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Abstract 

Sustainable development has gradually and over time brought about various approaches with different 

goals. Ecological city is one of these approaches that has a stronger emphasis on environment issue as 

well as the relationships between city development and nature. The purpose of this study was to 

determine the local factors effective on the achievement of ecological city in order to sustainably 

develop Darcheh city. This study was mixed-methods (qualitative-quantitative) in terms of paradigm, 

and descriptive-analytical and exploratory in terms of nature. Data was collected using document 

analysis and field study through two means: interviews with experts using the Delphi method and a 

questionnaire. In the qualitative phase (the Delphi method), 30 experts and specialists were 

interviewed. In the quantitative phase, the statistical population of the study was comprised of 

Darcheh citizens aging over 15, who were 37367 individuals in the year 2016. From among these, 

375 participants were selected using cluster sampling. The face validity of the questionnaire was 

confirmed by the urban planning experts, and its reliability was corroborated through Chronbach’s 

alpha coefficient. The results of the study in both phases (qualitative and quantitative) showed that the 

environmental and economic dimensions – with the average scores of 4.23 and 4.11 and (beta) 

regression coefficients of .345 and .349 – best describe the achievement of ecological city, there is a 

relative homogeneity among various neighborhoods of the city in terms of ecological city indices, and 

the ecological city development can be attained through a clear model. Moreover, according to 

Pearson correlation coefficient, the citizens who have had a higher educational level have shown a 

higher tendency (.585) to help implement the ecological city project.  
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 بومی مؤثر در دستیابی به شهراکولوژیک   تعیین عوامل

 ) مطالعه موردی: شهردُرچه(

 2مهری اذانی ،3 احمد خادم الحسینی ،2یحمید صابر ،1ابراهیم براتی

 دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایران نجف آباد، واحد گروه جغرافیا، ،دانشجوی دکتری .1

 ایران اسالمی، نجف آباد، دانشگاه آزاد واحد نجف آباد، مرکزتحقیقات گردشگری، استادیار، .2

 ایران نجف آباد، اسالمی، دانشگاه آزاد واحد نجف آباد، مرکز تحقیقات گردشکری،دانشیار،  .3

  (18/02/1401ـ تاریخ پذیرش:  28/11/1400)تاریخ دریافت: 

 چکیده

 این رویکردها که موضوع محیط زیست در ةاز جمل؛ تدریج رویکردهای متنوع را با اهداف متنوع مطرح ساخت پایدار در طول زمان و به ةتوسع
مـثرر در  بـوم   تعیین عوامل این پژوهش از هدف شهراکولوژیک است.  شهر و بستر طبیعت است ةتوسعتر و دارای تأکید بر روابط  آن پررنگ
  (مّ  و کیفک) ترکیب های  . این پژوهش از لحاظ پارادایم  جزء پژوهشبودپایدار در شهر درچه  ةتوسعجهت شهراکولوژیک در دستیاب  به 

تحلیل  و اکتشاف  اسـت. روش رـردآوری اطاعـاه بـه صـوره       ـ حاظ ماهیت توصیف و از ل ،از لحاظ هدف کاربردی است، رود م  به شمار
از  نفـر  30بـا   دلفـ (  ةمصـاحب ) روش کیفـ   بـود. در  و پرسشـنامه ابزار مصاحبه با متخصصان با روش دلفـ    دو اسنادی و میدان  از طریق

 1395ند که در سال بودسال شهر درچه  15روندان باالی شه آماری پژوهش ة  جامعو در روش کمّ کارشناسان و خبرران مصاحبه انجام شد
روای  پرسشـنامه بـه صـوره صـوری از دیـدراه       .انتخاب شدندای  خوشهنفر با روش  375نفر بوده است که از این تعداد  37367ها  تعداد آن

ـ  ) دو روش در نتایج پـژوهش  .شدریزی شهری و پایای  آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تأیید  متخصصان برنامه  داد نشـان   (کیفـ  و کمّ
وجـه دسـتیاب  بـه     بهتـرین  بـه  349/0 و 345/0 (Beta) و ضـریب رررسـون   11/4 و 23/4بـا میـاننین    محیطـ  و اتتصـادی   ابعاد زیست

با یـک  توان  م  شهراکولوژیک همنون  نسب  وجود دارد وهای  بین محاه مختلف شهر از لحاظ شاخصو  کنند م  شهراکولوژیک را تبیین
بـا   انـد  ی داشتهباالتر   که سطح سوادشهروندان ،بر اساس همبستن  پیرسون ،همچنین. شهراکولوژیک دست یافت ةمدل مشخص به توسع

 .اند از خود نشان داده شهراکولوژیک ةپروژبیشتری برای اجرای میزان آمادر   585/0ضریب 
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 مقدمه

فرض استوار بوو  هوه    این پیش ریزی توسعه و عمران به طور ضمنی بر برنامه، سط قرن بیستماتا او

پایان بورای   زمین از امکانات بی ةبر اری از منابع محیط حد و مرز ندار  و هر هرشد و توسعه و بهر

 1960 ةی  ر  هتحقیقات  انشمندان علوم طبیعی و اجتماع .حفظ و بازسازی خو  برخور ار است

موجو یوت   رونودهای جواری   ةنشان  ا  امکانات رشد و توسعه روی زمین محدو  است و با ا ام

هوای   به  نبال ظهور این آگاهی و تکامل  ر  هه .زمین و انسان  ر خطر نابو ی قرار خواهد گرفت

  و بوه  فراتر از موضوعات علموی پیودا هور    یمباحث و مسائل مربوط به محیط زیست ابعا  ،اخیر

پایودار  ر   ةتوسوع  .(50 :1397 زا ه مهودی ) اجتماعی و جنبش جهانی  رآمد ةصورت نوعی فلسف

 ،این رویکر ها ةاز جمل؛ متنوع را با اهداف متنوع مطرح ساختهای  تدریج رویکر  طول زمان و به

شوهر و بسوتر طبیعوت     ةتر و  ارای تأهید بر روابوط توسوع   آن پررنگ هه موضوع محیط زیست  ر

یعنوی رشود    ،رویکر  شهراهولوژیک  ر پاسخ به  و چالش مهم جهانی .شهراهولوژیک است، است

(. Joss et al. 2013: 55) بووه وجووو  آمووده اسووت  ،وهوووایی تغییوورات آ  سووریع شهرنشووینی و

رعایووت مظحتووات  شووهراهولوژیک شووهری اسووت هووه سوواختارهای هالبوودی و اقت ووا ی آن بووا 

 مثنووی هوخوایی و  ) ر با شرایط محیط طبیعی شکل گرفته باشود محیطی یا به عبارتی سازگا زیست

هه امروز از آن بوه عنووان پایوداری یوا      ،باید توجه  اشت هه زندگی و بالندگی شهرها .(56: 1393

حفظ هیفیت محیط زیست شهری و تضومین و توداوم    شدت با به ،شو  می پایدار شهری یا  ةتوسع

آلوو گی   ترین تهدید برای پایوداری شوهرها   ن گفت اصلیسظمت آن پیوند خور ه است. شاید بتوا

رهنمووایی و ) هاسووت النه  ر آنئوفعالیووت و موودیریت سیرمسووو  بوووم آن از طریووو حضووور زیسووت

هوای   پایدار بدون توجه بوه توانمنودی   ةبحث از پایداری و توسع ،امروزه .(195: 1392 حسینی شاه

 ةرشود فزاینود   شهرها هستند. داری  ر جهانعامل اصلی ناپای است. چونمعن محیطی شهر بی زیست

متعد  شهری و های  به بروز چالش، حال توسعه  ر هشورهای  ر ،ویژه جمعیت شهری به، جمعیت

اخیر تغییورات محویط زیسوت    های   ر سال(. 255: 1399 فرجی و صحنه) انجامیده استای  منطقه

تنهوا   نهایران اهنون شهرهای  دتیم پس از اندک آلو  عمل هر ه است هه شهری چنان سریع و شتا 

محیطوی   زیست ةعلمی نیز بر توسع ةبلکه اصول تاز، سنتی خو  را ندارندهای  توانایی حفظ ویژگی



 403 ... بومی مؤثر در دستیابی به شهراکولوژیک تعیین عوامل

این اساس توجوه بوه    (. بر57: 1393 شورجهنژا  و  حاتمی) ستنی شان حکمفرما ها و رشد آینده آن

ای هشور موجب ارتقا و بهبو  هیفیت هه بتواند با توجه به شرایط شهره ،رویکر  تمدن اهولوژیک

ایون موضووع آنجوا     و اهمیت ضرورت ناپذیر  ار . ا نضرورتی اجت ،زندگی شهرهای هشور شو 

پایودار  ر قالوب    ةایجوا  توسوع   ، ر نتیجوه  .نود ا شو  هه بپذیریم شهرها متفاوت از هم می مشخص

از ایون   می منواطو باشود.  بوو  اهولوژیوک و های  اساس ضوابط و ظرفیت رویکر  اهولوژیک باید بر

جهوت  شوهراهولوژیک  ر   مؤثر  ر  ستیابی بوه  بومی تعیین عواملهدف اصلی این پژوهش  ،روی

موؤثر  ر  بوومی  عوامول  هوه   آن بوو  اصولی   ة سدسو  وبو  پایدار  ر شهر  رچه  ةتوسع ستیابی به 

ریوزی   برناموه  بایود  ر اولویوت  هوا   و شاخص  ابعاهدام  ؟ندا هدامشهراهولوژیک  رچه   ستیابی به

چه ارتباطی بین میزان تح یظت شهروندان  و ؟قرار بگیرند  رچه  ستیابی به شهراهولوژیک جهت

 ؟وجو   ار  رچه شهراهولوژیک  ةمیزان آما گی برای اجرای پروژ و

 پژوهش ةپیشین

مریکاسوت هوه بور نتریوه و     ااهولوژیوک  ر   ةریزی شهری مدرن بوا ایود   عطف تئوری برنامه ةنقط

هه تأهیدش  مفهوم شهراهولوژیک از سازمانیریزی شهری تأثیر بسزایی  اشته است.    برنامهعملکر

 ر  ،هالیفرنیوا  رجیسوتر  ر برهلوی   آساز شد. این گروه توسط ریچار  شهراهولوژیکی بو  ةبر توسع

 ایون اسواس  ر   بور  تأسویس شود.   ،هدف بازسازی شهرها  ر تعا ل با محیط زیست با ،1975سال 

مطالعاتی  ر سطح جهان و ایران انجام شده است هه بوه طوور خظصوه بوه      وع پژوهشموض ةزمین

شوهراهولوژیک و  »تحوت عنووان   ای   ر مقاله (2011) 1یوجین سونگ .شو  می ها اشاره برخی از آن

هودف ایون   . پایودار پر اخوت   ةآن با توسع ةشهراهولوژیک و رابط ةبه مطالع «پایدار شهری ةتوسع

 ةتوسوع  ا   یج تحقیوو نشوان  انتو  .بوو  اقت ا ی و اجتمواعی   ةجهت ایجا  توسعمقاله یافتن راهی 

و  2یوریوو لوی   .تواند راهی جهت  سوتیابی بوه منوافع اقت وا ی و اجتمواعی باشود       می اهولوژیکی

محیطوی شوهرهای چوین از منتور      تحلیول زیسوت  »تحوت عنووان   ای   ر مقالوه  (2017)همکارانش 

تغییر اقلیم  ا   نتایج تحقیو نشان .ندبه مطالعه پر اخت «اقلیمی های اهولوژیکی با استفا ه از شاخص

                                                                                                                                                       
1. Song Yijun 

2. Li Yurui 
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و هروجسوتی   1بیبری . ر سطح گستر ه عامل مهمی  ر تحول اهولوژیک شهرهای چین بو ه است

: مور  راهکارهای هوشمند سازگار با محیط زیست برای پایداری»ای تحت عنوان   ر مقاله (2020)

 از طریوو روش هیفوی و بررسوی مشواهده و     «سووئد ، موالمو ، سترنبندر و، استکهلم بندر سلطنتی 

است هه شهراهولوژیک  ر سطح جهانی آن نتایج بیانگر  .م احبه به بررسی موضوع پر اخته است

 هد. مدل شهراهولوژیک  پایدار ارائه می ةهای آن نتایج مثبتی برای توسع شو  و استراتژی ترویج می

و است محیطی  زیستآثار  ه با حداقل تقاضا برای منابع و حداقلقابل زندگی همرا و محیطی سالم

سیسوتم  ، بور اری انورژی   بهوره هوای   وریافنو ، های خورشویدی  خانه، اقداماتی همچون طراحی سبز

ای   ر مقالوه  (2021) شهمکواران  و 2یوو   بین بین هند. تفکیک زباله به اهداف آن همک می و پسماند

به ارزیابی شهرنشینی نووع جدیود    «نشینی نوع جدید  ر چینمحیطی شهر زیستآثار »تحت عنوان 

هه بو  ن آنتایج حاهی از  ختند.پر ا و جامعه ،محیط زیست، جمعیت،  ر چین  ر چهار بعد اقت ا 

ترین جهت استراتژیک و منبع نیرو بورای تورویج شهرنشوینی     اهولوژیک  ر چین مهم ساخت تمدن

  ر .افزایش یافته اسوت  2017تا سال  2003از سال  یننوع جدید است و این نوع شهرنشینی  ر چ

 :شرح انجام شده استبدین شهراهولوژیک  ةایران نیز مطالعاتی  ر حوز

شوهر از   بوم ةمعیارهای شاهل»با عنوان ای  ر مقاله(  1393) شمرانی مفیدی شریفیان بارفروش و

نتایج  .نداسنا ی به بررسی پر اخت ةتحلیلی مبتنی بر مطالع و با روش توصیفی «پر ازان  یدگاه نتریه

اخوتظط  ، بواالی فضوای سوبز    ةمشهو  بوو ن سوران  ، م نوع با محیط طبیعی انطباق محیط  ا  نشان

 ت انطبواق بوا بسوتر بوومی شوهری را     یو هوه قابل  هسوتند شهر  بوم ةهاربری از معیارهای اصلی شاهل

 سوازی  مودل »تحوت عنووان   ای   ر مقالوه ( 1396) شناپورخبواز و همکوار   توانند  اشوته باشوند.   می

 بواهلی  Fuzzy AHP وAHP  گیوری تعواملی   ت میمهای  شهری با استفا ه از مدل ةاهولوژیک توسع

  روش ا  نتووایج نشووان .نوودبووه مطالعووه و بررسووی پر اخت «شووهر هوور ( ةمووور ی: حاشووی ةمطالعوو)

سرزمین را بوا  گیری چندمعیاره بهترین روش ارزیابی است هه عمل ارزیابی توان اهولوژیک  ت میم

، تبیین اصول»با عنوان ای   ر مقاله( 1399) شپور و همکاران جمعه هند. می سازی مدل قت بیشتری 

تحلیلوی   و با رویکر  توصیفی («مور ی: شهر بجنور  ةمطالع) رویکر  اهولوژیکهای  و مؤلفه ،ابعا 
                                                                                                                                                       
1. Bibri 
2. Binbin Yu 
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بهبو  وضعیت های    مؤلفها  نتایج نشان .ندشهراهولوژیک پر اختهای  و اهتشافی به شناسایی مؤلفه

 و ،پواک  عمومی و انورژی  ونقل حملگیری از  بهره، هوشمندسازی شهری، زباله و فاضظ  پسماند

 ند.ر ر  ستیابی به شهراهولوژیک  ا تدوین قوانین جامع نقش مهمی

 اخلوی بیشوتر بوه     ةگرفت توان گفت مطالعات انجام می گرفته مطالعاتی صورت ةبا توجه به پیشین

وجوه   ،بنوابراین  .انود  شهراهولوژیک پر اختههای  ابعا  و مؤلفه و سی مبانی نتری یا تبیین اصولبرر

موؤثر  ر  سوتیابی بوه     بومی تعیین عواملتمایز اصلی پژوهش حاضر این است هه هدف اصلی آن 

هه توأمان از  و رویکر   نتراز آن  ،شناسی نیز و از جهت روش است رچه شهر شهراهولوژیک  ر 

 عوامل موؤثر بوومی جهوت  سوتیابی بوه     جهت شناسایی  با استراتژی اهتشافی متوالی یهمّ ی وهیف

 است.  ارای تازگی و نوآوری، هند می شهراهولوژیک استفا ه

 پژوهشمبانی نظری 

تمایل به  اشتن زندگی هماهنگ با طبیعوت موضووع جدیودی  ر تواریخ بشور نیسوت. فظسوفه و        

 اند به این موضوع توجه  اشته ،شرقیهای  تمدن  ر سربی همهای  هم  ر تمدن، متفکران گذشته نیز

(Wong & Yuen 2011: 2  مفهووم شوهربوم .)   مشوخص  ار  و عمیقواب بوا تواریخ      ةگور ی تاریخچو

طبیعوت و شهرنشوینی مودرن و     ةگره خور ه است و  ر ارتباط با رابطو  19ریزی شهری قرن  برنامه

 محیطی وجو   اشوته  اجتماعی و زیستو  لحاظ اقت ا یهه  ر مور  مناطو شهری از هایی  نگرانی

 ر سوال   ،اولین بار ریچار  رجیستررا شهراهولوژیک  ة(. واژCaprotti 2014: 14) مطرح شده است

نتران  ر  پر ازان و صاحب ترین نتریه یکی از بزرگ  ر مقام ،به هار گرفت. ریچار  رجیستر ،1987

هنود   موی  شهراهولوژیک را شهری خو اتکا تعریف، ی شهریریز طراحی اهولوژیکی و برنامه ةزمین

هاهش آلو گی و پسماند هموراه اسوت.  ر    و آ و  بر اری از منابعی مانند انرژی  حداقل بهرهبا  هه

اموا بوه طوور     .شهر وجو  نودار   از بومای  شده توان گفت هیچ تعریف واحد پذیرفته می حال حاضر

از  و ،از نتر اجتماعی برابری  اشوته باشود  ، ت سازگار باشدشهر باید با محیط زیس خظصه یک بوم

روی بوه   (. مفهووم شوهراهولوژیک  Tang 2011: 15) آ  و تولید سوذا خو هفوا باشود   و  نتر انرژی

فورم  ، بر این اساس شهر فشر ه. و زباله متمرهز است ،سذا، آ ، انرژیهای  حداقل رساندن ورو ی

 ةاولویوت  ا ن بوه توسوع   ، ر و ظرفیوت تولیود سوذا   حفاظت از مناطو طبیعوی شوه  ، شهری مختلط
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محیطوی بورای مودیریت     زیستهای  گستر ه از فناوری ةاستفا ، عمومی ونقل حملبرتر های  سیستم

و  ،ایجا  اشوتغال ، ریزی عملکر  حداهثر اقت ا ی برای شهر همراه برنامه، انرژی و موا  زائدو  آ 

 :Gabareen 2006) آید می ی اهولوژیک به حسا مدیریت پایدار گر شگری از نکات مهم  ر طراح

و متموایز از   ،مجوزا ، جدیود هوای   سوکونتگاه  :هنود  می شهر را چنین تعریف (.  ولت انگلیس بوم40

سطح اسوتاندار    شهراهولوژیک هه استبر آن وایت  .را نی آر(. Joos 2011: 27) شهرهای موجو 

بیولووژیکی هوه   های  اینکه باعث تخریب چرخهبدون  ،هند می قابل قبولی برای ساهنان خو  فراهم

گور ی و شوهر پایودار بهبوو       (. هودف نهوایی شوهربوم   White 2009: 45) وابسته به آن است شوو  

باشوگاه  شاید بتوان گفوت   (.Hald 2009: 45) وضعیت شهری و ایجا  شهرهای قابل سکونت است

تأثیرگوذارترین  از  4بهرنس  .ویلیام  و ،3یورگن رندرز، 2میدوز . نیس ال، 1میدوز .اچنالد روم و  و

پول   (.Tang 2010: 17) ریوزی شوهراهولوژیک هسوتند    ریزی شهری  ر تئوری برنامه محققان برنامه

 گرا را تعریف هر  و شهرساز ع ر حاضر را  رمانگری معرفوی  آل  اونتون شهرهای اهولوژیک ایده

مبتظ به سرطان ریه بنگر  و  ةهر زیستسرطانی های    هه باید به شهرهای مدرن به عنوان سلولره

خو  را مکمل  ةاو نتری. تدبیری بیندیشد هره زیست ةتا پیش از فراگیر شدن بیماری  ر تمامی پیکر

گرایانوه   پر ازی هه رویکور  عمول   نتریه ،(. هن یانگDownton 2009: 508)  اند می رجیستر ةنتری

گیور  و   موی  مختلوف بوه هوار   هوای    ر پوروژه  مفواهیم آن را  ، ر هنار تعریف شهراهولوژیک ، ار 

وی  اند و تأهیود   می ریزی آینده هند و آن را روش برنامه می ریزی جامع اهولوژیک را مطرح برنامه

(. Kibert 2016: 93) علم و تکنولوژی باید  ر هماهنگی هامل با محیط زیست باشند ن است ههآبر 

 شوهری متناسوب بوا طبیعوت اسوت      وایی خوو  رشهراهولوژیک  ر واقع پارا ایم جدیدی از حکم

(Deng et al. 2021: 62.) پایودار  و روی   ةتوان گفت رویکر  اهولوژیک و توسع می به  یگر سخن

  ر جهت  ستیابی بوه پایوداری اهولوژیوک توجوه     ابعا  شهرهمة و  ر این رویکر  به  اند یک سکه

شهرها باید به شوریک   21شهرهای قرن بر این اساس با توجه به مشکظت پدیدآمده برای  .شو  می

هوای   اسوت هوه  ر شوهرها مؤلفوه    آن مثبت طبیعت تبدیل شوند و  ستیابی به این هودف نیازمنود   
                                                                                                                                                       
1. Donald H. Meadows 
2. Dennis L. Meadows 

3. Jorgen Randers 

4. Willian D. Behrens 
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هالبودی و اقت وا ی  ر مجمووع یوک هول یکپارچوه را       و  اجتمواعی های  اهولوژیک  ر هنار مؤلفه

ل و هماهنگی بوین تموام   تعا و  د و  ستیابی به چنین سیستمی نیازمند وجو  سازگارینتشکیل  ه

 ة ر واقووع الگوووی شووهراهولوژیک بووه  نبووال ارائوو. عناصوور سوواختاری و هووارهر ی شووهری اسووت

 خاهی است. ةر بشر  ر هراازی عملی و ترمیمی برای حضور همیشگی و پایداند چشم

 پردازان شهراکولوژیک از دیدگاه نظریههای  شاخص .1ول دج

 منبع ها شاخص پرداز نظریه

ریچار  
 1یستررج

، پیا ه ونقل حمل ةشاخص بو ن شبک، بافت فشر ه و مرهزمحور، هاربری مختلط و اختظطی

، بر اشتن آسفالت از فضاهای عمومی، عمومی  ر تمامی نقاط شهر ونقل حمل  وچرخه و
، سازی ارگانیک و هشاورزی شهری باغ، گیاهی بومیهای  هاشت گونههای  استفا ه از شیوه

استفا ه از ، مجد  از موا  ةبازیافت و استفا ، بهینه از آ  ةاستفا ، سازی نفوذناپذیر هف

، احیای آ ا  و رسوم بومی، وجو  بازارهای محلی برای هشاورزان، تجدیدپذیرهای  انرژی

مسیرهای هاشت شهر و ، شهریهای  وجو  باغ، حفاظت از تنوع زیستی، حسن تعلو به مکان
 صنایع  ستی، موسیقی، فروش هتا ، ی هنریوجو  بازارهای خو اشتغال،  یوار سبز

Register 1987: 98; 
Register 2006: 12 

 2مارک روزلند

ایجا  ،  یده آسیبهای  محیط یاحیا، عمومی ونقل حمل وچرخه و ، پیا ه ونقل حملاولویت 

ترویج ، بازیافت ةتوسع، هنترل تولید آلو گی و پسماند، تقویت عدالت اجتماعی، مسکن شایسته

، با ی برای تولید برقهای  خورشیدی و آسیا های  استفا ه از خازن، زیستی سا ه ةوسعو ت

 بازیابی فضای سبز، هماهنگی با طبیعت، خو اتکایی محلی

Rosland 1997: 197; 
Rosland 2012: 44 

 3فیلین گافرون

 همکاران و

 ةوررشد شهر برای اسکان چندمنت، سنتی شهرهای هوچک و متوسطهای  احیای ارزش
های  با فضاها  ترهیبی از هاربری، هاربری مختلط ةتوسع، وجور و مناسب برای عابران پیا ه جمع

افزایش تراهم  ر مرهز و بازیابی مناظر طبیعی ، تحرک پایدار، عمومی مبتنی بر خیابان و مجاورت

 و هشاورزی  ر میان فضا

Gaffron et al. 2005: 
15 

 4پل  اونتون

احیای مجد  ، شده التیام بخشیدن به مناطو روستایی تخریب، شده آلو ههای  سازی زمین پاک

طبیعی آ  و موا   ةحفظ چرخ، ایجا  راهروهای سبز پوشش گیاهی بومی، پوشش گیاهی
ایجا  ذخایر حیات ، شهریهای  باغ، استفا ه از م الح ساختمانی محلی، بازیافت پسا ، مغذی

استفا ه از انرژی ، سیرموتوری ونقل حملفریح و روی و ت ایجا  شهرهای قابل پیا ه، وحش

مسکن  ةتهی، و خدمات سبزها  یفناور ةتوسع، هاهش م رف سوخت، خورشیدی و با ی

 پشتیبانی از هنر و صنایع  ستی، محلیهای  مرمت و نگهداری آثار و نشانه، قیمت ارزان

Downton 2009: 508-
519 

 

                                                                                                                                                       
1. Richard Register 

2. Mark Roseland 

3  . Philine Gaffron 

4. Paull F. Downton 
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 پردازان دیدگاه نظریههای شهراکولوژیک از  شاخص. 1جدول ادامة 

 منبع ها شاخص پرداز نظریه

 1ژیفینگ یانگ

ی فناور ةتوسع، باال وری بهرههاهش انتشار موا  و ، سیستم حمایت از انسان سالم و پایدار
نفوذ تمدن اهولوژیکی  ر ،  های باالی زندگیرهمک به استاندا ایجا  مشاسل جدید و، پیشرفته

، نتم اجتماعی و سازگاری با تغییرات محیطی، محیطی شهر امنیت زیست، تمامی سطوح جامعه
 گیری هم هربن جهت

Yang 2012: 6 

 2هن یانگ

شهر با  ةتطابو شاهل، شده اصظح ارتباطات عمو ی و افقی  ر فرم ساخته، اختظط هاربری
برقراری ارتباط ، عمومی ونقل حمل وچرخه و  ةاولویت بخشیدن به شبک، وهوا وضعیت آ 
جویی  صرفه، محیطی نمو  تبلیغات زیست، چندطبقههای  از  اخل تا بام  ر ساختماناهولوژی 

، زمین شهریهای  از میراث طبیعی و تنوع گونهاند حفاظت از چشم، اقت ا ی  ر محیط زیست
 حفظ جریان ما ه و انرژی، احیا و تقویت فضای سبز

Yeang 2009: 22-30; 
Kibert 2016: 92-93 

 .آر را نی
 3وایت

عدم تخریب ، ایجا  هیفیت محیط زیست سالم، سواری روی و  وچرخه تمایل به پیا هم
مین نیازها به صورت أت، به حداقل رساندن ضایعات، هاهش آلو گی، بیولوژیکهای  چرخه
ایجا  اقت ا  محلی ، گیری توانمندسازی جامعه از نتر مشارهت و ت میم، محلی
 عمومی ونقل حملگان به افزایش  سترسی آسان و رای، وجوش پرجنب

White 2002: 195-202; 
White 2001: 52 

 4الیاس بیبری
و جان 
 هروجستی

 ةسیستم زبال، مجد  موا  ةبازیافت و استفا ، جویی  ر آ  و انرژی صرفه، اقت ا  محلی مستقل
تضمین مسکن ، سواری عمومی و مبتنی بر  وچرخه ونقل حملسیستم ، از نتر هربن خنثی صفر

 پشتیبانی از هشاورزی شهری و محلی، مختلف اجتماعیهای   برای گروهمناسب 

Bibri & Krogstie 
2020: 5 

 مورد مطالعه ةمحدود

 ° 26 ʹ 45 ʺشهر  رچه از لحواظ موقعیوت  ر   .است رچهشهر  ُ این پژوهش ةمور  مطالع ةمحدو 

 1590این شوهر  ارتفاع متوسط  .طول شرقی واقع شده است 51 ° 33 20ʺی و یعرض جغرافیا 32

از  و اسوت  شوهر از توابوع اسوتان اصوفهان     یمینشهر شهرستان خچهار شهر یکی از  این .است متر

از  ،(13 ةمنطقو ) شوهر اصوفهان   ةاز طرف شرق به محودو  ، آبا  اصفهان نجف ةطرف شمال به جا 

روسوتاهای   هاز طرف سور  بو   و ،شهرستان فظورجان ةآهن و محدو  اتوبان ذو  هبطرف جنو  

یت این شهر بور اسواس سرشوماری عموومی نفووس و      عجم .شو  می آبا  محدو  یرانچی و جظلت

هکتار است و  805 آنمساحت  .بو ه استخانوار  15411 با نفر 47800 برابر با 1395مسکن سال 

باسات و اراضی هشاورزی باعث  وجو  و هند می رو  از سمت شرق این شهر عبور زاینده ةرو خان

                                                                                                                                                       
1. Zhifeng Yang 

2. Kan Yeang 

3. R. White Rodney 

4. Elias Bibre 
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فرم ابتدایی و تاریخی شهر  ر ارتباط تنگاتنگ با شرایط  شهر را برای آن تداعی هند. شده شکل باغ

و انهار ها  شهر به تبعیت از ما ی ونقل حمل ةشبکهای  به صورتی هه راسته ؛ک شکل گرفتهیاهولوژ

 براتوی ) انود  اخیر روستاهای اطوراف  ر آن ا سوام شوده   های  شکل گرفته است و به مرور طی سال

1387 :3). 

 
 پژوهش ةمنطق .1شکل 

 ها روش مواد و

 ،از لحاظ هدف هاربر ی، ی(مّی و هیفه) ترهیبیهای  این پژوهش از لحاظ پارا ایمی جزء پژوهش

تحلیلی و اهتشافی است. روش گر آوری اطظعات به صورت اسنا ی و  و از لحاظ ماهیت توصیفی

شناسوایی گوروه    .ان با روش  لفی بوو  ابزار پرسشنامه و م احبه با متخ   و و میدانی از طریو 
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اساس اشباع نتری انجام شد. ابتدا فهرستی از افرا ی هه قابلیوت   گلوله برفی و بر ةبه شیو خبرگان

هارشناسوان  ، شوهر اران ا وار مختلوف  ، شوورای شوهر   ی اشتند شامل اعضارا شرهت  ر م احبه 

بخوش   تهیه شد.  ر شد می شامل نفر را 30 و فعاالن محیط زیست هه ، رچه واحد شهرسازی شهر

شهراهولوژیک و میزان آموا گی شوهروندان جهوت    های  برای سنجش وضع موجو  شاخص، یهمّ

 1395سال شهر  رچه هستند هه  ر سوال   15شهروندان باالی  ،آماری ةجامع ایجا  شهراهولوژیک

سواس اصوول   ا سواخته بور   محقوو  ةابوزار پوژوهش پرسشونام   . نفر بوو ه اسوت   37367ها  تعدا  آن

بعود و   5این پرسشنامه  ر قالب  بو . نتایج روش هیفی و پر ازان شهراهولوژیک طبو  یدگاه نتریه

شود.  شوهر توزیوع    ةگان هفتگویه(  ر قالب طیف لیکرت بین شهروندان محظت ) زیرشاخص 73

بوا  ای  گیوری خوشوه   به روش نمونوه نفر  375 تعدا  ،فرمول هوهران طبو ،نمونهم حجبرای برآور  

روایوی پرسشونامه بوه صوورت صووری از      . انتخا  شدتوجه به سهم جمعیتی محظت شهر  رچه 

پایوایی   گیوری  انودازه تأیید شد و بورای   شهراهولوژیک ةفعاالن حوز و  انشگاهی نامتخ   طریو

 839/0هوا   هول گویوه  پرسشنامه از ضریب آلفای هرونباخ استفا ه شد. میزان آلفای هرونبواخ بورای   

برای سنجش مفهووم موور    ها  و قابلیت اعتما  گویهها  تباط و سازگاری  رونی شاخصاست هه ار

  هد. را نشان میپژوهش 

 مورد مطالعههای  بررسی میزان پایایی شاخص .2ول دج

 کلی ابعاد ردیف

زیرشاخص 

نتیجة شهراکولوژیک 

 کیفی() دلفی

زیرشاخص شهراکولوژیک 

 پردازان اساس دیدگاه نظریه بر

تعداد 

 ها گویه

آلفای 

 کرونباخ
 منبع شاخص

 محیطی زیست 1

 هی به هیفیت  اولویت

، فضای سبز شهریسرانة 

احیای محیط زیست 

وجو  منابع ، شده تخریب

 آبی  ر اهوسیستم پایدار

بهبو  وضعیت ، شهری

توجه ، پسماند و فاضظ 

به نز یکی طبیعت با 

 زیستگاه

هاهش ، هاهش آلو گی هوا

ی احیا، م رف انرژی و موا 

، شده محیط زیست تخریب

افزایش بازیافت و تفکیک 

نز یکی طبیعت با ، زباله

 زیستگاه انسانی
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al. 2021; Chen et al. 

2020 
؛ 1394 طبیبیان و همکاران

 1394 مرصوصی و همکاران
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 های مورد مطالعه . بررسی میزان پایایی شاخص2جدول ادامة 

 ابعاد کلی ردیف

زیرشاخص 

شهراکولوژیک نتیجة دلفی 

 )کیفی(

زیرشاخص شهراکولوژیک 

 پردازان بر اساس دیدگاه نظریه

تعداد 

 ها یهگو

آلفای 

 کرونباخ
 منبع شاخص

 هالبدی 2

گیری از تنوع و  بهره

توجه به ، اختظط هاربری

توجه ، عمومی ونقل حمل

عبور  وچرخه و شبکة به 

، مت ل و پیوستهپیا ة 

جلوگیری از تغییر هاربری 

 اراضی هشاورزی شهر

شبکة ، تنوع و اختظط هاربری

، پیا ه و  وچرخه ونقل حمل

اتومبیل و  هاهش وابستگی به

، عمومی ونقل حملاستفا ه از 

مسکن شایسته و  ةتهی

های  حفظ زمین، قیمت ارزان

 هشاورزی شهر

20 734/0 

Kibert 2016; White 

2002; white & Devuyst 

2001; lin 2016; Jabareen 

2006; Joss 2015; Ma 

2018; Kenworthy 2006 
؛ 1398 صابری و میرقائد

 1399 سجا زا ه و معتقد

 اقت ا ی 3

توجه به مشاسل سبز 

 توجه به اقت ا ، شهری

نان ) محلی و خو هفامحور

مح والت ، خانگی

، صنایع  ستی، هشاورزی

توجه به ، پولک و نبات(

 گر ی سطح شهر مراهز بوم

اقت ا  ، ایجا  مشاسل سبز

وجو  ، محلی و خو هفامحور

بازارهای محلی برای تولیدات 

پایداری ، محلی و هشاورزان

 گریگر ش

12 714/0 

Register 1987; Bibri & 

Krogstie 2020; Zhou & 

Williams 2013; Yang 

2012; Joss 2015; liu et al. 

2014 
 1397 فنی و همکاران

 مدیریتی 4

تهیه و تدوین قوانین جهت 

های  حفاظت از توانمندی

اهولوژیک شهر  ر شورای 

، رو  حریم زاینده) شهر

اراضی ، هوه شیری، ها ما ی

 هشاورزی و باسات(

تهیه و تدوین قوانین و مقررات 

ایجا  و تقویت ، اهولوژیک

، فضای سبز و باسات شهری

، فاضظ  ةتوجه به ت فی

 ITهوشمندسازی با 

13 769/0 

White 2002; Yang 2012; 

Sarkar 2016; Premalatha 

et al. 2013; Eryildiz & 

Xhexhe 2012; Register 

2006; Wang et al. 2020 
؛ 1397 فر و همکاران نتم

 1393 هریمی

 اجتماعی 5

سازی  آموزش و فرهنگ

ارزشمند شمر ن احترام به 

 طبیعت

حس تعلو مکانی به محل 

حداهثر  سترسی ، سکونت

، همگانی به امکانات شهری

ارزشمند شمر ن احترام به 

ایجا  عدالت و ، طبیعت

آموزش و ، اجتماعی ةسرمای

فرهنگ  ر جهت تولید  ةتوسع

جویی  ر  متر زباله و صرفهه

 م رف

15 738/0 
Devuyst et al. 2001; 

Gaffron et al. 2005; 

Rosland 2012 
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 مراحل پژوهش
از طریه  روش   شههراکولوژیک  مؤثر در دستیابی بهه بومی عوامل بندی  و اولویت تعیین گام اول:

 کیفی

جمواع  ر میوان هارشناسوان    هه برای خلو ایده و رسیدن به اهایی  یکی از روش :تشکیل پنل دلفی

و ها  رو  هه نیاز باشد ایده می این روش  ر موار ی به هارشو  روش  لفی است.  می خبره استفا ه

موور    واحد و ةیافته به یک نتیج  ر فرایندی ساخت یک موضوع ةافرا   ربار ةجداگانهای  قضاوت

هارشناسان و های  ندی  یدگاهب هدف این روش جمع .(9: 1385  وستی یلع) وفاق آنان تبدیل شو 

 نتر بر اساس  انش ضمنی خبرگان اسوت  وقایع مور  نتر و رسیدن به یک اتفاق ةمتخ  ان  ربار

چنوان هوه  سوتیابی بوه      اسوت؛ مهمی  ر  لفوی   ةنکت ناشناسایی متخ   .(302: 1391 حاجیانی)

ی  ر رابطه با انتخوا   موفقیت  لف، به عبارتی .هنندگان است وابسته به انتخا   قیو شرهت اهداف

 ر ایون پوژوهش شناسوایی گوروه      بر ایون اسواس   .(176: 1387 احمدی و همکاران) ستها نمونه

ابتدا فهرستی از افرا ی هه قابلیوت  اساس اشباع نتری انجام شد.  گلوله برفی و بر ةبه شیو خبرگان

هارشناسوان  ، لوف ا وار مختان شوهر ار ، شورای شوهر  یشامل اعضا و  اشتندرا شرهت  ر م احبه 

تهیه شود. پوس    شد می نفر را شامل 15هه  و فعاالن محیط زیست ، رچه اری واحد شهرسازی شهر

شوندگان ضمن  اشتن آگاهی و  م احبه .نفر  یگر نیز شناسایی شدند 15ها تعدا   از م احبه با آن

مسوائل   ةیوا  ر حووز   بو نود ریزی شهری اسلب ساهن شهر  رچه  مسائل برنامه ةتخ ص  ر حوز

 .(3جدول ) ند رچه فعالیت  اشت شهر

 منبع: نویسندگان() مشخصات گروه خبرگان .3جدول 

 تعداد گروه خبرگان ردیف

 10 علوم اجتماعی ساهن شهر  رچه ة انشجویان حوز مدرس  انشگاه و علمی و تئهی عضو 1

 10 لف شهر  رچهشهر اران ا وار مخت ،هارشناسان واحد شهرسازی شهر اری، شورای شهر یاعضا 2

 10 فعال محیط زیست ارشد مرتبط با علوم اجتماعی و فرهنگیان شهر  رچه با مدرک هارشناسی و هارشناسی 3

 

پاسخ تنتیم شد هه از آن به عنوان  و اولین پرسشنامه به صورت بدون ساختار یا باز :اولمرحلة 

بوه ایون    ؛اول  لفی طراحی شود  ةرحلم ةپرسشناماین اساس  بر .شو  می یا ها  استراتژی زایش ایده
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اهولوژیک صوورت گرفوت.   شهر رویکر  ةایدصورت هه  ر ابتدای پرسشنامه توضیح مخت ری از 

 االت بور ؤ. ایون سو  انجوام شود  ال اصلی پوژوهش  ؤاساس سه س برها  م احبه ر این مرحله فرایند 

 ةون سواختار مرحلو  بود  ة ر پایان پرسشنام االت اصلی و اهداف پژوهش تنتیم شده بو .ؤاساس س

شود ولوی    می هه به موضوع پژوهش مربوط را تک متخ  ان حاضر خواسته شد نکاتی اول از تک

 45 قیقوه و حوداهثر    25حوداقل  ها  مدت م احبه  ر فرایند م احبه به آن اشاره نشد مطرح هنند.

یودی مطورح   به بعد نکته و بحث جد 26این نکته الزم است هه طی م احبه از نفر  ذهر  قیقه بو .

 .متوقف شدها  م احبه 30گو با نفر و این اساس بعد از گفت بر .نشد

 منبع: نویسندگان() اول دلفی ةاالت اصلی در مرحلؤس .4جدول 

 االتؤس ردیف

 ند؟ا یک  رچه هدامژبومی شهراهولوهای  ترین ابعا  و شاخص به نتر شما مهم 1

2 
برای  ستیابی هایی  و محدو یتها  چه قابلیت، ژیک وجو   ار هه برای شهراهولوهایی  اساس ابعا  و شاخص بر

 به این رویکر   ر شهر  رچه وجو   ار ؟

3 
شهر  رچه جهت  ستیابی به این های  دینتوانم، هه برای شهراهولوژیک مد نتر استهایی  اساس شاخص بر

 رویکر  چیست؟
 

هدف اصلی از  .تنتیم شدای  یافتهساختار ةمشترک پرسشنامهای  بندی پاسخ با  سته: دوم ةمرحل

اول استخرا  شودند   ةهه  ر مرحل بو شاخ ی  50اصلی از بین های  این مرحله شناسایی شاخص

و مودیریتی تقسویم شودند و از     ،اجتمواعی ،  وا ی تاق، هالبودی ، محیطوی  بعد زیست 5و  ر قالب 

توا   «خیلی هوم »ت از قالب طیف لیکر را  رها  شوندگان خواسته شد میزان اهمیت شاخص م احبه

 .امتیاز هی هنند «خیلی زیا »

ال مطورح  ؤ ر قالب یک سو ای  ساختاریافته ةپرسشنام یگر   ر این مرحله یک بار: سوم ةمرحل

موؤثر  ر  سوتیابی بوه    عوامول بوومی   تورین   قبول بوه عنووان مهوم     ةشاخ ی هه  ر مرحل 15شد و 

 .لیکرت مور  پرسش قرار گرفت شهراهولوژیک شناسایی شده بو  یک بار  یگر از طریو طیف

 یبندی عوامل مؤثر در دستیابی به شهراکولوژیک از طری  روش کمّ تعیین و اولویت گام دوم:

مبنای مبانی نتری و نتوایج روش   شهراهولوژیک برهای   ر گام  وم برای شناسایی ابعا  و شاخص
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نتوایج  یودگاه    بررسی شوو   هدف از این هار این است هه .ساخته تنتیم شد محقو ة لفی پرسشنام

تا بتوان بر مبنوای آن  سنخیت  ار    یگر با ا راک شهروندان از شهراهولوژیک چقدر با یک گانرخب

ایون اسواس بوا     بور  .اخوت شهراهولوژیک پر  شناسایی و تعیین عوامل بومی مؤثر  ر  ستیابی بهبه 

، اقت وا ی ، هالبودی ، محیطوی  زیسوت  بعود  5گویوه  ر قالوب    73توجه به اهداف پوژوهش تعودا    

توجه به فرضیات پژوهش طراحی شد. بورای تودوین پرسشونامه از طیوف      و اجتماعی با ،مدیریتی

 بندی استفا ه شد. جهت طیفای  گزینه لیکرت پنج

 
 (منبع: نویسندگان) تحقیقهای  فلوچارت گام .2شکل 

 پژوهشهای  یافته
 (دلفی ةمصاحب) کیفیروش های  یافته

به صورت  قیو ها  م احبهاول  ةبدون ساختار مرحل ةمطالعه و بررسی پرسشنامس از پ :اول ةمرحل

بوومی  هوای   فرایند هدگذاری انجام گرفت و  ر نهایت شواخص  بازبینی شد و و جزء مطالعه به جزء

و  ،مودیریتی ، اقت وا ی ، هالبودی ، محیطوی  بعود زیسوت   5شاخص  ر  50شهراهولوژیک  ر قالب 

 .(5 جدول) نداجتماعی شناسایی شد
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 دلفی ةاول پرسشنام ةاساس مرحل بومی شهراکولوژیک درچه برهای  بندی ابعاد و شاخص طبقه .5جدول 

 شاخص ردیف شاخص کد بعد

ت
زیس

 
محیطی
 

 تعدا  اجرای بام سبز 9 هیفیت هوای شهر 1
 جلوگیری از انتشار آلو گی هوا 10 چگونگی  سترسی به آ  آشامیدنی سالم 2
 ها رو  و ما ی زاینده ةشد احیای محیط زیست تخریب 11 شده هسهم فاضظ  ت فی 3
 موا  سذایی() وضعیت م رف موا  12 فضای سبز شهری ة هی به سران اولویت 4
 توجه به حضور و تقارن طبیعت با زیستگاه انسانی 13 منابع آبی  ر اهوسیستم شهریوجو   5
 گاز(، برق، آ ) م رف انرژییزان م 14 هشاورزی شهر به هل اراضیهای  نسبت زمین 6
 تجدیدپذیرهای  هارگیری انرژی هچگونگی ب 15 بهبو  وضعیت پسماند زباله و فاضظ  7
 محیطی و هشاورزیهای  توجه به ظرفیت 16 وضعیت ات ال به فاضظ  شهری 8
 ایجا  همربندی شهرتوجه به  17

هالبدی
 

18 
 بافت فرسو ه و  رگیری از تنوع و اختظط هاربری  بهره

 بایراراضی 
  سترسی مناسب به محل هار و فعالیت 25

 توجه به اصظح معابر شهری 26 شهر ة رصد بافت فرسو  19
 همربندی برای شهرجا ة احداث  27  رصد مسکن با وام 20

 28 توجه به اصظح طرح ترافیک شهر 21
حفظ اراضی هشاورزی  ر جهت تقویت گر شگری 

 گر ی بوم
 با طراحی اهولوژیک سترسی به مساهن  29 سواری  وچرخه رهای پیا ه ویتوجه به مس 22
 جلوگیری از تغییر هاربری اراضی شهری 30 اتوبوس و تاهسی() عمومی ونقل حملتوجه به  23
 توجه به فشر گی بافت شهری 31 عمومی شهریهای  هاربری ةتوزیع عا الن 24

 ا ی
اقت

 

32 
، پاکهای  اشتغال  ر انرژی) بزمشاسل س به توجه

 بازیافت و پسماند(
 هبوترهای  گر ی و بر  توجه به مراهز بوم 35

33 
، نان خانگی) هفامحور توجه به اقت ا  محلی و خو
 ..(. و ،صنایع  ستی

 توجه به ارزش اقت ا ی محیط زیست شهری 36

 37 بندی هشاورزی صنایع بسته ةهارخان ایجا  34
محلی و سنتی  ر هریدورهای های  گزاری بازارچهرب

 زیستی

اجتماعی
 41 ارزشمند شمر ن احترام به طبیعت 38 

آموزش فرهنگ  ةبرگزارشدهای  تعدا   وره
 محیطی زیست

 محیطی بخشی به عواقب مشکظت زیست آگاهی 42 حس تعلو مکانی 39
 موجو   ر شهرمحیطی  زیستهای  NGO تعدا  43 العمر و باسوا ی توجه به آموزش ما ام 40

مدیریتی
 

44 
توسط تهیه و تدوین قوانین و مقررات اهولوژیک 

 مدیریت شهری
 استفا ه از تکنولوژی نوین  ر آبیاری فضای سبز شهری 48

 توجه به حفظ باسات و اراضی سبز شهری IT 49هوشمندسازی از طریو  45

46 
های  اهولوژیک به جای سیاستهای  سیاست به توجه

 هالبدی
 ری فاضظ  و پسماند شهریوآ سیستم جمع ةتوسع 50

 تقویت استفا ه از آ  خاهستری توجه به سیاست 47
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شاخ ی اسوت هوه  ر    50اصلی از بین های  این مرحله شناسایی شاخص هدف از :دوم ةمرحل

یاز و انحراف معیار میانگین امتها  آوری پرسشنامه بعد از جمعبنابراین  .اند قبل شناسایی شده ةمرحل

 50/4بوا امتیواز    4 ةشماربیشترین اهمیت مربوط به شاخص  .محاسبه شدها  از این شاخص یکهر 

هوه  ارای  هایی  این اساس شاخص بر است. 12/2 با امتیاز 36و همترین اهمیت مربوط به شاخص 

ند هوه از  یودگاه   شاخص هست 15 باالترین مقدار میانگین و همترین مقدار انحراف از معیار هستند

 .ندا نقش  ارای بیشترین مور  بررسی ةلئخبرگان جهت  ستیابی به شهراهولوژیک  ر مس

بوه عنووان    قبول  ةهوه  ر مرحلو   را یشاخ و  15: هدف از این مرحله این است هه سوم ةمرحل

بنودی   اساس اهمیت رتبه اهولوژیک  رچه شناسایی شده بو ند برربومی شههای  ترین شاخص مهم

میزان اهمیت هر یک   یگر از طریو طیف لیکرت بار سوم ةمرحل ةاین اساس  ر پرسشنام بر .هنیم

اسواس   محاسبه شد و بور  ابگرفت و میانگین امتیاز هر شاخص مجد  ال قرارؤمور  سها  از شاخص

 بندی شدند. گروه رتبه 10 ر ها  آن شاخص

 سوم دلفی ةنتایج مرحل .6جدول 

 شاخص کد
 میانگین

 امتیاز
 هرتب

 1 50/4 فضای سبز شهری ةسرانهیفیت  هی به  اولویت 1

 2 35/4 اراضی بایر شهر  ر بافت فرسو ه وگیری از تنوع و اختظط هاربری  بهره 2

 2 35/4 سنتی  ر هریدورهای زیستی محلی وهای  برگزاری بازارچه 3

 3 32/4 رو  زاینده ةشد احیای محیط زیست تخریب 4
 3 32/4 اهوسیستم شهری وجو  منابع آبی  ر 5

 4 12/4 بهبو  وضعیت پسماند زباله و فاضظ  6

 5 11/4 بازیافت و پسماند(، پاکهای  اشتغال  ر انرژی) توجه به مشاسل سبز 7

 6 08/4 ..(. و ،صنایع  ستی، نان خانگی) توجه به اقت ا  محلی و خو هفامحور 8
 6 08/4 پیوستهمت ل و  ةرو و  وچرخ توجه به مسیرهای پیا ه 9

 7 92/3 توجه به نز یکی طبیعت با زیستگاه انسانی 10

 8 90/3 عمومی ونقل حملتوجه به  11
 8 90/3 سطح شهر  رگر ی  توجه به بوم 12

 9 84/3 ای شهر و مدیریت شهریرتوسط شو تدوین قوانین اهولوژیک تهیه و 13

 9 84/3 شهر جلوگیری از تغییر هاربری اراضی هشاورزی 14

 10 75/3 ارزشمند شمر ن احترام به طبیعت 15
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 ر  ستیابی بوه   و عوامل مؤثرها  ترین شاخص مهم، ( لفی ةم احب) هیفی بر اساس نتایج روش

بعود    ا  نتوایج نشوان   .میوانگین بررسوی شود   جموع   شهراهولوژیک  رچوه بوا اسوتفا ه از آزموون    

احیای محیط زیست ، ضای سبز شهریف ة هی به هیفیت سران اولویت های با شاخصمحیطی  زیست

و ، بهبو  وضعیت پسماند و فاضظ  ،وجو  منابع آبی  ر اهوسیستم شهری، رو  زاینده ةشد تخریب

( را بوین  22/4) ( و باالترین میانگین5) باالترین فراوانی توجه به نز یکی طبیعت با زیستگاه انسانی

برگوزاری   هوای  بوا شواخص   ا ی تعد اقپس از آن ب .به خو  اخت اص  ا ه استها   یگر شاخص

توجه بوه اقت وا    ، توجه به مشاسل سبز شهری، محلی و سنتی  ر هریدورهای زیستیهای  بازارچه

بعود   . وم قرار  ار  ة ر رتب 11/4 و میانگین 4 فراوانی باگر ی  توجه به مراهز بومو ، خو هفامحور

، ری  ر بافت فرسو ه و اراضی بوایر شوهر  گیری از تنوع و اختظط هارب بهره های هالبدی با شاخص

جلوگیری از و ، مت ل و پیوسته ةرو و  وچرخ توجه به مسیرهای پیا ه، عمومی ونقل حملتوجه به 

گرفته اسوت و   سوم قرار ة ر رتب 04/4 و میانگین 4 فراوانی باتغییر هاربری اراضی هشاورزی شهر 

 .(6 جدول) اند عدی قرار گرفتهبهای  ابعا  مدیریتی و اجتماعی به ترتیب  ر رتبه

 پرسشنامه() یکمّروش های  یافته

مبنای مبانی نتوری   بر عوامل بومی مؤثر  ر  ستیابی به شهراهولوژیکبرای شناسایی   ر این مرحله

بررسوی  هدف این است هه  .ساخته تنتیم شد محقو ةپرسشنام ( لفی ةم احب) هیفیو نتایج روش 

و  سونخیت  ار    یگر ا راک شهروندان از شهراهولوژیک چقدر با یکبا  خبرگاننتایج  یدگاه  شو 

 ر ایون مرحلوه از آزموون     .میزان آما گی شهروندان جهت ایجا  شهراهولوژیک به چه میزان است

 و آزمون پیرسون استفا ه شد. ،آزمون رگرسیون خطی، جمع میانگین

شهر به  ةگان هفتاس محظت بر اس رچه میانگین وضع موجو  هر یک از ابعا  شهراهولوژیک 

 هود میوانگین وضوع موجوو       می بررسی ابعا  نشان .آور ه شده است  7 ر جدول شماره  تفکیک

 75/2به صورتی هه میانگین هل شهر یست؛ باالتر ن 3یک از محظت شهر از میزان مور  آزمون  هیچ

احمودآبا   ر   ةنوین محلو  همچ. ( از ایون میوزان بواالتر قورار  ار     77/2)  رچوه  ةو تنها محلو است 

( باالترین میزان را به خو  اخت اص  ا ه 76/2) ( و هالبدی61/3) محیطی بعد زیستهای  شاخص

( بواالترین میوزان را بوه    45/2) مودیریتی  ( و58/2) بعد اقت ا یهای   ینان  ر شاخص ةمحل .است
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الترین میوزان را بوه   ( بوا 90/2) اجتماعی بعدهای   رچه  ر شاخص ةو محل .اند خو  اخت اص  ا ه

توان گفت بوین محوظت شوهر  رچوه از لحواظ       می بنابراین .(7 جدول) اخت اص  ا ه است خو 

 ر هوا   اینکه  ر بعضی شواخص رسم  به اری وجو  ندار  و معناشهراهولوژیک تفاوت های  شاخص

هوای   بین محظت مختلف شهر از لحاظ شواخص  ، ر هل ،وجو   ار هایی  محظت مختلف تفاوت

شوهراهولوژیک   ةتوان با یک مدل مشخص به توسع می شهراهولوژیک همگونی نسبی وجو   ار  و

  ست یافت.

 حسب جمع میانگین جدول توافقی ابعاد شهراکولوژیک درچه در محالت شهر بر .7جدول 

ف
ردی

ت 
محال

 

 اجتماعی مدیریتی اقتصادی کالبدی محیطی زیست

میانگین کل
ف معیارکل 

انحرا
 

ب
میانگ رت
ین

ف معیار 
انحرا

 

میانگین
ف معیار 

انحرا
 

میانگین
ف معیار 

انحرا
 

میانگین
ف معیار 

انحرا
 

میانگین
ف معیار 

انحرا
 

 61/3 احمدآبا  1
482/

0 
76/2 31/0 15/2 38/0 25/2 49/0 53/2 65/0 66/2 13/0 3 

 2 37/0 73/2 72/0 61/2 64/0 45/2 51/0 58/2 51/0 75/2 61/0 29/3  ینان 2

 5 42/0 64/2 83/0 3/2 68/0 35/2 62/0 44/2 39/0 49/2 43/0 6/3 انوالش 3

 6 42/0 50/2 60/0 48/2 74/0 19/2 63/0 5/2 43/0 33/2 54/0 23/3 فو ان 4

 4 41/0 65/2 86/0 7/2 63/0 25/2 63/0 32/2 47/0 51/2 44/0 43/3 آبا  اسظم 5

6 
آ شمس

 با 
6/3 58/0 47/2 63/0 31/2 60/0 33/2 83/0 57/2 80/0 66/2 55/0 3 

 1 37/0 77/2 62/0 90/2 63/0 42/2 56/0 5/2 41/0 69/2 45/0 34/3  رچه 7

 - 38/0 75/2 71/0 73/2 64/0 39/2 57/0 90/2 41/0 80/2 49/0 40/3 هل 

 

شهراهولوژیک( از آزمون رگرسویون  ) تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابستهتعیین برای 

توری از شودت و میوزان توأثیرات      ( فهوم  قیوو  8 جودول ) ها یافته ش اینتر استفا ه شد.خطی به رو

 از میوان پونج بعود    ، هود  موی  نتایج نشان .آور  می شهراهولوژیک  رچه فراهم مستقل بری متغیرها

 وابسووته محیطووی بووه بهتوورین وجووه تغییوورات متغیوور  ابعووا  اقت ووا ی و زیسووت ،شووهراهولوژیک

( این  و متغیر بوه  Beta) استاندار  بدین صورت هه ضریب تأثیر .هنند می شهراهولوژیک( را تبیین)
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سواز    می آشکار شهراهولوژیک ةتوسع هه ضمن تأثیرگذاری مثبت بر است 345/0 و 349/0ترتیب 

 این  و بعد تأهید بیشتری شو .های  هه جهت  ستیابی به شهراهولوژیک باید بر شاخص

 Enter جدول رگرسیون خطی به روش .8جدول 

 Tمقدار  داریمعناسطح 
ضریب رگرسیون 

 Betaاستاندارد 

ضریب رگرسیون 

 Bغیراستاندارد
 متغیر

 مقدار ثابت 66/6 - - 000/1

 محیطی بعد زیست 2 345/0 17/17 000/0

 بعد هالبدی 2 280/0 37/14 000/0

 بعد اقت ا ی 2 349/0 16/15 000/0

 بعد مدیریتی 2 294/0 76/15 000/0

 بعد اجتماعی 2 329/0 83/15 000/0

 

 ،(8 جودول ) و نتایج رگرسیون خطوی  (6 جدول) تحلیل بخش  لفی نتایجبه  با توجه ،بنابراین

محیطوی و اقت وا ی بهتورین     ابعوا  زیسوت   ی(مّو ی و هیفو ه) چون  ر هور  و روش  گفتتوان  می

شوهراهولوژیک   ابی بوه ی سوت این  و بعد باید  ر اولویت نخست های  شاخص اند وضعیت را  اشته

 . رچه باشند

به عنوان متغیر وابسوته(  ) ارتباط آماری شاخص شهراهولوژیک پیرسون با استفا ه از این آزمون

میزان همبستگی   ا  نتایج نشان .سی شدربر به عنوان متغیر مستقل() وندانرو سطح تح یظت شه

از لحواظ شودت    و متغیور مثبوت   به لحاظ آماری معنا ار و ارتباط  و 585/0این  و متغیر با مقدار 

؛ بدین معنی هه هر چه سوطح تح ویظت شوهروندان بواالتر باشود میوزان       است رابطه  ر حد قوی

و بوالعکس بوا هواهش میوزان سووا        اسوت  شوهراهولوژیک بیشوتر   ةپروژاجرای آما گی آنان برای 

از آنجوا   ابراینبن .(9جدول ) شهراهولوژیک همتر است ةها برای اجرای پروژ آما گی آن شهروندان

 هه جهت  ستیابی به شهراهولوژیک وضعیت اجتماعی و مشارهت شوهروندان نقوش بسوزایی  ار    

مشوارهت فعوال قشور     شوهراهولوژیک  رچوه بایود از    اجورای گذاران  ر  استیمدیران شهری و س

 جامعه استفا ه هنند. عهر ه جهت اقدام و اقنا تح یل
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 شهراکولوژیک ةبرای اجرای پروژآمادگی  ت شهروندان ومیزان تحصیال بین ارتباط بررسی. 9جدول 

 شهراهولوژیک

 585/0 ** همبستگی پیرسون

 000/0  اریامعنسطح 

 375 تعدا 

 نتیجهبندی و  جمع

 موور ی: شوهر   ةمطالعو ) مؤثر  ر  ستیابی به شوهراهولوژیک  بومی تعیین عوامل ر این پژوهش به 

 و محیطی   زیستابعاهای  شاخص   ا نشان ( لفی ةحبم ا) هیفی نتایج روش پر اخته شد.  رچه(

 ی نیز نشاننتایج روش همّ .ریزی مدیران شهری قرار بگیر  برنامه نخست اولویت باید  ر ا ی تاق

 محیطی به بهترین وجوه تغییورات متغیور      از میان پنج بعد شهراهولوژیک ابعا  اقت ا ی و زیستا 

 آشکار شهراهولوژیک ةتوسع ضمن تأثیرگذاری مثبت بر و ننده می شهراهولوژیک( را تبیین) وابسته

 این  و بعد تأهید بیشتری شوو . های  د هه جهت  ستیابی به شهراهولوژیک باید بر شاخصنساز می

شهراهولوژیک همگونی نسبی وجو   ار  های  بین محظت مختلف شهر از لحاظ شاخصهمچنین 

بور اسواس همبسوتگی    و  لوژیک  سوت یافوت  شوهراهو  ةتوان با یک مدل مشخص به توسوع  می و

 ةآموا گی بیشوتری بورای اجورای پوروژ      انود  پیرسون شهروندانی هوه سوطح سووا  بواالتری  اشوته     

بستر اجتماعی جهوت امکوان ایجوا  شوهراهولوژیک     .  ر نتیجه اند شهراهولوژیک از خو  نشان  ا ه

 اجرایگذاران  ر  یاستو مدیران شهری و س هر ه  ر این شهر باالست خ وص  ر قشر تح یل هب

جامعوه اسوتفا ه    عهر ه جهت اقدام و اقنوا  شهراهولوژیک  رچه باید از مشارهت فعال قشر تح یل

محیطوی و اقت وا ی    ابعوا  زیسوت   ی(هیفی و همّو ) توان گفت چون  ر هر  و روش می پسهنند. 

ان و مودیران  اصلی هارشناسو  ة سدسه و مسئلاین  و بعد های  شاخص اند بهترین وضعیت را  اشته

و عوامل بومی ها  بر این اساس شاخص است. شهری برای تحقو رویکر  اهولوژیک  ر شهر  رچه

و  آتی شهر  رچوه باشود   ةریزی توسع گیری و برنامه تواند راهبر  اصلی برای ت میم می مور  بحث

ه رویکور   قالوب سو   باید  ر عملیاتیهای  و برنامه یابی به شهراهولوژیک  رچه اقدامات برای  ست

 همچنوین بوه نتور    .و جلب مشارهت مر م موور  توجوه قورار بگیور      ،آموزش ،بازسازی، حفاظتی

خ ووص   مرتبط با رویکر  شهراهولوژیک  ر شوهر موور  مطالعوه بوه    های  نیاز به پژوهشرسد  می
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 ر ا اموه   .اصلی مور  نتر گروه خبرگان و  یدگاه شوهروندان ضوروری اسوت   های  تأهید بر راهبر 

 :شو  می آتی به منتور تکمیل و ارتقای نتایج پژوهش حاضر ارائههای  برای پژوهش هاییا پیشنه

 ؛محیطی و اقت ا ی رویکر  شهراهولوژیک  ر شهر  رچه بررسی آثار زیستو 

 ؛تعیین نقش حکمروایی خو  شهری  ر  ستیابی به رویکر  شهراهولوژیک  ر شهر  رچهو 

 . ر تحقو الگوی بومی شهراهولوژیک  رچه بررسی میزان نقش مشارهت شهروندانو 
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 .274 و 253 ص، 2 ش، 12  ، آمایش سرزمین، «هشاورزی با رویکر  آمایش سرزمینهای  هاربری

اهولوژیکی منتر شهری با های  طراحی محیطی زیرساخت» .(1393) مثنوی ضاطاهره؛ محمدر، هوخایی

 ةمطالعو ) ( به منتور افزایش هیفیت زندگی شوهری AWOP) استفا ه از اصل پیوستگی با انشعابات

 .572 و 559 ص، شناسی محیط ،«شهر تهران( 2 ةمنطق مور ی:

تجربیات اخیر جهوان و جایگواه آن  ر   ) شهری ةریزی راهبر ی توسع برنامه .(1397) جوا ، زا ه مهدی

 .شهر آرمان تهران،، 5 چ، ایران(

منواطو  هوای   ارزیوابی پتانسویل  » .(1394) زا ه علیصوفر  اسوماعیل  ؛زا ه حسین ربا  ؛نفیسه، مرصوصی

پوژوهش و  ، («موور  مطالعوه: منواطو شوهر اصوفهان      ةنمونو )شوهر   الگوی بوم ةشهری جهت توسع
 .174و  157 ص، 21ش ، ریزی شهری برنامه
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