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  چكيده

جانبه و ناظر بر ابعاد مختلف بوده و درپي آن است كه ابعاد اكولوژيكي، اي همهتوسعه پايدار شهري، توسعه

طور رويكردهاي سنتي به توسعه شهري عموماً به. اقتصادي و اثرات فعاليت انسان را با هم آشتي دهداجتماعي و 

هاي توسعه شهري اي از مدلكالنشهر تبريز نمونه. اندها و اهداف اقتصادي بودهيك سويه، معطوف به سياست

ويژه قبل از قانون اصالحات ارضي هرغم انسجام فضايي و فشردگي در مرحله پيدايش تا دوره پهلوي باست كه به

كلي متحول شده و امروز گرفتار ساختاري هاي اخير به، در پي تحوالت ناشي از شهرسازي دهه40اوايل دهه 

تحليل فضايي رويكرد توسعه پايدار با استفاده از متغيرهاي پايداري، استفاده از . متخلخل و بيمارگونه شده است

هاي توسعه شهري و كمك به مديران نهادها هاي مرتبط با طرحريزيبرنامه ها وگذاريهاي تحقيق در سياستيافته

هاي انجام شده نتيجه حاصل از بررسي. هاي ذيربط در مديريت شهري از اهداف تحقيق بوده استو سازمان

ا ضريب متوسط ب) هفت و ده  مناطق يك،(بيانگر آن است كه در ميان ده منطقه شهري تبريز، سه منطقه محروم 

عنوان مناطق شش منطقه به. انديافتگي قرار گرفتهترين سطح برخورداري و توسعهدر پايين 27/0توسعه يافتگي

منطقه (يك منطقه هم . هستند 585/0يافتگي نيمه توسعه يافته و نيمه پايدار هستند كه داراي ضريب متوسط توسعه

، آخرين اولويت  74/0يافتگي شود كه با ضريب توسعهمحسوب مي تنها منطقه برخوردار و توسعه يافته شهر) دو

  . توسعه را به خود اختصاص داده است
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  مقدمه

در ادبيات و تدريج به پارادايم نوين و مسلطي هاي اخير توسعه پايدار شهري بهطي دهه
اين . ريزي و مديريت توسعه شهري تبديل شده استچارچوب نظري رايج در باب برنامه

ها و تفسيرهاي گوناگون بوده اما در مجموع بر پايداري و پارادايم اگر چه ناظر بر برداشت
نگري ابعاد پيچيده جانبههاي آينده طي زمان و بر همهاستمرار توسعه براي همگان و نسل

صادي، اجتماعي و زيست محيطي فرايند توسعه در سطح يك كشور و يا شهر تاكيد دارد اقت
اي فرمول واحدي براي تمام در ارتباط با توسعه پايدار شهري و منطقه. 1)211:2006وانگ،(

كشورها وجود نداشته و هر كشوري بايد با شرايط اجتماعي، اقتصادي، اكولوژيكي و فضايي 
مرصوصي و (معيارهاي خاص توسعه شهري پايدار خود باشد دنبال تدوين خود به

در ترسيم الگوي توسعه پايدار شهري محورهايي چون پايداري ). 215:2010محمدزاده،
)  98: 1385رهنمايي، (اقتصادي، اجتماعي ـ فرهنگي  و محيطي ـ كالبدي نقش كليدي داشته 

ناپذير رسي پيوستگي متقابل اجتنابو هدف اصلي از پرداختن به مقوله توسعه پايدار شهري بر
 هانكوك،(و محيطي است  ـ فرهنگي ميان توسعه پايدار شهري و توسعه اقتصادي، اجتماعي

خصوص در كشورهاي در حال توسعه، هاي شهري، بهدر شرايطي كه سكونتگاه. 1)57:1996
ذارند، با اين گپيوسته بسياري از عالئم بحران جهاني محيط زيست و توسعه را به نمايش مي

كنند و اگر مديريت درصد توليد ناخالص ملي كشورها را توليد مي 60وجود، شهرها حدود 
توانند ظرفيت خود را براي اين باروري و بهبود شرايط زندگي صحيحي داشته باشند، مي

امروزه ). 110: 1391نقش محيط،(ساكنان خود و مديريت پايدار منابع طبيعي افزايش دهند 
شهر تبريز با بارگذاري جمعيتي و كاركردي روز افزون خود با مسائل و مشكالتي كالن 

به ديگر كالن  كه شماري از آنها بيانگر مسائل مبتال شدهدرمديريت و توسعه شهري مواجه 
عنوان يكي شهرها نيز بوده و در اين تحقيق با توجه به اهميت و ضرورت موضوع آن، تبريز به

و مركز استان آذربايجان شرقي از ديدگاه توسعه پايدار شهري مورد  از كالن شهرهاي كشور
  .بررسي و تحليل قرار داده است

                                                 
1.Wong 
2. Hancock 
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  نظري  مباني

  مفاهيم و ديدگاهها 

ترين تعريف از توسعه پايدار مربوط به تاكنون تعريف جامعي از توسعه پايدار نشده است؛ رايج
ميالدي معروف به كميسيون برانت لند  1987كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه در سال 

داند كه نيازهاي زمان حال را بدون به مخاطره انداختن اي ميتوسعه پايدار را توسعه”كه  است
  ). 97: 1386يدي،مف(  “ها و پتانسيلها براي نسل آينده برآورده سازد قابليت

  مفاهيم. الف

اي است محوري و اساسي كه جغرافيدان را به درك ها شيوهتحليل پديده :تحليل فضايي −
تحليل معموالً از يك وضعيت جغرافيايي . كندبندي در فضا هدايت ميهاي سازمانشيوه

عناصري اي از مناسبات بوده و در درون فضا و در ميان گيرد كه زاييده مجموعهصورت مي
 .1)113: 1373دولفوس،(گيرد بسيار صورت مي

موكراسي عملي بيشتر در  ايجاد د  ترين اجزاء پايداري شهري،يكي از مهم :مشاركت مردمي −
وجودآمدن تغييرات مثبت تواند موجب بهنوبه خود مياي است كه بهمنطقه سطح ملي و

گيري و مديريتي و انه تصميمبروز الگوهاي پدر ساالر). 99: 1379صرافي، ( ديگر باشد
ها، باعث افزايش ناپايداري در زندگي غيرآگاهانه مردم در كليه بخش شركت ندادن آگاهانه و

  .)10: 1387زاده ،امين(شوند محيط شهري مي

اول اينكه . اي پايدار بايد حول سه محور اصلي متمركزشوديك اقتصاد منطقه :اقتصاد پايدار −
بايد اقتصادي  ،باشد و سوم اينكه باشد؛ دوم اينكه اقتصادي انسانگرايك اقتصاد احياكننده 

  ).185: 1382پاپلي يزدي،(محلي باشد 

اندازهاي يكي از ملزومات دستيابي به توسعه پايدار شهري، خلق چشم: عدالت اجتماعي −
 اقتصادي در ميان - انداز حاكي از نابرابري اجتماعيوجود آلودگي چشم. موزون است زيبا و

انداز منجر نشين نه تنها به آلودگي چشمتمركز فقر در مناطق حاشيه. ساكنان يك شهر است

                                                 
1. Dolfus  
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  .1)110: 1379هاروي،( كندگردد، بلكه زمينه افزايش جرم و جنايت را نيز فراهم ميمي

زمان توسعه اقتصادي و اجتماعي با  مفهوم توسعه پايدار، پيشبرد و تحقق هم :توسعه پايدار −
  . 2)161: 2003توماس،( استو اكولوژيكي زيست محيطي  رعايت مالحظات 

دهد كه در هاي توسعه شهري ما را به شرايطي سوق مييابي به آرماندست :پايداري شهري −
ساخته بشري آن چنان تهي و خالي نخواهد شد كه آينده بلندمدت وي به آن منابع دست

   .3)267: 1994برهني،(ه افتد مخاطر

 
  ديدگاههاي نظري  .ب

ف صره مبتني بر رشد اقتصادي عحفظ الگوي توسبراين واقعيت كه پافشاري غيرعقاليي  ركد
اين  درجهتي اساسي  تغيير، موجب گرددبست اقتصادي و اكولوژيك منتهي ميدر نهايت به بن

آنچه در ادامه . )212: 1379هاروي،(شد سبب را  الگوي توسعه جديديري گيشكلزمينه شده و 
آيد نگاهي اجمالي به ديدگاهها و سير تطور تاريخي آنها در زمينه توسعه و لزوم تغيير مي

معتقد است توسعه پايدار  “هال پيتر”. استاي از زمان پس از انقالب صنعتي هاي توسعهسياست
هاي توليد اي، كاهش ظرفيتشهري موضوعات جلوگيري از آلودگيهاي محيط شهري و ناحيه

آور و از بين ها، عدم حمايت از توسعه زياناي و ملي، حمايت از بازيافتمحيط محلي، ناحيه
اين باور  بر 5“ترنر”. 4)100 - 101: 1381هال، (كند بردن شكاف ميان فقير و غني را مطرح مي

ايي را كه در شهرسازي كوشد تا كليت، سرزندگي، تنوع و زيباست كه توسعه پايدار شهري مي
دستيابي  6“ادواردز”).  246: 1382زاده، مهدي(مدرن كم رنگ شده دوباره به شهرها بازگرداند 

                                                 
1. Harvy 
2.Thomas 
3.Breheny  
4.Hall 
5.Terner 
6. Edwards 
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سازي استفاده از منابع بهينهيي از جمله رعايت راهبردهارا مسلزم  به اهداف توسعه پايدار
. داندميودگيها لتوليد ضايعات و آ كاهش ،حداقل رساندن مصرف منابع طبيعيتجديدناپذير و به

زيست زيست را از طريق نياز انسان به محيط حفاظت از محيط تضرور “انسان محور” مكتب
 كندتوصيه مي ،سالم و تامين هر آنچه براي رفاه، آسايش و امنيت انسان ضروري است

تواند طلب ميرفاه هجامع داري و ياجامعه سرمايهگرايان معتقدند محيط. 1)189: 1997هاگتون،(
 كردمحيطي برخورد به مشكلي زيست اجر كهليكن ، طبق روند فعلي به حيات خود ادامه دهد

. 2)241: 1383پاگ،( نمود مبادرتبه رفع مشكل  بايست با استفاده از تكنولوژي مناسبمي

موجود، از طريق ارائه الگوي توسعه  عهژيسم ضمن نقد الگوهاي توسلومكتب اكوطرفداران 
هاي گرا و ناسازگار با تواناييعنوان بديلي براي الگوهاي مصرفهپايدار، توسعه پايدار را ب

گرايان تمركز را نه تنها فرآيندي انطباق. )166: 1379شكويي،( دنسازميطرح بيوسفر م
هاي  برداري از مزيت ر راستاي بهرهها بايد ددانند، بلكه معتقد هستند سياست مي ناپذير اجتناب

گرايان، معضالت به اعتقاد گروه مداخله). 99: 1378ضرابي، (مثبت اين فرآيند تنظيم شود 
باشد؛ زيرا اين شهرها به ميزان نامتناسبي رشد كرده و ديگر قادر  شهرهاي بزرگ غيرقابل حل مي

به اعتقاد ساختارگرايان  .3)93: 1973فالودي،(نيستند به تحريك رشد اقتصادي در ديگر مناطق 
و نگهداري شرايط  4)173: 1996ميلز،(توسعه پايدار يك ساختار اجتماعي و سياسي است 

هاي اساسي طرفداران اكولوژيكي موجود  و در نظر گرفتن شرايط زندگي نسل آينده، از دغدغه
از انقالب صنعتي و  طوركلي پسبه). 48: 1378زاده، مجتبي(رود شمار مينظريه ساختاري به

ها،  ظهور مشكالت متعدد زيست محيطي ناشي از توجه صرف به مسائل اقتصادي، نظريه
طرحها و الگوهاي متعددي براي ساماندهي فضايي شهرها و حل مشكالت شهرها ارائه شدند 

. ودبه ديدگاهي منجر شد كه زاييده تفكر سيستمي ب ،اي كه در نهايتگونهبه؛  5)28:1375مائو،(

ريزي متمركز ريزي استراتژيك معروف است در واكنش به نواقص برنامهاين ديدگاه كه به برنامه

                                                 
1. Houghton  
2. Pag  
3. Foludi  
4. Meals 
5. Maoh 
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 1386سيمون،(وجود آمد ريزي و مديريت محلي و مشاركتي بهگيري به سمت برنامهو با جهت

آخرين نظريه موجود در اين مسير پر پيچ و خم تاريخي، نظريه توسعه پايدار شهري . 1)112:
در نظريه توسعه پايدار شهري، موضوعاتي نظير جلوگيري از آلودگيهاي محيط شهري و . است
اي و ملي، حمايت از باز يافتها، عدم هاي توليد محيط محلي، ناحيهاي، كاهش ظرفيتناحيه

آور و از بين بردن شكاف ميان فقير و غني مطرح بوده و هست حمايت از توسعه زيان
  ).22: 1381هال،(

  

  يان مسالهب

هاي اقتصادي آن معطوف بود، ليكن از ميالدي، مقوله توسعه بيشتر به جنبه 1960تا قبل از سال
تدريج تالشهايي در هاي محيطي آن نيز مورد توجه قرار گرفته و بهاين دهه به بعد تاكيد برجنبه

بهترين از سوي ديگر  شهرهاي ما در گذشته ). 15: 1387مخدوم، (اين زمينه صورت گرفت 
هاي پايداري را در خود متجلي ساخته بودند، ليكن امروزه شهرسازي با تبعيت از مدلهاي نمونه
، نه تنها شرايط ناپايداري را در شهرها پديد آورده، بلكه )متجدد عمدتاً(اي توسعه شهري كليشه

پيشينه توسعه  بررسي). 119: 1379بحريني، (ناپايداري مناطق اطراف را نيز به دنبال داشته است 
اند؛ دوره شهرهاي كشور گوياي آن است كه شهرهاي ايران دو دوره رشد را تجربه كرده

و زمان قانون اصالحات ارضي در توسعه فضايي شهرها  1340شهرنشيني بطئي كه تا سال 
حاكميت داشته و در آن رابطه شهر و روستا براثر تحول در الگوي توسعه اقتصادي دچار 

و دوره ديگري كه شهرهاي ايران در چهل سال اخير در مرحله رشد شهري از  دگرگوني شده
در اين دوره رشد فضايي ).  89: 1363حساميان،(اند، شهرنشيني سريع بوده است سرگذرانده

تر از رشد جمعيت و نياز واقعي شهر صورت گرفته است رويه بسيار سريعشهر به صورت بي
ساز پس از انقالب اسالمي نيز، رشد سريع جمعيت شهري زمينهدر دوران ). 99: 1385تقوايي، (

خصوص شهرهاي بزرگ شد و در يك كالم مديريت گسترش انفجاري در شهرهاي كشور به
كالنشهر تبريز مصداقي از . اي روبروكردشهري به ويژه در كالنشهرها را با مشكالت عديده

                                                 
1. Semoon 
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رغم انسجام فضايي و ار مذكور است كه بهاي از شهرنشيني و شهرسازي ادومراتب باال و نمونه
  فشردگي در مرحله پيدايش ورشد ارگانيك آن، در پي تحوالت ناشي از شهرسازي معاصر 

. كلي متحول شده و امروزه گرفتار ساختاري متخلخل و عملكردي بيمارگونه شده استبه

حدفاصل سالهاي (هاي آماري حاكي است كه جمعيت كالن شهر تبريز طي نيم قرن اخير بررسي
نزديك به پنج برابر شده ولي محدوده فيزيكي شهر در همين مدت حدود دوازده ) 1335 - 85

به . شودمي 1359 - 65برابر افزايش يافته كه بخش قابل توجهي از آن نيز مربوط به سالهاي 
ست برابر رشد جمعيت اتفاق افتاده ا 4/2عبارتي، توسعه فضايي شهر در مدت يادشده بيش از 

رويه و تخريب بهترين ؛ اتفاقي كه به توسعه افقي بي)112: 1389پورمحمدي و جام كسري، (
بدين ترتيب فضاهاي شهري نيز در پاسخگويي  و شدهباغها و كشتزارهاي پيراموني منجر 

  .اندآلود ناتوان ماندهصحيح و منطقي به نيازهاي شهرنشيني سريع و شتاب

  

  اهداف تحقيق

  ارت هستند از؛اهداف تحقيق عب

هاي بررسي و تحليل فضايي عوامل و ابعاد پايداري توسعه شهر با استفاده از شاخص −
  ؛پايداري در كالن شهر تبريز

  .شناخت سطوح پايدار و ناپايدار مناطق كالن شهر تبريز −

  

  فرضيات تحقيق

  هاي تحقيق نيز عبارت هستند از؛ فرضيه

فرهنگي، اقتصادي، محيطي و كالبدي،  ـهاي پايداري در ابعاد اجتماعي با توجه به شاخص. الف
  .توسعه شهر تبريز در جهت پايدار اتفاق نيفتاده است

هاي پايداري شهري تفاوت وجود ميان مناطق شهر تبريز به لحاظ برخورداري از شاخص .ب
  .دارد
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  هاي تحقيقروشها و يافته

  شناسي تحقيقروش. الف

و ميداني استفاده شده ) اي كتابخانه( روش اسنادي در مرحله شناسايي از هردودر تحقيق حاضر 
ريزي در زمينه تحليل و ارزيابي شرايط طبيعي و انساني محيط برنامه ،از سوي ديگر. است

تعيين ضرائب اهميت نسبي و وزن متغيرهاي ابعاد و معيارهاي براي  AHPمدل ، )قلمرو تحقيق(
بندي ابعاد دسته(سازي متغيرهاي انتخابيها و عاملپايداري، مدل تحليل عاملي، براي تصفيه داده

الگوي تركيبي  پايداري، بندي مناطق از نظر، آزمون ناپارامتريك فريدمن براي رتبه)هاو عامل
HDI وني مدل رگرسييافتگي مناطق، منظور ارزيابي و تحليل سطوح پايداري و ميزان توسعهبه

بر يطي و مح فضايي، اقتصادي، جتماعيچند متغيره براي بررسي ميزان تاثيرات عوامل مختلف ا
براي انتخاب راهبردهاي توسعه پايدار و تدوين الگوي   SWOTمدل و در پايان  پايداري توسعه

 عنوانقلمرو و محدوده تحقيق، مناطق كالن شهر تبريز به. اندتوسعه، مورد استفاده واقع شده
غرب بوده كه برابر سرشماري ترين مجتمع زيستي شماليكي از كالن شهرهاي كشور و بزرگ

 نفر جمعيت داشته و داراي حدود ميليون 5/1حدود  بالغ بر 1390 عمومي نفوس و مسكن سال

  . هكتار مساحت است هزار 25

  

  هاي تحقيقيافته. ب

  گذاري آنهاسازي براي تحليل و نامعامل

 “تحليل عاملي”وارد مدل )  1(متغير انتخابي به شرح شكل  70در اين مرحله ابتدا مقادير خام 

سازي براساس برونداد حاصله، عامل. شدند SPSSافزاري در محيط نرم )281: 1385كالنتري، (
ارتباط دروني و ضرايب همبستگي متغيرهايي بود كه ترجيح داده بودند با يكديگر حول يك 

در پايان نيز متغيرهاي انتخابي از طريق چرخش ). 12: 1372توفيق، (عامل تجمع كنند  محور يا
  .گذاري قرار گرفتندمورد نام) 1(واريماكس به چهار عامل برتر تقليل يافته و به شرح جدول 
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  عوامل نهايي استخراج شده و واريانس آنها :1جدول

  تجمعيواريانس تبييني   واريانس تبييني  نام عامل  رديف

  891/48  397/21  اجتماعي  1

  494/27  497/27  اقتصادي  1

  993/80  476/11  محيطي  3

  517/69  627/20  فضايي  4

 )1393نويسندگان،: منبع(           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ).1393نويسندگان،: منبع(، بندي متغيرهاي پايداري همگندسته: 1شكل
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درصد از  81د هستن قادر) 1( گفت كه چهار عامل مندرج در جدولتوان در مجموع مي
  . سازي متغيرها استنمايند كه نشانگر رضايت بخش بودن عامل واريانس را محاسبه و تبيين 

  

  پايداري  بندي مناطق دهگانه شهر تبريز از نظر متغيرهايرتبه

آزمون فريدمن استفاده شده  در مناطق دهگانه شهر تبريز ازپايداري  براي مقايسه متغيرهاي
با توجه به تعيين . هاي مناطق دهگانه است فرض صفر در اين آزمون تساوي ميانگين رتبه. است

اي كه كمترين ميانگين رتبه را داشته باشد داراي  هاي هر يك از مناطق، منطقه ميانگين رتبه
شده، بنابراين فرض صفر برآورد  05/0داري كمتر از  چون سطح معني. كمترين رتبه خواهد بود

در مناطق دهگانه شهر تبريز پايداري  هاي متغيرهاي شود بين ميانگين رتبهرد شده و معلوم مي
بندي مناطق از منظر متغيرهاي پايداري به ترتيب نزولي در رتبه. داري وجود دارد اختالف معني
  .است شدهارائه ) 2(قالب جدول 

  

  محاسبه مجموع متغيرهاي پايداري منتج از آزمون فريدمن بندي مناطق تبريز بارتبه: 2جدول

  نام منطقه

 تعداد

 متغير

 ميانگين

  رتبه

رتبه 

  منطقه

خي مقدار

  دو

 درجه

  آزادي

 سطح

  داري معني

 1  36/6 70 2منطقه

824/25 9 002/0 

  2  23/6 70 5منطقه

  3  96/5 70 6منطقه

  4  79/5 70 8منطقه

  5  64/5 70 3منطقه

  6  37/5 70 1منطقه

  7  23/5 70 9منطقه

  8  01/5 70 7منطقه

  9  94/4 70 4منطقه

  10  47/4 70 10منطقه

  ).1393نويسندگان،: منبع(  
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بندي پايداري توسعه مناطق شهري تبريز بر پايه الگوي تركيبي توسعه انساني سازمان سطح

  ) الگوي موريس( ملل

يافتگي بندي مناطق و نواحي از لحاظ توسعهمتحد، الگويي براي درجه برنامه عمران سازمان ملل
كار گرفته در سطح جهاني بوده كار برده كه هم جديدترين الگوي رسمي بهبه) كالبدي ـ انساني(

ريزي با مقياسهاي مختلف و و هم اين كه قابليت گسترش و جايگزيني در فضاهاي مورد برنامه
اين الگو كه به الگوي موريس نيز معروف ). 79  :1380زاده دلير،نحسي(متنوع را دارا است 

يافتگي مناطق هاي سنجش توسعهاست، يكي از روشهاي مؤثر در زمينه تركيب منطقي شاخص
وضعيت سطوح پايداري توسعه مناطق شهري تبريز ) 3(جدول . شودو نواحي محسوب مي

  .اندبرپايه الگوي موريس را به نمايش گذاشته

  

وضعيت سطوح پايداري توسعه مناطق شهري تبريز برپايه الگوي موريس: 3جدول  

  سطح توسعه  رتبه  ميانگين ضرائب  HDI ميزان برخورداري  نام منطقه  رديف

  توسعه يافته  1  74/0  74/0  2  1

2  5  6/0  

585/0  

2  

  نيمه توسعه يافته

  

3  6  5/0  3  

4  8  49/0  4  

5  9  46/0  5  

6  3  38/0  6  

7  4  34/0  7  

8  1  33/0  

27/0  

8  

  محروم

  
9  7  33/0  9  

10  10  15/0  10  

  نيمه توسعه يافته  -   -   43/0  كل شهر

 ).1393نويسندگان،: منبع(    

  

  گيري بندي و نتيجهجمع

  چگونگي توزيع جغرافيايي متغيرها در مناطق شهري تبريز •

اي متغيرهاي انتخابي، از ضريب پراكندگي ويليامسون منظور تعيين تعادل يا عدم تعادل منطقهبه
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)CV ( بديهي است هر چه قدر ميزان اين ضريب بيشتر باشد به همان اندازه مبين . شداستفاده
درچنين . عدالتي جغرافيايي بيشتر در توزيع متغيرهاي پايداري توسعه خواهد بودنابرابري و بي

برآورد گرديد كه نشان از نابرابري  6007/0معادل شرايطي ضريب پراكندگي مناطق شهري تبريز 
  . عدالتي بيشتر در توزيع متغيرها در بين مناطق داردو بي

 
  بررسي ميزان تاثير عوامل چهارگانه بر وضعيت پايداري توسعه تبريز  •

. نشان داد 999/0برابر با عدد ) 4(نتيجه محاسبات انجام گرفته ضريب تبيين را به شرح جدول 

همواره بين صفر تا يك در ، ضريب كه بيانگر مقدار واريانس تبيين شده توسط مدل استاين 
تر بودن رابطه  اي كه هر چه به عدد يك نزديكتر باشد، نشاندهنده قويگونهباشد؛ بهنوسان مي

  .مدل خواهد بود
  

بر پايداري توسعه تبريز تاثيرات عوامل چهارگانهي همبستگ: 4جدول  

 برآورد معيار خطاي شده تعديل يينبت ضريب يينبت ضريب چندگانه همبستگي ضريب

999/0  999/0  998/0  00725/0  

  ).1393نويسندگان،: منبع(   

  

با ضريب  كالبدي - فضايي دهد، عاملهمچنين ضرائب رگرسيون محاسبه شده نشان مي
 422/0با ضريب استاندارد شده  فرهنگي - اجتماعيبيشترين تاثير و عامل  564/0استاندارد شده 

هاي شهر كمترين تاثير را در پايداري توسعه شهرتبريز داشته است؛ به عبارت ديگر، ناپايداري
كالبدي باشد، از ناحيه  -هاي فضاييتبريز بيشتر از آنچه از ناحيه كمبودها و محدوديت

ي آتي توسعه شهري گيربنابراين، جهتو هاي اجتماعي، اقتصادي و محيطي بوده محدوديت
 - فرهنگي، اقتصادي و محيطي - هاي توسعه اجتماعيلويت طرحها و برنامهوتبريز، الجرم با ا

  .اكولوژيكي خواهد بود

   

  SWOTمدل بر پايه  الگوي تحليلي پايداري توسعه طراحي •

كاربرد اي در ماتريس چهارخانه) قلمرو مورد مطالعه( سيستمتعيين موقعيت  اين الگو به منظور
و براي تشكيل آن بايد نمرات حاصل از ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و ماتريس ارزيابي  داشته
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را در ابعاد عمودي و ) ها و تهديدهاامتياز موزون نقاط قوت، ضعف و فرصت(عوامل خارجي 
 گرددمشخص توسعه استراتژيهاي مناسب و به تبع آن  سيستمافقي آن قرار داد تا جايگاه 

امتياز موزون  اي،خانهچهارخارجي  در ماتريس داخلي وشايان ذكراست . )159: 1384 گر، هان(
 4تا  5/2نمره  دهنده ضعف داخلي ونشان 5/2 تا 1ها از  yبر روي محور نقاط قوت و ضعف 

 ها از xبر روي محور ها و تهديدها امتياز موزون فرصت ،از سوي ديگر .ميزان قوت است بيانگر

. )4: 1386ترشيزيان،( بيانگر ميزان فرصت است 4 تا 5/2نمره  انگر ميزان تهديد ويب 5/2تا  1

همچنين جداول تركيب عوامل داخلي و خارجي پايداري توسعه كالنشهر تبريز، جدول مجموع 
ضرائب عوامل مركب پايداري توسعه كالنشهر تبريز و الگوي تحليل عوامل داخلي و خارجي 

  . در ادامه آمده است )SWOT(تبريز بر پايه  پايداري توسعه كالنشهر

  

 برپايه ميانگين امتيازات موزون مناطق دهگانه تركيب عوامل داخلي و خارجي پايداري توسعه تبريز: 5جدول

  عوامل خارجي  عوامل داخلي

 Tتهديد Oفرصت Wضعف Sقوت

78/1  64/0  7/1  71/0  

42/2  41/2  

  ).1393نويسندگان،: منبع(     

  

 مجموع ضرائب عوامل مركب پايداري توسعه كالنشهر تبريز :6جدول 

SO ST WO WT 

48/3  49/2  34/2  35/1  

  ).1393نويسندگان،: منبع(      
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  عوامل داخلي و خارجي پايداري توسعه كالنشهر تبريز بر پايه سوات الگوي تحليلي. 2شكل

  ).1393نويسندگان،: منبع(

  

عوامل داخلي كالنشهر تبريز بيشتر از نقاط  شود نقاط قوتمشخص مي) 5(با توجه به جدول 
كن امتياز ي، لاستهاي عوامل خارجي نيز بيشتر از تهديدهاي آن ضعف آن بوده و فرصت

فرصتها (و امتياز موزون عوامل خارجي  42/2عدد ) قوت نقاط ضعف و(موزون عوامل داخلي 
  ، معلوم SWOTمدل هاي دست آمده كه با در نظرگرفتن نصاببه 41/2عدد ) تهديدها و

و هم بوده  مواجه شود اين شهر، هم از منظر عوامل داخلي با ضعف نسبي در پايداري توسعهمي
نمايد و الزم مي آن در معرض تهديد نسبي قرار دارد از منظر عوامل خارجي، پايداري توسعه

 - ريخيبيش از پيش به فكر رعايت مالحظات و ملزومات توسعه پايدار در اين كالنشهر تا
عنوان جدول تركيبي، بزرگترين عدد را مربوط به عوامل تحت) 6(همچنين جدول . فرهنگي بود

S  
  

٢ ٣ ١ 

١ 

١ 

١ 

٢ 

٢ 

٢ 

٣ 

٣ 

٣ 

T  

W  

O  

  استراتژيهاي دفاعي

  )واگذاري(

  استراتژيهاي رقابتي

 )تنوع(

  

  كارانهاستراتژيهاي محافظه

 )ثبات(

  استراتژيهاي توسعه

 )تهاجمي( 
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SO )موقعيت نماد وضعيت توسعه را در )2شكل(و الگوي طراحي شده ) نقاط قوت و فرصتها ،
اين شرايط . دهندگذاري به سمت توسعه پايدار نشان ميجهت توجه مديريت شهري و سرمايه

هاي خوب براي پايداري در توسعه تبريز بوده و لذا براي تقويت نقاط وجود فرصتحاكي از 
اي و تهاجمي استفاده هاي موجود، بايد از استراتژيهاي توسعهگيري موثر از فرصتقوت و بهره

  . كرد

  

  تدوين الگوي توسعه پايدار تبريز  •

اي است؛ رويكردي كه و توسعهنگر الگوي توسعه مورد نظر برخاسته از رويكرد استراتژي آينده
به جاي انفعال و واكنش در برابر حوادث به دنبال پيشگيري و مداخله در روندهاي جاري بوده 
تا بتواند تهديدها را پيش از بروز، به فرصتهايي تبديل كند كه بسترساز فرايند تحقق پايداري 

هاي ديگر خالف استراتژياي، براستراتژي توسعه). 229: 1391نقش محيط، (توسعه شهر شود 
عمل كرده و بيش از تكيه برروندهاي حاكم برچگونگي  1“فعال”حل كنشگر وعنوان يك راهبه

  اندازهايي است كه با توجه به تغيير پارادايم جاري تحوالت گذشته و حال، متكي بر چشم

به اين ).  50- 60: 1384 مرادي، (تواند مناظري بديع از تحوالت آتي را به نمايش بگذارد مي
نگر، متكي بر ظرفيتهاي دروني، ضرورت كاهش ترتيب الگويي مبتني بررويكرد استراتژي آينده

عنوان تر، تحتتر و در عين حال اقتصاديهاي توسعه شهري و لزوم ارائه خدمات مطلوبهزينه
  .    گرددپيشنهاد ميعنوان الگويي جامع و برتر در زمينه پايداري توسعه شهر تبريز به “شهر آينده”

                                                 
Active  1. 
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  "شهر آينده"هاي الگوي پيشنهادي توسعه پايدار تبريز ابعاد و ويژگي: 7جدول

  مشخصات

وسازها، ماليات بر درآمد و مشاغل، منابع مالي و درآمدي پايداري نظير ماليات برارزش افزوده ساخت - 1

به بخش خصوصي جايگزين منابع  كمكهاي دولتي و عوايد ناشي از واگذاري تاسيسات تفريحي وگردشگري

  .رويه و غيرقانوني شده استمالي ناپايدار شهرداريها مثل تراكم فروشي وتغيير كاربريهاي بي

پذير تبديل شده كه در آن به سالمت اجتماعي و رواني همه شهروندانش از طريق تبريز به شهري زيست - 2

اعي و ارتباط و گفتگو كه معرف غناي فرهنگي ايجاد مكانها و فضاهاي شهري مطلوب براي زندگي اجتم

  .شهروندانش است، توجه شده است

كاريها واتالف منابع و امكانات توسعه مديريت يكپارچه شهري با رويكرد هماهنگي و پرهيز از دوباره - 3

  .پايدار و با محوريت شهرداري كالن شهر تبريز سازماندهي و استقرار يافته است

دهنده به سازمان فضايي شهر آبدار شده و به يكي از عنوان يك عنصر مهم ونظمرود بهمسيل مهرانه  - 4

  .محورهاي تفريحي و گردشگري شهر تبديل شده است

اكولوژيكي بيروني براي  ـ كننده محيطيعنوان يك تهديد تعييندرياچه اروميه كه روند خشك شدن آن به - 5

رفت، با اتخاذ تدابير يكپارچه مديريتي و آمايشي از سوي شمار ميسالمت جسمي وروحي شهروندان تبريزي به

  .اكولوژيكي بيروني براي تبريز شده است ـ مسئولين امر، دوباره جان گرفته و تبديل به يك فرصت محيطي

علي و پارك كوهستان در الگوي شهر آينده، توسعه كمربند سبز پيراموني تبريز درامتداد ارتفاعات عون ابن - 6

  .هاي سهند نقشي عمده در پايداري محيطي ـ اكولوژيكي تبريز برعهده گرفته استدر دامنه

در الگوي شهر آينده، تبريز كالن شهري مقاوم و قابل انعطاف در مقابل حوادث غيرمنتظره به ويژه زلزله  - 7

زيرساختها و نيز كنترل بيني شده در زمينه شكل و جهت توسعه، تبديل شده كه نه تنها به دليل تمهيدات پيش

  .كيفيت ساخت و ساز، خسارات را به حداقل ممكن كاهش داده است

طرح اسكان پايدار به منظور توسعه فضاهاي باز، سبز و تدارك مسكن، خدمات و امكانات مناسب شهري  - 8

اي بخش عمده در... و نيز باالبردن ظرفيت امدادرساني وجابجايي ساكنين در مواقع خطر مثل زلزله، حريق و

  .اي شده استاز بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري به صورت بلوكي و محله

هاي حمايتي و تشويقي هاي كالبدي، بستهبه منظور جلوگيري از ريزدانگي، فشردگي و نفوذناپذيري بافت - 9

پذيري و يستالزم براي تجميع پالكهاي ثبتي كوچك توسط مالكين و ساكنين و در نتيجه افزايش ضريب ز

از سوي دولت  7و  3،  1هاي داراي اسكان غيررسمي مناطق و بخش 8،  4گشايش فضايي به ويژه در مناطق 

  .شودو مديريت شهري تدوين واجرا مي

  ).1393نويسندگان،: منبع( 
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