد مناسب با كرايه

 ,Evans« )بخش را دارا باشود  خدمات سكونتگاهي سالمت

 رويكورد  از اسوتفاده  رسود  نظر مي به ديگر، سوی از (.2002

 تبوديل  بي بورای مناسو  راهكوار  محوور،  ونقول  حمل توسعة
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 پويوا، فعوال،   هوايي  باهمسوتان  به ناكارآمد شهری های بافت

باشد  پذيری زيست قابليت و زندگي كيفيت واجد و سرزنده

 (.60: 1392)رفيعيان و همكاران، 

دارای ماهيت فضايي  پذيری زيستهای  بسياری از داده

ها مانند رابطة بين خانه و مدرسوه،   است و روابط بين مكان

شهر و منطقه و موضوعات مربوط بوه فضوا ماننود درصود     

فضاهای باز و رابطة فضا و زمان مانند زمان مورد نياز برای 

گيرد. معيارها  های اضطراری را دربرمي پاسخگويي در زمان

بووين ابعوواد اقتصووادی،  بسوويار متفوواوت اسووت، امووا تعووادلي

پوذيری   شوود. زيسوت   محيطي برقرار موي  اجتماعي و زيست

شود، از غذا  ای از نيازهای انساني را شامل مي طيف گسترده

و امنيت گرفته تا زيبوايي و نمادهوای فرهنگوي و احسواس     

 (.57: 1392تعلق به اجتماع يا مكان )خراساني و رضواني، 

 نزديوک  پوذير  تزيس شهر بحث به كه مفاهيمياز  يكي

 مطورح  ليونچ  كوئين كه است خوب شهر شكل نظرية است

 هوای  شواخص  بوا  توجوه  با خوب هرش لينچ، نظرية در كرد.

: زيور اسوت   هوای  و دارای كيفيوت  شوده  معرفوي  متعوددی 

 بوا  محيط انطباق)سازگاری(، معني  و ايمني بقا،)سرزندگي 

 تناسوب ، فرهنگي( و ساختار ذهني و احساسي های توانايي

 بوا  شوهر  تجهيوزات  و معابر فضاها، مرفيت و شكل انطباق)

 دسترسوي )توانوايي  ، موردم(  هوای  فعاليوت  و كميوت  الگوو 

 خدمات، اطالعوات  منابع، ها، فعاليت به افراد ساير دسترسي

 و فضواها  به دسترسي و استفاده) اختيار و نظارت، اماكن( يا

 نماياني و ها( آن مديريت و تعمير، اصالح ايجاد، و ها فعاليت

زنودگي   محويط  سوازمان  و نظوم  رنوگ،  شكل، سازی آسان)

 (.1981آدمي( )لينچ، 

پذيرترين شوهرهای جهوان بور اسواس      بندی زيست رده

( در دو مثسسوة  1هوای كيفيوت زنودگي )جودول      شاخص

 صورت گرفته است. 8و اكونوميست 7مرسر

 

پذیریشهرهایجهانبندیزیستهایمؤثردررتبه.شاخص1جدول

 (2007پذيری مرسر ) های زيست شاخص (2005پذيری اكونوميست ) های زيست شاخص رديف

 محيط سياسي و اجتماعي درآمد 1

 محيط فرهنگي و اجتماعي بهداشت 2

 محيط اقتصادی ثبات سياسي و امنيت 3

 تفريح و سرگرمي زندگي خانوادگي 4

 كاالهای مصرفي زندگي اجتماعي 5

 مسكن اقليم و جغرافيا 6

 مالحظات پزشكي و سالمت امنيت شغلي 7

 مدارس و آموزش آزادی سياسي 8

 طبيعيونقل و محيط  خدمات عمومي، حمل بيني انعطاف قوانين برابری جنسيتي، پيش 9

 (79: 1390)بندرآباد، 
 

 پذيری و زيست خصوص در متعددی تحقيقات تاكنون

 صوورت گرفتوه   كشور از خارج و داخل كيفيت زندگي در

 لويكن  ها در ادامه اشاره شده است؛ است كه به برخي از آن

بررسوي   بوه  شوده،  جسوتجو  ایهو  پوژوهش  از يوک  هويچ 

از طرفي،  .اند نپرداخته نواحي شهریسطح  در پذيری زيست

(، دومين نمونه در 1393اين تحقيق بعد از مقالة زبردست )

 است. F’ANPزمينة كابرد مدل 

بوه سووی پايوداری در شوهر     »ای با عنوان  نور در مقاله
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 ريزی برنامه تفكر تكامل و تاريخ با هدف ارائة« پذير زيست

پذير كردن بسوياری از   زيست و بزرگ ونكوور، منطقة برای

را بررسي كرده است. در ايون مقالوه    عمل و ايده در شهرها

ونقول،   از دسترسي، عدالت، مشاركت، دسترسوي بوه حمول   

ارتباطات، آب، بهداشت، غذا، هووای پواك، مسوكن ارزان،    

پوذيری   های زيسوت  اشتغال، فضاهای سبز و جزآن شاخص

 تركيوب  كه بوا ياد شده است. نتايج حاصل بيانگر آن است 

 موديران  موديريت،  و شوهری  ريوزی  برنامه در زيست محيط

آور نسبت  پذير و تاب توانند شهرهای زيست شهری بهتر مي

 :Nour, 2015زيسوتي را ايجواد كننود )    به مشكالت محويط 

148-149.) 

( در تحقيقي بوا  106-95: 1393پور و فريادی ) شريفيان

با هدف « هانهای كيفي در اصف سنجي شاخص امكان»عنوان 

 مختلف یاه زمينه در اصفهان كيفي های شاخص گيری اندازه

 زيست كيفيت محيط ارزيابي مدل از استفاده با 1389 سال در

 ای مجموعه ی،ا مقايسه های تحليل طي كمّي، شكل به شهری

 نظور  سونجه را از  53 و شواخص اصولي   يوازده  از كاربردی

دارا  و آموار  بوودن  دسوترس  در اصفهان، شرايط با سازگاری

 از پس آوری كردند. همینين، جمع گيری اندازه قابليت بودن

 زيسوت  محيط دهندة تشكيل عوامل مجموعه كيفيت بررسي

شودن   مشوخص  منظوور  بوه  تهوران  بوا  آن شورايط  اصوفهان، 

 شود. بور   مقايسوه  ريوزی  برنامه های مرفيت و ها محدوديت

 با شهری تجهيزات و تأسيسات شاخص مذكور مدل اساس

 40 كسوب  بوا  امنيوت  و ايمنوي  و شاخص درصد 91 كسب

 در را كيفيت ترين پايين و باالترين ترتيب به مطلوبيت درصد

 داد. اختصاص خود به شهر

ای بوا عنووان    ( در مقالوه 65: 1393ماجدی و بنودرآباد ) 

« پوذير  زيسوت  شوهر  بوومي  و جهواني  معيارهوای  بررسوي »

را  پوذير  زيست شهرهای برای شده ارائه معيارهای ترين مهم

 شهرهای برای تری جامع معيارهای تبيين به كردند و معرفي

 سوطوح  در شوده  شوناخته  معيارهوای  پرداختند. پذير زيست

 در و شومول  اول )جهوان  سطح های شاخص شامل مختلف

 در كوه  كالن در سطح دوم )معيارهايي سطح و (خرد سطح

 مفهومي مدل شد و مطالعه نيست( يكسان مختلف شهرهای

 به است كه شده شناسايي دیفراين آن در جهاني معيارهای و

 شوهر  الگوی يعني، سوم سطح های شاخص توليد مطالعات

 پردازد. مي ايراني، پذير زيست

ارزيوابي  »بوا عنووان    ای الهوي و فريوادی در مقالوه    سيف

هوای   زيسوت شوهر تهوران براسواس شواخص      كيفيت محيط

شوده از   های اسوتخراج  به مقايسة تحليلي شاخص« پايداری

( و در نهايوت بوا   2)جودول   انود  تحقيقات مختلف پرداخته

زيست شوهر تهوران را    شاخص كيفيت محيط 54استفاده از 

 (.Seifollahi & Faryadi, 2011اند ) گيری كرده اندازه

( در تحقيقي بوا عنووان   12-1: 1380طبيبيان و فريادی )

با استفاده از مدل « زيست شهر تهران ارزيابي كيفيت محيط»

زيسوت شوهری، مجموعوه عوامول      ارزيابي كيفيوت محويط  

زيسوت شوهری را در قالوب نمووداری      دهندة محيط تشكيل

درختي نشان دادند كوه در رأس آن شواخص كول )معورف     

زيسوت   وامل مثثر در كيفيوت محويط  های ع مجموعه ارزش

شهر( قراردارد. در سطح دوم، مجموعه عوامل به سه حوزة 

اجتماعي و فرهنگي تقسيم شده  -نيازهای اساسي، اقتصادی

شوود. در سوطح سووم،     ها ناميده مي است كه گروه شاخص

دهندة محيط در قالب دوازده شاخص  تمامي عوامل تشكيل

موان، ايمنوي و امنيوت،    اصلي )محيط طبيعي، بهداشت و در

مسووكن، اقتصوواد و اشووتغال، آموووزش، محوويط اجتموواعي،  

ونقول، هنور،    تأسيسات و تجهيزات شوهری، انورژی، حمول   

ميراو فرهنگي و تفريح و محويط مصونوع( تفكيوک شوده     

های مربوط  های شاخص است و بر حسب موضوع در گروه

های اصلي خود مجدداص بوه   گيرد. هر يک از شاخص قرارمي

خردتری شامل شاخص فرعي، عامل، عامل فرعي و سطوح 

در نهايت سنجه تفكيک شده است كوه در ايون تحقيوق بوا     

زيسوت شوهری    توجه به هزينه و اطالعات الزم، كل محيط

سنجه شناسايي و معرفي شده است. نتايج حاصول   123در 

بور   1375دهد كه شهر تهران در سوال   ها نشان مي از تحليل

زيسوت   ح متوسط كيفيوت محويط  اساس مدل مذكور در سط

 قرار گرفته است.
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شدهدرمطالعاتمختلفبرایارزیابیکیفیتمحیطیشهرهاهایارائهایشاخص.تحلیلمقایسه2جدول

(Seifollahi & Faryadi, 2011: 547)  

 مشاور منابع انساني

 (2007) 9مرسر

 10نيزم دانشنامة

(2008) 

 11فال و ويال وست

(2001) 

شهر سانتا  یشورا

 (2006) 12كايمون

شهر پايدار 

 (1997) 13سانفرانسيسكو

 منابع طبيعي منابع طبيعي عدالت كيفيت هوا مراكز درماني كافي

آب سالم، گاز، تلفن 

 و برق
 سالمت عمومي كيفيت محيطي وری شهری بهره تنوع زيستي

 فضاهای باز و طبيعي تنوع اكوسيستم فناوری جديد تخريب الية اوزون هوای مناسب

ونقول عموومي    حمل

 كارا
 مسكن نيازهای انسان مسكن غذا و كشاورزی

 توسعة اقتصادی اقتصاد و آثار آن زمين شهری اقتصاد و توسعة اقتصادی تراكم ترافيک كم

بووودن باليووای   كووم

 طبيعي
 محيط اجتماعي شدن جهاني سالمت و آموزش های عمومي آموزش و مهارت

 جمعيت عدالت محيطي -
باليای طبيعي و 

 انساني
- 

 - - خدمات شهری آ ب و فاضالب -

 - - زيست شهر محيط وهوا تغييرات انرژی و آب -

 - - ونقل عمومي حمل ونقل عمومي حمل -

 - - دولت محلي پارك و فضاهای باز شهری -

 - - مديريت شهری زبالة جامد -

 - -  مواد خطرناك -

 - -  سالمت انسان -

 - -  مديريت خطر -

 

 پوووس از مطالعوووة تحقيقوووات ذكرشوووده، مجموعوووة

شورايط شوهر    با سازگاری نظر از ها شاخص از تری كاربردی

قابليوت   دارا بوودن  و اطالعوات  بوودن  دسوترس  در اروميوه، 

 ه است.شد آوری جمع يریگ اندازه

 تحليول  روش دوتلفيقوي از   F’ANP پيشونهادی  مودل 

14ای شوبكه  تحليول  فراينود  و عواملي 
طووری كوه    اسوت، بوه   

 مشكالت عاملي و تحليل نتايج از ها در آن برگرفته قضاوت

 عناصور  اهميوت  در تعيوين  هوا  قضواوت  بودن ذهني از ناشي

 كوه  اسوت  ايون  مدل ديگر مزيت است. شده برطرف تصميم

 تبوديل  در عواملي  تحليول  هوای  قابليوت  از دليول اسوتفاده   به

 و ابعواد  بوين ايون   رابطوة  تعيين و مشخص ابعاد به موضوع

 ای مقايسه های ماتريس ساخت به نيازی ها، آن های شاخص

 همینوين  نيسوت.  ها قضاوت در سازگاری كنترل و دودويي

 در نيوز   ANPمحاسوبات  مراحول  بوودن  طوالني محدوديت

 (.23: 1393)زبردست،  است شده رفع  F’ANPمدل

 

 . محدودة مورد مطالعه2

شهر اروميه مركز استان آذربايجان غربي اسوت كوه از پونج    

غربي كشور واقع شده است.  بخش تشكيل شده و در شمال

جمعيوت شوهر اروميوه     1390در سرشماری عمومي سوال  

 بوده استهكتار  10548مساحت اين شهر نفر و  667499

سلماس، از جنوب بوه شهرسوتان   كه از شمال به شهرستان 
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اروميه و از غرب به مورز تركيوه و    ةنقده، از شرق به درياچ

، وآموايش  مهندسوان مشواور طورح   ) شوود  عراق محدود موي 

. بر اساس نظام تقسيمات كالبدی، شهر اروميه شامل (1389

 (.1پانزده ناحية شهری است )شكل 

 


بندیشهرارومیهوتقسیماتناحیهنقشةموقعیتاستانآذربایجانغربی،شهرستانارومیه.1کلش

(1385،2،5رمانشهر،آ)مهندسینمشاور

 

 شناسی و تحلیل . روش3

اين مقاله با توجه به هدف آن از نووع تحقيقوات كواربردی    

 -ر، مواهيتي توصويفي  و با توجه بوه روش انجوام كوا    است

. گووردآوری اطالعووات از طريووق مطالعووات   داردتحليلووي 

از در ايون مقالوه    .ای و ميداني صورت گرفته است كتابخانه

پوذيری در نوواحي شوهر     برای سنجش زيست F'ANPمدل 

را برای اولوين بوار    F'ANPاروميه استفاده شده است. مدل 

 سواخت شواخص   بورای اسفنديار زبردست  2013در سال 

 و مقابل زلزله در اجتماعي پذيری آسيب ميزان تعيين ركبم

 های مرسوم روش های كاستي رساندن حداقل به راستای در
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بوا   F'ANPمركوب ارائوه كورد. مودل      هوای  شاخص ساخت

های ذاتي روش تحليول عواملي، نخسوت     كارگيری مزيت به

دهنودة آن تجزيوه    موضوع مورد بررسي را به ابعاد تشوكيل 

هوا(   ، اين ابعاد )خوشهANPكرد. سپس، با استفاده از روش 

ها  های بين عناصر و خوشه و عناصر آن، ارتباط و وابستگي

كنود توا اهميوت نسوبي      ای مشوخص موي   را به شكل شبكه

. دهندة موضوع مورد بررسي را محاسبه كنود  عناصر تشكيل

 زير شرح به و (2مرحله )شكل  دو در F’ANP مدل يندافر

 شده است. خالصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 










 F'ANPینداجرایمدلافر.2شکل
 

 (FAمرحلة نخست: تحلیل عاملی ) .3.1

مرتبط  تجربي و نظری متون مرور از پس مرحلة نخست، در

كننودة   تبيوين  های شاخص تحقيق، نظری چارچوب تدوين و

 شوود. سوپس،   مي انتخاب و شناسايي بررسي مورد موضوع

 ابعواد  تا شود مي انجام منتخب های شاخص با تحليل عاملي

 پس شود. استخراج و شناسايي بررسي مورد نشانگر موضوع

بررسوي،   موورد  موضووع  كننودة  تبيوين  اسوتخراج ابعواد   از

 شناسايي نيز ابعاد اين از هر يک دهندة تشكيل های شاخص

 برای كه است متغيره چند تحليلي فن عاملي تحليل .شود مي

 گرفتوه  كوار  بوه  متغيرهوا  از ای دسته نهفتة ساختار آشكاركردن

 متغيرهوای  از ای زيرمجموعوه  استخراج برای فن اين .شود مي

 شده مشاهده تغييرات كه رود مي كار به ها عامل نام به ناهمبسته

عواملي   تحليول . دهد مي توضيح را اوليه های مجموعه داده در

يوا   متغيرهوا  ميوان  تغييورات  الگووی  ايجاد برای معمول طور به

عامول قابول    انودكي  تعوداد  بوه  بزرگ های داده مجموعه تقليل

 (.24: 1393)زبردست،  شود تعبير و تفسير انجام مي

 

ه  ای م  دثر در س  نجش   انتخ  اب ش  اخ   .3.1.1

 پذیری زیست

گانوة   پذيری در نواحي پوانزده  منظور سنجش ميزان زيست به

شهر اروميه، نخست با توجه به اطالعات موجود، چهوارده  

پذيری انتخواب شود، شوامل     شاخص مثثر در تعيين زيست

كوواربری تجوواری، مووذهبي، فضووای سووبز و باغووات، سووهم 

 -آموزشوي، درمواني، اداری  ، قيموت  مسوكن ارزان  ،رودخانه

هنووری، اسووتحكام بنووا، تأسيسووات و   -انتظووامي، فرهنگووي

تحت پوشوش فاضوالب و    ةها، ورزشي، محدود زيرساخت

. مقوادير آن در نورم افوزار    ونقول عموومي   دسترسي به حمل

SPSS  (.3محاسبه شده است )جدول 

های مؤثر  انتخاب شاخص

 پذیری زیست سنجشدر 

و  تحلیل عاملی نجاما

 استخراج عوامل 

هر های  شاخص شناسایی

 ها یک از عامل

ای بر  تشکیل مدل شبکه

 اساس نتایج تحلیل عاملی

های درونی و بیرونی  یتعیین وابستگ

 عناصر تصمیم

 تشکیل سوپرماتریس و

 های آن ماتریس ةمحاسب

 ةبه حد رساندن سوپرماتریس و محاسب

 ها ضریب اهمیت نسبی شاخص
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 نش انهر  ابعاد استخراج و عاملی تحلیل انجام .3.1.2

 پذیری زیست

بورای محاسوبة    F'ANPدر مرحلة نخست از اجورای مودل   

، پنج شاخص از SPSSافزار  ها در نرم تحليل عاملي شاخص

بوودن   بين چهارده شاخص اوليه حذف شد تا ميزان مناسب

 و =52/0KMO)دسوت آيود    هوا بوه   تحليل عاملي شواخص 

04/0Test= Bartlett’s). 

 مجموعوه  بورای  بايود  كوه  هوايي  عامل تعداد تعيين برای

 اسوتفاده ر كايس معيار از شود استخراج لتحلي اين در ها داده

 1 مقدار ويژة دارای های عامل تنها معيار، اين اساس بر شد.

 و شوود  موي  ها پذيرفته داده تغييرات در ممكن منبع بيشتر يا

 را ويوژه  بيشترين مقودار  كه دارد را اولويت بيشترين عاملي

 روش اسوتفاده از  بوا  عواملي  تحليل هنگامي كه باشد. داشته

15واريماكس دوران
سواختار   شود،  انجوام  معيار اين اعمال و 

در مجمووع   كه آمد دست به عامل چهار با ها لعام از روشني

 .دهود  موي  توضيح را ها داده تغييرات كل درصد 2/85حدود 

 عاملي بار ميزان همراه نام اختصاری، شده به عوامل استخراج

 نشان 4عوامل در جدول  اين های هر كدام از شاخص آن و

 .است شده داده

 

هایهرعاملشده،بارعاملی،ناماختصاریوشاخصعواملاستخراج.4جدول

 نام عامل درصد تغييرات بار عاملي اختصار ها شاخص

 ها تأسيسات و زيرساخت

 تحت پوشش فاضالب ةمحدود

 ونقل عمومي دسترسي به حمل

Fac 
Swa 
Tr 

54/0 

873/0 

868/0 

 های كارآمد شهری زيرساخت 1/24

 فرهنگي و هنری

 استحكام بنا

Caul 
Sta 

878/0 

753/0- 
 آوری خالقيت و تاب 21

 كاربری درماني

 كاربری ورزشي

Rem 
Spo 

836/0 

855/0 
 تأمين سالمتي مردم 7/20

 كاربری آموزشي

 كاربری اداری و انتظامي

Edu 
Off 

831/0 

938/0 
 دسترسي به خدمات 4/19

 

 (ANPای ) مرحلة دوم: فرایند تحلیل شبکه .3.2

-موي  استفاده ایشبكه تحليل فرآيند روش از دوم، مرحله در

 به اول، مرحله در عاملي تحليل از آمده بدست نتايج تا شود

 ANP روش از اسوتفاده  با تا شود تبديل یا شبكه يک مدل

 مورد موضوع كننده تببين هایشاخص نسبي ضريب اهميت

 تبيوين  هوای شواخص  بوين  ارتباط گرفتن نظر در بررسي، با

 هور  ایشوبكه  تحليول  فرآيند .شوند موضوع، محاسبه كننده

 معيارهوا،  از ایمرابوه شوبكه   بوه  را ایمسوأله  و موضووع 

-خوشوه  يكديگر در با كه )عناصر يا(ها گزينه و زيرمعيارها

 در يوک  عناصر تمامي گيرد.مي در نظر اند،شده جمع هايي

عبوارت   بوه  باشوند.  ارتباط دارای يكديگر با مي توانند شبكه

 ميوان  و بوين  متقابل ارتباط و بازخورد شبكه، يک در ديگر،

 متشكل توانمي را ANP بنابراين است. ها امكان پذيرخوشه

-شبكه ارتباط و كنترلي مراتب سلسله: قسمت دانست دو از

 و معيارهوا،  هودف،  بوين  ارتبواط  مراتب كنترلي سلسله ای.

 سيسوتم  درونوي  بور ارتبواط   و شوده  شوامل  را زيرمعيارهوا 

 و عناصور  وابسوتگي بوين   ایشبكه ارتباط و است تأثيرگذار

 امكوان درنظور   ANP قابليت اين شود.مي شامل را هاخوشه

 و در آورده فراهم را عناصر بين متقابل هایوابستگي گرفتن

ارايوه   شهرسوازی  پيیيوده  مسوايل  به تریدقيق نگرش نتيجه

 يک توسط شبكه يک در ديگر عناصر بر عناصر تأثير كند.مي

 (.25: 1393شود )زبردست، مي گرفته نظر در سوپر ماتريس
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 ارتباط ات  شناسایی و ای شبکه مدل ساخت .3.2.1

 بیرونی و درونی

 مودل  عواملي،  تحليول روش  از آمده دست به نتايج اساس بر

 اين تشكيل شده است. در پذيری تعيين زيست ای در شبكه

 ابعواد  خوشوة دوم  هودف تحقيوق،   اول خوشوة  نموودار 

زيرمجموعوةهر   هوای  شاخص سوم پذيری، و خوشة زيست

 شود. مي شامل را عاملي تحليل شده از استخراج ابعاد از يک

بوه يكوديگر   ابعواد   از دهنودة هور يوک    تشكيل های شاخص

 (.3وابسته است )شكل 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
















پذیریسنجشزیست در ANP مدل.3شکل

 

 

 اولیه سوپرماتریس تشکیل .3.2.2

 و تشوكيل  اوليه سوپرماتريس ،ای پس از ساخت مدل شبكه

 اوليه سوپرماتريس .شود مي آن ساخته انفرادی های ماتريس

 سوه  بوا  متنوامر  (سوطح  سوه  در ای پيشنهادی شبكه مدل در

 .است زير شرح به )ای شبكه مدل خوشه

 

 

 

تعیین 

 پذیری زیست

 های کارآمد شهری زیرساخت

 آوری خالقیت و تاب

 تأمین سالمتی مردم

 دسترسی به خدمات

 ها تأسیسات و زیرساخت

 تحت پوشش فاضالب ةمحدود

 عمومیونقل  دسترسی به حمل

 فرهنگی و هنری
 

 استحکام بنا

 کاربری درمانی
 

 کاربری ورزشی

 کاربری آموزشی
 

 کاربری اداری و انتظامی
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 𝑾𝟐𝟏محاسبة بردار  .3.2.2.1

چهارگانوة   ابعواد  و مطالعوه  اهوداف  بوين  رابطة[ 𝑊21بردار ]

 بوردار  محاسبة برای بنابراين، دهد. مي نشان را پذيری زيست

[𝑊21 ]در مرسوم مراحل همانندANP ، دودويي بايد مقايسة 

 صورت مطالعه هدف به دستيابي منظور به چهارگانه ابعاد بين

 .پذيرد

 نوه  مقياس اساس بر دودويي اين مقايسة ANP مدل در

 ذهنوي(  نظرات كارشناسي )قضاوت پاية بر و ساعتي كميتي

 بررسي برای ،F’ANPپيشنهادی  مدل در ذيرد.پ مي صورت

 درصود  از نشانگر موضوع، ابعاد و مطالعه اهداف بين رابطة

 در تحليول  شوده  اسوتخراج  عوامول  از يوک  هر كه تغييراتي

محاسوبة   بورای  معيواری  عنووان  بوه  دهود،  موي  توضيح عاملي

شوود   موي  استفاده دودويي های مقايسه در آن اهميت ضريب

 مقايسوة  مواتريس  ساخت در يعني، (؛29: 1393)زبردست، 

 سواعتي،  كميتي نه مقياس استفاده از جای به[ 𝐴21] دودويي

عوامول   از هور يوک   شوود كوه   درصد تغييراتي استفاده مي از

 مقايسة ماتريس مرال، در (. برای5 دهند )جدول مي توضيح

 عامول  تغييرات درصد تقسيم از  𝑎12عنصر ،[𝑊21]دودويي 

 1476/1(، 21تغييورات عامول دو )   درصود  بوه  (1/24) يک

 عنصر معكوس 𝑎21 عنصر است بديهي .استدست آمده  به

𝑎12 ای  مقايسوه  مواتريس  ترتيوب،  بودين  .بود خواهد[𝐴21 ]

 عوامول  اهميوت  ضوريب  محاسوبة  بورای  .شوود  موي  تكميل

 مواتريس  رديوف  عناصر ميانگين هندسي نخست چهارگانه،

[𝐴21 ]توا  كنويم  موي  نرماليزه آن را، سپس آوريم. دست به را 

 (.5آيد )جدول  دست به [ 𝑊21]بردار 

 

 𝑾𝟐𝟏بردارةمحاسب.5جدول

 درصد تغييرات

[𝐴21] 

 𝑊21 ميانگين هندسي 𝑋1 𝑋2 𝑋3 𝑋4 عوامل

1/24 𝑋1 1 1476/1 1642/1 2423/1 135/1 2829/0 

21 𝑋2 8714/0 1 0145/1 0825/1 9891/0 2465/0 

7/20 𝑋3 8589/0 9857/0 1 0670/1 9749/0 2430/0 

4/19 𝑋4 8050/0 9238/0 9372/0 1 9137/0 2277/0 

 0127/4جمع= 

 

 

 𝑾𝟑𝟐محاسبة بردار  .3.2.2.2

 آن های شاخص و عوامل بين ارتباط ،[𝑊32] ماتريس عناصر

متغيرهوا   بارهوای عواملي   F’ANP مدل در دهد. مي را نشان

ميوزان   ،(5 جودول  عوامول،  بوا  متغيرهوا  ضرايب همبستگي)

 نظور  در [𝑊21]دودويوي   مقايسوة  در ماتريس ها آن اهميت

 جوای  بوه  شود،  داده نشوان  اينكوه  به توجه با. شود گرفته مي

 را اهميت ضرايب توان مي دودويي ماتريس مقايسةتشكيل 

آورد،  دسوت  به ربط ذی بردار كردن طريق نرماليزه از مستقيماص

 از ،( 𝑋1اول ) عامول  بوه  عناصر مربووط  وزن بردار بنابراين،

 (5آن )جودول   هوای  شاخص عاملي بار كردن نرماليزه طريق

 اهميوت  ضوريب  (.6جودول  ، Facآيد )سوتون   مي دست به

 ترتيوب  همين به نيز عوامل دهندة ساير تشكيل های شاخص

 .شود مي محاسبه
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 [𝑾𝟑𝟐] بردارةمحاسب.6جدول

𝑋4 X3 𝑋2 𝑋1  

0 0 0 2367/0 Fac 

0 0 0 3827/0 Swa 

0 0 0 3805/0 Tr 

0 0 5383/0 0 Caul 

0 0 4617/0 0 Sta 

0 4944/0 0 0 Rem 

0 5056/0 0 0 Spo 

4698/0 0 0 0 Edu 

5302/0 0 0 0 Off 

 

 𝑾𝟑𝟑محاسبة بردار  .3.2.2.3

هوای   شواخص  بين دروني وابستگي ،[𝑊33] ماتريس عناصر

 مودل   در دهود.  موي  نشان را عوامل از هر يک دهنده تشكيل

F’ANPعامل هر متغيرهای بين همبستگي ضرايب قدرمطلق 

 دودويوي  مقايسوة  مواتريس  در آن اهميت ميزان دهندة نشان

 جوای  بوه  اينكوه  بوه  توجوه  با شود. مي گرفته در نظر معيارها

 را اهميوت  ضرايب توان مي دودويي مقايسة ماتريس تشكيل

 آورد، دسوت  بوه  ربط ذی بردار كردن نرماليزه از طريق مستقيم

 

 هووای دسووت آوردن ضووريب اهميووت شوواخص  بووهبوورای  

( مواتريس ضوريب همبسوتگي    𝑋1دهندة عامل اول ) تشكيل

 آن والف( 7آوريم )جدول مي دست به راها  بين اين شاخص

 ب(. 7كنيم )جدول مي نرماليزه را

 عوامول  ساير دهندة تشكيل های شاخص ضريب اهميت

 مواتريس  ترتيب، بدين .شود مي محاسبه همين ترتيب به نيز

[𝑊33] ماتريس)شود  مي محاسبه [𝑊33] مواتريس  سوپر در 

 (.8جدول 

هایعاملاولبارعاملیشاخص.الف7جدول

Tr Swa Fac  

458/0 338/0 1 Fac 

733/0 1 338/0 Swa 

1 733/0 458/0 Tr 





هایعاملاولضریباهمیتشاخص.ب7جدول

Tr Swa Fac  

209/0 163/0 557/0 Fac 

335/0 483/0 188/0 Swa 

456/0 354/0 255/0 Tr 
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 سوپرماتریسموزون.8جدول

 
Goal 𝑋1 𝑋2 𝑋3 𝑋4 Fac Swa Tr Caul Sta Rem Spo Edu Off 

Goal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

𝑋1 283/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

𝑋2 246/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

𝑋3 243/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

𝑋4 228/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fac 0 237/0 0 0 0 557/0 163/0 209/0 0 0 0 0 0 0 

Swa 0 383/0 0 0 0 188/0 483/0 335/0 0 0 0 0 0 0 

Tr 0 381/0 0 0 0 255/0 354/0 456/0 0 0 0 0 0 0 

Caul 0 0 538/0 0 0 0 0 0 687/0 313/0 0 0 0 0 

Sta 0 0 462/0 0 0 0 0 0 313/0 687/0 0 0 0 0 

Rem 0 0 0 494/0 0 0 0 0 0 0 643/0 357/0 0 0 

Spo 0 0 0 506/0 0 0 0 0 0 0 357/0 643/0 0 0 

Edu 0 0 0 0 470/0 0 0 0 0 0 0 0 583/0 417/0 

Off 0 0 0 0 530/0 0 0 0 0 0 0 0 417/0 583/0 

 
 نسبی وزن محاسبة و سوپرماتریس تشکیل .3.2.2.4

 ها شاخ 

 اوليه، در سوپرماتريس دهندة تشكيل عناصر محاسبة از پس

سووپرماتريس   توا  كنويم  موي  جوايگزين  اوليوه  سووپرماتريس 

 آمده دست به سوپرماتريس(. 8آيد )جدول  دست به موضوع

 پوس  است(، 1 با برابر آن ستون عناصر موزون است )جمع

 هوا  شواخص  نسبي اهميت ضريب تا رسانيم مي حد به را آن

 در هودف  سوتون  از ها شاخص اهميت ضريب .آيد دست به

 ايون  (.9 است )جودول  استحصال قابل 16حد سوپرماتريس

 دست به ها شاخص نسبي اهميت كنيم تا مي نرماليزه را بردار

 (.31: 1393)زبردست، ( 10آيد )جدول

 سوپرماتریسحد.9جدول

 Goal 𝑋1 𝑋2 𝑋3 𝑋4 Fac Swa Tr Caul Sta Rem Spo Edu Off 

Goal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

𝑋1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

𝑋2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

𝑋3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

𝑋4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fac 084/0 296/0 0 0 0 296/0 296/0 296/0 0 0 0 0 0 0 

Swa 097/0 342/0 0 0 0 342/0 342/0 342/0 0 0 0 0 0 0 

Tr 102/0 362/0 0 0 0 362/0 362/0 362/0 0 0 0 0 0 0 

Caul 123/0 0 5/0 0 0 0 0 0 5/0 5/0 0 0 0 0 

Sta 123/0 0 5/0 0 0 0 0 0 5/0 5/0 0 0 0 0 

Rem 121/0 0 0 5/0 0 0 0 0 0 0 5/0 5/0 0 0 

Spo 121/0 0 0 499/0 0 0 0 0 0 0 499/0 499/0 0 0 

Edu 114/0 0 0 0 5/0 0 0 0 0 0 0 0 5/0 5/0 

Off 114/0 0 0 0 499/0 0 0 0 0 0 0 0 499/0 499/0 
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 F’ANPمدل از حاصل اجتماعی پذیریآسیب هایشاخص نسبی اهمیت ضریب .10 جدول

 (𝑊𝐴𝑁𝑃𝑖يت نسبي )ضريب اهم ها اختصار شاخص ها شاخص

 Fac 0839/0 ها تأسيسات و زيرساخت

 Swa 0967/0 تحت پوشش فاضالب ةمحدود

 Tr 1023/0 ونقل عمومي دسترسي به حمل

 Caul 1233/0 فرهنگي و هنری

 Sta 1232/0 استحكام بنا

 Rem 1215/0 كاربری درماني

 Spo 1215/0 كاربری ورزشي

 Edu 1139/0 كاربری آموزشي

 Off 1138/0 كاربری اداری و انتظامي

 

س  نجش  مرک  ب ش  اخ  محاس  بة .3.2.2.5

 پذیری زیست

موضووع   كننودة  تبيوين  های شاخص از يک هرگام بعدی،  در

هور   نسوبي  اهميوت  وزن اعمال و تعيين از پس بررسي مورد

 نظر مورد مركب شاخص تا شود مي تلفيق هم با ها آن يک از

 از استفاده با استانداردشده های شاخص معموالص دست آيد. به

 .شوود  مي تلفيق هندسي و خطي )حسابي( دو روش از يكي

 (1) رابطوة  شورح  بوه  حسوابي،  تلفيوق  روش از مقاله اين در

 نسوبي  اهميوت  ضوريب  اينكوه  از پوس  شوود.  اسوتفاده موي  

 رابطوة  از استفاده با آمد، دست به پذيری های زيست شاخص

گانة شهر  پذيری در نواحي پانزده مركب زيست شاخص (1)

 آيد. دست مي اروميه به

𝑆𝐿𝐼𝑖=∑ 𝑊𝐴𝑁𝑃𝑗
𝐽

𝑗=1
 𝑆𝑉𝐼𝑖𝑗  (1)                             

 𝑆𝐿𝐼𝑖در اين معادله، 
، iپوذيری ناحيوة    ميوزان زيسوت   17

𝑊𝐴𝑁𝑃𝑗  ضوووريب اهميوووت نسوووبي شووواخصj  و𝑆𝑉𝐼𝑖𝑗  
18 

)زبردسوت،  است  iدر ناحية  jاستانداردشدة مقدار شاخص 

1393 :36.) 

منظوور   بوه  F’ANPكوارگيری مودل    نتايج حاصل از بوه 

گانوة شوهر    پوذيری در نوواحي پوانزده    سنجش ميزان زيست

هكتوار از مسواحت نوواحي     158اروميه بيانگر آن است كه 

كم،  پذيری خيلي درصد در پهنة زيست 9شهر اروميه شامل 

هكتوار   457پذيری كم،  درصد زيست 38هكتار شامل  696

هكتوار شوامل    250پذيری متوسط،  درصد زيست 25شامل 

 15هكتووار شووامل  281پووذيری زيوواد و  درصوود زيسووت 13

گيرد )شكل  پذيری خيلي زياد قرارمي درصد در پهنة زيست

در  3-3دست آموده، ناحيوة    (. همینين، بر اساس نتايج به4

 3-2، 3-1، 2-3، 1-3ي كم، نواحي پذيری خيل پهنة زيست

، 1-2، 1-1پذيری خيلي كم، نواحي  در پهنة زيست 5-2و 

-4، 2-1پذيری متوسط، نواحي  در پهنة زيست 4-2و  2-2

 4-3و  5-1پذيری زياد و نوواحي   در پهنة زيست 4-1و  2

 پذيری خيلي زياد قراردارد. در پهنة زيست

 

 گیری . نتیجه4

 پذيری، يكي ، از جمله زيستشهری زندگي بررسي كيفيت

 كشوورهای  در شوهری  مطالعوات  هوای  حووزه  تورين  مهم از

 مطالعوات  روزافوزون  دليل اهميت به مهم اين .است مختلف

 آن نقوش  و عموومي  هوای  سياسوت  پايش در زندگي كيفيت

 شوهری  ريوزی  برناموه  مديريت و در كارآمد ابزاری عنوان به
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 از معمووالص  پوذيری در شوهرها   سنجش ميزان زيسوت  است.

ارزيوابي   و پيموايش  از حاصول  ذهنوي  هوای  شواخص  طريق

 استفاده با يا شهری زندگي از شهروندان رضايت و ادراكات

 ندرت با به و ثانويه های داده از حاصل عيني های شاخص از

لذا، در  .شود مي گيری اندازه ها شاخصه نوع دو هر از استفاده

هوای نوه    منودی از داده  تا بوا بهوره   ايم اين تحقيق بر آن بوده

پوذيری نوواحي شوهر اروميوه را بور       شاخص، ميزان زيست

 (.11سنجش و ارزيابي كنيم )جدول  F’ANPاساس مدل 

 


F’ANPپذیریدرنواحیشهرارومیهبراساسمدل.میزانزیست4شکل

 

F’ANPپذیرینواحیشهرارومیهبراساسمدلنتایجحاصلازسنجشمیزانزیست.11جدول

 سهم نواحي )درصد( مساحت نواحي )هكتار( پذيری ميزان زيست

 15 281 خيلي زياد

 13 250 زياد

 25 457 متوسط

 38 696 كم

 9 158 خيلي كم

 

نتايج بيانگر آن است كه اكرر نوواحي شوهر اروميوه بور     

پذيری كوم واقوع    گانه در پهنة زيست های نه اساس شاخص

شده است. همینين، نواحي مركزی شهر نسوبت بوه سواير    

پذيری بهتر و نواحي واقع در قسمت شورقي   نواحي زيست

پووراكنش متوووزان در  شووهر وضووعيت نووامطلوبي دارد. عوودم

تووان در   ری نواحي شوهری را موي  پذي سنجش ميزان زيست

توووجهي بووه  هووای شووهری، بووي توزيووع نامناسووب كوواربری

رنگ بودن مالحظات  محور، كم ونقل و فضاهای انسان حمل
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های توسعة شهری، در نظور نگورفتن    زيستي در طرح محيط

هوای شوهر در جهوت توسوعة پايودار       ها و پتانسويل  مرفيت

در شووهری، فقوودان فضوواهای تفريحووي مناسووب و متنوووع   

های سوني و جنسوي، عودم مشواركت شوهروندان در       گروه

 ها، نفوذ تفكر غير بومي و موارد ديگر بيان كرد. ريزی برنامه
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