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 چکیده

شده و به  لیتبد یشهر رانیها و اقدامات مد برنامه، ها استیاز س یاریبس یلو ارتقاء آن به هدف اص پذیری شهری میزان زیست

 یزندگ تیفیکدر واقع . ردیگ مورد استفاده قرار می رانیو مد رانیگ میو نظارت بر عملکرد تصم یابیارز یبرا یعنوان شاخص

 یچندگانه  یها مؤلفه یه دارارود ک مختلف به شمار می یدر کشورها یمطالعات شهر یها حوزه نیاز مهمتر یکی یشهر

پذیری شهری در  نقش مدیریت شهری بر زیستهدف پژوهش حاضر بررسی  هدف: باشد. می یو اقتصاد یطیمح، یاجتماع

 – توصیفی روش یک تحقیق این در استفاده مورد روش است کاربردیحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق تباشد.  شهرکرد می

کل منطقه در  یباشد و محدوده آمار مورد پژوهش در این تحقیق شامل ساکنان شهر شهرکرد میجامعه آماری است.  تحلیلی

 اساس بر نفر 383 برابر نمونه تعداد اند. ( در نظر گرفته شده001111برابر با ) یباشد. تعداد جامعه آمار بردارنده شهر شهرکرد می

های گردآوری شده بر اساس تحلیل مسیر معادالت ساختاری با نرم  دهدا .شدند تعیین دسترس در تصادفی شیوه به و کوکران فرمول

بعد ، پذیری شهری مدیریت شهری بر زیستمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بیانگر آن است که  Smart PLSافزار 

اقتصادی بیشترین تاثیر و بر  و بعد زیست محیطی پایدار تاثیر دارد. بر این اساس مدیریت شهری بر شاخص بعد اقتصادی، اجتماعی

نشان ، شاخص زیست محیطی کمترین تاثیر را دارد. از طرفی با توجه به مقدار بسیار کم ضرایب مسیر به خصوص در زیست محیطی

 از آن دارد که مدیریت شهری در این زمینه اقدام کافی و مناسبی را انجام نداده است.

 

 شهرکرد، پذیری زیست، شهر، کلیدی: مدیریت واژگان

                                                                                                                                                               
: شهر این مقاله بر گرفته از رساله دکتری نویسنده اول با عنوان تحلیلی بر زیست پذیری شهرکرد با تاکید بر نقش مدیریت شهری، مطالعه موردی  - 5

دانشگاه آزاد  ،شهری ریزی هبرنام –یی نویسنده مسئول و مشاور نویسنده سوم در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی گروه جغرافیا شهرکرد، به راهنما

 اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد.

 y.ziari@yahoo.com)نویسنده مسئول(  -3
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 مقدمه

 توان و یبه معنا یپذیر اند. زیست نموده فیتعر یکار وزندگ یبرامناسب  پذیر را به عنوان مکان سکونتگاه زیست

 جادیا و یزندگ تیفیک یدرجهت ارتقا یماد ریوغ یاعم از ماد ساکنانی ستیز یهاازین نیتام یمکان برا کی تیقابل

(. اصول کلیدی که به این 1: 5939، باشد)خراسانی و همکاران می انعموم شهروند یها یتوانمند ییبستر شکوفا

 ,Cities PLUS)باشد  تفرج و قدرت بخشیدن می، مشارکت، امنیت، عدالت، بخشد شامل برابری مفهوم استحکام می

 ینسانا یها سکونتگاه، با اختالل مواجه گردد اقتصادی و زیست محیطی، اجتماعی نیاز ا کیاگر کارکرد هر . (2010

مسائل  زانیو باال رفتن م یتضاد اجتماع، فقر، تیکاهش جمع جهیتوانند به سرعت دچار اضمحالل شده و در نت می

پذیری شهر در این  (. به طور کلی زیست91: 5938، )خراسانیاز عواقب آن خواهد بود یطیمح ستیز، یبهداشت

 ای هشود. در چنین زمین ر و یک منطقه تعریف میفرایند به عنوان کیفیت زندگی تجربه شده توسط ساکنان یک شه

 :Timmer&Seymora, 2012)پایداری عبارت است از توانایی تقویت کیفیت زندگی که ما برای آن ارزش قائلیم 

22) . 

در این میان شهر شهرکرد نیز به دلیلی موقعیت قرارگیری در مرکز استان چهارمحال و بختیاری و نزدیکی به مرکز 

، 5938تا  5901سالهای اخیر به عنوان یک شهر مهاجرپذیر عمل نموده است به طور کلی طی سالهای  در، کشور

ریزی متناسب برای ایجاد شرایط زیستی در شهر  درصد به جمعیت آن افزوده شده است و نیازمند به برنامه 30.82

 یها شاخص یقیتطب یبا بررس ،امکانات و خدمات شینحوه پخشا تواند یم یپذیر زیست کردیدرك روباشد.  می

در این راستا ارزیابی . سازدروشن  گریدر مناطق مختلف نسبت به همد یو کالبد یاجتماع، یمختلف اقتصاد

 یقیرا به صورت تطبیی شهر شهرکرد ایمختلف جغراف یها محدوده تیتوانند وضع می پذیری ی زیستها شاخص

 نیبخشند. بد تیاولوو  کرده بندی رده ی شهریتنگناها نیزو اتخدم، اناتامکوضعیت آنها را از نظر ، نشان داده

از  یمند بهره زانیرا از منظرم پذیری شهر شهرکرد ی زیستو تنگناها تهایقابل توان میشاخصها  نیبه کمک ا بیترت

 اهداف نییو تع های مدیریتی یریمگیتصم یابزار الزم را براتا از این طریق ، بررسی کردهو...  ربناهایز، خدمات

محیط ، این امر در دنیای کنونی با توجه به اهمیت ویژه به قابلیت زیست بودن یک مکان. نمودفراهم  توسعه شهری

جهانی و ملی  بندی زیست پویا و... به عنوان فاکتورهای مهم و اثرگذار در فرایندهای سکونت گزینی و ارتقای رتبه

باشد.  باشد که در بازه زمانی کنونی بسیار مهم و قابل تامل می ردار میبرخو ای هدر زمینه کیفیت زندگی از جایگاه ویژ

قرارگیری در ، این امر در شهر شهرکرد به عنوان یکی از شهرهای میانی و اسط بین منطقه مرکزی و غربی کشور

یفیت منطقه معتدل کوهستانی و در موقعیت روبه رشد شهری و جمعیتی نوین و تازه رشد یافته برای دریافت ک

پذیری بوده که نقش  ریزی و درك جایگاه صحیح زیست پذیر نیازمند برنامه شهر پویا و زیست، زندگی سالم

 ریزی و مدیریت امور حائز اهمیت بوده که باید مدیریت شهری این نقش مهم را به خوبی ایفا نماید.  برنامه

مطرح بنیادین های  صدد پاسخگویی به پرسشو در  های مذکورو چالش ئلابرخورد با مس پژوهش حاضر در پیلذا 

نقش مدیریت شهری در زیست با  محیطی مرتبط اقتصادی و، و متغیرهای اجتماعی عواملشده در زمینه پیوند 

 بر همین مبنا در راستای بیان مساله سوال اصلی این است که نقششکل گرفته است. شهر شهرکرد  پذیری شهری در

 است؟ بوده صورت چه به شهرکرد شهر پذیری زیست ضعیتو گیری شکل در شهری مدیریت
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 مبانی نظری

 ریزی مدیریت شهری ضرورت توجه به کیفیت زندگی شهری در برنامه

اما در ابتدا باید ، پذیری شهری عنوان شده است تاکنون عوامل متعدد و متنوعی به عنوان عوامل تأثیرگذار بر زیست 

توان این  پذیری شهری را می پذیری است شناخته شود. زیست های زیست لفهمفهوم کیفیت محیط شهر که یکی از مؤ

فضایی  -اقتصادی و کالبدی، فرهنگی، پذیری شهری عبارت است از شرایط اجتماعی زیست"گونه تعریف کرد: 

)شماعی و "باشد محیط شهری که نشان دهنده میزان رضایت یا عدم رضایت شهروندان از محیط شهری می

حس رفاه و رضایت ، بیان کردند یک محیط با کیفیت باال 5303لنسینگ و مارانز در سال (. 312: 5902، پوراحمد

، اجتماعی یا نمادین باشند، هایی که ممکن است فیزیکی مندی را به جمعیتی که در آن ساکن هستند به واسطه ویژگی

هم  فهوم چندبعدی است که با مفاهیمیکیفیت محیط یک م(. 533-531: 5303، 5)النسینگ و مارانسکند منتقل می

ادراك و رضایت شهروندان و قابلیت زندگی اشتراکاتی دارد؛ به طوری که در ، کیفیت مکان، پذیری چون زیست

 (. 0: 3889، 3)کامپ و همکارانشود بسیاری موارد به عنوان معانی مشابه در نظر گرفته می

ه معاصر است. دلیل اصلی برای این عالقه فزاینده در موضوعات های جامع نگرانی درباره کیفیت زندگی از ویژگی 

مربوط به کیفیت زندگی این است که در جوامع مدرن نگرانی در باره کیفیت زندگی به طور نسبی با پیشرفت 

اند که کیفیت  تکنولوژیکی و افزایش درآمد افزایش یافته است. در جوامع پیشرفته مردم به این واقعیت پی برده

 . (Pacione,2003/1 :19 )گی ضرورتا مترادف با رفاه مادی نیستزند

ریزی عقالنی به نوعی بازنگری و بازاندیشی در اقدامات خود  جامعه بشری پس از تجارب خود از رویکرد برنامه

ای در عرصه  های تازه های پیشین شده و پدید آمدن گرایش روی آورده که موجبات تجدید نظر در باورها و شیوه

های نو که تاثیر شگرفی در فرایند تحول  . یکی از گرایش(1: 5938، )بندرآبادریزی شهری فراهم آورده است برنامه

 "های اجتماعی و کیفی توسعه نظریه"، ریزی شهری در نیمه دوم قرن بیستم داشته است دیدگاهها و روشهای برنامه

 (. 0: 5902، نمود یافته است)کوکبی و دیگران عی و...رفاه اجتما، همچون کیفیت زندگی است که در قالب مفاهیمی

ها و  ای که کنگره گونه  به هو تحقیقاتی جهان قرار گرفت این مفاهیم مورد توجه مجامع علمیهای اخیر  در سال

و  شده است و... برگزار "ویتوسعه پایدار شهری در قالب کنفرانس ر"المللی مختلفی با عنوان  های بین همایش

رواج مفاهیم و کاربرد ، هایی در سطح جهانی . نتیجه و حاصل برگزاری چنین همایشت جهانی یافته استمقبولی

ریزی شهری را به جستجوی  ریزی بوده است و به طوری که برنامه های اجتماعی و کیفی در فرآیند برنامه شاخص

هدف از مطرح کردن مفهوم کیفیت . کیفیت زندگی شهری سوق داده است یها و معیارهای جدید برای ارتقا شاخص

(. 0: 5902، به توسعه پایدار شهری بوده است)کوکبی اصالح و تکامل مفهوم توسعه از توسعه کمی، زندگی شهری

عوامل)مالحظات( کیفیت زندگی تحت تاثیر  یلهبه وس عموماها و راهبردهای توسعه پایدار در سطح محلی  سیاست

روزه کیفیت زندگی به عنوان یکی از عناصر اصلی توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرند. به عبارت دیگر ام قرار می

 (. Fahy,2008: 366 گرفته است)
                                                                                                                                                               
1 Lansing and Marans 
2 kamp et al 



 8931 سوم، تابستانشماره نهم، سال ، ای( ریزی منطقه پژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  851

، کیفیت زندگی) های اجتماعی و کیفی های فوق نظریه توان گفت که با توجه به تحوالت و دگرگونی به طور کلی می 

اند که  ریزی شهری پیدا کرده اهمیت بیشتری در برنامهدر دو سه دهه اخیر  (.عدالت اجتماعی و...، رفاه اجتماعی

رشد در واقع (. 0: 5902، کوکبی و دیگران) شود ریزی و نقش مردم مربوط می بیشتر به اهداف نهایی برنامه

 نیهمچن، داده است شیرا افزا یشهر یزندگ تیفیمفهوم ک تیاهم، یشهر یها طیبه مح لیو تما ینیشهرنش

 یشهر یزندگ تیفیک رینظ یباعث طرح موضوعات یکل یتوجه به استانداردها یبه جا یفیک یکردهایرو ینیگزیجا

پذیر اصطالح نسبتاً  شهر زیستپذیری شهری یا  زیست. (12: 5903، )بهمنی شده است یشهر یپذیر و زیست

هدف  مطرح شده و طرفداران خاص خود را دارد. یشهرساز یدر محافل تخصص ریاست که در سه دهه اخ یدیجد

باشد که با موضوعات  می یزندگ یها ساکنان شهر در تمام جنبه یزندگ تیفیک یارتقا یشهرساز کردیرو نیا یاصل

 گریشهر سبز و د، داریتوسعه پا یزندگ تیفیبا مباحث ک یمتعدد اشتراكرو وجوه  نیسر و کار دارد. از ا یمتعدد

 . (2: 5939، )محمدی تواند داشته باشد می یشهرساز دیجد اتینظر

 یاسیو س یاجتماع ی)صرف نظر از تنوع و اختالف در نظامها یشهر تیریمد یکنون فیوظادر این راستا 

 یها انجام پروژه، یفرهنگ محل تیریمد، یخدمات رسان، یریز برنامه لیاز قب یتنها محدود به موارد، گوناگون(

 به یابیدست یانداز شهر در راستا چشم میو ترس یشهر یها تیفعال یده . بلکه جهتشود یو... نم یعمران

 یطیمح ستیبه مسائل و مالحظات ز یشهر تیریتوجه مدباشد.  می داریتوسعه پا پذیری متناسب شهری و زیست

باعث بهبود  یطیمح ستیکاهش معضالت ز ایحذف ، ییها و اقدامات توسعه به منظور شناسا تیفعال یریز در برنامه

شود. میزان  شهر می پذیری بهتر و زیست شهروندان یزندگ تیفیارتقاء سطح ک جهیو در نت ستیز طیمح تیوضع

شده  لیتبد یشهر رانیها و اقدامات مد برنامه، ها استیاز س یاریبس یو ارتقاء آن به هدف اصل پذیری شهری زیست

)پری خواه ردیگ می مورد استفاده قرار رانیو مد رانیگ میو نظارت بر عملکرد تصم یابیارز یبرا یو به عنوان شاخص

 یدر کشورها یمطالعات شهر یها حوزه نیاز مهمتر یکی یشهر یزندگ تیفیکدر واقع . (1: 5939، و همکاران

شاخص  نیباشد. توجه به ا می یو اقتصاد یطیمح، یاجتماع یچندگانه  یها مؤلفه یرود که دارا مختلف به شمار می

قابل  زانیم نییتع یو بطور کل یشهر یریز و برنامه تیرید در مدکارآم ینقش آن به عنوان ابزار لیدر شهرها بدل

 یدر تالش برا انریز برنامه افتهیتوسعه  یاز کشورها یاریاساس در بس نیر اباست.  افتهی یبودن شهرها فزون ستیز

 ای هنیبه یبتوانند راهکارها قیطر نیهستند تا از ا ییایدر سطوح مختلف جغراف پذیری شهری زیستسطوح  شینما

مانند  ی. وجود مشکالتابندیب یمورد بررس یها عقب مانده از نظر شاخص ینواح پذیری در زیستبهبود  یرا برا

و تراکم خودروها و اتالف وقت  کیتراف ینیسنگ، یو نقل عموم لحم لیکمبود وسا، یضعف منابع درآمد

و  یگران، یکمبود مراکز درمان، بمناس یشغل یها تیعقها و مو کمبود فرصت، یشهر یدر ترددها نانیشهرنش

، هوا یآلودگ، آب یالودگ، نامناسب هیتغذ، یاجتماع یاز نابرابر یناش یها بیمشکالت و آس، کمبودمسکن مناسب

 یاجتماع یها بیو آس یناامن، جرائم، یو فراغت یورزش، یکمبود امکانات فرهنگ، سبز یکمبود فضا، طیمح یآلودگ

 شیاز پ شیب یشهر پذیری زیستمواجه ساخته است و بر لزوم توجه به  یجد یها را با چالش یشهر یو... زندگ

دهد که از یک سو ضرورت و اهمیت  مطالعات نشان می. (581: 5935، و جوکار سرهنگی )خادمیافزوده است
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دیریت ریزی در پاسخ دهی به نیازهای جامعه و م پذیری شهری در ارتباط با وظایف جدید برنامه پرداختن به زیست

 . (Wheeler, 2006: 254)باشد شهری قابل بررسی می

های متعددی  پژوهش، های مختلف پذیری شهری و بررسی در زمینه موضوع پژوهش و اهمیت و جایگاه زیست

تحت عنوان  ای ه( در مقال5932شود: ساسان پور و همکاران) صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره می

تحلیل -بر اساس روشی توصیفی« و دو گانه کالنشهر تهران ستیدر مناطق ب یشهر یپذیر ستزی یابیسنجش و ارز»

با  بیو سه شهر تهران به ترت کیمناطق ، گانه 33مناطق  انیکه در ماند  و هدف کاربردی به این نتیجه دست یافته

و  31. 990 و یبعد اجتماع یابر 00. 333و  11. 301ی طیمح ستیبعد ز یبرا 01. 985و  11. 919 ای هرتب نیانگیم

با  ستیمناطق برخوردار است. در مقابل منطقه ب گرینسبت به د یپذیر زیست نیشتریب از یبعد اقتصاد یبرا 10. 332

 نیکمتری دارا یبعد اقتصاد یبرا 91و  یبعد اجتماع یبرا 38. 92، یطیمح ستیبعد ز یبرا 38. 33 ای هرتب نیانگیم

و  ستیمناطق ب نیکرد که در ب لیتحل نیتوانچن می ی. به عبارتباشدیگانه م 33مناطق  نیدر ب یپذیر زیست زانیم

و  کیباشد در مناطق  می تری تیفیبهتر و با ک یزندگ تیکه نشان از قابل یزندگ یدوگانه کالنشهر تهران استانداردها

 در آن حداقل یزندگ یهاکه استاندارد ستیدارند. در مقابل منطقه ب تری مطلوب تیسه کالنشهر تهران وضع

( در پژوهشی با 5939یوسفی و همکاران )ساکنانش به همراه دارد.  یرا برا یقابل قبول ریغ یزندگ تیباشد؛ قابل می

توصیفی به -بر اساس روشی تحلیلی« یپذیر زیست کردیبا رو یشهر یزندگ تیفیها وابعاد ک شاخص لیتحل»عنوان 

آن در  و اصول مربوط به یپذیر با زیست یعیبه طوروس یزندگ تیفیک یاه شاخصاند که  این نتیجه دست یافته

ایراندوست و کند.  حرکت می یشهر یزندگ تیفیدر جهت ارتقاء ک یپذیر زیست یها شاخص باشند و ارتباط می

 ی: بخش مرکزیمطالعه موردی )شهر یها طیدر مح یپذیر شاخص زیست»( در پژوهشی با عنوان 5933همکاران )

هایی برای  اید سیاست باند که توصیفی به این نتیجه دست یافته-( بر اساس روشی تحلیلدس قمشهر مق

تالش برای تثبیت ساکنان قدیمی ، ریودرو محوخ سعه مبتنی بروهای ت تغییر در سیاست، ها تمرکززدایی فعالیت

بخش از  نیفیت زندگی در اید تا کواتخاذ ش، اردوقبیل م نو از ای (محله افزایش کیفیت خدمات، سازی)نومنطقه

محله چرچره در  یپذیر زیست تیفیک یابیارز»با عنوان  ای ه( در مقال5933شیری و همکاران )د یابد. وشهر بهب

در اند که  تحلیلی به این نتیجه دست یافته-بر اساس روشی توصیفی« SFAS کیهمدان با استفاده از مدل استراتژ

 یقابل توسعه مجدد برا یو وجود اراض 8،0 یوزن ازیبه مرکز شهر با امت یکیدو نز ییایجغراف تیمحله چرچره موقع

نقاط  نیدر ب یباشند. از طرف نقطه قوت و فرصت در محله می نیمهمتر 8،32 یوزن ازیبا امت سبزی فضاها جادیا

و روند  8،32و  8،23 یوزن ازیبا امت بیرده اول و دوم را به ترت نیساکن نییو مشارکت پا ای هضعف نبود پارك محل

 به خود 8،50 یوزن ازیدر محله چرچره با امت یعبور یها حرکت لیبدل نیساکن تیرو به کاهش آرامش و امن

 داردرجهتیپا یشهر یفضاها یوطراح یریز برنامه»( در پژوهشی تحت عنوان 5933مویدی)اختصاص دادند. 

به این نتیجه  ای هکتابخان-اساس روشی توصیفیبر « یشهر ستیز طیشهرها باهدف حفظ و ارتقاء مح یپذیر زیست

تعامالت  یبه برقرار قیو تشو طیسطح حضورشهروندان درمح شیمدارضمن افزا ادهیپ یفضاهادست یافته است که 

و سطح  ها ندهیالآباعث کاهش  ریناپذ دیتجد یها یاستفاده ازانرژ زانیبا کاهش م زین یطیمح ستیازنظر ز یاجتماع

خواهد محقق  یموضوع زمان نیا شود یم اهانیگ و سبز یهوا صداوحفظ فضا یالودگ ژهیبه و یطیمح یها یلودگآ
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 شیافزا یمدار برا ادهیپ یفضاها ژهیبه و یشهر یفضاها ایو اح تیبه تقو داریپا یو طراح یریز شد که با برنامه

 یازهایواقع توجه به نپرداخته شود در یموتور هینقل لیشهروندان و کاهش استفاده ازوسا یریحضورپذ سطح

 رییتغ نهیزم یسبز شهر یو توسعه فضاها ینگهدار تیمحور اب یشهر یها طیمناسب مح یکنار طراح کاربران در

. ساسان پور و چعفری و انجام امورات خودرا فراهم خواهد آورد حیتفر یدرشهر برا یر ادهیذائقه شهروندان را به پ

پرداختند که نتایج مبرهن آن است که  پذیر شهر زیست یها یژگیاصول و وی به بررس ای ه( در مقال5933) اسدآبادی

آب و بهداشت( ، ارتباطات، ها )حمل و نقل رساختیپذیر عبارتند از: ز شهر زیست کی یها یژگیاصول و و نیمهمتر

 تیفیبا ک به خدمات و امکانات یدسترس، ها سبز و پارك یکننده و فضا یشغل راض، مسکن مناسب، پاك یهوا، غذا

 یفضاها، یداریپا، تیامن، تنوع، ادهیحرکت پ تیقابل، یبهداشت -یمدارس و اماکن ورزش، یمانند امکانات هنر

، سالم یزندگ یها فرصت، یثبات اقتصاد، منحصر به فرد تیهو، تیاحساس افتخار به مالک، اصالت، یخصوص

با  یوستگیاحساس پ، هوا تیفیک، یعموم یهنرها، یزگیپاک، یمحل یها ها و پارك باغچه یباسازیز، یشهر یطراح

، یفرهنگ راثیو م خیبا تار یوستگیپ، یمشارکت مدن، مشترك یها ارزش، یریانعطاف پذ، گانیمحله و همسا

پذیری شهری  ( در پژوهشی به بررسی سرزندگی و زیست3888) ی. الندریاسیمشارکت س، داوطلبانه یها تیفعال

، و زیست پذیر برمی شمارد: تراکم مفید افراد ار مؤثّر را برای شناسایی شهر سرزندهمعی 3پرداخته و بر اساس آن 

ظرفیّت سازمانی و رقابت. او ، ارتباط و تشریک مساعی، خالقیّت، هویّت و تمایز، ایمنی و امنیّت، دسترسی، تنوّع

ها  بر آن و به عوامل مؤثر سرزندگی شهر را به شکل موضوعی بررسی کرده نسبت به افراد دیگر با دید جامع تری

کالن  مقیاس را در پذیری شهری زیستشکل شهر عمدتاً  یدر کتاب تئور( 3883) . کوئن لینچاشاره نموده است

نظارت و ، دسترسی، تناسب، همراه پنج عامل دیگر معنا بهپذیری  زیستمورد بررسی قرار می دهد و معتقد است 

را به چند  یپذیر دهند. او زیست میکیل ردی شکل خوب شهر را تشمحورهای عملک، و عدالت کارایی، اختیار

نبود ، ایمنی زائد؛ انرژی و خدمات مواد، غذا، هوا، کفایت مقدار الزم آب، : بقاازعبارتند  که کند بخش تقسیم می

کیی ژنت  هماهنگی میان محیط زیست و نیازهای انسان؛ سالمتی و تنوّع، سموم زیست محیطی و خطرات؛ سازگاری

 یمرکز شهر کیکتاب خلق  در( 3881ی. پامیر)بیولوژیک موجودات زنده مورد استفاده انسان و در نهایت ثبات

 5نماید:  را این چنین معرفی می پذیر زیستموفق و  عمومی عوامل مؤثر بر مکان پذیر و زیست پرجنب و جوش

پذیرای جمع کثیری از افراد باشد؛ به عالوه در  که ای باشد موفق باید به گونه مکان: جایگاه فضای عمومی موقعیّت

اندازه مکان: اندازة فضای  3. گردد فروشی باشد به گونه ای که جاذب و تولیدکنندة فعالیّت پیاده خرده نزدیکی مراکز

آن قدر بزرگ که  نه ولی، که گنجایش تفریح جمعی و رویدادها را داشته باشد باشد عمومی موفّق باید به گونه ای

 که ر مردم هنگامی امکان پذیر است: ایجاد فضای زنده و دوستدامکان برنامه ریزی 9حصوریّت فضا از بین برود. م

های  ها احاطه شده باشد. در نظر او یکی از راه کافه و ها رستوران، فروشی های خرده اطراف آن مکان توسط مغازه

طرح مکان:  2خوراکی است.  خدمات خصوص های تجاری به ایجاد فعالیّت، در فضای شهری موفقیّت کسب

مواردی نظیر نشیمن  به ها افزایش دهد. در این باره را برای جذب و مطابقت فعالیّت فضا طرّاحی مکان باید ظرفیت

در ( 3858)دو چازل. کند و یکفیّت باال در عین سادگی اشاره می سازگاری، راحتی، کاربری منعطف، گاه مناسب

 یها و آرزوها خواسته یو بر مبنا ستمییبا نگرش س، یداریو پا یپذیر به زیست ستمییگرش سباعنوان ن ای همقال
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 را یاو چارچوب زمان نیپرداخته است. همچن یداریو پا یپذیر دو مفهوم زیست نیتفاوت موجود ب لیتحل به یانسان

 یپذیر زیست دیگو می نیمبنا چن نیدانسته است و برا میمفاه نیاز ا کیهر  یمعنا نیتدو یبعد متصور برا نیمهمتر

از  گروه کی ایفرد و  کی یمکان خاص برا کیدر  یاز زندگ تیها در ارتباط با رضا خواسته تیعبارتست از وضع

 است.  زمان یاز افراد در ط یگروه کی ایفرد  کی یها برا تحقق خواسته تیظرف یداریاما پا، افراد در حال حاضر

 شناسی  روش

 روش یک تحقیق این در استفاده مورد . روشاست کاربردیحاظ هدف )نوع استفاده( یک تحقیق حقیق حاضر از لت

باشد و محدوده  جامعه آماری مورد پژوهش در این تحقیق شامل ساکنان شهر شهرکرد میاست.  تحلیلی – توصیفی

 اند. ( در نظر گرفته شده508888برابر با ) یباشد. تعداد جامعه آمار کل منطقه در بردارنده شهر شهرکرد می یآمار

روش گردآوری  .شدند تعیین دسترس در تصادفی شیوه به و کوکران فرمول اساس بر نفر 909 برابر نمونه تعداد

 که باشد می سوال 01اشد. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه شامل ب میو پیمایشی  ای هاطالعات به صورت کتابخان

 و 50 و 32، 95 تعداد با ترتیب به کدام هر شهری مدیریت و( محیطی ستزی و اقتصادی، اجتماعی)بخش 2 در

تن از اساتید دانشگاه رسیده است و  1گرفت. روایی پرسشنامه صوری بوده که به تایید  قرار سنجش مورد سوال52

 مورد تایید واقع شده است.  19/8پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ به میزان 

 
 .غرافیایی تحقیققلمرو ج -1 شکل
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مورد تجزیه و تحلیل قرار  Smart PLSهای گردآوری شده بر اساس تحلیل مسیر معادالت ساختاری با نرم افزار  داده

 باشد: به شرح زیر می گرفتند. قلمرو جغرافیایی تحقیق نیز

است شهرکرد در  یاریو مرکز شهرستان شهرکرد و استان چهارمحال و بخت رانیا یمرکز یاز شهرها یکیشَهرکُرد 

 وریبه شهر )در شهر لیاست که پس از تبد بوده« دِهْکُرد»آن  نیشیجنوب غرب اصفهان قرار دارد. نام پ یلومتریک 31

شهرکرد برابر  تیجمع، یدیخورش 5938آمار سال  اساست. براس نام داده شده رییبه شهرکرد تغ، (یدیخورش 5952

است که با لهجه  ی. زبان مردم شهرکرد فارس(0: 5933، و مسکن)سالنامه آماری نفوس نفر است 513٬111با 

، شهرت دارد رانیبه بام ا لیدل نیاست و به هم رانیمرکز استان در ا نیتر . شهرکرد مرتفعشود یتکلم م یشهرکرد

ز ا تر نییمتر پا 218، ایمتر از سطح در 3808 ارتفاعاست که با  رانیشهر مرتفع ا 38شهرکرد جزو ، در کل یول

درجه  18تا  هیثان 33و  قهیدق 23درجه و  18 نیمتر( قرار دارد. شهرکرد ب 3198) شهر دونیفر، رانیشهر ا نیتر مرتفع

 ییایعرض جغراف هیثان 18و  قهیدق 35درجه و  39تا  هیثان 33و  قهیدق 50درجه و  93طول و  هیثان 22و  قهیدق 19و 

رشته کوه زاگرس  یدر بخش شمال یاست. به لحاظ توپوگراف هجنوب غرب اصفهان قرار گرفت یلومتریک 31و در 

 نیاست و به هم رانیشهر ا نیتر مرتفع، ایمتر از سطح در 3958تا  3818 نیشهر با ارتفاع ب نیاست. ا قرار گرفته

 دهد. موقعیت شهرکرد را نشان می( 5(. شکل )21: 5938، یدهکرد یطالب یمعروف است)بن «رانیبام ا»خاطر به 

 یج نتا

 بررسی توصیفی متغیرهای پژوهش

در این قسمت با استفاده از میانگین و انحراف معیار هر یک از متغیرها به بررسی میزان پاسخگویی و جوابدهی به 

 هر یک از متغیرها اقدام شده است.
 میانگین و انحراف از متغییرهای تحقیق-1جدول 

 انحراف از معیار میانگین عوامل

 8.000 9.52 پذیری شهری زیست

 8.331 9.80 بعد اجتماعی

 8.003 9.32 بعد اقتصادی

 8.311 3.30 بعد زیست محیطی

 8.001 9.50 مدیریت شهری

 ی پژوهشها همنبع: یافت

گردد که متغیر بعد اقتصادی دارای بیشترین میانگین و متغیر زیست محیطی دارای  بر اساس جدول فوق مشاهده می

 .باشد کمترین میانگین می

 آمار استنباطی

 ها بررسی فرض نرمال بودن داده

ای )برای بررسی  اسمیرنف یک نمونه -برای بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای مطالعه از آزمون کولموگوراف

متغیرها به صورت تک تک( استفاده شده است؛ همچنین برای بررسی فرض نرمال دو متغیره از آزمون شاپیرو 

استفاده شد. نتایج نشان دهنده آن است  Rمتغیرها به صورت دو به دو( در بسته نرم افزار ویلک)برای بررسی رابطه 

آورده شده  9و  3(. نتایج این آزمون در جدول P>81/8توان رد کرد ) که فرض نرمال بودن برای تمام متغیرها را نمی

 است.
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 دناسمیرنف برای بررسی پذیره نرمال بو -نتایج آزمون کولموگروف -2جدول 
 نتیجه غیر نرمال بودن-نرمال سطح معناداری آماره آزمون حجم نمونه متغیر

 تایید نرمال 931/8 012/8 909 پذیری شهری زیست

 تایید نرمال 255/8 213/8 909 بعد اجتماعی

 تایید نرمال 901/8 901/8 909 بعد اقتصادی

 تایید نرمال 321/8 211/8 909 بعد زیست محیطی

 تایید نرمال 955/8 901/8 909 مدیریت شهری

 ی پژوهشها همنبع: یافت

 باشند. گردد کلیه متغیرها دارای فرض نرمال می مشاهده می 9با توجه به جدول 
 نتایج آزمون شاپیرو ویلک برای بررسی پذیره نرمال دو متغیره-3جدول 

 نتیجه غیر نرمال بودن-نرمال سطح معناداری آماره آزمون حجم نمونه متغیر

 تایید نرمال 311/8 912/8 909 پذیری شهری زیست –دیریت شهریم

 تایید نرمال 931/8 311/8 909 اجتماعی –مدیریت شهری 

 تایید نرمال 310/8 921/8 909 اقتصادی -مدیریت شهری 

 تایید نرمال 932/8 392/8 909 زیست محیطی –مدیریت شهری 

 ی پژوهشها همنبع: یافت

گردد که رابطه بین متغیرهای مختلف اثبات شده است و همگی دارای وضعیت نرمال  می مشاهده 9بر اساس جدول 

 باشد. متغیرها برقرار می بوده و رابطه نرمالی ما بین تمامی

 PLSبا استفاده از مدلیابی معادالت ساختاری ، بین متغیرهای پژوهشرابطه  یبررس

 تحلیل مدل سازی معادالت ساختاری

قسمت  نیپرداخته شده است. در واقع در اها  رابطه بین متغیرهای پژوهش بر مبنای فرضیه یسقسمت به برر نیدر ا

 ارتباط اقدام شده است. نیا یبه بررس یو بهره جستن از معادالت ساختار Smart PLSبا استفاده از نرم افزار 

( مورد آزمون قرار 9و  3های) کلر قالب الگوی معادالت ساختاری نشان داده شده در شبررسی ارتباط بین متغیرها د

 گرفت.

 ارزیابی مدل ساختاری

 روایی همگرا)میانگین واریانس استخراج شده(

است. به این  1/8( از AVE)3های استخراج شدهبرای این روایی بیشتر شدن میانگین واریانس 5معیار فورنل و الرکر

هایش را تبیین کند. همانطور که از پراکندگی معرف یمیتواند به طور میانگین بیش از نمعنی که یک متغیر مکنون می

توان گفت که روایی است. بنابراین می 1/8برای متغیرهای مکنون باالتر از  AVEشود مقدار مشاهده می 2در جدول

 باشد.گیری مطلوب میهای اندازههمگرای مدل

 ک از متغیرهامقادیر معیار میانگین واریانس استخراج شده مربوط به هر ی-4جدول 
 میانگین واریانس استخراج شده میانگین واریانس استخراج شده

 پذیری شهری زیست 0.594256

 بعد اجتماعی 0.672725

 بعد اقتصادی 0.563648

 بعد زیست محیطی 0.632541

 مدیریت شهری 0.534961

 ی پژوهشها همنبع: یافت

 

                                                                                                                                                               
1.Larcker 

2. Average Variance Extracted(AVE) 
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 پایایی مرکب

( استفاده 9و ضریب پایایی مرکب 3شنامه از دو معیار )ضریب آلفای کرونباخپرس 5در این تحقیق جهت تعیین پایایی

( بیشتر است. پایایی مرکب بر 81/8از حداقل مقدار )، متغیرها در این تحقیق شده است. ضرایب آلفای کرونباخ تمامی

حقیقی  2ی عاملیمتکی بر بارها، کند هر شاخص وزن یکسانی دارد طور ضمنی فرض می خالف آلفای کرونباخ که به

را  81/8دهد. پایایی مرکب باید مقداری بیش از  هر سازه است؛ و بنابراین معیار بهتری را برای پایایی ارائه می

 طور کامل آورده شده است. نتایج پایایی ابزار سنجش به 1دست آورد تا بیانگر ثبات درونی سازه باشد. در جدول  به
 ای کرونباخ مربوط به هر یک از متغیرهامقادیر پایایی مرکب و آلف -5جدول 

 متغیر  آلفای کرونباخ پایایی مرکب

 پذیری شهری زیست 0.841486 0.865929

 بعد اجتماعی 0.791669 0.747554

 بعد اقتصادی 0.920988 0.930642

 بعد زیست محیطی 0.774563 0715698

 مدیریت شهری 0.818434 0.852176

 ی پژوهشها همنبع: یافت

 (SMART-PLSساختاری ) یابی معادالت های پژوهش با استفاده از مدل فتهیا

 عاملی متغیرهای بار، مستقل متغیرهای توسط وابسته متغیرهای شده تبیین واریانس، مسیر ضرایب محاسبۀ منظور به

  .شد استفاده PLS Algorithmآزمون  از یکدیگر بر متغیرها کل اثر و غیرمستقیم اثر و شده مشاهده

 
 ی پژوهشها همنبع: یافت  شده تبیین واریانس همراه به مسیر ضرایب-2 شکل

                                                                                                                                                               
1. Reliability 

2. Coefficient of Cronbach's alpha 

3. Coefficient of Composite Reliability 
4. Loadings factors 



 851 ...پذیری نقش مدیریت شهری بر زیست

، T 9.21و مقدار  8.39با ضریب مسیر  پذیری شهری توان گفت که مدیریت شهری بر زیست بر این اساس می

یب با ضر بعد اقتصادیبر مدیریت شهری ، T 59.13و مقدار  8.33با ضریب مسیر  بعد اجتماعیبر مدیریت شهری 

، T 0.92و مقدار  8.50بر بعد زیست محیطی پایدار با ضریب مسیر مدیریت شهری ، T 2.21و مقدار  8.99مسیر 

 تاثیر دارد.

 روی آزمون اعداد این در .شد استفاده Bootstrappingآزمون  از عاملی بارهای و مسیر ضرایب معناداری بررسی برای

 یعنی میشوند؛ تفسیر tآزمون  همانند و هستند آزمون این به مربوط tادیر مق عاملی بارهای به مربوط خطوط نیز و مسیر

 .دار هستند معنی8.81 سطح در ± 5.30از  بیشتر مقادیر باشد نفر 538 از بیشتر نمونه تعداد اگر

 
 ی پژوهشها همنبع: یافت مسیر t نمرات-3 شکل

 مدل تحلیل در مسیر ضرایب آماری معنی داری بنابراین و بوده5.30 از باالتر نمرات تمامی میشود مشاهده که همانطور

 .شود می تأیید مسیر
 نتایج مدل ساختاری فرضیات اصلی و فرعی تحقیق-6جدول 

   مسیر فرضیه β α 3/Z α T نتیجه بررسی

 مدیریت شهری ---> پذیری شهری زیست 9.21 30/5 81/8 8.39 تایید

 ---> اجتماعی 59.13 30/5 81/8 8.33 تایید
 

 مدیریت شهری

 ---> اقتصادی 3.21 30/5 81/8 8.99 تایید
 

 مدیریت شهری

 مدیریت شهری ---> زیست محیطی 0.92 30/5 81/8 8.50 تایید

 ی پژوهشها همنبع: یافت
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بر این اساس با توجه به اینکه مساله اساسی پژوهش این بود که مدیریت شهری بر زیست پذیری شهری در شهر 

 بر شهری هد که مدیریتد مینشان  0 باید بیان داشت که نتایج تحلیل مسیر جدول، اشد یا خیرب میتاثیرگذار ، کرد

 شهری در شهر شهرکرد اثر داشته است. پذیری زیست

 پژوهشی  دستاوردهای و گیری نتیجه

یب با ضر پذیری شهری توان بیان داشت که مدیریت شهری بر زیست بر اساس آنچه مورد بررسی قرار گرفت می

مدیریت ، T 59.13و مقدار  8.33مدیریت شهری بر بعد اجتماعی با ضریب مسیر ، T 9.21و مقدار  8.39مسیر 

مدیریت شهری بر بعد زیست محیطی پایدار با ، T 2.21و مقدار  8.99شهری بر بعد اقتصادی با ضریب مسیر 

ری بر شاخص اقتصادی بیشترین تاثیر و تاثیر دارد. بر این اساس مدیریت شه، T 0.92و مقدار  8.50ضریب مسیر 

بر شاخص زیست محیطی کمترین تاثیر را دارد. از طرفی با توجه به مقدار بسیار کم ضرایب مسیر به خصوص در 

نشان از آن دارد که مدیریت شهری در این زمینه اقدام کافی و مناسبی را انجام نداده است. بنابراین ، زیست محیطی

خست باید در زمینه شرایط زیست محیطی شهرکرد اقدام فوری و در گام های بعدی به مدیریت شهر در گام ن

 بررسی بهها  پژوهش تمامی توان اشاره داشت که در ی اجتماعی و در نهایت به اقتصادی همت گمارد. میها صشاخ

 و فراهم نشده فرایند این در شهری مدیریت نقش برای زمینه و شده پرداخته شهری پذیری زیست زمینه در کلی

 از و باشد می متفاوت و متمایز بسیار قبلی یها پژهش با حاضر پژوهش منظر این از لذا. باشد می کمرنگ بسیار

 از هیچکدام در که)شهری پذیری زیست در شهری مدیریت نقش بررسی به چراکه است برخوردار خاصی نوآوری

داده است.  قرار تحلیل و واکاوی مورد را آن مختلف های نبهج و پردازد می( است نشده پرداخته آن به قبلی مطالعات

 محیطی زیست شاخص بر و تاثیر بیشترین اقتصادی شاخص بر شهری توان بیان داشت که مدیریت بر این اساس می

 آن از نشان، محیطی زیست در خصوص به مسیر ضرایب کم بسیار مقدار به توجه با طرفی از. دارد را تاثیر کمترین

وان بیان داشت که در ت میدر واقع  .است نداده انجام را مناسبی و کافی اقدام زمینه این در شهری مدیریت که دارد

، ریزی اصولی و مناسب پذیری این شهر و نیز عدم مدیریت و برنامه سالیان اخیر و با توجه به نرخ باالی مهاجرت

پذیری در وضعیت نسبتا  این شهر را از نظر زیست شهر شهرکرد با چالشها و مشکالت متعددی مواجه شده است که

های انجام گرفته حاکی از این واقعیت است که در شهر شهرکرد  چنانکه مطالعات و بررسی، نامطلوبی قرارداداه است

وضعیت دفع پسماندهای صنعتی و ، باشد ساخت و سازها و پراکنش فضایی کاربریها بسیار نامتوازن و ناهمگون می

مدیریت شهری در این شهر در در حوزه  یافزار و سخت یافزار نرم یها رساختیتوسعه زی نامناسب و بیمارستان

گرا به صورت مشکالت و مسائل حاد وضعیت نامطلوبی قرار دارد که این عوامل بر اساس نبود مدیریت جامع و حل

، تیجمع دیشد یتمرکزها ریاپذناجتناب جهینت، نابرابر امکانات عیتوزبرای شهر رخنمون شده است. همچنین 

است که باعث  گریو خدمات در مناطق د تهایفعال، تیو ناموزون جمع کم مناطق و وزن یو خدمات در بعض تهایفعال

 نیمواجه ساخته است. ا ای هدیرا با مشکالت عد و مدیریت شهری مسئوالن و دهیگرد یتیجمع یانهایجر دیتشد

از  شیمتحرك شدن ب، مناطق یاقتصاد اتیح انیجر در و مناطق میانی ای همناطق حاشیباعث منفعل ماندن  دهیپد

در ، مذکور ندهیفزا یاست که تمرکزها یعیشده است. طب شهر تیجمع مهار شدن رشد رقابلیشهر و غ تیجمع شیپ

 سدریاساس به نظر م نیبه وجود آورده است. بر هم رانیگ میو تصم رانیمد یبرا را یادیمرحله اجرا مشکالت ز
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از  یریجلوگ ایقادر به غلبه  یامکانات و خدمات اجتماع حیصح شیپخشا به بدون توجه یطرح و برنامها چیه

 در سطح شهر شهرکرد نخواهد بود. ها و عدم تعادلها ینابرابر دیتشد

 شود: پیشنهادات زیر ارائه می، با توجه به آنچه مورد بررسی قرار گرفت

 پذیری شهری به خصوص در زمینه محیط زیست پیشنهاد  ری در زیستبا توجه به نقش کمرنگ مدیریت شه

کاهش ، توجه به کمربند سبز، های خود را در راستای کاهش آلودگی هوا گردد که مدیریت شهری طرح می

 .. مبذول دارد..دورسازی شهرکهای صنعتی و آلوده کننده و، خودروهای دودزا

 و مطابق با  معماری بومی، و هویتی شهر به زیباسازی فضای شهر ریزی معماری مدیریت شهری در راستای برنامه

 توجه به میراث گذشتگان و آثار تاریخی و هویت بخشی به آنها توجهی ویژه داشته باشد.، شرایط اقلیمی

 از نقش مدیریت  پذیری شهری زیست های پژوهش مبنی بر عدم توازن در تاثیرپذیری کیفیت با توجه به یافته

پذیری به خصوص به شاخص زیست محیطی توجه بیشتری شود و این  است در اجرا و بررسی زیستشهری الزم 

ریزی الزم است و بهتر آن است که در جهت  شاخص نیز تقویت شود که همکاری و مساعدت متخصّصان برنامه

نیز توجه  پذیری ها جلسات آموزشی برگزار شود که به ابعاد مختلف زیست جلب مشارکت و همکاری بیشتر آن

 شود.

 دهی روابط و  پذیری شهری به منظور ارائه الگوهای سازمان با توجه به نقش کمتر بعد زیست محیطی در زیست

 پذیری و نظر متخصصین نیز بهره برد. ها و الگوهای دیگر زیست بندی توان از قالب همکاری می

 در ابعاد مختلف الزم  شهری پذیری تبا توجه به نظرات مختلف در زمینه نقش مدیریت شهری در تقویت زیس

های آماری  ترین داده گیری از جدیدترین نظرات به منظور رسیدن به تازه پذیری شهری بهره است در زمینه زیست

 امری ضروری است.

 ای و نظر دیگر شهروندان و  پذیری شهری به صورت پرسشنامه به جز بررسی نقش مدیریت شهری بر زیست

 یزان استفاده نمود.ر متخصصین و برنامه

 منابع
، (شهر مقدس قم ی: بخش مرکزیمطالعه موردی)شهر یها طیدر مح یپذیر شاخص زیست، (5932کیومرث و همکاران)، ایراندوست

 . 550-585ص ص، شماره سیزدهم، سال چهار، اقتصاد و مدیریت شهری فصلنامه علمی پژوهشی

 انتشارات آذرخش تهران. ، تا معانی پذیر از مبانی شهر زیست، (5938علیرضا)، بندرآباد

 عالی شورای، دینی نگرش یها متغییر با آن رابطه و پزشگی علوم دانشگاههای دانشجویان زندگی کیفیت بررسی، (5903)بهمن، بهمنی

 . فرهنگی انقالب

: ینمونه مورد یشهر یرپذی بر اصول زیست یمبتن یزندگ تیفیاز ک یتمندیسنجش رضا، (5939ساره و همکاران)، خواه زرمهر یپر

 . ایشهر پا ارشین یالملل نیکنفرانس بمجموعه مقاالت ، محله موردستان -رازیش یشهردار 0منطقه 

 تسمیه. وجه، شهرکرد شناخت بر ای مقدمه، (5938احمد)، دهکردی طالبی بنی

نشریه ، : بافت فرسوده شهر آمل(یردمو ی)مطالعه  یشهر یزندگ تیفیک یابیارز، (5935ی)جوکار سرهنگ یسیعامیرحسین و ، خادمی

 . زمستان، 2شماره ، 5دوره ، 1مقاله ، جغرافیا و مطالعات محیطی
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 نیاولمجمموعه مقاالت ، یداریوارتباط آن با اصول پا یپذیر مفهوم زیست لیوتحل یبررس، (5939محمد امین و همکاران)، خراسانی

 . ستیز طیمح یمهندس یالملل نیکنفرانس ب

فصلنامه ، و دو گانه کالنشهر تهران ستیدر مناطق ب یشهر یریستپذیز یابیسنجش و ارز، (5932فرزانه و همکاران) ،ساسان پور

 . 31-23صص ، تابستان، 05شماره ، سال پنجم، یمنطقها یزیبرنامهر

، ایجغراف یمل شیهما نیولامجموعه مقاالت ، پذیر شهر زیست یها یژگیاصول و و، (5933ی)اسدآباد یحمزه جعفرفرزانه و ، ساسان پور

 . داریو توسعه پا یشهرساز

 و چهارمحال استانداری بودجه و ریزی برنامه معاونت: تهران. اطالعات و آمار دفتر، (5933بختیاری) و چهارمحال استان آماری سالنامه

 بختیاری.

 تهران.  دانشگاه، "جغرافیا علم دیدگاه از شهری نوسازی و بهسازی"، (5902احمد)، پوراحمد، علی، شماعی
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 .53 شماره، شهرسازی جستارهای، "ها شاخص

 انتشارات دانشگاه تهران. ، ینیبحر نیحس دیترجمه س، شکل شهر یتئور، (5905)نیکو، نچیل

 سازمان مدیریت و حفاظت محیط زیست ایران. ، های آن محیط زیست و شاخص، (5933نگین)، محمدی
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 نیاولعه مقاالت مجمو، یپذیر زیست کردیبا رو یشهر یزندگ تیفیها وابعاد ک شاخص لیتحل، (5939رشید و همکاران)، یوسفی

 . ستیز طیمح یمهندس یالملل نیکنفرانس ب
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