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چکیده اطالعات مقاله          
شهرها  بخش    امروزه  زندگی  و  کار  اصلی  گروه عمده مکان  از  انسانی  ای  ولی های  مشکالت    است.  با 

در این میان  ،  اند مواجه   محیطی یست  مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ز   های ینه بسیاری در زم 

ترافیک و حمل  آلودگی، مسائل  انواع  انواع مشکالت ز مشکالتی همچون  و  ...    محیطی یست  ونقل  و 

از این رو، توجه به    است.   شدت کاهش داده   پذیری در شهرها را به تبع آن زیست کیفیت زندگی و به 

-باشد. نیل به زیست ای حیاتی می کیفیت زندگی، شرایط و امکانات و نیازهای ساکنان شهرها، مساله 

گردد که بشر در طول حیات خود به  ژی توسعه پایدار شهری محسوب  می ت پذیری یکی از اهداف استرا 

پذیری اشاره به درجه ملزومات یک  ت زیس در واقع اصطالح    دنبال ارتقای کمی و کیفی آن بوده است. 

ظرفیت  و  نیازها  مبنای  بر  دارد.  جامعه  جامعه  آن  افراد  میزان    ، پژوهش حاضر   از   هدف های  سنجش 

منطقه زیست  محالت  در  است.    6  ی پذیری  شاخص   بدین تهران  ابتدا  سنجش    ی ها منظور  در  مؤثر 

صورت پیمایشی و ابزار    به   یاز ن   ها و اطالعات مورد سپس داده   تهیه و پذیری از منابع مختلف  زیست 

از  پرسش  است   ی آور محله جمع   18نامه  تأث شده  و  اهمیت  میزان  بعد،  مرحله  در  در    یر .  شاخص  هر 

آنتروپی  زیست  روش  اساس  بر  مورد   ه انون مشخص شد ش پذیری  محالت  میزان    و  اساس  بر  مطالعه 

ند. نتایج پژوهش نشان  ا ه شد   ی بند ور رتبه یک و   یار چند مع   گیری یم تصم پذیری با استفاده از روش  زیست 

وزن   ی ها شاخص   دهد می  با  وزن   ، ( 0/ 125)   آموزش  با  حمل   ( 0/ 117)   بهداشت  وزن و  با  (  0/ 105) ونقل 

کیفیت بصری، مسکن و    ی ها و شاخص   دارند   6  ی پذیری منطقه را در زیست   یر ترین اهمیت و تأث بیش 

ری  ی پذ را در زیست   یر ترین اهمیت و تأث دارای کم (  0/ 064و    0/ 064،  0/ 065)   آلودگی به ترتیب با اوزان 

  محالت آرژانتین و امیرآباد با شاخص ویکور   ، . همچنین بر اساس نتایج حاصل از آنتروپی دارند   6منطقه  

زیست   ( 0/ 34و    0/ 00)  از  ترتیب  م پذیری  به  برخوردار  و    باشند ی باالتری  نصرت  ایرانشهر،  محالت  و 

سطح زیست پذیری در سطح    ترین یین به ترتیب از پا   ( 089و    0/ 91،  0/ 95)   یکور آباد با شاخص و عباس 

 منطقه برخوردارند. 

       

mohamad.samadi@modares.ac.ir مسئول: ینویسنده *
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 مقدمه 
 تنها نه . شهرنشینی عظیم کنندمی  یزندگ ی نفر در مناطق شهر اردیلیم  3/3 امردم یاز  ی مین خ،یبار در تار نیلوا ی برا

 یندهایفرآ  .(Lombard, Melanie,2014:3)  افتاد  اتفاق  هم، بلکه در شهرهای کوچك و متوسط  بزرگ  در فضاهای شهری 

 سوم  دونفر،  اردیلیم   10، حدود 2050است. تا سال    21قرن   ی برا یجهان  ی توسعه ی د یچالش کل كی ع یسر ی نی شهرنش

اتفاق خواهد افتاد.    ایو جنوب آس   قایدر آفر  ویژهبه  ی شهر  عیو رشد سرخواهند کرد    یجهان، در شهرها زندگ   تیجمع

 ی و تندرس   یاجتماع  فراوان  شرفتیپ  ییباشند که توانا  زاییاشتغال و    ی اقتصاد  ی موتور توسعه  توانندمی   هاشهرکشهرها و  

  ،یکه نظم اجتماع  ییهم باشد. جا  یو انقراض اجتماع  ی، ورشکستگتی مکان محروم  توانند می   از طرف دیگر،  دارند  راانسان  

از   ی کی  .(Lintelo et al ,2017:1)سازدمیفراهم    ی بشر  اهو رف  شرفتیپ  ی را برا  یطیدر شهرها شرا  ی و اقتصاد   یاس یس

 یازها یهمراه با ادامه فقر و فقدان ن  ن، یا  است.  تیجمع  عی، رشد سرتوسعه  حال  در  ی موانع توسعه در کشورها  ترینبزرگ

برا  كی،  قبول  قابل   ی زندگ  كی  ی برا  یاساس بزرگ  وجود    داریپا  ی توسعه  ی چالش  به   Menshawy et)  آوردمی را 

al,2011:168 .)  پذیری در زیستمحیطی راه را برای مفهوم  اقتصادی و زیست  سه بعد اصلی اجتماعی،  پایدار با  ی توسعه

شده    کرده است و اخیرا، تحقیقات علمی و دانشگاهی فراوانی در سطح جهان در این زمینه نوشته   ریزی شهری بازبرنامه 

در پی    کار دارد،های انسانی سروگاه مفهومی که با تمام زوایا و ابعاد ذهنی و عینی سکونت  ی منزله   پذیری بهزیستاست.  

:  1393نژاد و همکاران،)حاتمی  های آینده استپذیرتر برای شهروندان کنونی و نسلزیستایجاد محیط شهری سالم و  

 و آیندگان   گذشتگان  به  زیرا  دارد؛  وجود  آینده  و  گذشته  بین  آن ارتباط  در  که  است  شهری   پذیر،زیست  شهر  بنابراین  (؛24

  و اجتماعی   فیزیکی  ابعاد .  کند می  تالش  بشر  نسل  برای   هاآن  برای حفظ  و  مبارزه  منابع طبیعی  اتالف  با  گذارد؛می  احترام

است.    اجتماعی جامعه  زندگی  کانون   آن،  در  عمومی  فضاهای   و  کنندهمکاری می  هم  با  اجتماع  پیشرفت  و  رفاه  برای   آن

 حفظ حریم   جذاب،  عمومی  اماکن  اجتماعی،  های فعالیت   در  مطلوب زندگی  کیفیتی  کننده تضمین   همچنین  شهر  این

 (. 46 :1395است )غفاریان بهرمان و همکاران،  سرزندگی محیط زیستی  و اجتماعی اقتصادی، سالمت خصوصی،

 و   شهر   محیط  با   که  ارتباطی  عمق  به   نسبت   آن  محتوای   و  باشد می  برخوردار  خاصی  جامعیت   از  شهری   ریزی برنامه 

همکاران،  )  است  گسترده   بسیار  دارد،  آن  ساکنان و  بزرگزیست  (.924:1399فرهادی  از  یکی  ایدهپذیری  های ترین 

ای است.  کننده نگران  ی پذیری در میان شهرهای جهان سوم مساله ریزی شهری دوران معاصر است و ایجاد زیستبرنامه 

های کثیف و در محله  آبادهاخانمانی، زندگی در حلبیافزایش بی   ویژه برای کودکان،  گری، مشاغل سیاه بهکدی ت  بیکاری،

ز به انواع ههای مسکونی و مجبرج   های مجلل،دهنده ترس و هراسی است که در همسایگی قصرها و خانهنشان  و آلوده،

های ترین نگرانی شهر آینده توجه به عمده  ی دهد. در این میان وظیفه آید و نمود خاصی به شهر میوسایل رفاهی پدید می 

ساله در دنیا افراد فراوانی به دلیل    که هر(. با توجه به این 20:1394های اوست )شماعی و همکاران،انسان در قلب فعالیت 

مشکل است بتوان گفت    وجود این،  کنند. باشهر را برای زندگی خود انتخاب می   ها،امکانات و خدمات متنوع و جذابیت 

زیست شهری عبارت دیگر، اقدامات مبتنی بر تخریب طبیعت و محیط   به   رای زیست هستند؛که شهرها مکانی مناسب ب

( 24:1393همکاران،  نژاد وای روبرو ساخته است )حاتمیانسان در محیط شهری، زندگی شهروندان را با مشکالت عدیده

تهران با مشکالت زیادی همچون ترافیك، آلودگی شدید هوا و ... روبروست که این مشکالت   6  ی که منطقه   توجه به این  با

پذیری در سنجش میزان زیست  پذیری در منطقه شده است. لذا پژوهش حاضر به دنبال باعث پایین آمدن میزان زیست

 باشد. سطح محالت این منطقه می 

از   کوتاهی  مقاالت مجموعه  منظر  معماری ی  مجله  که  زمانی  ، 1958سال  به  پذیرزیست  شهر   های ویژگیی  رباره د  بحث

 از   کدام  هیچ  اینکه  جالب  گرددمی   باز   کرد،  منتشر  پذیرزیست  شهر  ایجادی  درباره  دانشگاهیان  و  ایحرفه  طراحان

این  جای   به  مقاالت  این  بودند  نیاورده  خود   های نوشته   در   را  یری پذزیست  یا  پذیرزیست  اصطالح  مقاالت،  نویسندگان 

  تر جذاب  برای   راهکارهایی  و  حومه  نفع  به  شهر  رهایی  علل  مدرنیسم،  های زشتی   به  شهری،  جاری   به مشکالت  پرداختن

 به   و  بار  اولین  برای 1970درسال  مریکاآ  هنر   ملی   هادار  را  پذیری زیستی  واژه  اما   بودند؛  کرده  توجه  مراکز شهری   کردن
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 و همکاران پذیری محالت .../ علویبندی میزان زیستسنجش و رتبه

 

  را   واژه  این دیگر تحقیقاتی های سازمان و مراکز بعدها، و  قرارداد نظر مد شهری ریزی برنامه های ایده یابی بهدست  منظور

  کیفیت  افت  و  هاآن روزروزبه  تشدید  و  انسانی  جوامع  مشکالت   گسترش  با  امروزه  ؛ که(Larice, 2005: 58) گرفتند    کار  به

  و   ریزانبرنامه  طراحان،  تربیش   که  ی نحو   به  است؛  گرفته  قوت  بسیار  مختلف،  ی هامکان  ساکنان  ی زندگیهاشاخص  و

  متعددی  مطالعات  تاکنون  (.30:1395،)سلیمانی مهرنجانی و همکاران  ید دارند تأک  و  توجه  آن  به   گیرندگان شهری یم تصم

 : شود یم  اشاره  هاآن  از   برخی  به  ادامه،  که در  است  گرفتهانجام  پذیری زیستی  ینهزم  در  یژه در ایران و  بهجهان و    سراسر  در

 عوامل   ساکن  افراد  ویژگی  شامل  سکونتی  مندی رضایت  میزان  بر  تأثیرگذار  مهم  عوامل  دهدمی  نشان  هابررسی   نتایج

و   تآرزوهاس  و  نیازها  بودن  راستا  هم  ترمهم   همه  از  و  جامعه  و  مسکن  کالبدی   اقتصادی   فرهنگی  اجتماعی )فرهادی 

و    (936:1399همکاران،   )ژان  مقاله 2018همکاران  ارز  ی ا(، در  عنوان،  ز  ی تمندیرضا  زانیم   یاب یتحت    یر یپذستیاز 

از نظرسنج  ن،یدر چ  ی شهر از طر  هاییی با استفاده  به    40و در    2015نامه در سال پرسش  قی که  شهر صورت گرفت 

شهروندان از    ی مندتی که رضا  داد نشان    جیپرداختند که نتا  ریپذستی ز   ی ساکنان از شهرها  ی مندتیرضا  زانیم  یبررس

  ی ریپذستیبه ز  ی(، در پژوهش2016کاشف )  .(Zhan &et al, 2018)  قرار داردی  نییدر سطح پا  نیدر چ  ریپذستیشهر ز

 ی کایمرآمربوط به    تحلیل  و  یهمقاله به تجز  نیاز ا  ی ا پرداخته است که بخش عمده   ی احرفه  ی در سراسر مرزها  ی شهر

  باشدی م  یجهان  اسیدر مق   ی شهر  یزندگ   تیبحث مربوط به قابل   مورد  م یو مفاه  استیاسترال  ی اروپا و شهرها  ،یشمال

(Kashef,2016:240)  .( های یت موفقو    هاچالشپذیری،  ( در پژوهشی تحت عنوان )زیست2015نیکوال الکساندر سیبو

محیطی  یست زپذیری پایدار در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و  زیست نشگاه کالیفرنیا به ارزیابی  واحد همسایگی پایدار( در دا

محیطی یستزپردازد. نتایج این تحقیق نشان داد که پایداری اجتماعی، اقتصادی و  یم در مقیاس واحدهای همسایگی  

و همکاران   ی محمد (. Macdonald,2015: 25)   قرار گیرد توجه مورداید بپیش در واحدهای همسایگی و محالت  از  یش ب

 ج ی نتا  ،پرداختند  ی شهر کواالالمپور مالز  های یابانخ  ی ر یپذستیبر ز  ی مسائل کالبد   یرتأث  یبه بررس  ی ا(، در مقاله2015)

-ستیسبب زوال ز  كیحجم انبوه تراف  ،یناکاف  یفرش نامناسب، خدمات عمومسنگ   رینظ   یکیزیمشکالت ف  داد کهنشان  

پذیری شهری در ایران موضوع جدیدی است بررسی زیست   اما ؛  (Mohammadi et al, 2015:44)  گرددیم  ی شهر  ی ریپذ

دکتری خود تحت عنوان تدوین اصول الگوی   ی رساله  ( در1389)  بندر آبادآن توجه شده است.    به  1389که از سال  

از   آمده  دست  بهران نتایج  شهر ته  22و    15،  1مطالعه موردی مناطق    :پذیر ایرانیی فضایی و شکل شهر زیستتوسعه

 بستر   های مدیریت شهری،یاست سیرگذار بر تغییر شکل شهر شامل  تأثی  هامؤلفه در این رساله    گرفته  انجامهای  یلتحل

کننده از یبانی پشتهای  یان بن   عنوان  به ی اجتماعی و فرهنگی  هاارزشطبیعی، الگوی تاریخی، فعالیت اقتصاد شهری و  

 ی کالبد  های یژگیو  یتحت عنوان بررس  ی( در پژوهش1393وند و همکاران )یشاهاند.  شده  ییشناساپذیر  زیستشکل    یك

 داد کهنشان    قیتحق  جینتا  در سنبلستان اصفهان پرداخته است.  ی شهر  یمیقد  ی هامحله  ی ریپذستیز  آن بر   ی و اثرگذار 

پژوهش وجود   مورد  ی در محله  یطیمح  ی ریپذستیو ز   ی اجتماع  یبا سرزندگ ی کالبد ی هاشاخص   ن یب ی ارتباط معنادار

شهر اهواز پرداختند.  در مناطق کالن  ی ریپذستیز  تی قابل   یبه بررس  ی ا(، در مقاله1396پور و همکاران )ساسان  .ندارد

و    ی بهتر  ی ریپذستی ز  تیمناطق در وضع  رینسبت به سا  2شهر اهواز، منطقه    مناطق کالن  انیدر م  دهدی نشان م  جینتا

رفته در   کار  ابعاد به   انیاز م   یناست. همچن   خوردارمناطق بر  رینسبت به سا  ی ریپذستی ز  تیوضع  نیدر بدتر  ی ا منطقه

 .شهر داراستکالن ی ریپذستیز تیرا در وضع یرتأث نیترش ی ب محیطییستپژوهش حاضر، بعد ز

 1اردیدانالد اپل  .(Mahmoudi & et al,2015: 101)   باشد ی م  20آخر قرن  ی عمدتا مربوط به دهه  ی ریپذست یمفهوم ز

نکته    نیا  یاستفاده قرارداد و بر رو  مورد  ییا فضارمنحص  ی را در قلمروها   ی ریپذستیبود که اصطالح ز  یکس   نینخست

 ی. و شوندی ها ممکان  ی ریپذستیز  ت ی صورت مداوم باعث بهبود وضع  هستند که به  یک یزیف  اتیداشت که خصوص  یدتأک

هستند و    یامن و خصوص  یتی کننده موقعهستند که مناسب و فراهم  ییهامکان  ر،یپذستیز  ی هامعتقد بود که مکان

 
1-Donald Appleyard 
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عناصر مزاحم، رشد و نمو داشته باشند و مردم در   گریسروصدا، ازدحام و د  ،یها فارغ از آلودگدر آن  توانندی کودکان م

وجود    ی ریپذستیدر مورد ز  ی متعدد  ف یتعار. (12،   1395)خراسانی،   داشته باشند  یآن، خواب، خوراک و استراحت مطلوب

 ات یخصوص   ن یتا عملکرد مرتبط با رفتار ب   گرفته مکان خاص    كیدر    ی از زندگ   تیمربوط به رضا  ی هادارد که از خواسته

مفهوم  زیستلذا    .(Badland et al,2014:65)   است  ریمتغ  یو شخص   یطیمح به  خود  کلی  و  اصلی  معنای  در  پذیری 

یزی شهری خوب یا مکان پایدار است.  ربرنامه یابی به کیفیت  همان دست   واقع  دریابی به قابلیت زندگی است و  دست

های سرزنده، ابعاد مختلف جامعه یط مح، ونقلحمل ی در مورد پایداری،اگستردهی هابحثپذیری زیستپیرامون مفهوم 

نشان  ی م   ...   و که  دست ی مشود  زیستیدهد  به  موفق  ابی  شهر  آن  به  که  شهری  طریق  ی مپذیری  از  گویند 

کاری، اعتیاد یب)  ی اقتصادفقر، اختالف طبقاتی و...(،  )  یاجتماعمعضالت    حل  کولوژیکی،محیطی(، پایداری ا)1سرزندگی 

 .(132:  1392پور و همکاران،  )ساسان  شودی مسوادی و...( حاصل  ی بکاهش آلودگی و...( و فرهنگی ))  یطیمحیست زو...(،  

، ارتباطات، آب و بهداشت(،  ونقلها )حملیرساختزپذیر جایی است که امکان دسترسی به  زیست گاه  بر این مبنا سکونت

 Timmer)   را برای شهروندان مهیا سازد  هاپارکی سبز و  فضا  ؛عالقه  موردمناسب، شغل مناسب    مسکن  غذا، هوای پاک،

& Seymour,2006:10  ،شهری  پایداری  توسعه  به  یتنها  در  که  شهری   پذیری زیست  مقوله  .(20:1394به نقل از حیدری 

 از ادبیات   وسیعی  بخش  و  بوده  مطرح  جوامع  یهکل  در  علمی  مهم  یك موضوع  عنوان  به  اخیر  ی هاسال در  :  شودی م  منجر

  وآینده  بین گذشته  اتصال  یك  عنوان  به  پذیرزیست  شهر  .(104:  1395،  زادهحسنو    است )عبدالهی  شده  شامل  را  شهری 

  شده  متولد   آنچه تاکنون  به  دیگر  سوی   از  و  گذاردمی   احترام  تاریخی  های به نشانه   سو  یك  از  پذیرزیست  شهر .  است  مطرح

 هدر  مانع  این شهر  همچنین.  کند می  محافظت   تاریخی  های نشانه   از  که   شهری است   پذیر،زیست   شهر.  نهدمی   ارج  است

  شهر  بنابراین  کند؛ می  تالش  دهیم  تحویل  آیندگان  به   نخوردهدست باید    آنچه  حفظ  برای   و  شده   طبیعی  منابع  رفتن

شامل،    یاجتماع  لحاظ  از  ریپذستیز  ی شهرها  .(14:  1395حسینی،    باشد )زیاری و می  نیز  پایدار  شهر  یك  پذیرزیست

مال برابر    تیامن   ،ی سالمت  ،یدسترس   تیقابل  ، یاستطاعت  در  مقاوم  آلودگی و   ها آنهستند.    محیطیزیستهای  انواع 

بهتر   یمردم فرصت و قدرت انتخاب جهت زندگ  ی برا  ریپذستیز  ی شهرها  دارند.  یعیجذاب و طب  شدهساخته  های محیط 

 یاریاست که با بس  یمفهوم چندوجه  كی  ی شهر  ی ر یپذستیزبنابراین    (؛Badland & et al,2014:65)  کندمیرا فراهم  

 محیطی یستو ز  یفرهنگ   -یاجتماع  ،اقتصادی   ابعادمرتبط است و شامل    ی در مناطق شهر  یزندگ  طی مح  ی هااز حوزه

  پذیری شهری بیان شد طور زیستپذیری و همینزیستی  زمینه   طبق تعاریفی که در  .(Zhan et al, 2018:1)باشدی م

و 4هوشمند   رشد  و3زندگی   کیفیت  2روستاشهری   پایداری،  رویکردها همچون  و  مفاهیم   برخی  با  مفهوم  این  که  دهدمی   نشان

منطقه، نیازهای رویکردهای دیگری هم مانند زیست  .(38:  1394)مهرنجانی و همکاران،    دارد  پوشانیهم  5نوشهرگرایی 

به اما با توجه    .(75،  1395)حکیم دوست و همکاران،    اندپذیری پرداختهتحلیل زیستبه    7، دویال و گوف6انسانی مازلو 

مورد  این مباحث  از  یکی  توسعه  که  در  زیست  ی توجه  شهری،  و   شهری   پذیریپایداری  بهرمان  )غفاریان  است 

ی آینده طی هانسلپایداری و استمرار توسعه برای همگان و    مجموع  درپایدار شهری    ی توسعه  .(47:  1395همکاران،

ید  تأک ی و محیط زیستی فرآیند توسعه در سطح کشور یا شهر  اجتماع  نگری ابعاد پیچیده اقتصادی،   جانبه  همه زمان و بر  

استفاده از   ی اقتصادی، نحوه   -اجتماعی  عوامل  ها،یرساختز  ها،یاست سبه    توجه  دارد. برای ایجاد محیط شهری پایدار،

و کیفیت زندگی مشارکت دارند و یا   هاآنشهرها، رونق    سازوکارها و سایر فرایندهایی که در  یندهآالمنابع، میزان انتشار  

 
1-vitality  
2. Urban Village 

3. Quality of Life 

4. Smart Growth 

5. New Urbanism 

6. Abraham Maslow 
7.Doyal and Gouphs 
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  تقسیم   هم  به  وابسته  بعد   سه  به  پذیری زیست  .(4:1396،  شهیدی   و  نژاد)حاتمی  شوند، ضروری استی ماز آن منتفع  

 مثالا )  است  حیاتی  مردم  سالمتی  برای   و  بوده  درآمد  و  کننده مشاغل ینتأم   اقتصاد.  زیستیط مح  و  اجتماع  اقتصاد، :  شودی م

 آموزش،   مانند  باالتر  سطوح   نیازهای   تأمین  برای   طورینهمو   (مسکن  و  پوشاک  خوراک،  تأمین  برای   ایشان  توان   در

 وجود   از  اطمینان   که   باشد   نحوی   به  زیست  یط مح  در  منابع موجود  از  اقتصاد  استفاده  باید   همزمان.  تفریحات  و  بهداشت 

  اجتماعی   توزیع:  است  عدالت  به   وابسته  اجتماعی  بهزیستی  اما  ؛داشته باشد   وجود  آینده  و  حال  ی هانسل  برای   کافی  منابع

 محسوب  را  شهروندان  همه  که  حکومتی  های یستم س  همچنین،  نفع عادالنه  به  محیطییستز  و  اقتصادی   منابع   فضایی  و

اجزای   برابر  ی هافرصت  و  فردی   آزادی،  نمایدی م   زیست، یط مح.  هستند  اجتماعی  زیستی  به  دهندهیل تشک  مهم  از 

 کارکرد   اگر است  طبیعی  محیط  و  انسان  بین  ارتباط  و  زباله  دفع  طبیعی، ظرفیت  منابع  کنندهین تأم  که  است  زیرساختی

 یجهنت   در  و  شده  اضمحالل  دچار  سرعت  به  توانندیم   انسانی  ی هاگاه سکونت گردد،    مواجه  اختالل  با  سه  این  از  یك  هر

  ، )خراسانی  بود  خواهد  آن  عواقب  از  محیطییست ز  بهداشتی،  مسائل  میزان  رفتن  باال   و  اجتماعی  تضاد  فقر،  جمعیت،   کاهش

پایداری شهری  .(35:  1390 پژوهش  این  رویکرد  رویکرد؛  باشد ی مبنابراین  این  پ  ی نگرجانبه  همهبه    زیرا    دهی چیابعاد 

، داریپا  ی شهر  طیمح   جادیا  ی دارد. برا  یدشهر تأک  ایتوسعه در سطح کشور    ندیفرآ  یست یز  طی و مح  ی، اجتماعی اقتصاد

 ر یو سا  هایندهانتشار آال  زانیاستفاده از منابع، م  ی نحوه  ،ی اقتصاد  -ی ، عوامل اجتماعهایرساخت، زهایاست توجه به س

پذیری  زیست؛ و  شوندی از آن منتفع م   ایمشارکت دارند و    یزندگ   ت یفیها و کسازوکار شهرها، رونق آن  درکه    ییندهایفرا

ی، اقتصاد  محیطی،یستزانواع مشکالت    از  دور  بهی  شهر  یت،نها  درپایدار مفاهیم و رویکردهایی هستند که    ی و توسعه

 است. پایداری   یاهداف کل  به  رسیدن  راه  حقیقت  در  پذیریزیست  اصول  آورد ویماجتماعی را برای شهروندان به ارمغان  

 های مورد استفاده در پژوهش ها و گویهشاخص .1 جدول 
 ها گویه شاخص  ابعاد 

  - یاجتماع

 ی فرهنگ

 بهداشت و درمان 

 به  یدسترسی نحوه خدمات،   و  زاتیتجه تیفیک ،یدرمان و یبهداشت  مراکز   تعداد

 یهامراقبت تیفیک شده، ارائه  خدمات ینهیهز و تیفیک ،یدرمان  و  یبهداشت مراکز

 ی عموم  و  یفرد بهداشت تیفیک ،یخصوص  و  یعموم  بهداشت

 

 حس تعلق مکان

( شهر و منطقه محله،) مکان به تعلق زانیم شهر، در  یزندگ ادامه  به ل یتما زانیم

  لیتما  ،یزندگ بهبود  به یدوار یام  زانیم گر،یکدی با بستگان و گانی همسا روابط تیفیک

 شهر  در  یگذار  هیسرما به

 

مشارکت و  

 همبستگی 

  برای  شهروندان مشارکت میزان کار گروهی در بین شهروندان، یروحیه میزان 

مشارکت  محله، میزان ارتباط شهروندان با شورای شهر و شهروندان، میزان آبادانی

ها، قابل ت های عمرانی شهر. میزان مشارکت زنان در فعالیمردم در حین انجام پروژه

 مردم، میزان احترام شهروندان به یکدیگر اعتماد بودن شورای شهر و شهردار برای  

 آموزش عمومی 

کیفیت تجهیزات اموزشی، کیفیت دسترسی دانش آموزان و دانشجویان به مدارس  

کیفیت تدریس معلمان و اساتید، تعداد مراکز آموزش عالی، تعداد فضای   ها،و دانشگاه 

های ساختمان آموزشی مناسب، دسترسی به آموزش و پرورش خصوصی، کیفیت 

 موزشی، کیفیت آموزش خصوصی آ

تفریحات و اوقات  

 فراغت 

ای، کیفیت خدمات و تجهیزات سالن و  های محلهکیفیت توزیع و دسترسی به پارک

 هااماکن ورزشی، کیفیت رستوران 

 امکانات فرهنگی 
-تعداد کتابخانه، کیفیت خدمات اماکن فرهنگی مذهبی، کیفیت برگزاری جشنواره

 فرهنگی های 

 ی اقتصاد

 مد آاشتغال و در
مد مناسب و کافی، دارا بودن آمیزان دسترسی به شغل مناسب، دسترسی به در

 های شغلی کاران، تعدد فرصتبیشغل مناسب، تعداد  

 

 مسکن

  رعایت میزان  مسکن، نوع و  ابعاد در تنوع لحاظ به شهر مسکونی ها خانه وضعیت

  برابر  در   مسکونی واحد ایمنی  میزان مسکونی،واحد  در  ساخت وساز  استانداردهای

  و گرمایش،  سرمایش نظر از  مسکونی  واحد  برخورداری وضعیت طبیعی، بالیای
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آن، امکان   در  ساکن واحدمسکونی از رضایت میزان  حمام، و فاضالب سیستم روشنایی،

خرید مسکن در حد توان مالی، امکان خرید زمین و مسکن با قیمت مناسب، ساخت  

 مسکن متناسب با اقلیم منطقه 

امکانات و خدمات  

 زیربنایی  و حمل و نقل

  میزان  در شهر،  عمومی  ازسیستم حمل و نقل رضایت  میزان  ها،کیفیت شبکه راه

-پیاده مسیرهای کیفیت سرکار،  به رفتن جهت عمومی  حمل و نقل به ساندسترسی آ 

 اینترنت، آب، برق و گاز روها، هزینه حمل و نقل، کیفیت ارائه  خدمات 

 یطیمح ستیز

 آلودگی 

  از مندیوری زباله، وضعیت دفع فاضالب، رضایت آلودگی آب، کیفیت جمعمیزان آ

  دان آلودگی صوتی، کیفیت آب شرب شهری،فقاماکن عمومی، میزان آرامش و  نظافت

 میزان آلودگی ناشی از وسایل نقلیه 

 کیفیت بصری
ها و شهر، منظر فضای سبز شهری، کیفیت ساختمانکیفیت زیبایی طبیعی در  

 هامعماری بناها، کیفیت مناسب معابر و خیابان

 سبز یفضا تیفیک
ها و فضای سبز کودکان، وضعیت  دسترسی به فضای سبز، کیفیت پارک ینحوه

 ها از نظر درختانها و کوچهها و فضای سبز ، کیفیت خیابانتوزیع و پراکندگی پارک

 ( 1395؛ زیاری1393، ساسان پور1395)منبع: خراسانی

 
 (1399مدل مفهومی پژوهش )نگارندگان،  .1شکل 

 مورد مطالعه  ی شناسی و محدودهروش
تحلیلی است. در این پژوهش ابتدا با    -باشد و روش آن توصیفی تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی می    

در   پذیری شهری مشخص شدند.ر در زیستثوهای متحقیق، شاخص  ی ای و بررسی پیشینه استفاده از مطالعات کتابخانه 

ابزار پرسش  ی مرحله و  میدانی  از روش  استفاده  با  و  منطقه  به جمعیت  توجه  با  به روش   نامه اطالعات موردبعد  نیاز 

جمعیت ساکن در  251384گانه که با استفاده از فرمول کوکران  19نفر از ساکنان محالت  384تصادفی از  گیری نمونه 

آزمون و پایایی   نامه با استفاده از روش پیشن روایی پرسش آوری گردید. همچنیآمده بود، جمعدست  تهران به  6منطقه  
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ها که گویای هماهنگی و پایایی باالی داده  812/0معادل    SPSSافزاری  آن با استفاده از آزمون کرونباخ در محیط نرم 

 ت مورد محال  VIKORگیری چند معیاره  باشد، تعیین شد. سپس با استفاده از روش آنتروپی شانون و روش تصمیممی 

هکتار    در  نفر  108شهر تهران با تراکم جمعیتی    6منطقه  بندی شدند. پذیری شهری رتبهزیستهای  نظر شاخص  مطالعه از

مناطق شهر تهران،   ترینمهم یکی از    عنوانبهدرصد جمعیت شهر تهران    6/3  حت وادرصد مس  3  معادلو با سطحی  

  2144منطقه با وسعت  (. این  155:  1392)زیاری و همکارن،دارد    تهران داشته است و  یجایگاهی رفیع در تحوالت شهر

آزادی، از شرق توسط بزرگراه مدرس و خیابان شهید مفتح    -هکتار از شمال به بزرگراه همت، از جنوب به محور انقالب

بزر به  از سمت غرب  به    شده  محدودراه شهید چمران  گو  به مناطق دیگر  این منطقه نسبت  است. همچنین موقعیت 

و از غرب به    12  و  10،11  مناطقاز جنوب به    ،7  ی منطقه شرق به    از ،  3  ی منطقه است که از سمت شمال به    گونهاین

به  . این منطقه همچنین به دلیل استقرار در مرکزیت جغرافیایی شهر تهران و از سوی دیگر  شودمیمحدود    2  ی منطقه 

بازار، میدان ارگ و توپخانه، تحت تأثیر اقداماتی که   ی با مرکز ثقل قدیمی شهر یعنی محدوده  جواری هملحاظ موقعیت و  

 پهلوی اول در خصوص توسعه شهر تهران انجام داد و با انتقال و حرکت تدریجی موقعیت مرکز شهر تهران به سمت 

 6  به این منطقه (. 87: 1393کالنتری و همکاران،) نمودلیتی پیدا  شمال و شمال غربی از دهه چهل مرکزیت فضایی، فعا

و به لحاظ   داده  جای   خود  دردولتی و خصوصی را    هایساختمان درصد    30  و بیش از  شدهتقسیم   محله  19ناحیه و  

منطقه  (،  1395)  مسکنموقعیت جغرافیایی در حوزه مرکزی شهر تهران واقع است. براساس سرشماری عمومی نفوس و  

 نفر جمعیت داشته است.  251384 حدودشش شهرداری تهران 

 
در شهر تهران   6 یت منطقهالموقعیت مح  :2شکل   

(1399)منبع: نگارندگان،   

 هابحث و یافته
 آنتروپی شانون  -

پذیری از مدل آنتروپی زیست ها در  ها و مشخص کردن میزان اهمیت و تأثیر هریك از شاخصدهی شاخصبرای وزن

 شانون استفاده شده است. برای انجام مدل آنتروپی شانون مراحل زیر اجرا شده است: 

 شده است.  تشکیل محله  19شاخص و  12از  گیری تصمیمماتریس اولیه تشکیل ماتریس تصمیم:  -1

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي
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 ( استفاده شد. 1نرمال کردن ماتریس تصمیم: برای نرمال کردن ماتریس تصمیم از رابطه )  -2

Fij                                                           (                                                                  1رابطه )
𝑥𝑖𝑗

√
 x2ij

𝑗=1

𝑖 

 

ماتریس   های درایهاست. باید توجه داشت که تمامی    ام iمقیاس شده گزینه  مقدار بی   Fijاولیه و    مقدار  Xijدر این رابطه  

 . مقیاس شده، باید اعدادی بین صفر و یك باشند بی  گیری تصمیم 

 : با استفاده از آنتروپی شانون  هاشاخص تعیین اهمیت  -3

در این   :پذیری زیست  های شاخص با توجه به یکسان نبودن اهمیت تمامی    هاشاخصمحاسبه آنتروپی هر یك از    (الف

تعیین وزن    منظوربه.است   شدهاستفاده از روش آنتروپی شانون،    هاشاخصتعیین وزن و اهمیت نسبی    منظوربه  پژوهش  

با استفاده از این مهم  است:    شده  اجراآنتروپی مراحل زیر    مدلپذیری با استفاده از  زیست  های شاخصو اهمیت نسبی  

 گیرد.می ( صورت 2رابطه )

 

𝐸𝑗                                                                 (               2رابطه) = −𝐾∑ ∑ [𝑛𝑖𝑗𝐿𝑛(𝑛𝑖𝑗)] ⟹ {
∀𝑗 = 1,2, . .

𝑘 =
1

𝐿𝑛(𝑚)

𝑚
𝑖=1 

صورت (  3)  ها از مقدار آنتروپی آن شاخص از طریق رابطهدرجه انحراف اطالعات موجود هر یك از شاخصب( محاسبه  

 .گیردمی 

 (3رابطه)

 𝑑𝑗 = 1 − 𝐸1   
  

 . گیردصورت می (4ها از طریق رابطه )ج( محاسبه وزن هر یك از شاخص 

𝑊𝑗 =
𝑑𝑗

∑ 𝑑𝑗𝑛
𝑗=1

رابطه 

(4                                 )                                                                                                
 ها براساس مدل آنتروپی شانون وزن شاخص  .2جدول

 ها شاخص
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 0/ 94 0/ 93 0/ 95 0/ 94 0/ 94 0/ 91 0/ 94 0/ 93 0/ 94 0/ 93 0/ 90 0/ 89 آنتروپی 

ضریب  

 اطمینان 
11 /0 10 /0 07 /0 06 /0 07 /0 06 /0 09 /0 06 /0 06 /0 05 /0 07 /0 06 /0 

 0/ 065 /076 /064 0/ 070 0/ 071 0/ 105 /065 /081 /066 /077 0/ 117 0/ 125 وزن نهایی 

رتبه هر  

 شاخص 
1 2 5 9 4 11 3 7 8 12 6 10 

 1400های پژوهش، منبع: یافته         

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي
  1400،تابستان  63-51، 4ی ، شماره2ی پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي ، دوره 
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 و همکاران پذیری محالت .../ علویبندی میزان زیستسنجش و رتبه

 

(، 125/0های آموزش با وزن )شاخصکه   دهدمی پذیری نشان زیست های شاخص نتایج حاصل از آنتروپی شانون برای 

داشتند.    6پذیری منطقه  ( بیشترین اهمیت و تأثیر را در زیست105/0ونقل با وزن )حمل( و  117/0بهداشت با وزن )

ترین اهمیت  ( دارای کم064/0و  065/0،  065/0های کیفیت بصری، مسکن و امکانات فرهنگی به ترتیب با اوزان )شاخص

 دارند. 6 ی پذیری منطقه و تأثیر را در زیست

 استفاده از مدل ویکور ی محالت با بندرتبه -

پذیری از مدل ویکور استفاده شده است. برای انجام مدل ویکور براساس میزان زیست  6بندی محالت منطقه  برای رتبه

 مراحل زیر اجرا شده است: 

 دهی شدند. ها با مدل آنتروپی شانون وزنشاخص  -3ها؛ سازی دادهنرمال   -2تشکیل ماتریس تصمیم؛ -1

نظر   صورت که هرکدام از اعداد ماتریس نرمال شده در وزن شاخص موردماتریس نرمالیزه شده، بدین دار کردن  وزن  -4

 دار شده است. ضرب شد و ماتریس وزن

صورت که عدد بزرگ ها محاسبه شد. بدین برای هر یك از شاخص  (-Fi)  ( و منفی+Fi)  آل مثبتدر این مرحله ایده  -5

 آل منفی است.ستون ایده کوچك هرآل مثبت و عدد ستون ایده هر

(4رابطه)  

 آل و گزینه حداقل با استفاده از تابع زیر محاسبه شده است. در این مرحله فاصله هر گزینه از ایده -6

𝑠𝑗 = ∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑓𝑖
∗−𝑓𝑖𝑗

𝑓𝑖
∗−𝑓𝑖

− (5رابطه )  

بوسیله توابع زیر محاسبه شده  (  Qj)  ( و شاخص ویکورR( و شاخص نارضایتی )S)  در این مرحله شاخص مطلوبیت  -7

 است. 

                                        (     7و  6ه )رابط

 

 

 (8رابطه )  
 بندی محالت براساس مدل ویکور . رتبه3جدول 

 
 شاخص سودمندی 

 

 محالت  رتبه محالت  شاخص ویکور  شاخص نارضایتی 

 ایرانشهر  18 0/ 95 0/ 07 0/ 66

 امیراباد  2 0/ 34 0/ 06 0/ 23

 شیراز  4 0/ 48 0/ 06 0/ 30

 باد آبهجت  8 0/ 56 0/ 06 0/ 41

 عباس آباد  16 0/ 89 0/ 07 0/ 56

 قزل قلعه  9 0/ 57 0/ 06 0/ 39

 آرژانتین 1 0/ 00 0/ 04 0/ 19

 ولیعصر  15 0/ 84 0/ 07 0/ 52

* max ; mini ij i ij
jj

f f f f−= =

* *

* *
1

; max
n

i ij i ij

j i j i
i

i i i i i

f f f f
S w R w

f f f f− −
=

 − −
=  =  

− −  


* *
(1 )

j j

j

S S R R
Q v v

S S R R

− −

− −

− −
=  + − 

− −
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 نصرت  17 0/ 91 0/ 07 0/ 62

 دانشگاه تهران  13 0/ 80 0/ 07 0/ 53

 گاندی 3 0/ 45 0/ 06 0/ 27

 کشاورز  12 0/ 76 0/ 07 0/ 49

 قائم مقام 11 0/ 74 0/ 06 0/ 55

 یوسف آباد  6 0/ 50 0/ 06 0/ 32

 پارک الله  14 0/ 80 0/ 07 0/ 50

 شریعتی  10 0/ 59 0/ 06 0/ 45

 میدان جهاد  7 0/ 56 0/ 05 0/ 50

 فاطمی  5 0/ 49 0/ 05 0/ 47

 1400های پژوهش، منبع: یافته                          

با توجه به نتایجی که  بدست آمده برای تأیید جواب بهینه )سازشی( باید دو شرط زیر برقرار باشد که در ادامه به 

 صورت ذیل شروط آزمون شد.  

𝐷𝑄به ترتیب گزینه اول و دوم هستند و    𝐴(2)و     𝐴(1)شرط اول: که در آن   =
1

𝑖−1
 ها( تعداد آلترناتیوها )گزینه  iو    

 . است

=0/058𝐷𝑄 =
1

18−1
 

𝑄(𝐴(2)) − 𝑄(𝐴(1)) ≥ 𝐷𝑄        0.34 − 0.00 = 0.34 ≥ 0.058 

شود. شرط دوم:  تر است لذا شرط اول برقرار است و جواب بهینه پذیرفته می بزرگ  55/0از    34/0بر این اساس چون  

دهد که  نیز بهترین رتبه را داشته باشد. که طبق جدول باال نشان می  Rو    Sباید همچنین از نظر     𝐴(1)این است که   

 شود. ها دارد بنابراین این شرط هم پذیرفته می بهترین وضعیت را نسبت به سایر گزینه  Rو هم Sهم از نظر 

عدد صفر و یك ( بین  Qj)  باشد. مقدارپذیری میگر رتبه نهایی هر محله از لحاظ زیستبیان   Qjشاخص ویکور یا مقدار  

پذیری است لذا هر چه قدر شاخص های زیستبندی محالت از لحاظ شاخصاست. در پژوهش حاضر چون هدف رتبه

باشد. نتایج بدست آمده نشان پذیری در آن محله میگر باال بودن میزان زیستتر باشد، نشان( به صفر نزدیكQj)  ویکور

پذیری باالتری ( دارای وضعیت زیست35/0و    00/0)   رتیب با شاخص ویکوردهد که محالت آرژانتین و امیرآباد به تمی 

ویکور با شاخص  ترتیب  به  نصرت  و  ایرانشهر  دیگر محالت  از طرف  و  کم91/0و    95/0)   هستند  دارای  میزان (  ترین 

 باشند.  پذیری میزیست

 

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي
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 شهر تهران بر اساس مدل ویکور  6بندی نهایی محالت منطقه .رتبه3شکل 

 (1399های پژوهش، )منبع: یافته 

 

 

 

 
                               

                        

                                       

                                      

                                          

                                     

                    

 

                               

                                     

                                          

                        

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي

نتیجهگیری
شهرهای میان  در  زیستپذیری  ایجاد  و  است  معاصر  دوران  شهری  برنامهریزی  ایدههای  بزرگترین  از  یکی  زیستپذیری 
بیخانمانی، افزایش  کودکان،  برای  بهویژه  سیاه  مشاغل  تکدیگری،  بیکاری،  است.  نگرانکنندهای  مسالهی  سوم  جهان 
خانههای و  قصرها  همسایگی  در  که  است  هراسی  و  ترس  نشاندهنده  آلوده،  و  کثیف  محلههای  در  و  حلبیآبادها  در  زندگی 
وظیفهی میان  این  در  میدهد.  شهر  به  خاصی  نمود  و  میآید  پدید  رفاهی  وسایل  انواع  به  مجهز  و  مسکونی  برجهای  مجلل، 

افراد دنیا  در  ساله  هر  که  این  به  توجه  با  اوست.  فعالیتهای  قلب  در  انسان  نگرانیهای  عمدهترین  به  توجه  آینده  شهر 
مشکل این،  وجود  با  میکنند.  انتخاب  خود  زندگی  برای  را  شهر  جذابیتها،  و  متنوع  خدمات  و  امکانات  دلیل  به  فراوانی 

دغدغههای مهمترین  از  زیستپذیری  مبحث  امروزه  هستند.  زیست  برای  مناسب  مکانی  شهرها  که  گفت  بتوان  است 
رفاه افزایش سطح  به  تعریف میشود که میتواند  از جنبههایی  به صورت یکی  مدیران شهری میباشد. زیستپذیری 
زندگی کمك کند. پژوهشهای مختلف صورت گرفته در زمینه زیستپذیری شهرها در کشورهای مختلف نشان میدهد
میتواند گواه تمامی جوانب زندگی شهروندان در محیط و محلهای باشد که در آن زندگی میکنند. بنابراین که این مقوله 
سنجش میزان زیستپذیری برای هر مکانی، درک و شناخت برنامهریزان و مدیران شهری را درباره کیفیت زندگی افراد
سنجش میزان زیستپذیری در محالت منطقهی حاضر،  و وضعیت محیطزیست آن مکان ارتقا میبخشد. هدف از پژوهش 
موثر شاخصهای  تحقیق،  پیشینهی  بررسی  و  کتابخانهای  مطالعات  از  استفاده  با  ابتدا  پژوهش  این  در  میباشد.  تهران   6 
ابزار و  میدانی  روش  از  استفاده  با  و  منطقه  جمعیت  به  توجه  با  بعد  مرحلهی  در  شدند.  مشخص  شهری  زیستپذیری  در 
فرمول از  استفاده  با  که  گانه   19 محالت  ساکنان  از  نفر   384 از  تصادفی  نمونهگیری  روش  به  نیاز  مورد  اطالعات  پرسشنامه 
نتایج نشان میدهد که در گردید.  جمعآوری  بود،  بهدستآمده  تهران   6 منطقه  در  ساکن  جمعیت   251384 کوکران 
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پذیری محالت مراکز آموزشی و بهداشتی زیاد، تاثیر آموزش و بهداشت در میزان زیستمنطقه مورد مطالعه به دلیل وجود  

از نظر شهروندان زیاد است. از طرفی دیگر، طبق نظر شهروندان شاخص آلودگی و ترافیك تاثیر بسیار زیادی در کاهش  

زیست و...(  میزان  نصرت  )ایرانشهر،  پایین  محالت  دارد. هچنین  منطقه  این  در  مانند  پذیری  معضالتی  وجود  دلیل  به 

باشند و محالت شمالی منطقه )آرژانتین و  تری نسبت به دیگر محالت میپذیری پایینآلودگی و ترافیك، دارای زیست

 .پذیری قرار دارندهای زیست( در وضعیت بهتری از لحاظ شاخص .امیرآباد و..

 منابع 
 ،پذیری منطقه دو شهر سنندجزیست میزانسنجش (، 1393)   خسروی کردستانی، فریبا و رضوانی، محمدرضا؛ ؛نژاد، حسین حاتمی

 .23-37، 4 ی شمارهات محیطی، سال اول، ریه تحلیل فضایی مخاطرنش

پایدار   ی سعهتو  ی های توسعه پایدار شهری در ایران، فصلنامه(، فراتحلیلی بر پژوهش 1396)   شهیدی، اکرم،   و  نژاد، حسین؛حاتمی

 .1-17 ،3 محیط جغرافیایی، سال اول، شماره

زیستی   خطرپذیر  های پهنهتحلیل فضایی  (،  1395)   بختی، مرادی، محمود؛ و نظری، عبدالحمیدحکیم دوست، سیدیاسر، رستمی، شاه

علمی   ی ، فصلنامهروستایی شهرستان هیرمند های گاهسکونت روستایی مناطق مرزی مطالعه موردی:  های گاهسکونتو فعالیتی 

 . 71-92 ،99 ی ، شماره25 پژوهشی اطالعات جغرافیایی، دوره

-(، ارزیابی قابلیت زیست1394)   محسن  احدنژاد روشتی،  و تقی، شماعی، علی، ساسان پور، فرزانه، سلیمانی، محمد؛محمدحیدری، 

آنپ تقویت  راهبردهای  و  فرسوده  بافت  فصلنامهمطالعه  )   ذیری  زنجان(،  فرسوده شهر  بافت  دوره  ی موردی:  پایدار،  ،  2  شهر 

 .19-34، 2 ی شماره

  یشهری مطالعه موردی: منطقهونقل درون (، میزان برخورداری زنان از سیستم حمل1392)   ترکمن نیا، نعیمه  و  اهلل؛زیاری، کرامت

             .149-168، 19ی شمارهپنجم، ای، سال های شهری و منطقهمطالعات و پژوهش ی تهران، فصلنامه 6

اهلل؛ بین زیست  (،ارزیابی1395)   حسینی، سید مصطفی  و  زیاری، کرامت  و  ارتباط  ، مشهد   شهرکالندر محالت    آوری تابپذیری 

 .11-26، 23 فصلنامه خراسان بزرگ، سال هفتم، شماره
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