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 چکیده
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 مقدمه

روز تحوالت ببا . ی شهرها استمهم فرآیند شهرنشینی در ایران، گسترش سریع فیزیک پیامدهایاز 

ها به شکل افزایش سرریع   این دگرگونی. اند شده دگرگوناند و  تغییر کردهجدید، شهرها به سرعت 

 (.91، ص9839هوشیار، ) نامتعادل و ناهماهنگ بوده است طوربه  ،جمعیت و رشد فیزیکی شهرها
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (4، ص1931زیاری و همکاران، )گانة شهر هوشمند  اصول ده. 1شکل

رفرتن اجتماعرات محلری،     برین  تروان بره از   شهر میة روی از پیامدها و مشکالت پراکنش افقی بی

 ةافرزایش طرول و فا رل    ،هرا و خردمات شرهری    زیرساخت ةگزینی اجتماعی، افزایش هزین جدایی

باالی اجرای سیستم حمرل و نقرل عمرومی، تغییرر      ةسفرهای شهری، افزایش مصرف انرژی، هزین

اطراف شهر، آلودگی هوا، تخریب و آلودگی منرابع   های های مرغوب کشاورزی و باغ زمینکاربری 

 ةدستیابی شهر بره توسرع   برایموانعی  ها و مشکالت این محدودیت ةکه هم ،اشاره کرد غیرهآب و 

یکی از ایرن   .ه استمختلفی مطرح شد های دیدگاه ،کاهش این مشکالت برای. استپایدار شهری 

 اساسی فرض طبق(. 91-91 ، ص9819 زیاری و همکاران،) شد هوشمند شهری است، رها دیدگاه

ترردد و   زیسرت،  محری   حفر   ضمن ،«فشردة شهر شکل» و ها کاربری متناسب توزیع دیدگاه، این

در (. 10، ص9833امیردوار و بیرانونردزاده،   ) دهرد  را کاهش مری شهری  تعداد سفرهای کوتاه درون

 گانه رشد  شهر هوشمند اصول ده

ها و  ای از گزینه ایجاد دامنه

 های انتخاب مسکن فر ت

ایجاد واحدهای همسایگی 

 روی قابل پیاده

های  تشویق همکاری محلی و گروه

 های توسعهتصمیم نفع در ذی

 پرورش جوامع جذاب

 و خاص 

تقویت و هدایت 

توسعه به سمت 

 جوامع کنونی

کردن  فراهم

های متنوع  گزینه

 حمل و نقل

گیری از  بهره

طراحی ساختمان 

 فشرده

کاربری زمین 

 مختل 

های  اتخاذ تصمیم

 بینی پیش قابل

نگهداری از 

 فضاهای باز
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، 9811دهقرانی،  ) پراکنردگ  شرهری اسرت    ا رالح  برراى  نهادىپیشر  یروشر  هوشمند رشد ،واقع

کره   انرد  را بیان کردهای  نهگا    ا ول ده نظریهپردازان این  نظریه در جهت نیل به این مقصود،(. 11ص

پژوهش حاضر بررسی موانرع و بسرترهای رشرد    هدف  بنابراین، .است، توضیح داده شده 9شکل در 

 .است آباد خرمشهر هوشمند در 

 نظرینی مبا

شهرنشین شردن   از جمله ،وجود آورده استه ای را در جمعیت ب تغییرات عمده ،شدن جوامع مدرن

شهرهای کوچک  ةتوسع ،جمعیت، افزایش جمعیت شهرها، افزایش مهاجرت به شهرها و به تبع آن

کره زنردگی در    مواجه کرده است به طروری  متعددیکه شهرنشینان را با مشکالت  ،و بزرگ است

 و تضرادها  انرواع  بسرتر  شهرنشرینی . فرسرا کررده اسرت    شرهرها و شرهرهای برزرگ را طاقرت     کالن

و  ثرروت  تمرکرز  محرل  ،کشرور  هر در شهر ،عبیریت هب .است کشوری هر در های اجتماعی تعارض

 ةشدن ا رل توسرع   شهرها و مطرح ةبا توسع (.191، ص9831 نقدی و  ادقی،)است  فقر انباشت

 .ی شده استبیشترجه توا ل پایداری  به پایدار،

 کیفیرت  ارتقرای  و پایردار  ةتوسرع  به دستیابی راهبردهای از یکی شهری، ریزان برنامه دیدگاه از

 در. اسرت  «شرهر  پایدار شکل» طریق از ها کاربری فضایی توزیع کردن متعادل زیست شهری، محی 

 نرام  برا  جدیردی  هرای رویکردبره   پایردار  ةتوسرع  علمری  هرای  از بنیران  الهرام  با ،بیستم قرن اواخر

ضررابی و  )شرد   توجره  شرهرها  فرم فضرایی کردن پایدار برای «هوشمند رشد» و «نوین شهرسازی»

 (.1، ص9816 همکاران،

و حمل و نقل است که برر  ( ای منطقهشهری و )ریزی  برنامه نظریةیک  ،رشد هوشمندانهنظریة 

کنرد   در مرکز شهر تأکید می بر رشد ،و بدین منظور ،شهر تأکید دارد ةجلوگیری از گسترش پراکند

روی و  فشرده با گرایش به حمل و نقرل عمرومی شرهر قابرل پیراده      طورو از تخصیص کاربری به 

هرای   مناسب برای دوچرخه سواری، شامل توسعه برا کراربری مخرتل  و انرواع مختلفری از گزینره      

بره   ،پایداری ةرینظ ای منطقهمالحظات بلندمدت و به این نظریه  ،کند، همچنین مسکن، حمایت می

فررد از   منحصرربه  یدسرتیابی بره حسر   این نظریه، ، اهداف کند میمدت توجه  متمرکز در کوتاه طور
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کرردن   های مختلف برای حمل و نقل، اشتغال و مسکن، پخش جامعه و محل زندگی، افزایش گزینه

و  ،و فرهنگری کردن و بهبودبخشیدن بره منرابع طبیعری     های توسعه، حف  و عایدی ها هزینه ةعادالن

 .ارتقای سالمت عمومی جامعه است

عبارت رشد هوشمندانه و محل پیدایش و طرح آن، کار مشرکلی  کارگیری  بهتعیین تاریخ دقیق 

بره تحروالت   در واکرنش  های این نظریه در کشورهای کانادا و آمریکرا   توان گفت پایه است، اما می

گسرترش   بره  در واکنش ،9136و  9106 ةدو ده درتقریباً . بوده است 9116 ةآغازشده از اوایل ده

شهر بر مبنای ا رول پایرداری بره تردری       ةرشد هوشمندان ةشهرها در این دو کشور نظری ةپراکند

 (.83، ص9830یزدی،  زادگان و رستم عباس) تدوین شد ای نظریه در قالب ،در نهایت .شکل گرفت

 بیان کررده اسرت  برای رشد هوشمند  را یاهداف سالمت اکولوژی آمریکا، انستیتو عضو ،هاپکینز

پرذیر رشرد شرهری     رشد هوشمند شهر، مدیریت پویا و انعطاف راهبرد ،بدین ترتیب (.1شکل (

ابزارهای مختلف را بره   کارگیری بهاست که دو هدف کارایی و کیفیت محیطی فضای شهری با 

 .نظر دارد رد ،هماهنگ طور
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 (www.jhu.edu)مند ترین اهداف شهر هوش مهم. 2شکل

 ترین اهداف شهر هوشمند مهم

نزدیکی به طبیعت و حفاظت پایدار از  لق جوامع قابل زیستخ

 های باارزش زمین

 توسعة فضاها و گذرهای عمومی

ها، مراکز  تجدید زندگی حومه

 شهری

 و مناطق تجاری قدیمی 

اندازهای درازمدت برای  داشتن چشم

 جوامع

 های رشد شهری    محدوده

http://www.jhu.edu/
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 مکران،  و محلر   حر  اجتمراع   داشرتن  را هوشرمند  رشرد  اهرداف  آمریکا، ریزى برنامه انجمن

 گسرترش  هرا،  هزینره  و سرودها  متعرادل  پخرش  فرهنگر  براارزش،   و طبیع  منابع بهبود و حفاظت

 عموم  سالمت یو ارتقا پایدار ةوسعت اى منطقه حفاظت مسکن، و اشتغال ،نقل و هاى حمل گزینه

بره   را هوشرمند  رشرد  اهداف نیز آمریکا محیط  هاى حمایت آژان  .کند م  معرف  سالم اجتماع و

 رشرد  .کنرد  مر   برقررار  تعرادل  زیسرت  محری   و توسرعه  بین هوشمند شدر: کند این شرح بیان می

از  زمرین   هوا کیفیت و  آب ذخایر از حفاظت حساس و هاى مکان و باز فضاهاى حف  هوشمند با

 .(Knaap & Hopkin, 2001, p. 314)مجدد دارد کارگیری  به

 مورد مطالعه ةمعرفی محدود

 11درجره و   88شررقی و عررض    ةدقیقر  11درجه و  83هندسی به طول  یتبا موقع آباد خرمشهر 

شرهر در  (. 9816مرکرز آمرار ایرران،    ) متری از سطح دریا قررار دارد  9909در ارتفاع  ،شمالی ةدقیق

قسرمت  . گرذرد  القعرر آن مری   جنوبی از خ  -با جهت شمالی آباد خرمای پا گرفته و رود  درون دره

 . ای دارد تقریباً جلگه  اندازی مو جنوب آن چش ،ای کوهستانی و ناهموار شمال شهر منظره

و  هرجرا دره انردکی براز شرده    . متأثر و ترابع طبیعرت آن اسرت    آباد خرمگیری کالبد شهر  شکل

، شهر بدان سروی گسرترش   شده است زیست به انسان داده ةو اجاز شدهتر  های کناری مالیم شیب

بهتر اسرت بگروییم    ،بنابراین. و هر کجا دره تنگ شده، شهر باریک و کشیده شده است .است یافته

 یرک هر ، کههایی به اطراف بازشدهشهر شکل خطی باریک و کشیده، گاه پهن و متورم دارد با پنجه

در شرر  و  ( وقفری ) الدین و منوچهرآباد در شمال غربری و وخمری   ای را مانند محالت فلکمحله

، 9813 ،آبراد  خررم نفروذ شرهر    ةطرح جامع شرهر و حروز  ) آباد پشته در جنوب ساخته استحسین

فیزیکری   ةهرای توسرع   از جمله شرهرهایی اسرت کره بره علرت محردودیت       آباد خرمشهر  .(91ص

نیازمند اعمرال سیاسرت    ،(رودخانه و کوه مانند فیزیکی ةتوسع ةکنند محدود قرارگرفتن بین عوامل)

مسرتعد اعمرال سیاسرت رشرد      بستر فیزیکری و محیطری ایرن شرهر     ،همچنین .استرشد هوشمند 

 .دهد میرا در استان لرستان نشان  آباد خرمموقعیت  8شکل. است هوشمند
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 آباد روند تحوالت جمعیتی در خرم. 1جدول

 بعد خانوار جمعیت خانوار سال
 افزایش جمعیت

 رشد ساالنه تعداد

5331 1886 83101 99/1  - -

5331 96168 11103 81/1 16161 81/8 

5311 16999 968191 11/1 81888 11/1 

5331 83081 163111 83/1 968136 30/1 

5331 16101 101391 81/1 18118 13/1 

5331 01611 888181 81/8 19986 61/1 

5393 18080 883191 1/8 98109 3/6 

 (5393تا  5331از سال ) های عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، سرشماری: مأخذ

 

 

 

 

 

 

 
 

 (1932نگارندگان، )آباد در استان لرستان  موقعیت خرم. 9شکل 

 روش تحقیق

 ةمحردود ای اسرت،   پیمایشی و مبتنی برر منرابع اسرنادی و کتابخانره     -روش این پژوهش تو یفی

ای و  کتابخانره  -منابع اسرنادی   کارگیری بهدر این تحقیق با  .آباد است خرمشهر مطالعه، جغرافیایی 

آبراد   خررم  ترین بسترها و موانع رشد شرهر هوشرمند در   با ابزار پرسشنامه، مهم میدانی هایبرداشت

 .شود مطالعه و بررسی می

 بره  شرهروندان  از نفرر  11 کره است،  نفر 166 با برابر کوکران فرمول کارگیری با به نمونه حجم

 روش بره  شرهری  مردیران  از نفرر  91 از کارشناسران شرهری و   نفر 11 و ،(احتمالی) تصادفی طور

 .شدند انتخاب شهری، امور با مرتب  های  هادار از ای خوشه گیری نمونه
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تبیین و  8 و 1 هایبر اساس جدول آباد، خرمهای شهر هوشمند در بر این اساس، ابتدا شاخص

 کرارگیری  بره مسائل مرتب  با بسترها و موانع رشد شرهر هوشرمند برا     ترین مهم ،سپ  .شد تدوین

 و SPSSافرزار   نررم  با پرسشنامه از آمده دست به اطالعات .شدمنابع، مصاحبه و پرسشنامه استخراج 

 .شد تحلیل و یهتجز AHP فن

 های تحقیق یافته

ایرداری  پکه بررای نیرل بره     ،پایدار و رشد هوشمند ةتوسع ،ریشه ةگسیخت لجام ةراستای توسع رد

تواند جوابگروی اهرداف و مقا رد     جانبه به تمامی ابعاد توسعه می با نگاهی همه ،ه استشدمطرح 

 ةدهنرد  های تشرکیل  لفهؤشناخت و سازماندهی ارتباط م گویایساختار شهر  ،شهرسازی نوین باشد

 بتوان ساختار ا رلی  اگر ،همچنین .استطراحی شهری  ةنو از عنا ر مهم در زمی ،فضاهای شهری

شرهر بره عنروان     دیگرر  هرای  قسرمت کررد،  ریزی و طراحی را شناخت و برای آن برنامه یک شهر

کررد  از ایرن سراختار ا رلی تبعیرت خواهنرد       ،مراتب ساختاری و کرارکردی  های پایین سلسله رده

  (.9، ص9816الحسابی و عباسی، علی)

سرال   جمعیرت  این جمعیت دوبرابر. نفر جمعیت داشته است 163161، 9811ل در سا آباد خرم

بوده است،  9806تا  9818های  اوج گسترش فیزیکی شهر و شهرنشینی شهر بین سال. است 9811

ویرژه   بره  ،در د ناشی از مهراجرت  1/81 ،شهر تا به امروز ةشد به طوری که از کل مساحت ساخته

بره   آبراد  خررم  ،زمرانی  ةدر این برهر  .زده بوده است وستاهای جنگناشی از مهاجرت از شهرها و ر

آباد، کوی فلسطین و محلرة پشرته، از ادغرام روسرتاهای      های قاضی و محله. سرعت گسترش یافت

علروی، باعر     محلرة رودخانره و   ةشرهر در حاشری   گسرترش ترداوم  . مجاور با شهر شکل گرفتند

روسرتای   ،محردودة زمرانی   در همرین . شقایق شدخیرآباد در قسمت غربی میدان  ةگیری محل شکل

 ،9831ترا سرال    9806از سال . در آن ادغام شد ،اسبستان در قسمت جنوبی شهر به دلیل رشد شهر

شرهر در ایرن    ةرویر  گسترش بی ةدهند نشان ، کهدر د ساخته شد 8/81از کل مساحت شهر فعلی 

وساز به شدت  حاضر نیز ساخت که در حال ،گلدشت ةمنطقیعنی قسمت جنوبی شهر، . استزمان 

 . و روستای ماسور به دلیل رشد کالبدی شهر در آن ادغام شدند ،در آن ادامه دارد
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شرهر در   ،انقرالب پیرروزی  در اوایرل   در حالی که، گذریم میکیو  ةدر قسمت شمالی شهر از تپ

زیرادی   ةفا رل  کیو ةمناطق اخیر تا تپ. جذام محدود بود ةقسمت شمال به بیمارستان عشایر و محل

 ةکره در امترداد جراد    هم در جنوب و هم در شمال شهر ادامه دارد، بره طروری   ،شهر ةتوسع. دارند

در جنوب در امترداد   .دهد شهر به رشد فیزیکی خود ادامه می ،الشتر -آباد خرمبروجرد و  -آباد خرم

دور،  چنردان  نره  ةبدرآباد شرهر در حرال گسرترش اسرت و در آینرد      ةخوزستان به طرف منطق ةجاد

 (. 16، ص9831 شاکرمی،)احاطه خواهد کرد را نیز  آباد خرمفرودگاه 

ناموزون  ةبه توسع ،و خدماتی های شهریزیرساخت ةکالبدی شهر بر توسع ةگرفتن توسع پیشی

های پ  از انقالب اسرالمی بسریاری از    سال ةدر فا ل آباد خرمبه طوری که  ،شده استمنجر شهر 

چهرار براب    9811شامل سینماهای در حال کار که در سال )گردشگری  ةرد سیسات و تسهیالتأت

 ،همچنرین . تروجهی از فضراهای سربز خرود را از دسرت داده اسرت       شرایان و نیز سرطح   ،(اند بوده

گاز و فاضالب همگام برا   ،بر  ،های آب شبکه ،های دسترسی آسفالته شامل راه ،سیسات زیربناییأت

در راسرتای مروارد   (. 86، ص9830بیرانونردزاده،  ) انرد  نکررده گسرترش پیردا    ،شهر ةسرعت توسع

 . است آباد خرمبررسی بسترها و موانع رشد شهر هوشمند در  هدف این مقاله، یادشده

 آباد عوامل و موانع اعمال سیاست رشد هوشمند در خرم
 

 9811نگارندگان، : مأخذ

 آباد عوامل و موانع اعمال سیاست رشد هوشمند در خرم. 2جدول 

 ها گویه
 قابلیت مانع

 در د فراوانی در د فراوانی

 11 18 88 13 مورفولوژی و ریخت شهر

 16 81 86 88 عنا رطبیعی و محیطی شهر

 18 88 81 83 وضعیت اقتصادی شهر

 83 81 11 88 اجتماعی شهر -وضعیت فرهنگی

 80 81 11 88 های توسعة شهری مفاد برنامه

 11 19 08 19 های مدیریتی نگرش

 81 11 13 11 ها توزیع کاربری

 3/83 86 1/19 81 میانگین
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 های اعمال رشد شهر هوشمند قابلیت. 9جدول

 

 

 موانع اعمال سیاست رشد هوشمند. 4جدول 

 9811نگارندگان، : مأخذ

 

راهبرد رشد هوشمند، از پاسخگویان خواسرته شرده    ةگان ا ول ده طرحدیگری با  ةدر پرسشنام

بعد از گردآوری اطالعات . بیان کنند آباد خرم را در ها، موانع و راهکارهای اجرای آن است فر ت

 :بوده است ری دیدگاه پاسخگویان به شرح زیرو حذف موارد تکرا

 مخالفم تاحدودی موافقم

 ها و تعامالت اجتماعی کنش

 فیلد اراضی برون

 های پیرامون شهر بوم تمایل به حف  زیست

 روی در سالمت نقش پیاده

 ت جاری آنناکارآمدی نظام حمل و نقل و مشکال

 مفاد طرح جامع شهر

 بخشی به زندگی اجتماعات شهری تمایل به کیفیت

های  ها و جرایم شهری و امنیت مجتمع گسترش ناامنی

 مسکونی

 آباد های محیطی توسعة اسپرال خرم محدودیت

 کمبود مسکن

 فرسودگی بافت قدیم

 پژوهشی -توسعة مراکز علمی

ها و امید به  افزایش نظارت

 م شهریکاهش جرای

رسانی  کاهش بودجه در خدمات

 های پراکندة شهر به بخش

 فرسودگی تجهیزات شهری

 در د فراوانی در د فراوانی در د فراوانی

88 11 10 88 91 91 

 مخالف تاحدودی موافق

 ضعف بنیة مالی مدیریت شهری

 پایداری مدیریت شهرینا

قه به مسکن ملکی تمایل و عال

 مستقل

 یکپارچه نبودن مدیریت شهری

 اجتماعی -تعلقات فرهنگی

نبودن مدیریت  تخصصی

 شهری

های  فرسودگی زیرساخت

 شهری

 ویژه طرح جامع های توسعة شهری به مفاد طرح

 های حمل و نقل عدم استقبال ازگزینه

 های کهن شهری بافت

 آباد مورفولوژی و بافت شهری خرم

 درصد فراوانی درصد فراوانی ددرص فراوانی

33 13 53 03 05 03 
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 گانه های اعمال سیاست رشد هوشمند، بر اساس اصول ده قابلیت. 5جدول 

 ها مشوق شرایط ایجابی شرایط بستری

 عوامل محیطی

 مورفولوژی–های کالبدی  ویژگی

 شرای  اقتصادی حاکم برشهر

 بومی شهر شرای  محیطی و زیست

ومی و مطالبة شرای  بهداشتی و رفاه عم

 شهروندان

 فناورانه -دستاوردهای علمی 

ها و بازدیدهای میدانی تجربه

 ریزان، مجریان و شهروندان برنامه

 هویتی شهروندان -تعلقات فرهنگی

 9811نگارندگان، : مأخذ  

 مقیاس زوجی

 رسطح نسبت به عنا ر مربوطره د  هر عنا ر، AHP اجرای فنهای حا ل از تحلیل کارگیری بهبا 

هرا را اوزان نسربی    ایرن وزن  .شود ها محاسبه می مقایسه شده و وزن آن ،زوجی طورسطح باالتر به 

هرای   وزن، هرا  با تلفیق ایرن وزن  ،سپ . اند سنجیده شده زیرا نسبت به یک هدف یا معیار ،نامیم می

 .آید نهایی هر معیار یا گزینه به دست می

وزن هرگزینره برا    شرود،  کار گرفتره مری   بهساعتی  .ال.زوجی جدول توماس  ةبرای انجام مقایس

 .شود این جدول تعیین می کارگیری یه
 ساعتی. ال.جدول مقیاس زوجی توماس . 6جدول 

 11، ص9808آذر و معماریانی، : مأخذ 

 اهداف به معیارها و ها گزینهمقیاس زوجی 

هرا، معیارهرا و اهرداف مختلرف      های نهایی، باید برای گزینه برای دستیابی به رتبهو  1بر اساس جدول 

 .داده شود که در ادامه، این عملیات انجام گرفته است 1محاسباتی طبق امتیازهای جدول 
 ها های معیار بسترهای موجود قابلیت مقیاس زوجی و رتبة گزینه. 7جدول 

 9811نگارندگان، : مأخذ

 یکسان کمی مهم مهم مهمتر کامالٌ مهمتر

1 0 1 8 9 

 ها گزینه جغرافیایی -محیطی کالبدی و مورفولوژی سازی نرمال مجموع سطری رتبه

 جغرافیایی 9 88% 11% 11 11% 1

 مورفولوژی -کالبدی 8 9 01% 01% 01% 9

 جمع 8 8/9 - - - -
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 ها های معیار عوامل ایجابی قابلیت مقیاس زوجی و رتبة گزینه. 8جدول 

 9811نگارندگان، : مأخذ

 ها های قابلیت های معیار مشوق مقیاس زوجی و رتبة گزینه. 3جدول 
 

 

 های معیار بسترهای وجود موانع کردن، مجموع سطری و رتبة گزینهجی، نرمالمقایسة زو. 11جدول 

 کردننرمال مجموع سطری رتبه
 تعلقات

 اجتماعی -فرهنگی

ها و  تجربه

 بازدیدها

دستاوردهای 

 علمی
 ها گزینه

 دستاوردهای علمی و فناوری 9 8 8 16% 81% 11% 10% 9

 دیدهای میدانیها و بازتجربه 88% 9 88% 91% 98% 0% 98% 8

 هویتی -تعلقات فرهنگی 88% 8 9 91% 81% 18% 13% 1

 جمع 11/9 0 88/8 - - - - -

 

 های موانع های معیار چالش مقیاس زوجی ورتبة گزینه. 11جدول 

 9811نگارندگان، : مأخذ

 سازی نرمال مجموع سطری رتبه
شرایط بهداشتی 

 و رفاه عمومی

شرایط محیطی و 

 بومی زیست
 ها گزینه

 بومی ی  محیطی و زیستشرا 9 16% 91% 91% 91% 1

 شرای  بهداشتی و رفاه عمومی 1 9 38% 38% 38% 9

 جمع 1 16/9 - - - -

 سازی النرم مجموع سطری رتبه
 عوامل 

 امنیتی  -سیاسی

 عوامل 

 اجتماعی -رهنگیف

عوامل 

 حقوقی
 ها گزینه

 عوامل حقو  9 8 1 11% 11% 11% 18% 9

 اجتماعی -عوامل فرهنگی 88% 9 8 19% 18% 88% 11% 1

 امنیتی -عوامل سیاسی 16% 88% 9 98% 0% 99% 96% 8

 جمع 18/9 88/8 1 - - - - -

 معیار عوامل اقتصادی عوامل نگرشی وبرداشت ها سازینرمال مجموع سطری رتبه

 عوامل اقتصادی 9 8 01% 01% 01% 9

1 18% 11% 18% 9 88% 
عوامل نگرشی و 

 ها برداشت

 جمع 88/9 8 - - - -



222                                                     ،2932تان پاییز و زمس، 2 ، شمارة5دورة  آمایش سرزمین 

 

 های مرحلة عملیاتی و اجرا معیار موانع بندی گزینهمقیاس زوجی و رتبه. 12جدول 

 ها گزینه ریزی نظام برنامه مدیریت شهری سازینرمال مجموع سطری رتبه

 یزیر نظام برنامه 9 0 30% 30% 30% 9

 مدیریت شهری 98% 9 91% 91% 91% 1

 جمع 98/9 3 - - - -

  9811نگارندگان، : مأخذ
 

 مقیاس زوجی و رتبة گزینة راهکار کالن وملی معیار راهکارها. 19جدول 

 گزینه حمایتی و مالی ریزی نگرش برنامه سازی نرمال مجموع سطری رتبه

 حمایتی و مالی 9 88% 11% 18% 18% 1

 ای برنامه نگرش و 8 9 01% 01% 01% 9

 جمع 8 88/9 - - - -

  9811نگارندگان، : مأخذ

 

 ها ولمعیارها براساس اطالعات جد ةرتب وزن و ةمیانگین موزون و محاسب

 اسرت و در  بیران شرده  ، میانگین موزون و وزن نهایی معیارها و اهداف 91 و 91 ،98های در جدول

 و نیرز  ،و معیارهرای آن  ها قابلیتکه وضعیت  است هگرفتجام بندی اهداف و معیارها ان رتبه ،نهایت

موانرع اعمرال    تروان  مری  ،براساس دیدگاه پاسرخگویان  .دهد میموانع و راهکارها را به خوبی نشان 

موانرع   .1؛ موانرع حقروقی  . 9انرد از   بندی کرد که عبرارت  تقسیمعامل مهم  1 راهبرد هوشمند را به

نظرام  ) ای موانع برنامه .1 ؛موانع اقتصادی .8 ؛سیاسی -انتظامی -یتیموانع امن .8؛ اجتماعی -فرهنگی

 .موانع مدیریتی .1و  (یریز برنامه
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 میانگین موزون و وزن معیارها. 14جدول 
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 گزینه                                

03% 31% 33% 30% 33% 09% 13% 30% 50% 

 %01 جغرافیایی -عوامل محیطی 33/3 53/3 33/3 33/3 33/3 35/3 53/3 33/3 39/3

 %31 مورفولوژی –مل کالبدی عوا 00/3 35/3 03/3 39/3 03/3 33/3 13/3 03/3 03/3

 %53 بومی شرایط محیطی و زیست 31/3 39/3 31/3 30/3 33/3 35/3 55/3 31/3 33/3

 %33 شرایط بهداشتی و رفاه عمومی 03/3 31/3 03/3 53/3 00/3 33/3 11/3 03/3 33/3

 %13 فناوری-دستاوردهای علمی 53/3 35/3 53/3 33/3 51/3 33/3 33/3 53/3 05/3

 %53 ها و بازدیدهای میدانی تجربه 33/3 33/3 33/3 30/3 33/3 35/3 39/3 33/3 31/3

 %03 هویتی–تعلقات فرهنگی  33/3 51/3 39/3 33/3 33/3 35/3 53/3 39/3 53/3

 %33 عوامل حقوقی 53/3 33/3 03/3 33/3 53/3 33/3 30/3 03/3 03/3

 %01 اجتماعی  -فرهنگی  عوامل 33/3 53/3 33/3 33/3 33/3 35/3 53/3 33/3 39/3

 %53 سیاسی -انتظامی -منیتیا عوامل 33/3 31/3 33/3 35/3 33/3 35/3 33/3 33/3 33/3

 %31 عوامل اقتصادی 00/3 35/3 03/3 39/3 03/3 33/3 13/3 03/3 03/3

 %03 ها عوامل نگرشی و برداشت 33/3 53/3 33/3 33/3 33/3 35/3 53/3 33/3 39/3

 %33 ریزی شهری نظام برنامه 01/3 33/3 03/3 53/3 03/3 33/3 13/3 03/3 35/3

 %50 مدیریت شهری 33/3 33/3 33/3 35/3 33/3 35/3 33/3 33/3 33/3

 %03 حمایتی و مالی 33/3 53/3 33/3 33/3 33/3 35/3 53/3 33/3 39/3

 %31 ای نگرشی و برنامه 00/3 35/3 03/3 39/3 03/3 33/3 13/3 03/3 03/3

 %53 گذاریسرمایه 31/3 39/3 31/3 30/3 33/3 35/3 55/3 31/3 33/3

 %33 تفکر توسعة پایدار 03/3 31/3 03/3 53/3 00/3 33/3 11/3 03/3 33/3

 %39 های مرتبط با شهربحران 03/3 33/3 01/3 39/3 05/3 33/3 10/3 01/3 03/3

 %50 متأثر از شهرهای بحران 33/3 33/3 33/3 35/3 33/3 35/3 33/3 33/3 33/3

 میانگین موزون 55/3 30/3 09/3 53/3 53/3 53/3 03/3 53/3 31/3

 رتبه 3 3 5 3 3 1 0 3 3
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 بندی میانگین موزون و وزن اهداف و رتبه. 15جدول 

 اهداف ها قابلیت موانع راهکارها

 %11 %18 %96 معیار

 %99 بسترهای موجود قابلیت 69/6 60/6 68/6

 %61 عوامل ایجابی قابلیت 66/6 69/6 69/6

 %11 های قابلیت مشو  68/6 93/6 60/6

 %98 بسترهای موانع 69/6 61/6 68/6

 %91 های موانع چالش 61/6 96/6 68/6

 %98 های مرحلة اجرای موانع آسیب 69/6 63/6 68/6

 %18 راهکارهای کالن 61/6 91/6 61/6

 %98 ای و محلی راهکارهای منطقه 69/6 61/6 68/6

 %61 مدیریت بحران 69/6 68/6 69/6

 -- میانگین موزون 69/6 61/6 68/6

 --- رتبه 8 9 1

 9811نگارندگان،: مأخذ

 

 گانه موانع اعمال سیاست رشد هوشمند بر اساس اصول ده. 16جدول

 (شدن عملیاتی)اجرا  هاچالش بسترها

 عوامل حقوقی 

 1فاد کمیسیون مادةم  -

 یلی شهریمفادطرح تفص  -

 مسائل حقو  تملک اراضی برون فیلد  -

های مدیریت  نبودن قوانین و دستورالعمل بکپارچه  -

 شهری

 ناپایداری مدیریت شهری  -

 گیری یکپارچه نبودن سازوکارهای تصمیم  -

 فرهنگی -عوامل اجتماعی 

 های فرهنگیها در نگرش بودن سنت حاکم  -

 های مسکونی نگرش منفی به مجتمع  -

 ترس از طر داجتماعی  -

 ذف کارکردهای مسکن ملکیح  -

 هویتی-حساسیت به فضاهای تاریخی  -

 های پیرامون شهرهابومادعای مالکیت بر زیست  -

های مشارکت  های نا حیح ازشیوه برداشت  -

بعد خانوار )های توسعة شهری  شهروندان در برنامه

 (باال

 سیاسی -انتظامی -عوامل امنیتی 

 ها در ورت تداخل  نوف امکان محدود کنترل  -

 های مسکونی های انتظامی مجتمع ال در کنترلاشک  -

 روی در تمام سطح شهر ناامنی پیاده  -

 عوامل اقتصادی 

 -های زیاد بازسازی و ترمیم فضاهای تاریخی هزینه  -

 هویتی

 های پیرامون شهر بوم ناکارآمدی اقتصادی زیست  -

ها برای رسیدگی به  نبودن بودجه کمبود و در اولویت  -

 بوم پیرامون شهرها زیست

 های زیاد تملک بافت قدیم ینههز  -

 ها بود اعتبارات الزم برای بازسازی زیرساختن  -

های متفاوت به  رفة اقتصادی در مشارکت  نگرش  -

 شهروندان

 نوسانات اقتصادی کشور  -

 ها و متولیان ضعف بنیة مالی شهرداری  -

 ها عوامل نگرشی و برداشت: 

ها دربارة مسکن  تصورات نا حیح ناشی از برخی تجربه  -

 ممتراک

برداشت نا حیح از نگرش رشد هوشمند به بافت   -

 تاریخی شهر

ریزی و  های ناموفق مشارکت شهروندان در برنامه تجربه  -

 توسعة شهری

 ریزی شهری نظام برنامه 

 ریزی چندمتولی بودن نظام برنامه  -

گیری و  اشکاالت در سازوکارهای تصمیم  -

 ریزی برنامه

 بودن فرآیند انتخاب مدیران شهری سیاسی  -

 ریزی شهری ها در فرآیند برنامه ل سلیقهاعما  -

 مدیریت شهری 

 اپایداری مدیریت شهرین  -

 بودن مدیریت شهری غیرتخصصی  -

بودن دانش معماران و پیمانکاران حوزة  ناکافی  -

 شهری
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 گیری تیجهن

اندیشری و حرل    نظرران را بره چراره    افزایش مشکالت ناشی از تراکم جمعیت در شرهرها،  راحب  

فضراهای شرهری،    رویرة  بری کراهش معضرالت ناشری از رشرد      و بررای  معضالت شهری واداشت

نتای  بررسی بسترها و موانرع رشرد شرهر    را مطرح کردند، رشد شهر هوشمند  ةنظرینظران   احب

 ماننرد ند عرواملی  می رشرد هوشر  هرا  قابلیرت تررین   ، از مهمدهد مینشان  آباد خرمهوشمند در شهر 

بخشی به  ی پیرامون شهر، تمایل به کیفیتها بوم زیستها و تعامالت اجتماعی، تمایل به حف   کنش

هرای مسرکونی و    م شرهری و امنیرت مجتمرع   یها و جررا  گسترش ناامنی اجتماعات شهری، زندگی

در رد پاسرخگویان    16که بیش از  طوری، به است آباد خرماسپرال  ةهای محیطی توسع محدودیت

 .موارد یادشده را بیان کردند

انرد   عبرارت  بر اساس نظر پاسخگویان، آباد خرمیاست رشد هوشمند در مهمترین موانع اعمال س

عالقره بره مسرکن ملکری      مالی مدیریت شهری، ناپایداری مدیریت شهری، تمایرل و  ةضعف بنیاز 

بیران   90مهمترین نتای  پژوهش حاضر در قالب جردول  . نبودن مدیریت شهری و یکپارچه ،مستقل

 .است شده
 

 گانه و راهکارهای اعمال سیاست رشد هوشمند بر اساس اصول دهها، موانع  فرصت. 17جدول 

گانه  اصول ده

 رشدهوشمند
 راهکارها موانع ها فرصت

9 .
بی
رکی
ی ت
ربر
کا

 

 اداری -پراکندگی ناهمگون مراکز تجاری -

 شهری نارسایی حمل و نقل درون -

 مشکالت اقتصادی خانوارها -

 ها هزینة زیاد ناشی از پراکندگی کاربری -

انتظامی و ضرورت نظارت و  -تیمسائل امنی -

 کنترل بیشتر

 بودن امکان تداخل  نوف ناممکن -

 1کمیسیون مادة  -

 طرح تفصیلی -

 کمبود فضای خالی داخل شهر -

های  عدم پذیرش به دلیل نگرش -

 فرهنگی

مشکالت حقو  برای تملک اراضی  -

 فیلد برون

گذاری دولتی در  ورود دولت و سرمایه -

 آغاز طرح

 های پایلوت اجرای طرح -

های مالیاتی برای  اعمال بخشودگی -

 گذاران سرمایه

ای با  توسعة مراکز تجاری زنجیره -

محصوالت متنوع و خدمات یکسان در 

های مختلف شهرها و اطراف  بخش

 های مسکونی مجتمع
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1 .
رده
فش

 
کن
مس
ی 
ساز

 

 شدن تعلقات اجتماعی و با هم زیستن کمرنگ -

 هزینة زیاد تهیة مسکن ملکی مستقل -

 مسکن مستقل و ملکی اجارة هزینة زیاد -

 هزینة باالی شارژ مسکن و امتیازهای آن -

 های مسکونی نگرش منفی به مجتمع -

 بعد خانوار باال -

 اجتماعی یها تداوم کنش -

 ترس از طرد اجتماعی -

 تمایل به مسکن ملکی مستقل -

حذف کارکردهای مسکن ملکی در  -

 های مسکونی مجتمع

 های مسکونی مشکالت امنیتی مجتمع -

 های مسکن فشرده تبیین مزیت آموزش و -

ها برای تداوم  ایجاد فضاهایی در مجتمع -

 های اجتماعی کنش

اعمال کارکردهای مسکن ملکی در  -

 -های فرهنگی ها متناسب با نگرش مجتمع

 اجتماعی

8 .
از 
ی 
سیع
 و
ف
طی
اد 
یج
ا

ت
ر 
ف

 
کن
مس
ی 
ها

 

- ها دربارة گونه های پژوهشی و دانشگاه فعالیت -

 انهای متنوع و مصالح ارز

 (طلبی تنوع)ها و تمایالت  تنوع سلیقه -

 المللی و کسب تجربه افزایش مراودات بین -

 بودن دانش معماران و سازندگان ناکافی -

 کیفیت نازل مصالح انواع مسکن -

مقاومت محیطی در اعمال طیف متنوع  -

 مسکن

های مختلف  بودن استقبال از گونه مبهم -

 مسکن

مدت  های دانشگاهی و کوتاه ایجاد رشته -

 های متنوع مسکن رای آموزش طیفب

ها، ساخت مصالح متنوع  اندازی کارگاه راه -

 متناسب با استانداردهای جهانی

 های جهانی بازدیدهای مختلف از تجربه -

8 .
اده
پی

 
آن
ر 
د ب
أکی
و ت
ی 
رو

 

شدن فرهنگ ماشینی و کاهش تحرک  حاکم -

 بدنی

روانی ناشی  -های فیزیکی بروز انواع ناهنجاری -

 از عدم تحرک

کارآمدی نظام حمل و نقل در تردد آسان و نا -

 مطمئن

 روی فیزیک بدنی مناسب برای پیاده -

محیطی و -های هویتی وجود مناظر و پدیده -

 روی افزایش نشاط در پیاده

روی به دلیل عدم تفکیک  ناامنی پیاده -

 روها پیاده

 آب،)روها  حداقل تسهیالت برای پیاده -

 (ها و جز آن استراحتگاه -

تجاری و  -های اداریپراکندگی واحد -

عدم امکان رسیدن به مقصد به طور 

 پیاده

روی،  اجتماعی پیاده -مشکالت امنیتی  -

 خیز ویژه در محالت جرم به

 تأمین امنیت مسیرهای پیاده -

 روها ارائة تسهیالت برای پیاده -

تفکیک باند پیاده از سواره با  -

 اندازهای مناسب چشم

 های الزم آموزش -

روی از  رهای پیادهترین مسی ترسیم کوتاه -

 مبدأهای متنوع تا مقصدهای مختلف

1 .
خی
اری
ی ت
اها
ض
ی ف
ساز
باز
و 
ت 
ذابی
 ج
جاد
ای

- 

تی
وی
ه

 
 هویتی-کردن مباح  تاریخی تمایل به برجسته -

 هویتی-های تاریخی اهمیت اقتصادی سازه -

هویتی با  -امکان بازسازی فضاهای تاریخی -

 ها دانش روز و حداقل هزینه

تاریخی  – ضرورت بازسازی هویتی -

 ها سکونتگاه

فرهنگی  -های اجتماعی حساسیت -

 نسبت به فضاهای تاریخی

هویتی  -های تاریخی قرارگیری بافت -

 های فرسودة شهری در بخش

های باالی ترمیم و بازسازی  هزینه -

 بناهای تاریخی

های تردد در اطراف بناهای  محدودیت -

 هویتی -تاریخی

های جهانی در  گیری از تجربه بهره -

هویتی   -کردن فضاهای تاریخی جذاب

 ها بدون دستکاری در ساختار آن

 -تعلق شهروندان به بناهای تاریخی -

 هویتی

 شدن مباح  هویت فضا برجسته -
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1 .
ت
یس
و ز
ی 
بیع
 ط
از،
ی ب
ها
ضا
  ف
حف

 
طی
حی
م

 

 

مشکالت زندگی شهری و تمایل به بازگشت  -

 به طبیعت

های اقتصادی  ها به فر ت امکان تبدیل زیستگاه -

 و اشتغال

هایی از فضاهای باز، و تمایل  ناکارآمدی بخش -

 برای واگذاری به بخش دولتی

 -های جهانی و ارائه تسهیالت آموزشیحمایت -

 ها مالی برای حف  آن

نکردن  در برخی موارد، حفاظت -

 ها توس  شهروندان بوم زیست

ناکارآمدی اقتصادی فضاهای باز و  -

 ها بوم زیست

فیت کمبود منابع آبی و اعتباری در کی -

 ها گاه و حفاظت از زیست

ادعاهای مالکیتی بر فضاهای باز و  -

 محیطی زیست

 های آموزشی به شهروندان ارائة بسته -

های غیرشرب شهرها به  هدایت منابع آب -

های حاشیة  فضاهای طبیعی و زیستگاه

 شهرها

تصرف از طریق حقو  یا خرید فضاهای  -

 ها توس  دولتگاه باز و زیست

زم برای جلوگیری از ایجاد زیرساخت ال -

 ها-تخریب زیستگاه

 

0 .
ود
وج
ر م
ست
ر ب
ر د
شه
ة 
سع
تو

 

 کمبود زمین -

 بودن تهیة زمین گران -

 وجودزیرساخت های الزم -

 فرسودگی بافت های قدیمی شهر -

ها و ناکارآمدی  فرسودگی زیرساخت -

 آن

 سازی  تمایلی مالکین برای انبو بی -

محیطی بسترهای  مشکالت زیست -

 فعلی شهرها

ریب بناهایی دیگر، هنگام امکان تخ -

 بازسازی فضاهای قدیمی

 ها نوسازی زیرساخت -

محدودیت توسعه پراکنده شهرواعمال  -

 جرائم مالی ومحدودیت حقو 

تعلق خانوادگی به مالکین قدیمی سطح  -

 فعلی شهر

 -  -  -  

3 .
ینه
گز

 
قل
و ن
ل 
حم
ف 
ختل
ی م
ها

 

 های فعلی حمل و نقل ناکارآمدی نظام -

 شهری دد درونطلبی در تر تمایل به تنوع -

های  ها و فناوری گیری ازخالقیت امکان بهره -

 نوین

های حمل  بسترهای محیطی برای برخی گزینه -

 .ها، ارتفاعات و جز آن ونقل مانند رودخانه

گیری ازحمل  عادت شهروندان به بهره -

 و نقل فعلی

های متنوع  نبود زیرساخت برای گزینه -

 حمل و نقل

های  هاندازی گون های سنگین راه هزینه -

 متنوع حمل و نقل

 های مختلف کمبود فضا برای گزینه -

نبود دانش مدیریت شهری و اعتقاد به  -

 های متنوع حمل و نقل گزینه

های حمل و نقل، و حق  ارائة گزینه -

 انتخاب برای شهروندان

 های حمل و نقل ایجاد جذابیت درگونه -

امکان کاهش خطا در مسیرپیمایی  -

 های نوین یهای حمل و نقل با فناور گونه

 های حمل و نقلبخشی به گونه هویت -

 
1 .

یم
صم
ت

 
ش
 پی
بل
 قا
ای
ه

 
رفه
  
 با
 و
نی
بی

 

های نوین و دستاوردهای جدید علمی، و  نظریه -

 امکان کاهش خطا

 ها اقتصادی فعالیت -ضرورت  رفة اجتماعی  -

گیری در  ناپذیربودن خطاهای تصمیم جبران -

 عصر معا ر

ات در ارتقای سطح دانایی و گردش اطالع -

 جامعه

های متعدد  بودن عنا ر و مؤلفه دخیل -

 در یک تصمیم

نبودن سازوکارهای  یکسان -

 گیری تصمیم

های  های متفاوت به  رفه نگرش -

 ها اقتصادی در فعالیت -اجتماعی

 گیری کردن سازوکارهای تصمیم یکپارچه -

 -های اجتماعی تعریف و تبیین  رفه -

 ها ها و فعالیت اقتصادی تصمیم

ابزارهای علمی محاسباتی کردن  حاکم -

 ها ها و تصمیم پروژه

گیری از توان کارشناسی کشور و  بهره -

 ها دانشگاه
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96 .
مه
رنا
ر ب
ن د
دا
رون
شه
ت 
رک
شا
ن م
کا
ام

 
ی 
ها

ری
شه
عة 
وس
ت

 

 ها گذاری  مشکالت ناشی از ناامنی سرمایه -

 های متعدد سرگردان شهروندان سرمایه -

 عدم نیاز به سرمایة کالن -

 ها در زندگی روزمره یگذار بازخورد سرمایه -

ناپایداری مدیریت شهری و تغییرات  -

 در سازوکارهای مشارکت

های  بربودن سوددهی پروژه زمان -

 هویتی شهری -اجتماعی 

 نوسانات اقتصادی کشور -

 ضعف بنیة مالی شهروندان -

 

 

ها از سوی  گذاری تضمین سود سرمایه -

 (دولت)بانک مرکزی 

نشدن محدودیت برای مشارکت در  قائل -

 ها گذاری مایهسر

های ناشی  دخالت افراد معتمد در فعالیت -

 گذاری شهروندان از سرمایه
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 خذآمنابع و م 

تواند از نظر کیفیرت هروا    چگونه ساختار شهری می» (.9833)مریم ، بیرانوندزاده ؛امیدوار، کمال .9

 و دفراع  وزارت رافیرایی جغ سازمان ،سپهر فنی -علمی نشریة .«بر پایداری شهر تاثیرگذار باشد

 .10-09یکم،  فحات  و هفتاد ةشمار هجدهم، ةدور مسلح، نیروهای

 .آبراد  سنجی تجدید حیات و ساماندهی بافت قدیم شهر خررم  امکان(. 9830) بیرانوندزاده، مریم .1

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد ةنام پایان

 ةرسرال  .آبراد  هر هوشمند در خررم بررسی بسترها و موانع رشد ش (.9811) نادر دهقانی، سیدعلی .8

 .جغرافیا دانشگاه تهران ةدکتری، دانشکد

رشرد   ةدرآمردی برر نظریر   » (.9819)نعیمره   نیرا، ترکمن ؛نژاد، حسینحاتمی ؛الهزیاری، کرامت .8

 .91-91 فحات ، 968 ةشمار ،هاشهرداری ةماهنام .«هوشمند شهری

بررسری تطبیقری رویکردهرای     (.9819)پی، وحیرد   نیک ؛نژاد، حسین حاتمی ؛اله زیاری، کرامت .1

سایت مرجع مردیریت   .های مورد بررسی رشد هوشمند و رشد افقی یا پراکندهرشد شهر نمونه

 .9-91 شهری دانشگاه تهران،  فحات

 .«هرای رشرد هوشرمند شرهری    تحلیل فضایی شاخص» (.9816)حمید   ابری، ؛ضرابی، ا غر .1

 .9-90 ات،  فح00 ةشمار ،های جغرافیای انسانی پژوهش

 .آباد اقتصادی و کالبدی بافت قدیم شهر خرم -تحلیل اجتماعی (.9831) شاکرمی، محمدحسین .0

 ةکارشناسی ارشد، دانشرگاه شرهید بهشرتی، دانشرکد     ةنام پایان .محلة پشت بازار: نمونة موردی

 .علوم زمین

 .تانتشارات سمتهران، . های نو در جغرافیای انسانیدیدگاه (.9836) شکویی، حسین .3

  .سهامی شرکت تهران،. شناسیجمعیت مفاهیم و مبانی (.9801) محمدتقی شیخی، .1

طررح جرامع شرهر و حروزه نفروذ شرهر        (.9813)سازمان مسکن و شهرسازی استان لرسرتان    .96

 .آباد خرم
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گیرری از رشرد هوشرمندانه در    بهرره » (.9830)بهمرن   یرزدی،  رسرتم  ؛زادگران، مصرطفی  عبراس  .99

، 8ة ، شرمار 8، سرال سروم، جلرد    مجلرة فنراوری و آمروزش    .«اشرهره  ةساماندهی رشد پراکند

 .88-83 فحات 

 اهرداف  بره  رسریدن  در شهر مطلوب ساختار نقش (.9816)مریم  ؛ عباسی،مهران ،الحسابیعلی .91
 .9-91شهری،  فحات  عمران و پایدار ةتوسع ملی کنفران  .هوشمند رشد

 .سرشماری عمومی نفوس و مسکن (.9816) مرکز آمار ایران .98

. «گروهری  گیرری تصرمیم  بررای  نروین  تکنیکری  AHP»(. 9808)آذر، عادل؛ معماریانی، عزیزاله  .98
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