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 ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانریزی شهری، دانشکده برنامهدانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه *ناببرهان ویسی

 تبریز، تبریز، ایرانریزی و علوم محیطی، دانشگاه ریزی شهری، دانشکده برنامهدانشیار گروه جغرافیا و برنامه فریدون بابایی اقدم

 ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانریزی شهری، دانشکده برنامهاستاد گروه جغرافیا و برنامه رسول قربانی

 

 نوع مقاله: پژوهشی

 04/02/1398پذیرش:    05/09/1397دریافت: 

کیفیا  زنادگی و افازایش ساطی پایاداری در جواما   ارتقاا  منظوربه یزیربرنامه اساسى برای یهاشرطپیش از چکيده:

 تارینمهمپذیری، از پذیری شهری اس . بُعد اقتصادی زیس مؤثر بر زیس  و کنندهنیتأم عناصر و عوامل شناسایىمختلف، 

یلی در پای دو تحل -باشد. بنابراین پژوهش حاضر با رویکرد توصیفیابعاد تأثیرگذار بر کیفی  زندگی شهری و ارتقای آن می

بندی شاهر تبریاز و ساطیپذیری کالنبر زیس  مؤثرهای اقتصادی باشد: شناسایی و بررسی وضعی  شاخصهدف اصلی می

شهر تبریاز. پذیری کالنشهر تبریز و ارائه مدل مناسبی با وضعی  زیس پذیری کالنهای اقتصادی اثرگذار بر زیس شاخص

هاای شاخص از طریق مطالعه ادبیاا  پژوهش 12پذیری در قالب عد اقتصادی زیس های مربوط به بُدر این پژوهش شاخص

بارای بیاان  ماکافازار میکتفسایری و نرم -سازی ساختاریمرتبط و مصاحبه با خبرگان، شناسایی و سپس از تکنیک مدل

 tآزماون شاهر تبریاز، از اقتصادی کاالنپذیری ها استفاده شد و در نهای  جه  بررسی وضعی  زیس روابط و نوع شاخص

از قبیال: وضاعی  امنیا  شاغلی، درآماد  هاییی استفاده شده اس . نتایج پژوهش، بیانگر آن اس  کاه شااخصانمونهکت

های درآمدزایی، اثرگذاری بیشتری نسب  باه های شغلی مناسب و وجود فرص مناسب و کافی، داشتن شغل مناسب، فرص 

شاهر تبریاز، در حاد پذیری اقتصاادی کاالنشهر تبریز دارند. همچنین وضعی  زیس پذیری کالنیس ها بر زسایر شاخص

باا  ،متغیر پژوهش، تنها دو متغیر، توانایی جه  تأمین کاا  و خادما  و داشاتن شاغل مناساب 12باشد؛ از میان پایین می

از حد متوسط قارار دارناد. بناابراین  ترنییپای دیگر، در وضعی  مطلوبی قرار دارند و سایر متغیرها،07/3و  10/3امتیازهای 

 شود.گذاری در منطقه، پیشنهاد میبرداری از اقتصاد قوی بازار در راستای ایجاد شغل مناسب و سرمایهبهره

 شهر تبریز، کالن، کیفی  زندگیپذیری شهری، بعد اقتصادی، توسعه پایدارزیس واژگان کليدی:  

 JEL : N95, P48, Q56, Q01بندی  طبقه

 

 

 
 borhanveysi@gmail.com * نویسنده مسئول:

 35-52 ،((27 پیاپی)3)7 شهری، مدیری  و اقتصاد علمی فصلنامه

 www.iueam.ir 
، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiranنمایه در 

Ensani ،RICeST ،Civilica 
 فصلنامه علمی  2345-2870شاپا: 

 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه  -1

در سراسر جهان، شهرها به صور  مداوم، در حاال 

رشد و توسعه هستند، امروزه بایش از نیمای از جمعیا  

رود کنناد و انتظاار مایدنیا، در نواحی شهری زندگی می

ایاان رونااد افزایشاای، همچنااان ادامااه داشااته باشااد 

(Hernandez & Monzon, 2016).  جمعیا  شاهری

 83/2باه  1950میلیاون نفار در ساال  730در جهان از 

افزایش یافته اس  و بر اساس  2000میلیارد نفر در سال 

رود که تا سال های انجام شده چنین انتظار میبینیپیش

درصااد جمعیاا   70میلیااارد نفاار ) 9/6، حاادود 2050

جهان( در مناطق شهری زندگی خواهند کرد؛ در نتیجاه، 

 در مراکز  جمعی   شدید  فزایش جمعی  باعث تمرکزاین ا

عمااده اقتصااادی،   شااهری شااده و شااهرها را بااا مع ااال  

باارای ملااال،  سااازد؛ محیطی مواجااه می اجتماااعی و زیساا  

شهرهای قاره آسیا و آفریقا، در اغلب موارد باا توجاه باه 

ای در عدیااده مشااکال رشااد روزافاازون جمعیاا ، بااا 

شاهری  سا یتأسونقل، کمبود های محیطی، حملزمینه

به احتمال .  (Mueller et al., 2018) و ... مواجه هستند

هاای هاا و تنشبسیار زیااد در آیناده، شاهرها باا شاو 

های اقتصادی، اجتمااعی و محیطای، جدیدتری در زمینه

هاا بسایار بینای آنرو خواهند شد کاه قابلیا  پیشروبه

 نیبناابرا.  (Tapsuwan et al., 2018)باشاد وار میدش

طور جدی به ارتقاای ریزان و مدیران شهری باید بهبرنامه

کیفی  زندگی، در راساتای برطارف نماودن مشاکال  و 

 مع ال  شاهرها و نیازهاای سااکنان، توجاه کنناد. در

 و پایادار توساعه هاایماوازا  پارادایم اخیر، به هایدهه

 جاای زنادگی، کیفیا  ارتقای ایده شهری، پایدار توسعه

اسا ، در  کارده بااز شهری ریزیبرنامه ادبیا  در را خود

این میان، یکی از مباحث مورد توجه در پایداری شاهری 

اسا   1پذیریو ارتقای کیفیا  زنادگی، مبحاث زیسا 

 (.  1394پور و همکاران، )ساسان

بااه طااور کلاای، بساایاری از تعاااریف مربااوط بااه 

پذیر، شهر توانا و ...، طالحا  شهری؛ مانند شهر زیس اص

 
1- Livability 

طوری کاه باهانتزاعی و وابسته به شرایط مکانی هستند؛ 

بررسی ادبیا  مربوط به این مفاهیم، بیانگر دامنه بسایار 

از شاارایط مکااانی  متااأثروساایعی از تعاااریف اساا  کااه 

 صور کنند. به مناطقی اس  که مردم در آن زندگی می

پذیری و کیفیا  زنادگی، زیسا  :کلی، مفاهیمی همانند

باشاند می سا یزطیمحپایداری، بیانگر رابطه انساان باا 

(Valcárcel-Aguiar & Murias, 2019). 

ای مارتبط از اجازای پذیری؛ شامل مجموعهزیس 

اقتصادی، ف ایی و اجتماعی اس  که با هم برای در  و 

ریزی و توساعه گیری )مقیاس جغرافیایی( با برناماهاندازه

در جهااان در رابطااه هسااتند کااه اغلااب باارای توصاایف 

ب های گوناااگون جامعااه، محاایط اطااراف و تجااارجنبااه

دهااد، اسااتفاده مشااتر  کااه یااک جامعااه را شااکل می

شود. در واق  این مفهاوم، در تجرباه انساان از محال می

زندگی خود، متمرکز شاده اسا  و مخاتص باه زماان و 

(؛ در 1397دوس  و همکااران، مکان خاصی اس  )حکیم

مفهوم  به خود، معنای اصلی و کلی پذیری درکل، زیس 

  و در واقاا ، همااان دسااتیابی بااه قابلیاا  زناادگی اساا 

ریزی شاهری خاوب یاا مکاان دستیابی به کیفی  برنامه

 (.1397، همکارانپایدار اس  )زیاری و 

های شهری کشاور باا در چند دهه گذشته، محیط

گوناه شاهرها باا توجه باه رشاد جمعیا  و توساعه قار 

محیطی مشکال  عدیاده اقتصاادی، اجتمااعی و زیسا 

؛ بر اساس مطالعا  انجاام شاده در زمیناه اندرو شدهروبه

برخی از شاهرهای ایاران، پذیری، بررسی وضعی  زیس 

)رشایدی اباراهیم  در وضعی  غیرقابل قبولی قرار دارناد

شاهر (. بررسی وضعی  کاالن1395حصاری و همکاران، 

شهر پرجمعی  کشاور باا جمعیتای تبریز )ششمین کالن

( بیاانگر 1395ن، نفر( )مرکز آمار ایارا 1773033معادل 

شااهر در برخاای از مااوارد، بااا آن اساا  کااه ایاان کااالن

معیارهای یک شهر پایدار، فاصله دارد و در حال حاضر با 

مشکالتی؛ از قبیل بیکاری، فقدان فرص  شغلی مناساب، 

کیفی  پایین مساکن، آلودگی شدید هوا )تبریز در میاان 

وسای  های هش  شهر آلوده ایران قرار دارد(، وجود پهنه
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 37 اااااااااااااااااااا  ی اقدم، رسول قربان  ییبابا  دونیفر  ناب،ی سیبرهان و  /...  یشهر   یریپذس  یاثرگذار بر ز  یعوامل اقتصاد   لیتحل

 

هکتااار بافاا  فرسااوده و  2522هااای ناکارآمااد )از باف 

های غیررساامی( )مرصوصاای و هکتااار سااکونتگاه 2000

 و جمعیاا  میااان تعادل(، عاادم1392همکاااران، 

 رویاهبی تغییار و تبادیل شهری، افازایش هایزیرساخ 

باغا  و اراضی زراعی درون و پیراماون شاهر  هایکاربری

ری و خادماتی، ناابرابری هاای مساکونی، تجاابه کاربری

های مناااطق شااهری در برخااورداری از سااطوه و ساارانه

شاهر، این کالن نیبنابرارو اس ؛ عمومی شهری و ... روبه

ی زیربرناماهبرای خروج از این وضعی  نابسامان، نیازمند 

 باشد.اصولی و راهبردی مناسب می

 منظوربه یزیربرنامه اساسى برای یهاشرطپیش از

کیفی  زندگی و افزایش سطی پایداری در جوام   ارتقا 

ماؤثر بار  و کنندهنیتأم عناصر و عوامل شناسایىمختلف، 

 در زیااادی نقااش پذیری شااهری اساا  کااهزیساا 

و  تارینمهم. یکی از دارد دول  راهبرد ی هایزیربرنامه

های بار تماام جنباه اثرگذارترین عوامل در واق ، اساسی

پذیری شاهری، عوامال زندگی شاهری، خصوصااز زیسا 

ای، افاراد اقتصادی اس . در صورتی که اگر در هر جامعه

در وضااعی  دسترساای بااه شاارایط زناادگی اقتصااادی، 

احساس رضای  داشته باشند و بتوانند نیازهاای خاود را 

بدون مشکل، برآورده کنند؛ سطی امیاد باه زنادگی و در 

، کیفی  زندگی در آن جامعه، افازایش خواهاد نتیجه آن

هاادف پااژوهش حاضاار، شناساااایی  نیبنااابرایافاا . 

شاهر پذیری کاالنهای اقتصادی مؤثر بار زیسا شاخص

ها، طراحی مدل مناسب باا بندی این شاخصتبریز، سطی

شهر تبریز و بررسی وضاعی  پذیری کالنوضعی  زیس 

اشد. بناابراین بشهر تبریز میپذیری اقتصادی کالنزیس 

 زیر اس : سؤالاین پژوهش در پی پاسخ دادن به دو 

های اقتصاادی اثرگاذار بار وضاعی  شااخص -الف

 ؟اندکدمشهر تبریز پذیری کالنزیس 

شااهر پذیری اقتصااادی کااالنوضااعی  زیساا  -ب

 باشد؟تبریز چگونه می

 

 

 پيشينه تحقيق   -2

 های خارجیالف( پژوهش

( در پژوهشاای، وضااعی  شااهرهای 2012) 1نیااوتن

پذیری را بررسی کارده اسا . استرالیایی به لحاظ زیس 

المللای، دارد کاه باه لحااظ بیناین نویسانده بیاان مای

های بساایاری از شااهرهای اسااترالیا از نظاار شاااخص

پذیری و رفاااه، رتبااه مناساابی دارنااد؛ همچنااین زیساا 

و  هاااای ایاااا تی و شاااهری، تااارویجبسااایاری از دول 

حاال و پذیر کااردن شااهر خااود را بااه عنااوان راهزیساا 

سیاساتی بارای جاذب ساارمایه، نیاروی انساانی ماااهر و 

امااا نتیجااه کلاای درباااره وضااعی   دانناادگردشااگر می

پذیری این شهرها، گویای آن اس  که بسایاری از زیس 

پذیر شدن شهرها ها و امکاناتی که باعث زیس زیرساخ 

شاوند؛ بناابراین پایادار ر تأمین میاند از مناب  ناپایداشده

نیستند؛ تا جایی که شهر ملباورن باه عناوان یاک شاهر 

های پذیر در جهان )رتبه یاک در جهاان( در ساالزیس 

ونقال و آینده، با چهاار مع ال بازرن انارآی، آب، حمل

 رو خواهد شد.روبه ،مسکن

( بااااه مطالعااااه 2013) 2کااااوُتس و آسسااااکی

اند. پذیری خیابان در شهر پولیش لهستان پرداختهزیس 

در این پژوهش، نویسندگان، از تواناایی ایان خیاباان باه 

اناد و بار ایان پذیر، بحاث کردهعنوان یک مکاان زیسا 

باورند که پتانسیل مکانی و اجتماعی در یک مکان، باعث 

ی کاه باه هاایشاود و رو پذیری در آن میایجاد زیس 

پذیری در یاک مکاان صور  قاوی باعاث ایجااد زیسا 

شوند عبارتند از: حفظ تعادل در آن مکان و جلوگیری می

از ایجاد نامنظمی در آن از طریاق مشاخص کاردن مارز 

ی و مناقشااا  هاایریدرگخیاباان و جلاوگیری از ایجااد 

 اجتماعی.

( در پژوهشی، به بررسی 2016و همکارانش ) 3میرز

تجانس( ف ااایی در افاازایش یااا گونی )عاادماثاارا  ناااهم

های حساااس ی سیسااتمریپااذانعطافکاااهش عملکاارد و 
 

1- Newton 

2- Kotus and Rzeszewski 

3- Estévez-Mauriz  
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انااد. ایاان ونقاال و اناارآی پرداختهشااهری؛ ماننااد حمل

گیرند که ممکان اسا  نااهمگونی نویسندگان نتیجه می

)هاوا و  سا یزطیمحف ایی باعث پایین آمادن کیفیا  

اهش پذیری را در مناطق شهری کا صوتی( شود و زیس 

ها و تصامیم دهد یا ممکن اسا  سابب بهباود سیاسا 

کارشناسااان شااود و شااهرها را بااه ساام  پایااداری، 

 پذیری، هدای  کند.  پذیری و زیس انعطاف

 یبررسا  به ی،پژوهش در( 2018) شهمکاران و 1آان

 یشاهر یرپذیس یز از شهروندان یمند یرضا  یوضع

 پژوهشاگران نیا ا اند.پرداخته نیچ منتخب یشهرها در

 بااه مربااوط ابعاااد کاال از  یرضااا کااه دارناادیم انیاا ب

 996/2 نیانگیا م با نیچ یشهرها سطی در یرپذیس یز

 از ینسب مندی یرضا نیهمچن باشد.یم متوسطدر حد 

 یعا یطب طیمح ،یعموم امکانا  به یدسترس: یفاکتورها

 باه نساب  یتینارضا و یفرهنگ -یاجتماع  طیمح جذاب،

 ونقالحمل ،یطا یمح بهداش  ،یشهر یمنیا: یفاکتورها

 .دارد وجود آسان

 های داخلیب( پژوهش

( با بررسای وضاعی  1394ایراندوس  و همکاران )

اناد کاه پذیری در بخش مرکزی شاهر قام دریافتهزیس 

 پذیری ایاان منطقااه از نظاار شاااخصوضااعی  زیساا 

 اجتماعی، در وضاعی  عدال  و برابری وضعی  اجتماعی،

اس . همچناین باه لحااظ اقتصاادی، اگار چاه  مناسبی

های مطلوبیاا  مکااانی مساااکن باعااث کاااهش هزینااه

های جایی شده اس  اما در مقابل، با  باودن هزیناهجابه

پذیری واقعاای مساااکن را مسااکن، وضااعی  اسااتطاع 

تااأثیر قاارار داده اساا  و در نهایاا ، وضااعی  تحاا 

 باشد.ی )آب، هوا و صو (، مناسب نمیطیمحس یز

( در پژوهشای باا هادف 1395ماعی و بیگادلی )ش

پذیری در کشف چگونگی روابط موجود میان ابعاد زیس 

تهااران، شااش بعااد )خاادما  و امکانااا ،  17منطقااه 

ی و الگاوی طیمحسا یزاجتماعی، اقتصادی، مادیریتی، 

پذیری انتخااب تاریخی( را برای شناسایی وضعی  زیس 

 
1- Zhan 

کردند. آنها به این نتیجه دس  یافتند که بُعد مدیریتی و 

محیطی، بیشترین رابطه را باا هام پس از آن، بُعد زیس 

عاااد مااادیریتی و دارناااد؛ در نهایااا ، شناساااایی دو بُ

گانه، بیااانگر نقااش محیطی، از میااان ابعاااد شااشزیساا 

تهران  17ها در برطرف کردن مشکال  منطقه آن بیشتر

پذیر اس  و توجه بیشاتری را و دستیابی به مکانی زیس 

 طلبد.  می

( در ضامن اساتفاده از 1396ی و اکبری )اکبریعل

مک به بررسای میک افزارنرمرویکرد تحلیلی ساختاری و 

 پذیری شهر تهران پرداختند. نتاایجعوامل مؤثر بر زیس 

 و اشاتغال یاهشااخصشامل  اقتصادی؛ د بُعدنشان دادن

 و امکاناا  عاد ناه توزی  و مناسب مسکن پایدار، درآمد

 باا و 9نفاو   قدر  میزان با زیرساختی، مشترکاز خدما 

 در یریپذسا یز برانگیزانناده و محار  تأثیر، بیشترین

 د.رونیم شمار به شهر تهرانکالن

پژوهشای باا عناوان ( در 1396اکبری و همکاران )

 باا اصافهان شاهر فرسوده باف  در یریپذس یز لیتحل»

 -ی« باا رو  توصایفیشاهر توساعه یاستراتژ بر دیتأک

تحلیلی و استفاده از پرسشنامه، نتیجه گرفتند کاه بافا  

باشد. همچنین در پذیر نمیفرسوده اصفهان، بافتی زیس 

پذیری، بعد اجتماعی وضعی  بحرانای بین سه بعد زیس 

هاای پذیری در میاان باف شرایط زیسا  نیهمچندارد؛ 

 گانه، یکسان نیس .فرسوده مناطق پانزده

( در پژوهشی با رو  1397نسب و نیری )انیرخش

پذیری تحلیلاای، بااه بررساای وضااعی  زیساا  -توصاایفی

هااا، بااه آوری دادهانااد؛ جما شاهری در زاهاادان پرداخته

نفار تعیاین  400ای و جامعاه آمااری، صور  پرسشنامه

ها، باا اساتفاده از وتحلیل دادهشده اس . همچنین تجزیه

 tون و آزماااون و تحلیااال رگرسااای SPSSافااازار نرم

ای و کروسااکال والاایس بااوده اساا . نتااایج نمونااهتااک

های این پژوهشگران، بیانگر آن اسا  کاه وضاعی  یافته

از حاد متوساط  ترنییپااپذیری در شهر زاهادان، زیس 

اس  و از میان پنج منطقه شاهر زاهادان، منطقاه یاک، 

پذیرترین و منطقه چهار، بدترین منطقه باه لحااظ زیس 
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 39 اااااااااااااااااااا  ی اقدم، رسول قربان  ییبابا  دونیفر  ناب،ی سیبرهان و  /...  یشهر   یریپذس  یاثرگذار بر ز  یعوامل اقتصاد   لیتحل

 

پذیری های مربااوط بااه زیساا برخااورداری از شاااخص

 هستند.

 

 مبانی نظری   -3

 اجتماعی اقتصادی، رشد اصلی مراکز شهری، نواحی

 عناوان باه را خاود کاه هستند کشوری هر در سیاسی و

 نوآوری و خالقی  کار، ثرو ، برای ایجاد نقاط ترینجذاب

 در مهمای مع اال  باا ناواحی ایان اماا اناد.کرده اثبا 

 محیطاای، محرومیا  و فیزیکاای تخریااب هایزمیناه

 روروبه ترافیک و مسکن کمبود بیکاری، ناامنی، اجتماعی،

 کااهش شاد به را شاهری زنادگی کیفیا  کاه هستند

 (. بااا توجااه بااه1397دهنااد )پاشااازاده و جاللیااان، می

مختلفی برای ارتقا و  رویکردهای شهرها، متعدد مشکال 

 شاده هاا، پیشانهاد و مطارهدر آن بهبود شرایط زندگی

 هااآن تاریناز مهم یکای شاهری، پذیریزیس  که اس 

 (.1395اس  )سلیمانی مهرنجانی و همکاران، 

پذیری را  بسااتر ح ااور و گسااتر  ایااده زیساا 

پذیر توان کشور آمریکا دانس . واآه شاهرهای زیسا می

توسط اداره ملی هنرهاا باه  1970بار در سال برای اولین

ریزی شاهری مادنظر های برناماهمنظور دستیابی به ایده

های آنها قرار گرف  و به دنبال آن، سایر مراکز و ساازمان

 تحقیقاااتی نظیاار اداره حفاحاا  محیطاای کااه مطالعااا 

پذیرترین شهرهای آمریکاا ای در خصوص زیس گسترده

انجام داده اس ، به کار گرفتاه شاد )لطفای و همکااران، 

ریزی شهری، (. آنچه در ادبیا  شهرسازی و برنامه1397

شاود معاادل فارسای پذیری مطاره میبه عنوان زیسا 

 (.1390باشد )بندرآباد، « میlivabilityکلمه »

اسا  کاه باا  پذیری، همانند چتریزیس اصطاله 

دامنه متنوعی از مفاهیم نظیر: کیفیا  زنادگی، کیفیا  

مکان، رضای  ساکنان، کیفیا  محایط زنادگی و محال 

پوشانی دارد و اغلب باا سکون ، پایداری و سرزندگی، هم

شاوند؛ باه عباارتی دیگار، هم، مترادف در نظر گرفته می

ری از مفااهیم اسا  و پذیری، پلی میان بسیاایده زیس 

که با هام کانش و واکانش دارد های ویژه اشاره به مکان

مندی ساکنین باا دساتیابی باه نیازهاای دارند و رضای 

ها، تقوی  خوشبختی و فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن

هااا و حفاحاا  از مناااب  طبیعاای و عملکاارد سااالمتی آن

ت امین  ،اکوسیستم از سطوه محلی تاا ساطوه جهاانی

 (. 1397شود )زنگیشه و همکاران، می

( عقیاااده دارناااد کاااه 2005) 1تاااایمر و سااایمور

پذیری شهری، بر مبنای چهاار ساتون: دسترسای، زیس 

هام مارتبط باه کاامالزعدال ، مشاارک  و پایاداری کاه 

دارند کاه ها بیان می. همچنین آنگیردهستند، شکل می

طریااق پذیری، کیفیاا  زناادگی تجربااه شااده از زیساا 

شهروندانی اسا  کاه در شاهر در حاال زنادگی کاردن 

هستند که این کیفی  زنادگی تجرباه شاده، باا تواناایی 

ونقال، های شهری )حملها در دسترسی به زیرساخ آن

ارتباطااا ، آب و بهداشاا (، غااذا، هااوای تمیااز و پااا ، 

(، معناادارصرفه، امنی  شاغلی )اشاتغال بهمسکن مقرون

در ارتباااط اساا . دسترساای  هاااف اااهای ساابز و پار 

ها و متفاااو  و انحصاااری بع اای از افااراد بااه زیرساااخ 

مرباوط  مسائلامکانا  شهری در داخل یک شهر، بیانگر 

پذیر بودن یاک شاهر باا به عدال  اس . همچنین زیس 

ها جهاا  رفاا  گیریمیاازان مشااارک  مااردم در تصاامیم

شود. از ساوی دیگار، شاهری کاه مرتبط می نیازهایشان

هایی مانناد و ریساک مسائل ریتأثکنانش همواره تح سا

ت اد اجتماعی و محرومی  و انزوای اجتماعی، قرار دارند 

پذیر شاود، زیسا به آساانی تخریاب می س یزطیمحو 

  .(Garrone et al., 2018)نیس  

 از ایزیرمجموعااه پذیری،زیساا  کلاای، طوربااه

 اجتمااعی، فیزیکای، ابعااد بار مستقیماز که اس  پایداری

 و گااذاردمی تااأثیر مااردم، زناادگی رواناای و اقتصااادی

 محایط اکتساابی هاایویژگی از ایمجموعاه دربرگیرنده

 بارای جاذاب و مناسب مطلوب، مکانی به را آن که اس 

 ایان کناد.می تبادیل ماردم هماه بازدیاد و کار زندگی،

 عینای: -1 شاوند:می بنادیطبقه دساته دو به هاویژگی

 هایگزیناه امنیا ، شاهری، هایزیرساخ  به دسترسی

 
1- Timmer and Seymour 
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 1398  تابستان  ،هفتمو بیس    شماره  /شهری  مدیری   و  اااااااااا اقتصاداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  40

 

 و سااالم  مسااکن، ونقاال،حمل و جاییجابااه مختلااف

 و جااذاب عمااومی ف اااهای تفااریی، بهداشااتی، امکانااا 

 باه تعلاق حاس روانای: و  هنی -2 اقتصادی هایفرص 

 بسااتگی،هم اجتماااعی، ساارمایه محلاای، هویاا  مکااان،

 و مهرنجااانی )ساالیمانی راحتاای و صاامیمی  عاادال ،

 (.1395 همکاران،

 شاارایط بااه پذیری بااا توجااهزیساا  معیارهااای

 بنااابراین،؛ متفاوتنااد مختلااف، زمااانی و مکااانی

در  مااردم بایااد و نیسااتند یکاادیگر بااا تعااوی قاباال

 مختلااف، آنهااا را زمااانی هااایمقیاس در و هااامکان

امااا بااه طااور کلاای در سااطی  بساانجند کننااد و در 

پذیری، در سااه بعااد اقتصااادی، جهااانی، ابعاااد زیساا 

کااه هاار  اندیساا رربی، قاباالطیمحساا یزاجتماااعی و 

های خاااص خااود را دارنااد کاادام از ایاان ابعاااد، مؤلفااه

(EIU, 2018) ،مشااااغل و  کننااادهنیتأم. اقتصااااد

گر ادامااه حیااا  اساا ؛ هماننااد توانااایی درآمااد و یاااری

مااردم باارای تااأمین خااورا ، پوشااا ، مسااکن و نیااز 

باارای تااأمین نیازهااای سااطوه بااا تر؛ ماننااد آمااوز ، 

 اقتصااد بهداشا  و تفریحاا ، ضاروری اسا . اساتفاده

 باشاد نحاوی باه زیسا  بایادمحیط در مناب  موجود از

 حاال هاینسال بارای کاافی مناب  وجود از اطمینان که

 اجتمااعی، بهزیساتی اماا داشاته باشاد آیناده، وجاود و

 ف اایی و اجتمااعی اسا . توزیا  عادال  باه وابساته

 صاور  عاد ناه، باه یطیمحسا یز و اقتصاادی منااب 

 مهاام از اجاازای براباار هایفرصاا  و فااردی آزادی

هساااتند.  اجتمااااعی بهزیساااتی دهنااادهتشاااکیل

 کنناادهتأمین کااه اساا  زیرساااختی ،ساا یزطیمح

 انساان باین ارتبااط و زبالاه دفا  طبیعی، حرفی  مناب 

 ساه ایان از یاک کاارکرد هار اس . اگر طبیعی محیط و

 انسااانی یهاسااکونتگاهگااردد،  مواجااه اخااتالل بااا

 در و شاوند اضامحالل دچاار سارع  باه تواننادمی

باا   و اجتمااعی ت ااد فقار، جمعیا ، کااهش نتیجاه

از  ،یطیمحساا یز -بهداشااتی مسااائل میاازان رفااتن

 (.1391بود )خراسانی،  خواهد آن عواقب

 روش تحقيق   -4

پاژوهش،  هادف و ناوع لحااظ پاژوهش حاضار، از

 -توصایفی هاای آن،داده آوریجما  و رو  کااربردی

اس . فرایند انجام پژوهش در سه مرحله، صور   تحلیلی

 گرف :  

های مربوط باه بعاد شناسایی ابعاد و شاخص -الف

پذیری: در ایان مرحلاه مقاا  ، کتاب، اقتصادی زیسا 

پذیری در داخل و مربوط به زیس  هایها و گزار رساله

آوری و پس از مطالعه این تحقیقا ، خارج از کشور، جم 

 صاور بهپذیری مرباوط باه زیسا  هایابعاد و شااخص

 بندی شدند.  کلی، شناسایی و طبقه

گری معیارها: در این مرحله با توجاه باه غربال -ب

های مربوط باه مرحلاه یاک از طریاق رو  دلفای، یافته

های اقتصااادی اثرگااذار باار وضااعی  تاارین شاااخصمهم

 شهر تبریز، شناسایی شدند.  پذیری کالنزیس 

ها ها و ناوع شااخصشااخص تعیین روابط بین -ج

سااازی(: در ایاان مرحلااه پرسشاانامه مربااوط بااه )مدل

پذیری به وسیله خبرگان تکمیل گردید. سپس باا زیس 

تباادیل ماااتریس روابااط و ایجاااد سااازگاری در ماااتریس 

باه  (ISM)تفسایری  -سازی ساختاریروابط، گراف مدل

سازی گرافیکی رواباط ترسایم و تحلیال ناوع عنوان مدل

تعیاین شاد.  ،ماکافازار میکها با استفاده از نرمشاخص

پذیری اقتصااادی در جهاا  بررساای وضااعی  زیساا 

ای باار اساااس متغیرهااای شااهر تبریااز، پرسشاانامهکااالن

پااژوهش طراحاای؛ سااپس روایاای آن از طریااق نظاار 

ز ضاااریب کارشناساااان و پایاااایی آن باااا اساااتفاده ا

( ماورد تأییاد قارار گرفا . 861/0کرونباخ )امتیاز آلفای

شهر تبریز باا اساتفاده همچنین با توجه به جمعی  کالن

نفاار بااه عنااوان نمونااه انتخاااب  384از رو  کااوکران، 

باه  ساؤا  اند. در این پرسشانامه، شایوه طراحای شده

کم )طیف تا خیلی زیادای از طیف خیلیگزینهصور  پنج

 ازا یا امت نیانگیا م نیبناابرا( استفاده شده اس ؛ لیکر 

 حاد ازیا امت عنوانباه 3 عادد و اسا  5 تا 1 نیب یعدد

 ازانتخاب شاده اسا ، در نهایا   (Test Valu) متوسط
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 41 اااااااااااااااااااا  ی اقدم، رسول قربان  ییبابا  دونیفر  ناب،ی سیبرهان و  /...  یشهر   یریپذس  یاثرگذار بر ز  یعوامل اقتصاد   لیتحل

 

 یبارا آزماون نیا ا که شده استفاده اینمونهتک t آزمون

 .دارد کاربرد هاداده هانیانگیم سهیمقا

یااک فراینااد  ی،ریتفساا  -یساااختار یسااازمدل

ای از متغیرهای یادگیری تعاملی اس  که در آن مجموعه

طااور مسااتقیم و ماارتبط بااه یااک موضااوع خاااص بااه

دهنااد یااک سیسااتم جااام  را تشااکیل می میرمسااتقیغ 

.(Zhao et al., 2019)   یک شیوه تفسیری، برای ق او

باشاد هاا میدرباره عناصر مختلف و نحوه روابط باین آن

(Mangla et al., 2018)  ،رابطاه باین   که از این طریاق

مشاخص شاده و  دهیا چیپ  کامالزمتغیرها در یک سیستم 

  (Gan et al., 2018).باشد ی قابل تشخیص میراحتبه

 شااامل تفساایری -ساااختاری سااازیفراینااد مدل

های مربوط باه شناسایی شاخص -1 :باشدمی مراحل زیر

 یماتریس خودتعاملی ساختار لیتشک -2پژوهش  مسئله

تشاکیل مااتریس  -4 هشکیل ماتریس دسترسی اولیت -3

 مرباوط بااه هابندی شاااخصساطی -5 یدسترسای نهااای

ااری -6 پژوهش مسئله اری  -ترسیام مدل ساختا تفسیا

 (Singh et al., 2018).  مک-ترسیم نمودار میک -7

سااازی طور کلاای، ماهیاا  رو  دلفاای و مدلبااه

، ازیموردنکند که اطالعا  تفسیری ایجاب می -ساختاری

آوری شاود. در پاژوهش از متخصصان و خبرگاان، جما 

از  ،خبرگاننتخاب کردن گروه مربوط به حاضر نیز برای ا

گیری هدفمند استفاده شده اس . معیارهاای رو  نمونه

انتخاب گروه خبرگان، تسلط نظری بر موضاوع پاژوهش، 

تجربه عملی، تمایل و توانایی برای همکاری در پژوهش و 

باشد؛ همچنین برای مشخص کردن در دسترس بودن می

هاای صاور  گرفتاه باا تعداد نمونه، به مطالعاه پژوهش

تفسایری کاه  -ساازی سااختاریاز تکنیک مدلاستفاده 

اند، پرداخته شده اس  گروه خبرگان در آن ح ور داشته

 تاا   10که معمو ز در بیشتر این مطالعا ، تعداد خبرگان بین  

 ؛ 1393اند )امیری اقطااعی و تیمورپاور،  نفر انتخاب شده   25

 ;Ravi & Shankar, 2005؛ 1396ی و اکبری، اکبریعل

Ramesh et al., 2010) بنابراین در ایان پاژوهش نیاز .

نفر از خبرگان  21متناسب با معیارهای انتخاب خبرگان، 

و متخصصاااان شاااهری و اقتصااااد شاااهری در مراکاااز 

 اند.دانشگاهی، انتخاب شده

تااارین اول پاااژوهش )مهم ساااؤالدر پاساااخ باااه 

شاهر پذیری کاالنهای اقتصادی اثرگذر بر زیس شاخص

 17؟( در بررساای اولیااه، فهرسااتی کلاای )اناادکدمتبریااز 

های مربااوط بااه بعااد اقتصااادی شاااخص( از شاااخص

آوری گردید که در نهای  با توجه باه پذیری، جم زیس 

پوشاانی و مشاتر  باودن نظر خبرگان و با توجه باه هم

شاره زیار  باهشاخص اصلی  12چند شاخص با یکدیگر، 

 مرباوطبرای این پژوهش انتخاب گردید، همچنین مناب  

 اس : شده ارائه 1ها در جدول به تمام شاخص

 مناساب شغل داشتن -2 یکاف و مناسب درآمد -1

 مناساب یشاغل هایفرص  -4 یشغل  یامن  یوضع -3

 باه سااکنان لیا تما -6 مناساب مساکن هیا ته امکان -5

 باه یخصوصا  بخاش لیتما -7 منطقه در گذاریهیسرما

 ییدرآمدزا هایفرص  وجود -8 منطقه در گذاریهیسرما

 مصارف تاأمین زانیم -10 اندازپس زانیم -9 منطقه در

 تااأمین زانیا م -11...(  و یساابز گوشا ،) ییغااذا ماواد

 مصارف تاأمین زانیم -12...(  و گاز برق،) یانرآ مصرف

 ...(. و لیتحص پوشا ،) خدما  و کا 

 

 

 

 

 

 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
98

.7
.2

7.
3.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 18

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1398.7.27.3.3
https://iueam.ir/article-1-1244-fa.html


 1398  تابستان  ،هفتمو بیس    شماره  /شهری  مدیری   و  اااااااااا اقتصاداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 42

 

 شهر تبریز  پذیری کالن بر زیست  اثرگذار های اقتصادی  شاخص  -1جدول 

 

 شاخص           

 

 

 

 منبع

ب
درآمد مناس

 

ب
ل مناس

شغ
ی 

ت شغل
امني

 

ت
ص

فر
ی

ی شغل
ها

 

ن 
سک

تهيه م
 

سرمایه 
ن

ی ساکنا
گذار

 

سرمایه 
ی

ص
صو

ش خ
خ

ی ب
گذار

 

ت
ص

فر
ی

ی درآمد زای
ها

 

س 
ن پ

ميزا
انداز 

ی 
ف مواد غذای

صر
م

 

ی 
ف انرژ

صر
م

 

ت
ف کاال و خدما

صر
م

 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

Aluri & Fellow (2017)     *     * * * 

 Badland et al (2014) * * *       * * * 

Cox et al (2010) * * * * *    * * * * 

Dudgikar et al (2017) * *   *     * * * 

Gallares & Rafee (2017) *     * * * *    

MDF (2002)      * * *     

West & Badham (2008)      * * *     

MMI (2013)     *     * * * 

Lagas et al (2015) * *   *     * * * 

EIU (2018) * *   *     * * * 

( نسااب  روایاای محتااوایی 1بااا توجااه بااه رابطااه )

محاساابه شااد. بااا توجااه بااه سااطی معناااداری آماااری 

(P›0/05)  برای پذیرفته شدن روایی محتاوایی، حاداقل

 75/0برای هر متغیر بایاد  CVRدس  آمده از مقدار به

تعاداد  Neتعداد کل خبرگاان و  Nباشد. در این رابطه، 

انااد. نتخاااب کردهافاارادی اساا  کااه گزینااه ضااروری را ا

های پژوهش در جادول وضعی  روایی مربوط به شاخص

 آماده اس . 2

(1) CVR= 
Ne− 

N

2
N

2

 

 

 روایی محتوایی متغيرها  -2جدول 

 CVR متغيرها بعد

 اقتصادی

 1 (A1) درآمد مناسب و کافی

 1  (A2)داشتن شغل مناسب

 1 (A3) وضعی  امنی  شغلی

 904/0  (A4)های شغلی مناسبفرص 

 1  (A5)امکان تهیه مسکن مناسب

 809/0 (A6)گذاری تمایل ساکنان به سرمایه

 809/0  (A7)ی گذارتمایل بخش خصوصی به سرمایه

 904/0   (A8)ی های درآمدزایفرص 

 904/0   (A9)اندازمیزان پس

 1 (A10)میزان تأمین مصرف مواد غذایی 

 904/0  (A11)میزان تأمین مصرف انرآی

 904/0  (A12) میزان تأمین مصرف کا  و خدما 
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 43 اااااااااااااااااااا  ی اقدم، رسول قربان  ییبابا  دونیفر  ناب،ی سیبرهان و  /...  یشهر   یریپذس  یاثرگذار بر ز  یعوامل اقتصاد   لیتحل

 

 نسب  روایای محتاوایی بارای شااخص ملالبرای 

اسا  باه  904/0 باا مناسب کاه برابارهای شغلی فرص 

نفر از مجموعاه  20یعنی  ؛صور  زیر محاسبه شده اس 

زیادی  تأثیراند که این شاخص متخصص احهار داشته 21

 دارد.شهر تبریز بر زیس  پذیری کالن)ضروری اس ( 

904/0 == 
20−

21

2
21

2

 CVR= 
Ne− 

N

2
N

2

 

 استفاده مجدد آزمون از زین ییایپا نییتع منظور به

 هاپرسشانامه  یا توز ضامن منظاور نیهم به ؛اس  شده

 نوباا  دو در یآمااار جامعااه افااراد از نفاار هشاا  نیماااب

 بیضاار از اساتفاده و هفتاه دو یزماان یبااز باا متفااو 

 حاصل جینتا نیب یهمبستگ بیضر رمن،یاسپ یهمبستگ

 . اس   ده ی گرد  محاسبه   0/ 79 مقدار  ، دوم   نوب   با   اول  نوب    از 

 محدوده موردمطالعه

شارقی شاهر تبریاز، مرکاز اساتان آ ربایجاانکالن

متر  1300از سطی دریا بیش از این شهر تفاع باشد. ارمی

شهر تبریز به جز در سم  غربی کامالز در میاان  .باشدمی

های مرتف  منطقه محصاور شاده و باه صاور  کوهرشته

باه  ؛گونه در امتداد شرقی و غربی شکل گرفته اس مللث

رود از تماامی این ترتیب شهر در بستر مالیام دره سارخ

های پیرامون ی تند کوههاببه شی ،جز در غرببه   جها

عاالوه بار نشاان دادن موقعیا   1. نقشه شودمحدود می

کاه  دهادگاناه را نشاان می10کلی شهر تبریز، منااطق 

 نیترکوچاک و 6 منطقاه ،ترین آن از لحاظ وسع بزرن

 4از لحاظ جمعیتای نیاز منطقاه  .باشدمی 8منطقه  ،آن

 .کمترین جمعی  را دارد، 9بیشترین جمعی  و منطقه 

 

 
 محدوده موردمطالعه   -1نقشه 

 

 های تحقيقیافته  -5

 های تحقيقگام اول: شناسایی شاخص

های مربوط به شاخص به عنوان شاخص 12در کل 

 1پذیری در بعااد اقتصااادی باار اساااس جاادول زیساا 

 شناسایی شد.

گام دوم: تشکيل ماتریس ساختاری روابط درونی 

  ساختاری( ها )خودتعاملیشاخص

 نادیفرا در کنندهشرک  خبرگان از این مرحله، در

ISM   صاور به را هاشااخص کاه اسا  شاده خواساته 

 :(3)جدول  نمایند سهیمقا گریکدی با ریز شره به یزوج

V :سااطر عاماال (شاااخص I )سااتون عاماال باار 

 ساااتون عامااال: A. گاااذاردیم ریتاااأث( J شااااخص)

 ریتاااأث( I شااااخص) ساااطر عامااال بااار( J شااااخص)

 ساااتون و( I شااااخص) ساااطر دو هااار: X. گاااذاردیم

 نیباا : O. گذارناادیم ریتااأث گریکاادی باار( J شاااخص)

( J شاااخص و  I شاااخص) سااتون و سااطر هایشاااخص

 .ندارد وجود یارتباط
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 1398  تابستان  ،هفتموبیس    شماره  /شهری  مدیری   و  اااااااااا اقتصادااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااا 44

 

 پذیری تبریز گذار بر زیست ماتریس خودتعاملی ساختاری عوامل اقتصادی اثر  -3جدول

 J  متغيرهای

 

 iمتغيرهای

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

 A X A V V X O V V V V A1 

  X A V V O A V V V V A2 
   V V V O V V V V V A3 

    V V V A V V V V A4 

     X O A A O O O A5 

      A A A V V V A6 

       A O O O O A7 

        V V V V A8 

         V V V A9 

          O A A10 

           A A11 

            A12 

 

 اوليه دستيابی ماتریس آوردن دستبهگام سوم: 

 از اسااتفاده بااا را ساااختاری خودتعاااملی ماااتریس

 -الاف کنیم:مای تبدیل یک و صفر ماتریس به زیر قوانین

 معاادل خاناه آن ارز  بود،  V معادل (IJ) خانه نماد اگر

  (IJ) خاناه نمااد اگار -ب باشاد.می صفر قرینه خانه و 1

 1 قرینه خانه و صفر معادل خانه آن ارز  بود، A معادل

 آن ارز  باود، X معادل (IJ) خانه نماد اگر -ج باشد.می

  (IJ) خاناه نمااد اگار -د .باشادمی 1 قرینه، خانه و خانه

 باشادمی صفر قرینه خانه و خانه آن ارز  بود، O معادل

 .(4 )جدول
 

 پذیری تبریز های اقتصادی اثرگذار بر زیست مربوط به شاخص ماتریس دسترسی اوليه  -4ل جدو

 j متغيرهای

↓ 

 iمتغيرهای

↓ 
A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1  

1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 A1 

1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 A2 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 A3 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 A4 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 A5 

1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 A6 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 A7 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 A8 

1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 A9 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A10 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A11 

1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 A12 

 

 دسترسی نهایی ماتریس گام چهارم: ایجاد

تاوان  باه را دساتیابی مااتریس در ایان مرحلاه

(K+1) رساانند و میk  1 ،باه عملیاا  اسا . البتاه 

 1ماااتریس بایااد طبااق قاعااده بااولین رساااندن تااوان

 باشد.  (1=1*1 , 1=1+1)

 
1- Boolean 
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 45 اااااااااااااااااااا  ی اقدم، رسول قربان  ییبابا  دونیفر  ناب،ی سیبرهان و  /...  یشهر   یریپذس  یاثرگذار بر ز  یعوامل اقتصاد   لیتحل

 

های حاصاال از ماااتریس نهااایی باار اساااس یافتااه

و مشااخص شاادن قاادر  نفااو  و میاازان ( 5)جاادول 

وابسااتگی هاار شاااخص، پاانج شاااخص وضااعی  امنیاا  

داشااتن  ،(A1)درآمااد مناسااب و کااافی  ،(A3)شااغلی 

های شاااغلی مناساااب فرصااا  ،(A2)شاااغل مناساااب 

(A4)  های درآمااادزایی در منطقاااه و وجاااود فرصااا

(A8)   یعناای اثرگااذاری باار  12بااا میاازان تأثیرگااذاری(

ها و در تااارین شااااخصها(، مهمروی تماااام شااااخص

های اقتصاااادی در زمیناااه واقااا  ماااؤثرترین شااااخص

شاااهر تبریاااز پذیری کاااالنبهباااود وضاااعی  زیسااا 

های پااژوهش، دو هسااتند. همچنااین از میااان شاااخص

و   (A10)ین مصاارف مااواد غااذایی شاااخص میاازان تااأم

باااا میااازان   (A11)میااازان تاااأمین مصااارف انااارآی 

ترین ، تأثیرپاااااذیرترین و وابساااااته10وابساااااتگی 

 . های پژوهش هستندشاخص

 پذیری تبریز های اقتصادی اثرگذار بر زیست ماتریس دسترسی نهایی مربوط به شاخص -5جدول 

 jی متغيرها

↓ 

 iمتغيرهای

↓ 
A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1  

1 1 1 1 *1 1 1 1 *1 1 *1 1 A1 

1 1 1 1 *1 *1 1 1 *1 1 1 1 A2 

1 1 1 1 1 *1 1 1 1 1 1 1 A3 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 *1 1 1 A4 

*1 *1 *1 *1 0 0 1 1 0 1 0 0 A5 

1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 A6 

0 0 0 0 0 1 1 *1 0 *1 0 1 A7 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 *1 1 *1 A8 

1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 A9 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A10 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A11 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A12 

 نفو قدر   12 12 12 11 7 5 5 12 6 1 1 3

 میزان وابستگی 6 5 7 5 9 9 6 4 7 10 10 9

 

بندی ها و ساطحگام پنجم: تعيين سطح شااخص

 شهر تبریزپذیری کالنعوامل اقتصادی مؤثر بر زیست

پذیری بندی عواماال مااؤثر باار زیساا باارای سااطی

هااا(، مجموعااه دسااتیابی )ورودیشااهر تبریااز سااه کااالن

 ساطی نیااز )خروجای( و مشاتر  نیازمنادیم. هارپیش

 دستیابی اشترا  مجموعه که شودمی شناسایی هنگامی

 شاود. مجموعاه مجموعاه دساتیابی باا برابر نیازپیش و

 نیازپیش مجموعه و معیار مقابل هر سطر با برابر دستیابی

 از عوامال آن ساپساس .  معیار مقابل هر ستون با برابر

 تاا هاشااخص سایر برای باید کار این حذف شده، جدول

 خودشاان ساطوه خااص در معیارها گرفتن تمامی قرار

 باود. خواهاد تکرارها تعداد با برابر سطور یابد. تعداد ادامه

هایی شااخص و شااخص خود شامل ها،خروجی مجموعه

 شاامل هاورودی بود. مجموعه گرفتندمی تأثیر آن از که

 گذاشاتندمی تأثیر آن بر های کهشاخص و شاخص خود

پذیری کاه مجموعاه خروجای و های زیسا بود. شاخص

 مراتب ها یکسان باشد، در با ترین سطی از سلساله مشتر  آن 

پاس از همچناین  گیرد.مدل ساختاری تفسیری قرار می

ایان شااخص حاذف  مشخص شدن ساطی هار شااخص

ها بادون در نظار ها و خروجیودیو مجموعه ور دشومی

 .(6)جدول  شودمحاسبه می این شاخصگرفتن 
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 شهر تبریز پذیری کالن تعيين سطح یک عوامل اقتصادی مؤثر بر زیست  -6جدول 

 سطح مشترک ورودی )وابستگی( خروجی )نفوذ( شاخص

A1 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 1-2-3-4-7-8 - - 

A2 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 1-2-3-4-8 - - 

A3 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 1-2-3-4-5-7-8 - - 

A4 1-2-3-4-5-6-7- 9-10-11-12 1-2-3-4-8 - - 

A5 3-5-6-9-10-11-12 1-2-3-4-5-6-7-8-9 - - 

A6 5-6-10-11-12 1-2-3-4-5-6-7-8-9 - - 

A7 1-3-5-6-7 1-2-3-4-7-8 - - 

A8 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12 1-2-3-8 - - 

A9 5-6-9-10-11-12 1-2-3-4-5-8-9 - - 

A10 10 1-2-3-4-5-6-8-9-10-12 10 سطح یک 

A11 11 1-2-3-4-5-6-8-9-11-12 11 سطح یک 

A12 10-11-12 1-2-3-4-5-6-8-9-12 - - 

 

بندی، عوامال های حاصال از ساطیبر اساس یافته

شهر تبریز، مشاخص پذیری کالناقتصادی مؤثر بر زیس 

شوند. بار بندی میشد که این عوامل در پنج سطی طبقه

های ، شاااخصA11و  A10های پااژوهش اساااس یافتااه

، ساااطی دومدر  A12ساااطی اول هساااتند؛ شااااخص 

و   A9در سطی سوم، دو شااخص A6و   A5هایشاخص

A7  در سطی چهارم و در نهای ، پنج شااخصA1 ،A2 ،

A3 ،A4   و،A8   باارای  گیرنااد.پاانجم قاارار میدر سااطی

ها در جادول بندی تمام شاخصجلوگیری از تکرار، سطی

 آورده شده اس . 7

 شهر تبریز پذیری کالن گذار بر زیستهای اقتصادی اثر بندی کلی شاخصسطح   -7جدول 

 سطح مشترک ورودی )وابستگی( خروجی )نفوذ( شاخص

A1 1-2-3-4-5-6-7-8-9-12 1-2-3-4-7-8 - سطی پنج 

A2 1-2-3-4-5-6-7-8-9-12 1-2-3-4-8 - سطی پنج 

A3 1-2-3-4-5-6-7-8-9-12 1-2-3-4-5-7-8 - سطی پنج 

A4 1-2-3-4-5-6-7-9-12 1-2-3-4-8 - سطی پنج 

A5 3-5-6-9-12 1-2-3-4-5-6-7-8-9 - سطی سه 

A6 5-6-12 1-2-3-4-5-6-7-8-9 - سطی سه 

A7 1-3-5-6-7 1-2-3-4-7-8 - سطی چهار 

A8 1-2-3-4-5-6-7-8-9-12 1-2-3-8 - سطی پنج 

A9 5-6-9-12 1-2-3-4-5-8-9 - سطی چهار 

A12 12 1 -2-3-4-5-6-8-9-12 12 سطح دو 

 

نشاان  2بندی در شاکل نتایج مربوط به این سطی

هایی کاه در ساطی پاایین مادل داده شده اس . شاخص

انااد نسااب  بااه سااایر ساااختاری تفساایری قاارار گرفته

 باشند.اثرگذارتر می ،هاشاخص
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 پذیری تبریز  ها اقتصادی مؤثر بر زیست مرتبط با شاخص  ISMمدل توسعه داده شده با تکنيک    -1شکل 

 

 وابسااتگی –گااام ششاام: تحلياال قاادرت نفااوذ 

(MICMC)1  

وتحلیاال قاادر  نفااو ، تشااخیص و هاادف تجزیااه

تحلیاال قاادر  هاادای  و وابسااتگی متغیرهاساا . در 

متغیرهاا بار اسااس قادر  هادای  )جما  این تحلیال، 

ضاارایب یااک عاماال در سااطر( و وابسااتگی )جماا  

ضرایب یک عامال در ساتون( باه چهاار دساته تقسایم 

( کااه در شااکل 1396و همکاااران،  زادهملااکشااوند )می

 ترسیم شده اس . 2

قاادر   اند کااه ازمتغیرهااای مسااتقلدسااته اول، 

کااه در ایاان  خوردارناادنفااو  بااا  و وابسااتگی پااایینی بر

پااژوهش تنهااا متغیاار تمایاال بخااش خصوصاای بااه 

قاارار در ایاان راسااتا ،  (A7)گذاری در منطقااه ساارمایه

ی دارد و گرفتااه اساا  کااه هاام قاادر  هاادای  زیاااد

همبسااتگی آن بااا سااایر عواماال صاافر اساا . بیشااتر 

 متغیرهاااای وابساااتهمتغیرهاااا در دساااته دوم؛ یعنااای 

ماا کاه از قادر  نفاو  ضاعیف ا انادگرفتهمح  جاای 

؛ ایاان متغیرهااای عبارتنااد وابسااتگی بااا ی برخوردارنااد

 
1- Cross-Impact Matrix Multiplication Applied to 

Classification (MICMAC) 

از: میزان تاأمین مصارف ماواد غاذایی )گوشا ، سابزی 

، میاازان تااأمین مصاارف اناارآی )باارق، گاااز (A10)و ...( 

، میاازان تااأمین مصاارف کااا  و خاادما  (A11)و ...( 

، تمایاال (A12)نقاال، تحصاایل و...( و)پوشااا ، حماال

و میاازان  (A6)گذاری در منطقااه ساااکنان بااه ساارمایه

متغیرهااای دسااته سااوم، پیوناادی نااام  .(A9)انااداز پس

؛  وابسااتگی بااا یی دارنااد قاادر  نفااو  و دارنااد کااه 

را متااأثر خواهااد  هااا کاال سیسااتم بنااابراین تغییاار در آن 

کاارد. متغیرهااای ایاان دسااته عبارتنااد از: امکااان تهیااه 

و وضاااعی  امنیااا  شاااغلی  (A5) مساااکن مناساااب

(A3). هایی کااااه تاااارین شاااااخصدر نهایاااا ، مهم

های کلیاادی( در تواننااد نقااش کلیاادی )شاااخصمی

شاهر تبریاز داشاته باشاند، پذیری کاالنوضعی  زیس 

ها عبارتنااد گیرنااد. ایاان شاااخصقاارار می 4در ناحیااه 

، داشاااتن شاااغل (A1)از: درآماااد مناساااب و کاااافی 

 و (A4) اساابمن یشااغل هایفرصاا ، (A2)مناسااب 

 .(A8) منطقه در درآمدزایی هایفرص  وجود
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 مکپذیری تبریز بر اساس تکنيک ميک بر زیست   مؤثرهای اقتصادی  بندی شاخص سطح   -2شکل 

 

پذیری اقتصااادی بررساای ویااعيت زیساات

 شهر تبریزکالن

پاااژوهش )وضاااعی  در پاساااخ باااه ساااؤال دوم 

باشد؟( شهر تبریز چگونه میپذیری اقتصادی کالنزیس 

متغیرهای مرباوط  12شهر تبریز از ارزیابی ساکنان کالن

پذیری بیانگر آن اسا  کاه تنهاا دو بعد اقتصادی زیس 

متغیر، میزان توانایی در تأمین کا  و خدما  ماورد نیااز 

)تحصاایل، پوشااا  و ...( و داشااتن شااغل مناسااب و 

 هباا توجاه با  07/3و  10/3بخش با میزان آمااره رضای 

در وضاعی  تقریبااز  ،(3با تر بودن از حد میانگین )آماره 

بخشی قرار دارند. اما بیشاتر متغیرهاای مطلوب و رضای 

متغیر( در وضعی  ناامطلوب  10مربوط به بعد اقتصادی )

تر از حااد میااانگین قاارار دارنااد کااه باار اساااس و پااایین

ترین متغیرها ترین و نامطلوب، بحرانی8ی جدول هایافته

های انداز و وجود فرصا به ترتیب عبارتند از: میزان پس

. همچنااین 24/2و  20/2شااغلی مناسااب بااا امتیازهااای 

شاهر تبریاز پذیری اقتصاادی کاالنوضعی  کلی زیسا 

 باشد.( می66/2تر از حد متوسط )پایین
 

 شهر تبریز  پذیری کالن ویعيت زیست  -8جدول 

 انحراف معيار ميانگين متغير

 882/0 66/2 درآمد مناسب

 953/0 07/3 شغل مناسب

 117/1 91/2 امنی  شغلی

 091/1 24/2 های شغلی فرص 

 086/1 39/2 امکان تهیه مسکن 

 828/0 75/2 گذاری تمایل ساکنان به سرمایه

 799/0 46/2 گذاری سرمایهتمایل بخش خصوصی به 

 985/0 41/2 یی مناسبدرآمدزاهای فرص 

 244/1 20/2 اندازمیزان پس

 743/0 96/2 میزان تأمین مصرف مواد غذایی 

 716/0 84/2 میزان تأمین مصرف انرآی

 850/0 10/3 میزان تأمین مصرف کا  و خدما 

 599/0 66/2 پذیری کلی اقتصادیزیس 

 

 گيری و پيشنهادنتيجه  -6

 باه ریزیبرناماه اساساى بارای هایشارطپیش از

کیفی  زندگی و افزایش سطی پایداری در  ارتقا  منظور

پذیری ماؤثر بار زیسا  عوامال شناسایىجوام  مختلف، 

ها  ریز برناماه در زیاادی نقاش باشاد کاهشاهری می

و در واقاا   تاارینیکاای از مهم .دارد دولاا  راهباارد 
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های زنادگی ترین عامال اثرگاذار بار تماام جنباهاساسی

پذیری شاهری عوامال اقتصاادی شهری خصوصاز زیسا 

مانند: شغل مناسب، درآمد مناسب، مساکن مناساب و ... 

در این راستا، در این پاژوهش، نخسا  عوامال باشد. می

صاادی شهر تبریاز در بعاد اقتپذیری کالنمؤثر بر زیس 

بندی و ساطی، ISMشناسایی؛ سپس با استفاده از رو  

مشاخص  ،ماکافازار میکنوع متغیرها با اساتفاده از نرم

پااذیری اقتصااادی شاادند. در نهایاا  وضااعی  زیساا 

ای نموناهتاک tشاهر تبریاز باا اساتفاده از تحلیال کالن

مشخص گردید. در ایان پاژوهش، پانج متغیار وضاعی  

  ،(A1)درآمااد مناسااب و کااافی  ،(A3)امنیاا  شااغلی 

های شاغلی مناساب فرصا  ،(A2)داشتن شغل مناسب 

(A4)  های درآمادزایی در منطقاه و وجود فرصا(A8) 

شاهر تبریاز عنوان مؤثرترین متغیرها بر وضعی  کاالنبه

و  1ا نتایج مطالعاا  بادلنادشناسایی شدند که این مورد ب

(، 2019) 2(، والکارسل آگیار و موریااس2014همکاران )

پاور و همکااران ساسان و( 2017و همکاران ) 3دودجیکار

همچنااین دو شاااخص میاازان (، مشااابه  دارد. 1394)

و میزان تأمین مصارف  (A10)تأمین مصرف مواد غذایی 

تأثیرپااذیرترین ، 10بااا میاازان وابسااتگی   (A11)اناارآی 

همچناین . های پاژوهش هساتندترین( شااخص)وابسته

مک، تأییدکننده نتایج مرباوط تحلیل نتایج تکنیک میک

باشد؛ زیرا بر اسااس نتاایج حاصال از می ISMبه تحلیل 

ها عبارتنااد از: ترین شاااخصمااک، کلیاادیتکنیااک میک

، داشااتن شااغل مناسااب (A1)درآمااد مناسااب و کااافی 

(A2) ، مناساااب یشاااغل هایفرصااا (A4)  وجاااود و 

 .)A8( منطقه در درآمدزایی هایفرص 

پذیری اقتصاادی در نهای ، بررسی وضعی  زیسا 

متغیر پاژوهش  12شهر تبریز، بیانگر آن اس  که از کالن

میازان تواناایی در تاأمین کاا  و خادما  تنها دو متغیر 

مورد نیاز )تحصیل، پوشا  و ...( و داشتن شغل مناساب 

باشاد؛ بخش می، در حد مطلوب و رضاای بخشو رضای 
 

1- Badland 

2- Valcárcel-Aguiar and Murias  

3- Dudgikar  

شاهر پذیری اقتصادی کالنهمچنین وضعی  کلی زیس 

اسبی قرار دارد کاه ایان ماورد باا تبریز، در وضعی  نامن

(، ایراندوس  1396های اکبری و همکاران )نتایج پژوهش

(، لطفی و 1395(، پریزادی و بیگدلی )1394و همکاران )

( و 1394پااور و همکاااران )(، ساسااان1397همکاااران )

 باشد.راستا می(، هم1397نسب و نیری )رخشانی

پیشانهادهای زیار های پاژوهش، با توجه به یافتاه

 گردد:ارائه می

فراهم کردن شرایط  زم برای دسترسی اقشاار  •

مختلااف جامعااه بااه مسااکن )وام دادن، ایجاااد مساااکن 

 پذیر و ...(.قیم  برای قشر آسیبارزان

ایجاد مشاغل مارتبط در زمیناه گرشاگری باا  •

 توجه به پتانسیل و توانایی تبریز در این زمینه

راکاز تجااری بازرن نظار  کامل بار باازار و م •

 جه  تنظیم قیم  کا  و خدما  مورد نیاز مردم

های شغلی ایجاد برابری در دسترسی به فرص  •

 برای تمام افراد نیازمند کار

های شغلی جدیاد و متناوع بارای ایجاد فرص  •

 کاهش بیکاری

، تولیااادی و تجااااری یهاااا یفعالگساااتر   •

بااازار در  قااویهای اقتصااادی از پتانساایل یباارداربهره

 براستای ایجاد شغل مناس

 عمومی و خصوصی هایبخش در گذاریسرمایه •

 زایی در منطقه.اشتغال جه 

* مقالااه حاضاار برگرفتااه از رساااله دکتااری برهااان  

  کااردیرو بااا یشااهر یریپااذس یز لیتحلناب با عنوان »ویسی

  شهرکالن:یمورد مطالعه) یسیونویسنار بر یمبتن یپژوهندهیآ

 باشد که در دانشگاه تبریز در حال انجام اس .می  «(زیتبر

 

 منابع  -7

اهلل، مؤیدفر، روزیتا؛ میرزایاای خوناادابی، فرزانااه.  نعم اکبری، 

پذیری در بافاا  فرسااوده شااهر  (. تحلیل زیس 1396)

فصاالنامه  بر استراتژی توسااعه شااهری.    دیتأکاصفهان با 

 .33-50(،  21)6،  اقتصاد و مدیری  شهری
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  مدل  یطراح(.  1393. )بابک  مورپور،یت  رضوان؛  ،یاقطاعی  ریام

  از  اسااتفاده  بااا  بانااک  یمشااتر  دانش  یریمد یساختار

هااای  نشااریه پااژوهشی. ریتفساا  یساااختار یسازمدل

 .1-22  ،(3)4  مناب  سازمانی،  مدیری 

؛ شاااهمرادی، بهاازاد.  اصغریعللو، ایراندوس ، کیومرث؛ عیسی

ی شااهری  هاااطیمحپذیری در (. شاخص زیس 1394)

  )مطالعااه مااوردی: بخااش مرکاازی شااهر مقاادس قاام(.

 .101-118(،  13)4،  فصلنامه اقتصاد و مدیری  شهری

  انی.تا معاا   یاز مبان  ریپذس یشهر ز(.  1390. )رضایبندرآباد، عل

 آ رخش.  :تهران

(. سااانجش  1397)پاشاااازاده، اصاااغر؛ جاللیاااان، حمیاااد.  

مناادی شااهروندان از کیفیاا  زناادگی در شااهر  رضای 

های  ریزی سااکونتگاهنشااریه مطالعااا  برنامااه  گرماای.

 .145-161(،  1)13،  انسانی

پذیری  (. سنجش زیساا 1395پریزادی، طاهر؛ بیگدلی، لیال. )

. نشااریه تحلیاال  شااهرداری تهااران 17محال  منطقااه 

 .65-90(،  1)3،  ف ایی مخاطرا  محیطی

(.  1396ی، لاایال. )آبااادکاحمنژاد، حسااین؛ محماادی  حاااتمی

های کیفی  زندگی در  مندی از شاخصسنجش رضای 

شهرهای جدید )مطالعه موردی: شهر جدید مهاجران(.  

 .53-68(،  23)7،  مجله آمایش جغرافیایی ف ا

دوس ، سید یاسر؛ مرادی، محمود؛ رستمی، شاهبختی؛  حکیم

حلیاااال ف ااااایی  ت(.  1397نظااااری، عبدالحمیااااد. )

پذیری در روستاهای مرزی شهرستان هیرمند بااا  زیس 

فصلنامه اقتصاد ف ا و توسعه   تأکید بر پدافند غیرعامل.

 .101-126(،  4)7روستایی،  

  یروستاها  یریپذس یز نییتب(.  1391. )نیمحمدام  ،یخراسان

)مطالعااه   یزناادگ  یاا فیک کااردیبااا رو یشااهر رامونیپ

و   ایاا جغراف یرساااله دکتاار. (نیشهرستان وراماا ی مورد

 دانشگاه تهران.  ،ییروستا  یزیربرنامه

(. ارزیااابی  1397نسااب، حمیدرضااا؛ نیااری، ناصاار. )رخشااانی

پذیری از دیدگاه شهروندان  های زیس وضعی  شاخص

نشریه جغرافیا و  گانه زاهدان(.  )موردشناسی: مناطق پنج

 .55-74(،  27)8ای،  منطقه  -آمایش شهری

اری، اصغر؛ موحد، علی؛ تو یی، ساایمین؛  رشیدی ابراهیم حص

(. تحلیاال ف ااایی منطقااه  1395موسااوی، میرنجااف. )

فصاالنامه  پذیری.  شهری تبریااز بااا رویکاارد زیساا کالن

 .155-176(،  54)16،  ف ای جغرافیایی

تبااار، نصااراهلل.  زنگیشااه، کااامران؛ اسااتعالجی، علیرضااا؛ فاله

پذیری روساااتاهای منطقاااه  (. تبیاااین زیسااا 1397)

شهری تهران )مورد مطالعه: شهرسااتان ورامااین(.  کالن

 .214-239(،  58)16فصلنامه جغرافیا،  

نژاد، حسااین؛  الااه؛ پوراحمااد، احمااد؛ حاااتمیزیاااری، کراماا 

(. ساانجش و ارزیااابی اثاارا   1397. )باسااتین، علاای

پذیری شااهرها  حکمروایاای خااوب شااهری باار زیساا 

نشااریه پااژوهش و  )مطالعااه مااوردی: شااهر بوشااهر(.  

 .1-18(،  34)9ریزی شهری،  امهبرن

پور، فرزانه؛ تو یی، سیمین؛ جعفری اسدآبادی، حماازه.  ساسان

پذیری شااهری در  (. ساانجش و ارزیااابی زیساا 1394)

فصاالنامه  شااهر تهااران.  ودوگانااه کااالنمناااطق بیساا 

 .27-42(،  18)5،  ایریزی منطقهبرنامه

سلیمانی مهرنجانی، محمد؛ تو یی، سیمین؛ رفیعیان، مجتبی؛  

پذیری  (. زیس 1395نژاد، فروغ. )زنگانه، احمد؛ خزاعی

مجلااه  ها.  شااهری: مفهااوم، اصااول، ابعاااد و شاااخص

 . 27-50(،  1) 4ریزی شهری،  های جغرافیای برنامه پژوهش 

پااذیری در  ابعاااد زیساا (. 1395شماعی، علی؛ بیگدلی، لیال. )

 . 171-191(،  50) 14تهران. فصلنامه جغرافیا،   17منطقه  

  یسااازماادل (.1396مجیااد. ) ،یاکباار اسااماعیل؛ ،یاکبریعل

  یریپذساا یعواماال مااؤثر باار ز  یریتفساا   -یساااختار

ف ااا،   شیو آمااا یزیربرنامااهنشااریه . شهر تهاارانکالن

21(1،)  31-1. 

(.  1397لطفاای، صاادیقه؛ پریاازادی، طاااهر؛ نجاااتی، ارغااوان. )

پذیری محااال  شااهری )مطالعااه  تحلیل ف ایی زیساا 

ریزی  مجله جغرافیااا )برنامااهتهران(.  10موردی منطقه 

 .7-22(،  4)8  ای(،منطقه

حمدرضا؛ نصیری، اسااماعیل؛  م ،یپورمحمدفیسه؛ ن ،یمرصوص

  داریاا توسااعه پا  یابیاا ارز  (.1392محماادزاده، یوسااف. )

ی  شناساا بوم یهااادو فصلنامه پااژوهش .زیشهر تبرکالن

 .47-64(،  8)4  ،یشهر

گزیااده نتااایج سرشااماری عمااومی  (. 139) .مرکز آمااار ایااران

 .نفوس و مسکن

.  نیمحماادام، زادهملااکفاارد، آ ؛ زاده، غالمرضا؛ اکراماایملک

 تجربااه کلیاادی عوامل یبندرتبه و (. شناسایی1396)
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