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 مقدمه

 دیتول شیافزا شد. جادیا بشر یزندگ در چشمگیریهای رییتغ ،ایدن سراسر به آن ةاشاع و اروپا در یصنعت انقالب آغاز با
 ینابود و یآلودگ ،یصنعت ةجامع گسترش ،تیجمع شیافزا شد. جهان تیجمع شیافزا ، سبببهداشت شرفتیپ و غذا
 توسعه به توجه که بود جانیا در درآورد. صدابه جهان در را یخطر زنگ و شد لیتبد یدیجد هایمشکل به ستیز طیمح
 ةتوسع ، اصطالحدیجد ةهزار آغاز در توسعه مختلف مکاتب یناکارآمد وجود با گرفت. قرار مدنظر رشدتوجه به  یجابه
 .رودشمار میبه جهان شهروندان مشارکت و امکانات میتقس در عدالت و یکپارچگی یبرا یدیام ةروزن ،داریپا

این  .هاست نیا از فراتر بلکه ؛باشد شده نییتع شیپ از که ستین یطیشرا به دنیرس ای هدف کی فقط داریپا ةتوسع 
 دیبا آن به دنیرس یبرا و کند یم حیتصح را ما جهت نماقطب مانند که است عدالت و یآزاد چون یمیمفاه مانند مفهوم،
 (.36 :1992 ،ملل سازمان ةتوسع و ستیز طیمح کنفرانس ة)قطعنام کرد تالش

 .سازد یم مطرح ها رشته ةهم در را یستمیس ینشیب که است متعادل و مند نظام ،زا درون یا توسعه ،داریپا ةتوسع
 یبخش تعادل افتیره ،یستمیس نشیب بر دیتأک با زین و نگر یکل یدید با که است توسعه یها برنامه کامل حالت ،همچنین

 از نوع نیا یینها مقصد و آرمان عنوانبه ،دربردارد را عدالت مفهوم که این امر .(139 :1380 ،یفیلط) کندمی دنبال را
 قرار خشک ینواح در ازمندین یکشورها اغلب آنجاکه از (.51 :1385 ،یصالح) شود درنظر گرفته می مقررات و ضوابط
 و یاقتصاد -یاجتماع طیشرا تحت توسعه مناسب چارچوب کی جادیا یبرا تالش راستای در شتریب ها ینگران اند، گرفته

 (. 85: 2002 )آلشوولهات، است مناطق نیا در یطیمح
 نیا در یسند کشور 178 ،1نیزم سران اجالس عنوان با رویودوژانیر شهر در ملل سازمان اجالس در ،1992 سال در 
 یها برنامه نیتدو به کشورها تمام ،مزبور سند اساسبر .افتی انتشار 2 «21 کار دستور» عنوان ا ب که کردند امضا زمینه

 یمحل کار دستور» عنوان باشدند که  مکلف خود کشور یمل اسیمق در 21 کار دستور مفاد یاجرا برای یعمل وراهبردی 
 یریگیپ یبرا مهم (یهامسیمکان) یسازوکارها و ابزارها از یکی عنوانبه یشهر یطراح و یزیربرنامه ستمیس 3«21

 ،معماران و شهر طراحان ،زانیربرنامه ،«داریپا ةتوسع» مبحث چارچوب در یعنی راستا، نیا در .شد یمعرف داریپا ةتوسع
 ،یاجتماع -یاقتصاد ابعاد عنوان پژوهش با نیا در که ندا هداد قرار شیخو کار دستور در را داریپا یمعمار و شهر مبحث

 .شود می مطرح یکالبد و یستیز
 داریپا ةتوسع یزیر برنامه و شناخت ،یکل اهداف .کرد میتقس یجزئ و یکل ةدست دو به توان یم را پژوهش اهداف 
 داریپا ةتوسع روند با یکالبد و یطیمحستیز ،یفرهنگ ،یاجتماع -یاقتصاد مسائل ارتباط به یابیدست نحوة و بدیم شهر
 یاهداف ،ئیجز صورت به .است بدیم شهر یصنعت و یخیتار یداریپا یبرا مناسب یها پیشنهاد ارائة نیهمچن و یشهر

 یرهایتأث ،هاهمحل نیب در ینابرابر بردننیب از یبرا مختلف یها شاخص لحاظ از یا محله نیب اختالف شناختمانند 
 .است نظر مورد بدیم شهر یبرا داریپا ةتوسع یزیر برنامه ةارائ سرانجام و آن ندةیآ ةتوسع روند در شهر یریگ شکل

 واقع یشرق طول 54 2′ تا 53 36′ و یشمال عرض 32 19′ تا 32 6′در ،لومترمربعیک 1271 وسعت با بدیم شهرستان
 بندرعباس -تهران شاهراه ةکنار در و زدی استان مرکز غرب شمال یلومتریک 50 در شهرستان نیا .(1 ةنقش) است شده
 بیش و متر 1234 ایدر سطح از بدیم متوسط ارتفاع .گذرد یم بدیم غرب از زین شرق جنوب -تهران آهنراه .دارد قرار

 نیتر یشمال از متر 60 حدود ،محمدآباد و آباد حجت یروستاها کهیطورهب ؛است شمال سمت به جنوب از آن یعموم
 طرف از بدیم .(83 :1377 ،یتاشناسیگ) است متر 1090 ایدر سطح از بدیم شهر مرکز ارتفاع .بلندترند شهرستان قسمت
 به غرب سمت از و هفت دم یکوهیپا دشت به شرق از صدوق، شهرستان به جنوب از اردکان، شهرستان به شمال

 ،بدیم شهر پژوهش مورد یاصل ةمحدود ،ییایجغراف بستر نیا به باتوجه .دشو یم محدود زیاشن و گارز لیم یها کوه
 .است شهر گانةهجده یهاهمحل کیتفک به

 
                                                                                                                                                                              
1. Rio earth summit 
2. Agenda 21 
3. Local Agenda 21 
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کشورواستاندربدیمتیموقع.1نقشه

 
 وندیپ هم هایباغ عنوان با که دارد وجود باغ هکتار 376 ،وسعت هکتار 620 حدود با بدیم شهر میقد بافتدر میان 

 یها ساختمان افتنیرواج مانند ،نامطلوب یامدهایپ از یعضب ،ریاخ یها سال در .شود یم برده ناماز آن  بدیم شهرباغ
 یطیمحستیز منابع به رساندنصدمه و نامناسب یها مکان در یعموم یفضاها جادیا ،خشک و گرم میاقل با ناهمساز

 -است گرفته صورت نییپا تراکم با که -شهر نیا ةیرو یب گسترش اثر در هاباغ و یکشاورز مستعد یاراض بیتخر مانند
 التیتسهوجودآمدن  به و شهر یاکولوژ در یکالبد و یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع ةنیزم در یهایمشکل سبب ایجاد

 وجود و یا محله ساختار ،یشهر هایمشکل بر عالوه است. شده بدیمدر  مناسب یشغل یها فرصت و یخدمات و ییربنایز
 شده ها آن نامناسب ییجانما و یشهر التیتسه و امکانات جذب حوزة در ناسالم یها رقابت ةنیزم ،وقف و ریبا یها نیزم

 و کندمی مشخص را یشهر خدمات مؤثر و بجا یابیمکان و یشهر داریپا ةتوسع هایهمطالع گاهیجا ،عوامل نیا .است
 .دکنمی فراهم را مردم شیآسا و رفاه آن تبع به و شهر تر آسان ةادار و بهتر تیریمد ةنیزم ،یشهرساز اصول به باتوجه
 ییشهرها در یداریپا طیشرا .است انسان آرامش و سکونت محل عنوانبه شهر داریپا ةتوسع ،رسد یم نظربه یاتیح آنچه
 حفظ به موظف و گرفته قرار صنعت یالیاست تحت شهر نیا که یطیشرا در و است شکننده و حساس اریبس ،بدیم مانند

 و یستیز ،یاجتماع -یاقتصاد یها ینابرابر ییشناسا .رسدنظر میبه تر یضرور و تر حساس ،ستا زین خود یخیتار نةیشیپ
 رسد یم نظربه ،اساسنیابر .دهد می دینورا  دیامپر ایندهیآ ی،ا محله و یا منطقه یها ضیتبع رفع برای تالش و یکالبد
 دارد. وجود ادارمعن ةرابط بدیم شهر هایهمحل در داریپا ةتوسع با یکالبد و یستیز ،یاجتماع -یاقتصاد یها شاخص میان



ینظریمبان
 یجهان کنفرانس یبرگزار از پس ژهیو به و یالدیم 1980 ةده یانیپا یها سال در که است یمیمفاه از ،داریپا ةتوسع

 است. رفته کاربه گوناگون، هایاجتماع سطح در زین و یعلم محافل در همواره ،رویودوژانیر در 1992 سال در نیزم
 آدام .است یدارهیسرما اقتصاد یامدهایپ به یانسان ةجامع یمنف واکنش ،ریاخ ةده در داریپا ةتوسع مفهوم به شیگرا
 ازین مورد یکاالها و مواد به آن لیتبد و یعیطب منابع از نامحدود یبرداربهره در را یاقتصاد رشد ةشیر ،تیاسم
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 اگرچه (.1: 1384 ،یآباد)خاتون کشاند انهدامبه را نیزم منابع از یاعمده بخش سده، چند یط که یدگاهید .دانست یم
 که است یاتوسعه ،داریپا ةتوسع» :است کرده حیتشر گونهنیا را داریپا ةتوسع مفهوم ،1987 سال در براندلند ونیسیکم

 ها آن منافع با سازگار و ندهیآ یها نسل یازهاین ساختن برآورده به رساندن بیآس بدون را حاضر نسل یازهاین بتواند
 از را ندهیآ و حاضر نسل یازهاین که یجوامع و است شرفتیپ درحال جوامع در ایپو یندیفرا ،داریپا ةتوسع سازد. برآورده

 به یمحل هایانیجر وستنیپ و یکیاکولوژ و یاقتصاد ،یاجتماع یها ستمیس به یمحل یبخشتعادل و یبازساز قیطر
 (.86: 2002 ،کاتیآلشووا)« سازند یم هماهنگ یجهان هایارتباط
 آن یسازتیواقع رب و دکن یم دعوت یامروز ةجامع مافوق ییایرؤ یاجامعه جادیا به را ما ،داریپا ةتوسع ،قتیحقدر

 ابعاد ةهم رب جامعه کی در که است یفیک و یکم یندیفرا توسعه، .(5: 2005 ،پکویپر) دارد دیتأک یآت یها نسل یبرا
 گفت توان یم یریتعب به ای ؛ردیگ یمدربر را یزندگ مختلف سطوح و گذارد یم اثر آن یفرهنگ و یاقتصاد -یاجتماع
 ،یفیلط) رساند یم (یزندگ تیفیک نظر از کم )دست بهتر یوضع به ویژه یوضع از را جامعه کی که است یندیفرا توسعه
 و ضوابط از نوع نیا یینها مقصد و آرمان عنوانبه -دربردارد را عدالت مفهوم که -را داریپاتوسعة  توان یم .(138: 1385

 (.51 :1385 ،یصالح) درنظر گرفت مقررات
 اصول به دیبا ها آن در که هستند یشهر یها طرح نیتر مهم شهرها، )جامع( عمران و توسعه یها طرح ،رانیا در 
 نیا کنندگان هیته .گردد یمبر شهر یکیاکولوژ و یطیمح ستیز ابعاد به شتریب توجه نیا .دوش  توجه یشهر داریپا ةتوسع
 با یستیز بزرگ مجتمع نیا تا دهند ارائه را ییراهکارها و دنگنجانب را ییها برنامه شهر، ةندیآ یبرا دارند یسع ها طرح

 مانند ییها طرح بعدها عمران، و توسعه طرح کنار در .دیمایبپ را داریپا ةتوسع راه ساکنان، یبرا شیآسا و آرامش جادیا
 و بهداشت به توجه که ییها طرح ؛قرار گرفتند الگوعنوان  به و شدند مطرح رانیا یشهرها در زین سبز شهر و سالم شهر

 یابانیب مناطق در یدانشگاه هایهمطالع بعد در .ستها آنترین اولویت  مهم ها یآلودگ انواع از شهر یپاک و یسرسبز
 به «قم شهر شهری توسعة در داریپا ةتوسع یابیارز» عنوان با خود یدکتررسالة  در (: الف1378) یکاظم یموس ،کشور

 یها یبررس و است افتهی توسعه خود ییایجغراف بستر در مشخص مراحل در ،لیتشک بدو از شهر نیا که دیرس جهینت نیا
: 1383) اینحکمت دارد. ها آن نیب در دیشد ینابرابر از ییها نشانه ،شهر یهاهحوز و مناطق اطالعات و آمار مرور و یدانیم

حجم سو،  از یک که دیرس جهینت نیا به« زدی شهر داریپا ةتوسع ییفضا یزیربرنامه» عنوان با خود یدکتر رسالة در (الف
 ،سو گرید از و شده است شهر نیا مناطق و هاهمحل از یعضب یداریناپا موجب شهر، نیا به ییروستا یها مهاجرت باالی

 دارند یفاحش اختالف یکدیگر با داریپا ةتوسع سطوح به یدسترس و یبرخوردار نظر از ،زدی مختلف هایهمحل و مناطق
 ةتوسع» عنوان با خود ة کارشناسی ارشدنامانیپا در (: الف1386) دفریمؤ ،اردکان -زدی دشت در الف(. :1383 ،اینحکمت)
 ،یشهر یها حوزه و مناطق سطح در یابیارز که دیرس جهینت نیا به «اردکان شهر خشک: مناطق یشهرها در داریپا
 یها محله سطح در ست.سازهاوساخت و یعمران هایاقدام زین و یتیجمع ییجاهجاب و یشهر کینامید از تأثرم تشد به

 سطح در یشهر ةتوسع یداریناپا بیانگر که دهد یم نشان را ینییپا یهمبستگ ،جینتا و است مشهود ینابرابر ،اردکان
 .ستها محله



پژوهشروش
 ، از طریقپژوهش نیا ازین مورد اطالعات .است یلیتحل -یفیتوص ،آن یبررس روش و یا توسعه -یکاربرد این پژوهش،

 شهرستان یهاسازمان و هاهادار به مراجعه و 1385 سال مسکن و نفوس یعموم یسرشمار جینتا ،یا کتابخانه منابع
 نیب در را بدیم شهر گاهیجا ،(نشانه) عالمت آزمون کیتکن و SPSS افزار نرم با شدهاستخراج شاخص 49 شد. تأمین

 یبیترک شاخص ،سرانجام و شدند استاندارد آزمون ،یعامل لیتحل یبرا شاخص 33 .کرد مشخص کشور یشهر مناطق
 به ،(C.V) یپراکندگ بیضر پارامتر قیطر از سپس .شد یبند رتبه و مشخص ،مناطق یداریپا سطوح یانسان ةتوسع
 .شد پرداخته هاهمحل نیب یها ینابرابر زانیم یبررس
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هاافتهیوبحث
پژوهشیهاکیتکنوهاشاخص

 شهر یهاشاخص ةسیمقا از ،پژوهش نیا در .است یمل یهاشاخص با آن ةسیمقا ،بدیم شهر ةتوسع یابیارز در قدم نیاول

 باشد 30 از شتریب ما هایهمشاهد تعداد که یهنگام ،هدف نیا با شد. استفاده کشور یشهر مناطق یهاشاخص و بدیم

(n ) /نیانگیم با نرمال به کینزد یا دوجمله عیتوز از استفاده با توان یم را عالمت آزمون ،30 2 nاریمع انحراف و 

4
n (.480: 1369 والپول، و ریما) کرد جراا 


 کشوریبامناطقشهربدیمنتخبشهرمیوکالبدیستی،زی،اجتماعیاقتصادیهاشاخصسةی.مقا1جدول

 Diکشوریشهرمناطقیبدمشهرشاخص
 + 77/38 05/45 یاقتصاد نظر از فعال یتجمع درصد
 + 4/60 48/53 یاقتصاد نظر از یرفعالغ یتجمع درصد
 - 95/38 1/55 زنان و مردان یتفعال درصد تفاوت
 - 82/11 3/15 یکاریب میزان
 - 27/22 18/5 یکشاورز بخش در فعال یتجمع درصد
 + 51/26 83/49 صنعت بخش در فعال یتجمع درصد
 + 52/71 62/83 سال 64تا  15 یتجمع درصد
 + 17/88 68/84 یشترب و ساله ده شاغل یتجمع درصد

 + 43/3 14/3 تکفل بار
 + 2/62 17/87 ینزم و ساختمان مالک یخانوارها درصد
 + 2/9 4/6 مستأجر یخانوارها درصد
 + 2374 7961 نفر صدهزار در دانشجو تعداد

 + 6/52 09/58 همسر یدارا یتجمع درصد
 - 61/1 46/4 1385 تا 1375 مقطع در یتجمع رشد میزان
 + 04/1 1/1 زنان به مردان یتجمع نسبت
 - 93/88 29/88 باسواد یتجمع درصد
 - 55/85 8/48 باسواد زنان درصد
 + /5 /211 گرفتهطالق یتجمع درصد
 + 3/47 52/42 نکردهازدواج مردان درصد
 + 5/52 70/61 کردهازدواج دختران درصد
 + 64/6 62/6 باسواد زنان و مردان درصد تفاوت
 + /5 26/0 گرفتهطالق زنان درصد
 - 7/23 6/24 سال 14تا  0 یتجمع درصد
 + 77/4 51/5 یشترب و سال 65 یتجمع درصد
 + 9/8 7/8 سال 4 تا 0 یتجمع درصد
 - 19/92 42/91 باسواد مردان درصد

 + 89/3 7/3 خانوار بعد متوسط
 + 4 22 1385 تا 1375 مقطع در یمسکون یواحدها رشد نرخ

 - 82/3 7/3 خانوار در یتجمع تعداد متوسط
 + 15/1 01/1 یمسکون یواحدها در خانوار تعداد متوسط
 + 26/96 99 یدنیآشام آب یدارا یخانوارها درصد
 + 09/99 5/99 برق یدارا یخانوارها درصد
 + 08/91 8/99 تلفن یدارا یخانوارها درصد
 + 24/81 1/88 حمام یدارا یخانوارها درصد
 + 17/48 88 یشهر گاز یدارا یخانوارها درصد
 + 8/37 3/39 سال دهکمتر از  عمر با یمسکون یواحدها درصد
 - 4/6 24/44 دوامکم یمسکون یواحدها درصد
 - 63/76 34/53 بادوام یمسکون یواحدها درصد
 - 5 98/4 سبز یفضا یکاربر درصد

 + 19/25 45/118 یمسکون ةسران

 + 98/0 32/4 یتجار ةسران

 + 02/1 12/5 یآموزش ةسران

 + 3/1 1/12 یعال آموزش ةسران
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 کشوریبامناطقشهربدیمنتخبشهرمیوکالبدیستی،زی،اجتماعیاقتصادیهاشاخصسةی.مقا1جدول
 Diکشوریشهرمناطقیبدمشهرشاخص

 + 17/0 84/3 یمذهب ةسران
 + 05/0 35/1 یفرهنگ ةسران
 + 88/0 66/1 یبهداشت -یدرمان ةسران
 + 12/0 51/5 یورزش ةسران
 + 88/3 98/4 سبز یفضا ةسران
 - 4/21 63/1 ونقل حمل ةسران

 r+ 36 = است مثبت یا بهتر یبدم شهر یهاشاخص ها آن در که ییها زوج تعداد

 
 از استفاده با و =+36r و =49n وستیپ های جدول در شدهارائه یهاشاخص یتمام براساس آزمون نیا یاجرا 

0/) یادوجمله عیتوز 5, n) b، 5/24 نیانگیم با نرمال به کینزد n


2
n= 95/4 اریمع انحراف و 

4
 ریز صورتبه 

  است:
(n)(R / ) ( / ) / /

/n

 
 

    

0 5 13 0 5 24 52 2 22
4 95

2

 

 ةیناح نیا در Z مقدار و است -96/1 و 96/1 نیب درصد 95 احتمال سطح در Z یبحران مقدار نکهیا به توجه با 
 رد ،است کشور یشهر مناطق و بدیم یهاشاخص میان اختالف نبود بیانگر که صفر فرض ،ردیگ ینم قرار یبحران

 .شود یم
 95 احتمال با و یکالبد و یستیز ،یاقتصاد ،یاجتماع مختلف ابعاد در منتخب شاخص 49 مجموع با نکهیا جهینت 

 توسعة ینابرابر اصل و است یمل یهاشاخص از بهتر ،بدیم منتخب یهاشاخص تیوضع گفت توان یم نانیاطمدرصد 
 .شود ینم دییتأ کشور یشهر مناطق به نسبت بدیم شهری


 یکالبدویستیز،یاجتماع،یاقتصادمنتخبیهاشاخصیبراعالمتآزمونجینتا.2جدول
N  

COUNTRY -MEYBOD 
36 Negative Differencesa 

13 Positive Differencesb 

0 Tiesc 

49 Total 
a COUNTRY > MEYBOD 
b COUNTRY< MEYBOD 
c COUNTRY = MEYBOD 

 
Test Statisticsa 

COUNTRY - BABOLSAR  
143/3- 
002/0 

Z 

Exact Sig. (2-tailed) 

A Sign Test 
 

 شهر، کی هایهمحل یکمبودها و التیتسه و امکانات شناخت یبرا مناسب یارهایمع از یکی ،یشهردرون بعد در
 نیا در مبنانیابر .است ...و یطیمحستیز ،یکالبد ،یاجتماع ،یاقتصاد مختلف یها شاخص براساس ها آن یبند طبقه

 ةتوسع ،داریپامهین )مثبت(، یقو داریپا ةتوسع (،آل دهیا داریپا ة)توسع داریپا ةدست پنج به را بدیم یشهر هایهمحل ،پژوهش
 یداریپا سطوح شناخت با که است آن در یبند طبقه نیا تیاهم .میکن یم میتقس (بینشوپرفراز) داریناپا و فیضع داریپا

 تیوضع شناخت با گرید سوی از و داد نشان یخوببه را منطقه کی تیجمع یزندگ سطح توان یم سوکی از ،هاهمحل

 ادامة
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 تیمحروم و کمبودها کاهش درجهت ها برنامه و ها طرح ةارائ به توان یم (دهایتهد و ها فرصت ،هاضعف ،ها)قوت هاهمحل
 ،یفرهنگ عوامل و مسکن درمان، و بهداشت لحاظ از است ممکن ها همحل از یبعض کهآنجا از اما ،پرداخت هاهمحل
 یبرا ،برعکس ای باشند داریناپا یطیمحستیز و یکالبد ،یاقتصاد لحاظبه حالنیعدر و باشند داشته یمناسب تیوضع
 و یزندگ سطح درمجموع که شودیم استفاده یبیترک یها شاخص از شهر، گوناگون هایهمحل یداریپا ةدرج صیتشخ
 ها آن یبند رتبه و بدیم هایهمحل یداریپا ةسیمقا به ،قسمت نیا در دهد. نشان را منطقه هر مردم یفرهنگ و یماد رفاه

 درصد 75 کهپرداخته شد  عامل شش در یعامل لیتحل از استفاده با یداریپا یها شاخص صورتبه شاخص 33 براساس
 از کیهر (C.V) یپراکندگ بیضر سپس .است آن یرهایمتغ و لیتحل بودنبخشتیرضا بیانگر و پوشاند یم را انسیوار

 شد. لیتحل و یبررس ها آن یداریناپا وی داریپا زانیم و محاسبه عوامل


(یکالبد-یستیز)اولعاملدرشدهیبارگذاریهاشاخص.3جدول
شاخصیفرد

 یمذهب یها مکان مساحت 1
 سبز یفضا مساحت 2
 یدرمان یها مکان مساحت 3
 ها دبستان مساحت 4
 یربا یاراض مساحت 5
 هاهمحل مساحت 6
 یدهسرپوش یورزش یفضاها مساحت 7

 
(یاجتماع-ستیز)سومعاملدرشدهیبارگذاریهاشاخص.4جدول

شاخصیفرد
 یخدمات یها کارگاه مساحت 1
 خانوار بعد 2
 یبهداشت یفضاها مساحت 3
 یخصوص یربگ حقوق افراد نسبت 4
 یدهسرپوش یورزش یفضاها 5
 ییراهنما مدارس مساحت 6

 
(یاقتصاد-یکالبد)چهارمعاملدرشدهیبارگذاریهاشاخص.5جدول

شاخصیفرد
 یصنعت نشاغال 1
 یآموزش یها مکان 2
 یجنس نسبت 3
 یتجار یکاربر مساحت 4
 خانوار یک از یشب یواحدها نسبت 5
 یکاریب میزان 6

 
(یفرهنگ-یکالبد)پنجمعاملدرشدهیبارگذاریهاشاخص.6جدول

شاخصیفرد
 ییراهنما مدارس مساحت 1
 یفرهنگ یفضاها مساحت 2
 یرستاندب مساحت 3
 روباز یورزش یفضاها 4
 یااجاره یواحدها نسبت 5

 
(یاجتماع-ینهاد)ششمعاملدرشدهیبارگذاریهاشاخص.7جدول

شاخصیفرد
 تراکم 1
 معابر ةشبک 2
 یکاریب میزان 3
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هاآنیداریپااختالفومختلفعوامل.8جدول

C.Vمحلهیدارترینناپامحلهیدارترینپایانسواردرصدعاملیفرد
 4/1 (3) یرآبادام (10) آباد یعل -باال یبدم 229/18 یکالبد -ییستز 1
 31/0 (2) آباد بهمن (2/7) یروزآبادف 629/16 یاقتصاد -یستیز 2
 1 (2/5) محمودآباد (12) یدیهشه 294/11 یاحتمال -یستیز 3
 50/0 (1) آباد عشرت (6) مهرجرد 580/10 یاقتصاد -یکالبد 4
 3/1 (2) آباد بهمن (9) یغانبشن 643/9 یفرهنگ -یکالبد 5
 12/0 (1/11) صادق جعفر امام شهرک (8) یدهب و کوچک 596/8 یاجتماع -ینهاد 6

 

یقیتلفیسازشاخصدرهاهمحلیبندرتبه
 زانیم نییتع یبرا توان یم 1(یانسانة توسع یبیترک شاخص روش) سیمور یناموزون یهاشاخص و استاندارد هایهنمر از
 مثبت یباال که یهایهمحل استاندارد، نمرات درمورد مثال،برای  ؛کرد استفاده نظر مورد هایهمحل یداریناپا و یداریپا
 و شد سنجش هاهمحل یداریپا گاهیجا دادننشان برای یقیتلف شاخص .شوند یم محسوب داریپا هستند، (Z< +1) کی

 .شد استفاده یانسان ةتوسع یبیترک شاخص از سنجش نیا یبرا ،یبعد گام در
 که یحالدر ،اند یقو داریپا ای داریپا بدیم شهر هایهمحل کل از محله سه فقط که شد مشخص یقیتلف یها شاخص در

 ارقام نیا .اند فیضع داریناپا ای داریناپا کامالً ،بدیم یشهر هایهمحل کل از درصد 55 گرید عبارتبه ای یشهر ةمحل ده
 .(2 ةنقش) است یشهر زانیر برنامه و اندرکاران دست به یجد یهشدار

 














                                                                                                                                                                              
1. HDI 

تلفیقی های شاخص لحاظ به پایداری سطح فضایی توزیع. 2نقشۀ 
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 یقیتلفیهاشاخصلحاظبهبدیمشهرةگانهجدهیهاهمحلیداریپاسطوح.9جدول
(HDI)یانسانةتوسعیبیترکشاخصروش استانداردیازامتروش

حل
م

ه
ها

ةرتب
یبضر یداریپانوع یداریپا

 یداریپا
ةرتب
 یداریپایبضر یداریپانوع یداریپا

 1 313/0 (یمنف) یفضع یدارپا 10 -149/0 (یمنف) یفضع یدارپا 12
 2 311/0 (یمنف) یفضع یدارپا 11 -178/0 (یمنف) یفضع یدارپا 14
 3 347/0 یدارپایمهن 8 022/0 یدارپایمهن 7
 1/4 325/0 (یمنف) یفضع یدارپا 9 -079/0 (یمنف) یفضع یدارپا 9
 2/4 304/0 (یمنف) یفضع یدارپا 14 -155/0 (یمنف) یفضع یدارپا 13
 1/5 306/0 (یمنف) یفضع یدارپا 13 -11/0 (یمنف) یفضع یدارپا 11
 2/5 285/0 (یمنف) یفضع یدارپا 15 -201/0 (یمنف) یفضع یدارپا 15
 6 379/0 یدارپایمهن 4 157/0 یدارپایمهن 4
 1/7 266/0 (یبنشو)پرفراز یدارناپا 17 -278/0 (یبنشو)پرفراز یدارناپا 18
 2/7 353/0 یدارپایمهن 6 093/0 یدارپایمهن 5
 8 438/0 )مثبت( یقو یدارپا 2 372/0 )مثبت( یقو یدارپا 2
 9 359/0 یدارپایمهن 5 034/0 یدارپایمهن 6

 10 429/0 )مثبت( یقو یدارپا 3 339/0 )مثبت( یقو یدارپا 3

 1/11 542/0 (آل یدها یدارپا ةتوسع) یدارپا 1 795/0 (آل یدها ةتوسع) یدارپا 1
 2/11 384/0 یدارپایمهن 7 -034/0 یدارپایمهن 8

 12 307/0 (یمنف) یفضع یدارپا 12 -103/0 (یمنف) یفضع یدارپا 10

 13 261/0 (یبنشو)پرفراز یدارناپا 18 -264/0 (یبنشو)پرفراز یدارناپا 17
 14 261/0 (یبنشو)پرفراز یدارناپا 16 -26/0 (یبنشو)پرفراز یدارناپا 16

 نگارندگان :منبع

 
یقیتلفیهاشاخصلحاظبهیشهریداریپاسطوحدربدیمةگانهجدهیهاهمحلدرصدوتعداد.10جدول

مجموعداریناپافیضعداریپاداریپامهینیقوداریپاداریپا

 18 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1 5/5 2 11/11 5 77/27 7 88/38 3 66/16 100 

 نگارندگان :منبع


 .شود می مشخص یقیتلف یها عامل لحاظبه ،یداریپا متفاوت سطوح با یشهر هایهمحل درصد و تعداد ،10 جدول در

 رقم نیا است. بوده 87/0 (C.V) یپراکندگ بیضر دهد یم نشان یقیتلف یها شاخص در یا منطقه یها تفاوت ةسیمقا
 داریپا ةتوسع یکالبد و یستیز ،یاجتماع -یاقتصاد یها شاخص از یبرخوردار لحاظبه دیشد ینابرابر که است آن بیانگر

 دارد. وجود هاهمحل نیب یکم اریبس ییهمگرا و تجانس که یطور به ؛است بدیم شهر هایهمحل نیب



یریگجهینت
 نشان جینتا شد. یقیتطبة سیمقا کشور یشهر مناطقدیگر  با بدیمدر  موجود و منتخب یداریپا یها شاخص ،مقاله نیا در

 در یداریپا آزمون و یابیارز به ،سپس است. مناسب بدیم شهر یبرا مختلف، یها شاخص در یداریپا تیوضع دهد می
 نیدارتریپا ،یاجتماع -ینهاد عامل ،یبررس مورد عامل شش مجموع از شد. پرداخته بدیم یشهر ةگانهجده هایهمحل

 .شود یم محسوب یشهر داریپا ةتوسع در عامل نیدارتریناپا ،یکالبد ستیز عامل و است شهر نیا داریپا ةتوسع در عامل
 قرار یمطلوب تیوضع در شهر نیا یشهر مناطق از ششم کی فقط شد مشخص ،یقیتلف یها عامل یابیارز با ،نیهمچن
 .است نامطلوب شهر مناطق از یمین از شیب تیوضع و دارند
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 یشهر ةگانهجده مناطق نیب یداریپا یها شاخص از یبرخوردار در یقیعم شکاف ،داریپا ةتوسع یپراکندگ بعد در
 یها عامل در رقم نیا .است یکالبد -یستیز عامل به مربوط ،درصد 4/1 با شکاف نیشتریب .شود یم مشاهده بدیم

 است. یداریپا یها شاخص از یبرخوردار در مناطق ادیز شکاف و یپراکندگ بیانگر که شد محاسبه درصد 87/0 ،یقیتلف
 یشهر ةمحل نیدارتریناپا (1/7) روزآبادیف ةمحل میقد بافت و نیدارتریپا (1/11) صادق جعفر امام شهرک ،جینتا اساسبر 

 یهاهمحل درمقابل، .است یشهر داریپا ةتوسع اصول بر منطبق کامالً ،بدیم داریپا ةمحل تنها عنوانبه 1/11 محلة .است بدیم
 میقد بافت ،روزآبادیف ةمحل میقد بافت شامل هاهمحل نیا .شوند یم شناخته بدیم داریناپا یهاهمحل عنوانبه 14 و 13 ،1/7

به بدیم به نامهاجر ورود و ینیشهرنش رشد .اندگرفته شکل یاسالم انقالب از پس که است هیدیشه دیجد ةمحل و هیدیشه
 از پس هاهمحل نیا که ینحو به ؛است دهیرس اشباع حد به شهر یهاهمحل در یرساختیز یها تیظرف و یصنعت ةتوسع لیدل

 یهاهمحل در یداریناپا روند بر جهیدرنت و دونش یم لیتبد یطیمح ستیز یها یآلودگ یباال زانیم با ییهامحله به یمدت
 یکپارچگی نبود به توان یم شهر داریناپا یهاهمحل یکیپاتولوژ و یکیاکولوژ بارز یها مشخصه از .دشو یم افزوده یداخل

 خدمات، دیشد کمبود ،(شهر یهاباغ سطح توجهانیشا کاهش مانند) یکشاورز مرغوب یاراض و هاباغ بیتخر ،یاجتماع
 .دکر اشاره ...و نییپا یدستمزدها ،ادیز یکاریب ،تیجمع رشد زانیم باالبودن ،یشهر امکانات و زاتیتجه ،ساتیتأس

 هاهمحل نیا اند. شده واقع شهر نیا هایهمحل ةیاول یها هسته رشد راستای در کامل طوربه ،بدیم داریپامهین هایهمحل
 ةسران ،هاهمحل از قسمت نیا بارز یها مشخصه از .اند آمده وجودبه گذشته یها سال در شهر دیشد یکیزیف رشد اثر بر

 ها رساختیز ،یتجار خدمات ،یورزش ،یآموزش مراکز وجود و ادیز باز یفضا استاندارد، و بادوام های کنمس باال، یمسکون
-درون یبرابر ،ییفضا عدالت ،یاجتماع عدالت ةنیزم در داریپا ةتوسع تحقق ، بیانگرارقام نیا .است یشهر ساتیتأس و

 است. بدیم در ینسلنیب یحت و ینسل
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 آن هدف شد. مشخص شهر مناطق ةتوسع هایقوت و هاضعف براساس شهر، داریپا ةتوسع ییفضا یراهبردها و فاهدا

 به توجه با ،گرید سوی از و دارد وجود یشهر مناطق از کیهر در که ابدی کاهش ییهامشکل سوکی از که است
 یساز سالمو  یزندگ تیفیک یارتقا و یاجتماع و یفرد شیآسا به لین راستای در مناطق، ةتوسع یها یتوانمند و امکانات
 و یده سیسرو توان شیافزا و تیجمع نگهداشت و حفظ برای قیطرنیبد تا شود برداشته یاساس گام یشهر مناطق
 .ردیگ صورت داریپا ةتوسع به دنیرس یبرا مؤثر یها یزیر برنامه ،فرسوده و یخیتار مناطق در یرسان خدمات

 داستاندار حد از باالتر و مناسب یدرمان و یبهداشت ةسران یدارا یکالبد نظر از ،سالم شهر یراستا در بدیم هرچند
 دچار ندهیآ در (کیسرام و یکاش عیصنا) یمحصول تک باًیتقر اقتصاد و عیصنا گسترش دلیلبه هوا یآلودگاز نظر  ، امااست

 ریز موارد درنظرگرفتن شهرستان، یصنعت اقتصاد به توجه با ،یشهر داریپا ةتوسع یراستا در شود. میی جد های بیآس
 .رسد یم نظربه یضرور داریپا ةتوسع تحقق برای

 ؛گوناگون یعملکردها با امن طیمح جادیا و یرسانسیسرو یارتقا قیطر از مناطق تیجمع حفظ -
 ؛یاجتماع و یکیزیف یهاشرفتیپ با شهر یکیزیف ةتوسع نیب یمنطق یهماهنگ -
 ؛هیناح و شهر ییفضا یزیربرنامه با یکالبد و یستیز ،یاجتماع ،یاقتصاد یها استیسهماهنگی  -
 ؛داریپا ةتوسع یراستا در یشهر یها تیفعال ییفضا یسامانده -
 ؛شهر سطح در یتجار و یدرمان ،یفرهنگ ،یآموزش ةنیزم در یخدمات مناسب پوشش -
 ؛گریکدی به نسبت ها یکاربر لیمتما روابط و ییفضا نظم یچگونگ -
 ؛(5 ةماد ونیسیکم و یشهر تیریمد نیب) یخال یها نیزم برای مدون یا برنامه جادیا -
 ؛گریکدی با ها یکاربر متقابل روابط در ییفضا نظم یچگونگ -
 ؛2ها سبزراه و 1هاراه باغ جادیا و بدیم یشهرباغ گاهیجا و نقش حفظ -

                                                                                                                                                                              
1. Parkway 
2. Greenway 
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 ؛ینیرزمیز یها آب و خاک هوا، یها یآلودگ سبز، یفضا یها سرانه تیرعا -
 ؛یا هیناح یها تعادل ایجاد و شهر یمیقد هایهمحل ینوساز و یبهساز -
 ؛یشهر طیمح در آن آثار کاهش و مناسب ةفاصل در فاضالب ةیتصف برای تالش -
 ؛یشهر زائد مواد یبهداشت افتیباز و دفع یبرا ییها برنامه نیتدو و هیته -
 ؛محروم هایهمحل به خدمات ةارائ و یشهر خدمات از یبرخوردار لحاظبه شهر هایهمحل یبند سطح -
 ؛(نشده استفاده یکاربر لغو) شهر بافت داخل یها نیزم یبرا الیس صورت به یاراض یکاربر -
 ها.باغ و یزراع یها نیزم سمتبه شهر گسترش از یریجلوگ -
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