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 چکیده 
ریزی و ای برنامه  رویکردهچنین شرایطی اتخا سالمت ساکنان دارای نقشی تعیین کننده است. در در شهری هایوضعیت محیط

 طریق از عه پایدارسالم با توجه به توس معیارهای شهر گیریطراحی محیط برای ارتقا سالمت شهروندان ضروری است. بکار

 هایر شود. شاخصمنج شهروندان عمومی سالمت ارتقای به تواندمی مسکونی نواحی و شهری فضاهای کیفیت ارتقا و طراحی

کیفیت محیط زیست و دسترسی ، مشارکت اجتماعی، محیطی همچون احساس ایمنی و امنیتو زیستقتصادی ا، اجتماعی متعدد

وش ی بوده و رتوانند از عوامل تاثیرگذار بر سالمت و کیفیت زندگی افراد باشند. این پژوهش کاربردبه امکانات و خدمات می

یه و تحلیل اسنادی و میدانی و برای تجز، کتابخانه ای هایروشحلیلی است و در جمع آوری اطالعات از ت -تحقیق نیز توصیفی

ریق جدول تمامی ساکنان شهر کرمان هستند که از ط، استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق WASPASمدل داده ها از 

دار و شهر توسعه پای دهد که در تمامی ابعاد سه گانهنفر در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل نشان می 384حجم نمونه ، مورگان

ت وضعی، 2قه منط، انکرمان با استانداردها فاصله دارد ولی از لحاظ وضعیت فعلی شاخص ها در مناطق چهارگانه شهر کرم، سالم

ارد ری قرار دایط بهتگرچه در شراسط مناسب و ایده آل نیست ولی نسبت به بقیه مناطق در شر، بهتری نسبت به دیگر مناطق دارد

ر بسیار نزدیکی به یکدیگر آما 3و 1مناطق ، به ترتیب در مکان های بعدی قرار دارند که البته در بیشتر شاخص ها 4و  3، 1و مناطق

 در تمامی ابعاد در پایین ترین سطح قرار دارد. 4داشتند ولی منطقه 

 شهر کرمان،  WASPASمدل ، توسعه پايدار، شهر سالم، کلیدواژگان : برنامه ريزی فضايی
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 مقدمه

به واسطه ی ، در ابتدا انسان در میان طبیعت و جزیی از آن بود و پس از اینکه توانست برای خود مسکنی تهیه کند

حصاری میان خود و طبیعت ایجاد کرد. این حصار تا آنجا پیش رفت که مسکن اولیه تبدیل به ، معماری و شهرسازی

، (. شهرنشینی لجام گسیخته1395:1، طبیعت بیشتر گردید)داریوش کالنشهرها شد و روز به روز فاصله مکانی او از

آلودگی هوا و افزایش ، های غیررسمیو سکونت فقر، بیکاری، محیطیهای زیستمشکالت گسترده ای مانند: آلودگی

 .(Guo and Kurauchi,2012: 183)ترافیز را برای انسان امروزی به ارمغان آورده است 

ظرفیت های اکولو یکی و توانایی اکوسیستم های ، در دهه های گذشته، رنامه و بی قواره شهرهاتوسعه کالبدی بدون ب

تخریب ، خاک، آب، طبیعی را محدود ساخته است و اثرات زیانباری بر محیط زیست وارد آورده که آلودگی هوا

مقوله توسعه پایدار ، مخرب محیط طبیعی پیرامون شهر و غیره از  پیامدهای آن بوده است. در پی این توسعه های

توسعه پایدار شهری و شهرهای پایدار می باشد که به مهمترین محور فراروی ، مطرم شده  که یکی از مقو ت آن

ناشی از اهمیت این مساله در ، به گونه ای که اطالق عنوان قرن محیط زیست، تبدیل شده است 21بشریت در قرن 

، شهرها با سرعت زیادی به زمین های اطراف خود گسترش یافته اند، شتهسال گذ 50ابعاد جهانی است. در طی 

بزرگراه ها و سیستم های حمل و نقل پشت سر هم ساخته شده اند تا این رشد فیزیکی را پشتیبانی کنند. مزارع 

موارد رشد در بسیاری ، باارزش بلعیده شده و وابستگی به ماشین افزایش یافته است. مساله نگران کننده تر اینکه

بویژه شهرهای جهان سوم که ، شهری از یز اصول قانونمند پیروی نکرده و بیشتر زاغه نشینی را دامن زده است

 بیشترین فقیر را در خود جای داده اند.

 بیان مساله

مواجه  یطیمح ستیبه لحاظ ز ینامناسب طیدر حال توسعه با شرا یکالن شهرها در کشورها ژهیشهرها به و هیکل

(. 61: 1390، زاده نیباشند)ام یآب و خاک م یآلودگ، ینبود سرزندگ، هوا یهمه آنان؛ آلودگ یژگیو نیند. مهم ترهست

 بیتخر، یطیمحستیز یهایآلودگ، سوم هانج یبزرگ در کشورها یشهرها ژهیشهرها بو ختهیگسترش لجام گس

رو به  نی(. از اRoy, 2014: 3ده است )را موجب ش، یررسمیغ یهایو سکونتگاهها فقر، یکاریب، گسترده یها

جهت  یشنهادیپ، در اروپا یسازمان بهداشت جهان یادفتر منطقه 1986سال  لیدر اوا، ییهادهیپد نیدنبال ظهور چن

پرو ه ، گرفتیپرو ه که تنها شش شهر را در بر م نیبا هدف بهبود سطح بهداشت ارائه داد. ا چزکو یاپرو ه یاجرا

بود. پس از  زیآم تیموفق اریبس، پرو ه ها یحاصل از اجرا جی(. نتاDooris, 2016: 365ام گرفت)سالم ن یشهرها

جهان شروع  یشهرها یو سپس در برخ ااز قاره اروپ یشتریب یدر شهرها نینو یآن پرو ه شهر سالم به عنوان راهکار

 (.Tsouros, 2015: 133به کار کرد )

گذارد. اثر می عتیو طب ستیز طیمح، پسماندهایی است که بر زندگی انسانمهمترین تولیدکننده آلودگی و  شهرها

، ییو اجرا یتیریاز لحاظ مد، ادیز یو گستردگ یپراکنش شهر لیکرمان است که به دلکالنشهر ، شهرها نیاز ا یکی

 شهر هیرو یش بگستر لیبدل، نینگرفته است. همچن شیپسالم در و شهر داریجهت حصول به  توسعه پا یبرنامه مناسب

 یطیمح ستیکرمان با مسائل و مشکالت  ز یشهر طیمح، تیریمد ییو ضعف و عدم کارا ریاخ یهاکرمان در دهه

 یهاشاخص، روند نیاست و با ا شیدر آن رو به افزا رهیو غ یاقتصاد، یبهداشت، یاجتماع یهایمواجه شده و نابرابر

.  با توجه به موضوع شوندیهر روز از سطح استاندارد خود دورتر مدر شهر کرمان  داریمهم شهر سالم و توسعه پا

 است؛ لیبه سوال   ییپژوهش در صدد پاسخگو نیا، قیمورد مطالعه و هدف تحق
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یدار در وضعیت بهتری قرار سالم و توسعه پاهای شهرکرمان از لحاظ شاخص دامیز از مناطق چهارگانه شهرک -

 دارند؟

 اهمیت و ضرورت پژوهش

، آلودگی آب، های اخیر مشکالت گوناگونی همچون: تخریب محیط زیستشهر کرمان در دههبی قواره سترش گ

 عه پایدارر در تضاد با توسروانی و غیره را موجب شده است. این ام، های جسمیافزایش بیماری، آلودگی هوا و خاک

م های فراوانی در زمینه تراکو چالش کرمان با مشکالتشهرها و محیط زیست است و باعث شده مدیریت شهری 

یربنایی مواجه ز تسهیالت و خدمات تأمین و اجتماعی هایتعارض، زیستتخریب محیط ، کمبود مسکن، جمعیت

گشا باشد. در کنار کرمان گرهتواند در شهرسالم همراه با مشارکت مردمی میشود. در این زمینه اجرای الگوی شهر

 اما، ارندداتفاق نظر ، ضرورت توجه به توسعه پایدار از جمله اموری است که همگان در آن امروزه، سالمالگوی شهر

واجه می اجتماعی و غیره م، اقتصادی، با مشکالت کالبدی، های توسعه پایدارکرمان بدلیل عدم رعایت شاخص شهر

گیرند. ستاندارد خود فاصله میکرمان هر روز از سطح اسالم و توسعه پایدار درهای  شهرباشد و همچنین شاخص

های توسعه پایدار سالم و با توجه به شاخصیز برنامه ریزی مناسب در راستای دستیابی به الگوی شهر بنابراین

 برای شهر کرمان ضرورت می یابد. ، شهری و مقایسه آن با استانداردهای ملی و جهانی

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 "جامعه سالم "مطرم شد. استفاده از وا ه 1984برتر  در شهر تورنتو در اکتبر  یقبت بهداشتشهر سالم در کنفرانس مرا

 یبرتر از تندرست یکنفرانس مطرم شد که سالمت را موضوع نیدر ا "لئونارد دهل "و  "تریور هانکوک "توسط 

تأکید  (.Berkowitz&Cashman, 2010: 2دارد) دیکسالم در کنار مردم سالم تا یدانند و بر جامعه ا یم یجسم

ادارات و جوامع را فراهم ، بر توسعه تشکیالت و فرایندهایی در داخل شهرها بود تا امکان کار مشترک بین سازمان ها

و  یفعالیت بین بخش یبرا یجدید یشهر اروپایی بر ایجاد ساختارها 35رسیدن به این هدف  یآورد. برا

سمپوزیوم سا نه  1988در سال (. Lafond. Et al, 2013: 9دند)تغییر مدیریت تمرکز کر یبرا یسازوکارهای

در بهداشت و سالمت و بی  یبرگزار شد و در آن موضوع نابرابر یسالم در زاگرب با موضوع بی عدالت یشهرها

 :Hancock, 2017)داهمیت بو یپرو ه دارا یشهرها یسالمت برا یاساس یبه تعیین کننده ها یعدالتی در دسترس

آن در اولین  یاز فعالیت ها یسالم اروپایی بود و بسیار یلیورپول میزبان اولین کنفرانس شهرها 1988ر سال د (.14

 ,Sanchez&Duhlتأسیس شده بود ) 1987انگلستان بود که در سال "همه  یشبکه سالمت برا"مرحله بر اساس 

تقدیر از  یبرا یبود و موقعیت سالم یجنبش شهرها یبرا یکپنهاک فرصت مغتنم 1992کنفرانس  (.30 :2016

جدید به سالمت عامه را فراهم  یرویکردها یفاز اول پرو ه و کاوش هایی مداوم برا یموفقیت ها

سالمت "اهداف  یشهر ی(. پرو ه قاعده مند کردن و اجراکردن سیاست هاTsouro, 2015: 11آورد)

شده  یجهت ده یچنین موضوعات یصریحاً برا که یبا اهداف یشهر سالمت یو توسعه فراگیر طرم ها "همه  یبرا

شهر اروپایی  39رسیدن به این هدف  یبرا(. Who, 2014: 27تمرکز داشت) یو پایدار یاز قبیل توسعه برابر، بود

 یطراح، و توسعه پایدار یجامع سالمت شهر را با تمرکز بر برابر یبر توسعه این سیاست تأکید کردند و طرم ها

که بسیاری از امور مربوط به سالمت شهرها باید به مسئولین محلی واگذار شود  (.Lafond et al, 2015: 9کردند)

پرو ه  نیا (.Lawrence&Fudge, 2016: 15)شدکه تا آن زمان تقریباً اکثر تصمیمات در دولت مرکزی اخذ می

و  یبه کارگیر یبراهدف عامه  (.Leeuw, 2017)سیستماتیز و مداوم کرد  یخود را متعهد به داشتن رویکرد

 یاست که م یمهارت ها و ابزار، سالمت شهر و همچنین توسعه دانش یاکتشاف بیش تر مفاهیم و اصول برنامه ریز
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(. اهداف Barton. Et al,2017)عالقه مند استفاده شود یسرتاسر ناحیه اروپا و سایر شهرها یتواند در شهرها

اجرای اصول راهبردی سازمان جهانی بهداشت تشکیل می دهد  تدوین و چهارچوبی برای راپرو ه ی شهر سالم 

(Davies&Kelly, 2015: 86 ( 

های شهرسالم در مرکز تحلیل فضایی وضعیت برخی از شاخص"با عنوان  یدر پژوهش، (1394و همکاران) یریپ 

منظور ت که به تحلیلی اس -ها پرداختند. روش تحقیق توصیفیشاخص نیا یبه بررس "شهرستانهای استان ایالم

که بین نقاط  دهداست. نتایج نشان می هبندی تاپسیس استفاده شداز مدل سطح، نقاط شهری این استان یبندرتبه

سالم تفاوت معناداری وجود دارد که مرکز شهرستان ایالم از های شهرشهری استان ایالم از نظر برخورداری از شاخص

                                                                                             تری برخوردار بوده است.وضعیت مطلوب

به  "شهرداری مشهد 11سالم در منطقه های شهرتحلیلی بر شاخص"در پژوهشی با عنوان ، (1394رهنما و همکاران ) 

آوری اطالعات به دو لیلی است و جمعتح -بررسی شاخص های شهر سالم پرداختند. این تحقیق از نوع توصیفی

ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان در تحلیل داده SPSSشیوه اسنادی و پیمایشی انجام شده است و از نرم افزار

های سالمت با شهرداری مشهد از نظر شاخص 11منطقه ، شده در این تحقیقدهد با توجه به متغیرهای بررسیمی

 سالم فاصله دارد.ندارد شهروضعیت مطلوب و استا

 پایدار توسعه رویکرد با سالم شهر های شاخص بررسی "در پژوهشی با عنوان ، (1394جوهری پور و احمدخانی ) 

 جمع و است تحلیلی -توصیفی نوع از تحقیق اینبه بررسی این شاخص ها پرداخته است.  "آبادان شهر در شهری

 شاخص نظر از آبادان شهر، تحقیق این نتایج طبق بر است گرفته انجام ایشیپیم و اسنادی شیوه 2 به اطالعات آوری

 و مطلوب وضعیت با) فرهنگی و بهداشتی،  محیطی زیست،  اقتصادی،  اجتماعی سالمت) گانه پنج های

 دارد.                                                             فاصله سالم شهر استانداردهای

به بررسی  "جنوبیتوانمندسازی جوامع برای شهرهای سالم در کره "در پژوهشی با عنوان ، (2014ونگ مون)جی ی 

داند. سالم میبهداشت عمومی پرداخته است. او در این مقاله بهداشت عمومی را اولویت بزرگتر برای برپایی شهر

باشد. در نتیجه این با استفاده از پرسشنامه( میجنوبی)هدف او از این تحقیق شروع پرو ه کره ای شهر سالم در کره

هایی برای شاخص، سالم در کره در نظر گرفته شده است که به مواردی مثلتحقیق یز برنامه منحصر بفرد برای شهر

                                               ارزیابی برنامه و یز برنامه ارزیابی برای تاثیر سالمت توجه دارد.                                              

 روش تحقیق

تحلیلی است. جهت جمع آوری  -توصیفی، کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت و روش، این پژوهش از لحاظ هدف

اسنادی و میدانی استفاده شده است. در ابتدا شاخص های موجود در رابطه با ، اطالعات نیز از روشهای کتابخانه ای

اقتصادی واجتماعی( است و سپس با ، وع تحقیق مورد بررسی واقع شده که شامل شاخص های) زیست محیطیموض

جامعه آماری هدف بررسی وضعیت این شاخص ها در مناطق چهارگانه شهر کرمان از پرسشنامه استفاده شده است. 

( و حجم نمونه 90نفر  در سال  534441این تحقیق عبارت است از کلیه ساکنان شهر کرمان در مناطق چهارگانه)

نفر از ساکنان مناطق شهر کرمان است که برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده  384شامل 

 Waspasتجزیه و تحلیل شدند. برای رتبه بندی مناطق نیز از مدل  SPSSسپس نتایج با استفاده از نرم افزار است.

 استفاده شده است. 
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 طالعهرد ممنطقه مو

 14درجه و  30 و یدقیقه طول شرق 9درجه و  57دقیقه تا  58درجه و  56مرکز استان کرمان بین مدار ، شهر کرمان

از  یهرکرمان یکاز سطح دریا واقع شده است. ش یمتر 1755در ارتفاع ، یدقیقه عرض شمال 19درجه و  30دقیقه تا 

نفر  534441 برابر با 1390سال  یین شهر برطبق سرشمارایران و مرکز استان کرمان است. جمعیت ا یکالنشهرها

)سازمان زده شده است نینفر تخم 619564شهر کرمان  تیجمع، 1395سال  یتیبوده است و براساس برآورد جمع

 باشد. یمحله م 49ناحیه و  13، یمنطقه شهر 4 ی(. درحال حاضر نیز شهر کرمان دارا1395، یزیو برنامه ر تیریمد

 
 منبع: شهرداری کرمان،  شهرستان و شهر کرمان، موقعیت استان:  1شکل 

 ابعاد و شاخص های بکاررفته در پژوهش : 1جدول 

 شاخص ها ابعاد

، ان هاطراحی و معماری ساختم، فضای بازی برای کودکان، توزیع و کیفیت فضای سبز و پارک، وجود زیست محیطی

ی آلودگ، بکیفیت آب شر، کیفیت هوا، فاده از دوچرخهتمایل به است، کیفیت و شکل ظاهری)کیفیت بصری(

 رضایت از جمع آوری زباله، صوتی

ی به دسترس، وضعیت آسفالت خیابان ها و کوچه ها، دسترسی به حمل و نقل عمومی و ساعات کار آن اقتصادی

 رس بودنستدمیزان استحکام و در ، کیفیت امکانات سرمایشی و گرمایشی، کیفیت خدمات اداری، اینترنت

آمد وضعیت در، دسترسی به شغل مناسب و وجود فرصت های شغلی متعدد، مساحت کافی مساکن، مساکن

 ساکنان

سترسی میزان د، اماکن فرهنگی، مسیر امن عبور، امنیت، تمایل به زندگی، مشارکت مردم و روحیه کار گروهی اجتماعی

ورای ماد به شاعت، دسترسی به خدمات بهداشتی، تمایل مردم به پیاده روی و ورزش، به مدارس و توزیع آن

 رضایت از عملکرد پاسگاه ها، شهر و روستا

 منبع: يافته های پژوهش

 WASPASمدل 

براساس پارامترهای مختلف در تحقیقات مورد بررسی قرار می  MCDMانتخاب روش های 

ه یکی ار پارامترهایی که می (. محققان دریافتند کGinevicius,2011:1067/ Simanaviciene,2011گیرند)

میزان دقت این مدل هاست. همچنین محققان ، تواند در انتخاب روش تصمیم گیری چند معیاره مورد توجه قرار گیرد
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(. میزان دقت نتایج مدل Zavadskas, 2012: 3عقیده دارند که ترکیب دو مدل می تواند میزان دقت آن را با  ببرد)

) مدل تولید وزنی( به خوبی شناخته شده  WPS)مدل جمع وزنی( و مدل WSM های تصمیم گیری چند شاخصه

(. مدل Bridgman, 1992/ Miller,1996است. میزان دقت مدل های ترکیبی بسیار با تر از قبل شده است)

WASPAS  یکی از مدل های ترکیبی رایج است. این مدل می تواند در مسائل پیچیده تصمیم گیری کارایی با یی

تالش شده  Waspasاشته باشد و همچنین نتایج حاصل از این مدل از دقت با یی برخوردار باشند. در مدل ترکیبی د

است که یز معیار ترکیبی برای تعیین اهمیت نهایی هر گزینه بکار برده شود که در این معیار ترکیبی سهم برابری از 

WPS  وWSM (برای ارزیابی نهایی گزینه ها داده شودSaparauskas, 2011: 189 گام های اجرایی این   .)

 مدل بصورت زیر است:

 گام اول: تشکیل ماتریس وضع موجود

 ماتريس وضع موجود : 2جدول 

 شاخص                منطقه       زیست محیطی اقتصادی اجتماعی

 1منطقه  2.89 3.04 3

 2منطقه  3.17 3.17 3.18

 3منطقه  2.83 2.83 2.85

 4منطقه  2.75 2.75 2.75

 منبع: يافته های تحقیق

 س براساس روش بی مقیاس سازی نورماستاندارد کردن ماتریگام دوم: 




2

ji
x

x
R

ji

ji

 

 ماتريس بی مقیاو شده: 3جدول 

 زيست محیطی اقتصادی اجتماعی
 شاخص              

 منطقه  

 1منطقه  0.49 0.52 0.51

 2منطقه  0.54 0.54 054

 3منطقه  0.48 0.49 0.48

 4منطقه  0.47 0.45 0.47

 منبع: يافته های تحقیق

 تروپی شانون(محاسبه وزن شاخص ها )آنگام سوم: 
 وزن دهی معیارها -4جدول 

 معیار زيست محیطی اقتصادی اجتماعی

 JWوزن نهایی  0.33 0.16 0.5

 منبع: يافته های تحقیق
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 عیارهای استانداردشدهبرآورد واریانس مقادیر مگام چهارم: 

   22
05.0 ijx)=ijx( 

 واريانس شاخص ها :5جدول  

 زيست محیطی اقتصادی اجتماعی
 شاخص                 

 منطقه 

 1منطقه  0.0006 0.0006 0.0006

 2منطقه  0.0007 0.0007 0.0007

 3منطقه  0.0006 0.0006 0.0006

 4منطقه  0.0006 0.0005 0.0006

 منبع: يافته های تحقیق

2)1)(2( گام پنجم: محاسبات نهایی و رتبه بندی QiQi  

)1(2 Qi  = ∑xij 
22wj  (xij) 

 Q1= 0.49*(0.33)2*0.0006+0.52(0.16)2*0.0006+0.51(0.5)2*0.0006=0.000117 
 

)1(2 Qi  = ∑  
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2)(
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= 0.00268∑ 

 رتبه بندی واريانس مناطق: 6جدول

)2(2 Qi )1(2 Qi 
 ریانس                     وا

 منطقه   

 1منطقه  0.000117 0.00268

 2منطقه  0.000146 0.00303

 3منطقه  0.000111 0.00275

 4منطقه  0.000107 0.00272

 برای رتبه بندی گزینه ها Qو  λمحاسبه مقدار گام ششم: 

𝜆1 =
𝜎2 (𝑄𝑖2)

𝜎2 (𝑄𝑖2)𝜎2 (𝑄𝑖1)
=  

0.00268

0.000117 +0.00268
= 0.9581    
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-xij wj + (1∑ = Q1 

Q1= λ∑ xij wj + (1- λ)Пxijwj 

0.9581×(0.49×0.33+0.52×0.16+0.51×0.5)+(1-0.9581) × (0.49)0.33 × (0.52)0.16 × (0.51)0.5=0.49 

 رتبه بندی گزينه ها :  7جدول

  Qi λ رتبه بندی

 1منطقه  0.9581 0.49 2

 2منطقه  0.9540 0.56 1

 3منطقه  0.96612 0.48 3

 4منطقه  0.9621 0.46 4

 منبع:يافته های تحقیقتبه منطقه باالتر و بهتر است.  ر، باالتر باشد Qiهرچه 

 
 منبع:يافته های تحقیق، رتبه بندی نهايی مناطق شهر کرمان : 2شکل

 نتیجه گیری

سطح معناداری کمتر از ، اقتصادی و اجتماعی، در هر سه بعد زیست محیطی، ز نمونه ایت tبا استفاده از نتایج آزمون 

در ، اقتصادی و اجتماعی، محیطیمنفی شده است. بنابراین شهر کرمان از نظر شاخص های زیست tو مقدار  05/0

تر شهر کرمان پایینوضعیت مطلوبی قرار ندارد. به عبارت دیگر وضعیت شاخص های توسعه پایدار و شهر سالم در 

سطح معناداری در هر سه بعد کمتر مشخص می شود که ،  ANOVAبا استفاده از نتایج آزمون از حد متوسط است. 

شده است پس مناطق مختلف شهر کرمان از لحاظ داشتن این ابعاد با یکدیگر تفاوت دارند. اما برای بررسی  05/0از 

بندی )دانکن ودانت( استفاده شده است. نتایج این دسته آزمون دسته ازدر مناطق مختلف ها  نحوه تفاوت شاخص

نسبت به دیگر مناطق بهتر  2وضعیت منطقه، اقتصادی و اجتماعی(، بندی نشان می دهد که هر سه بعد)زیست محیطی

، خص هاازلحاظ دارا بودن این شا 3و 1در رتبه آخر قرار گرفته است. همچنین منطقه  4می باشد و همچنین منطقه 

شهر کرمان با ، در تمامی ابعاد سه گانه توسعه پایدار و شهر سالمبسیار به یکدیگر نزدیز هستند. می توان گفت؛ 

وضعیت ، 2منطقه ، استاندارد فاصله دارد اما از لحاظ وضعیت فعلی شاخص ها در بین مناطق چهارگانه شهر کرمان

ناسب و ایده آل نیست ولی به نسبت بقیه مناطق در شرایط گرچه در شراسط م، بهتری نسبت به دیگر مناطق دارد

 3و  1منطقه ، به ترتیب در مکان های بعدی قرار دارند. البته در بیشتر شاخص ها 4و  3، 1بهتری قرار دارد و مناطق 

 در تمامی ابعاد در پایین ترین سطح قرار دارد. 4آمار بسیار نزدیکی به یکدیگر داشتند ولی منطقه 

 رتبه

 اول
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 داتپیشنها

 زيست محیطی

 ایجاد و توزیع مناسب فضای سبز در مناطق مختلف و همچنین نظارت بر کیفیت فضاهای سبز -

 ایجاد فضاهای بازی مناسب برای کودکان در مکان هایی با قابلیت نظارت والدین -

 بهبود معماری ساختمان ها)اعم از مسکونی و تجاری( و سعی در ایجاد محیطی زیبا -

 ت بصری مناطق و زیباسازی محیط های مختلفسعی در بهبود کیفی -

 ایجاد مکان ها یا مسیرهایی جداگانه برای دوچرخه سواری و استفاده راحت از آن -

 فرهنگ سازی برای مقابله با آلودگی هوا و بهبود کیفیت آن -

 با  بردن کیفیت آب شرب شهری و نظارت بر عدم افت کیفیت -

 داشتن محیط مناطقهجمع آوری به موقع زباله ها و پاکیزه نگ -

 اقتصادی

 دسترسی مناسب همه افراد منطقه به سیستم حمل و نقل عمومی  -

 ساعات کار منظم حمل و نقل عمومی و کیفیت مناسب وسایل نقلیه عمومی -

 رسیدگی به بهسازی آسفالت خیابان ها و کوچه ها با استفاده از مواد با کیفیت -

اد ه همه افرک، نهاآی ادارات به مناطق دیگر و توزیع عاد نه بهبود خدمات اداری در مناطق و انتقال برخ -

 بتوانند از خدمات اداری استفاده کنند

دن ا  بربسعی در مستحکم ساختن مساکن و دادن وام هایی برای نوسازی و بهسازی منازل مسکونی و  -

 کیفیت آنها

 ق ه مناطآمد و تحصیل کردتالش برای ایجاد مشاغل مختلف در سطح منطقه و استفاده از نیروی کار -

 اجتماعی

ه کار ن روحیتالش برای اطالع رسانی مناسب به مردم برای مشارکت داشتن در امور مختلف و با  برد -

 گروهی در بین افراد مناطق

ا منطقه ر دگی درسعی در با  بردن کیفیت زندگی در منطقه با مدیریت اصولی که با  بردن تمایل به زن -

 افزایش می دهد

 یجاد مسیرهای امن برای عبور و مرور عابران و امنیت آنها ا -

 ایجاد پل های عابر پیاده در مسیرهای اصلی و پر تردد و با  بردن سطح امنیت -

 هنری و ورزشی در مناطق و توزیع مناسب و عاد نه آنها، ایجاد اماکن مختلف فرهنگی -

 ابه آنه برای دسترسی آسان همه افرادتوزیع مناسب مدارس و آموزشگاه های مختلف در سطح مناطق  -

 نتبلیغ برای استقبال کردن مردم از پیاده روی و ورزش و اطالع رسانی در مورد فواید آ -

 ایجاد مراکز بهداشتی در سطح مناطق و توزیع عاد نه آنها -

 ه شورا اطالع رسانی در مرد شورای شهر و روستا و نشان دادن مسیر بازگویی مشکالت ب     -
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