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مقدمه
توسعة سریع شهری از جمله فرایندهایی است که در چند دهة معاصر از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، 

و باعث پیامدهای متفاوت و گاه ( 64: 1396 زاده، و ... زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است )مافی و عبداله ،محیطی

شمار  و فضایی به ،های توسعة اجتماعی، اقتصادی عنوان کانون متضادی در مناطق مختلف شده است. شهرها از یک سو به

ها برای بروز مسائل و مشکالت اقتصادی،  ترین مکان ( و از سوی دیگر مناسب1: 2010 روند )وارول و همکاران، می

وردهای اعم از منفی و مثبت آن ا، مظاهر اصلی توسعه و دستبنابراین(. 2۵9: 2007 )کونلی، اند یمحیط و زیست ،اجتماعی

های اقتصادی،  افتد و یکی از وظایف جوامع امروزی خلق شهرها و محالت پایدار در زمینه در شهرها اتفاق می عمدتاً

(. زیرا در شهرنشینی معاصر 9: 1392 ی تهران،ریزی شهردار ویژه اجتماعی است )مرکز مطالعات و برنامه و به ،محیطی

واسطة رشد روحیة فردگرایی، فقدان حس تعلق  به ،جهانی، با آنکه سطح زندگی و میزان مصرف باالتر از دیگر نقاط است

در های روحی و روانی و جرایم افزایش یافته و بسیاری از انحرافات  کاهش تعامالت اجتماعی ناراحتیو مکانی و هویتمندی، 

خوش  پاره و دست هایی پاره توان گفت امروزه شهرها به مکان تا جایی که می ؛است یافتههای مختلف شیوع و بروز  حوزه

عنوان شعار اصلی هزارة سوم نیز ناشی  شدن توسعة پایدار به (. مطرح48: 1394 اند )حسینی و همکاران، ومرج تبدیل شده هرج

  (.30: 1392 باغ، و ابعاد مختلف زندگی انسان است )ملکی و دامن کره از تأثیرات شهرها بر گسترة زیست

در شهرها را دارد، لزوم  202۵درصد از جمعیت جهان تا سال 60ها حکایت از تجمع بیش از  بینی توجه به اینکه پیش  با

این، با توسعة شهرهاست (. بنابر1۵4: 139۵ پایدار شهرها حائز اهمیت است )احمدی و توکلی، ةریزی و مدیریت توسع برنامه

ریزی توسعة شهرها مورد توجه قرار گرفته است  هر چه بیشتر در برنامه  که توجه به رعایت اصول پایداری و پیگیری اهداف آن

ای به خود  شهرنشینی ابعاد تازه ،1340از دهة   عنوان یک کشور در حال توسعه، در ایران، به (. 1: 1391 پور، )آقاعلیخانی و برک

(. از این زمان است که جمعیت شهرها 63: 138۵ فته و رشد شتابان شهرنشینی واقعی و شهری آغاز شده است )نظریان،گر

و الگوی اسکان جمعیت را  هشهری با سرعت باالیی رشد یافت -علت پدیدة مهاجرت روستا علت رشد طبیعی باال هم به هم به

خصوص طی سه دهة گذشته جامعة ایران را  به  دن الگوی سکونتی شهری،ش ده است. این روند، یعنی غالبکرواژگون  کامالً

های  هایی برای ناپایداری شهری در جنبه ( و زمینه49: 1394 ه است )حسینی و همکاران،کردخوش تحوالت زیادی  دست

خصوص در  به زورگیریو هایی چون کودکان کار، بزهکاری اجتماعی، سرقت،  اجتماعی( و ظهور پدیده ویژه  مختلف )به

ده شهای شهری  های مادی و معنوی و تشدید مشکالت و ناهنجاری ها فراهم شده است و موجب اتالف سرمایه شهر کالن

عد اجتماعی در توسعة شهرهای کشور نتوانسته چندان به اهداف خود ، بُبنابراین(. 238: 1390 است )محمدی و همکاران،

نیست. زندگی شهری  اغربی نیز، مانند سایر شهرهای ایران، از این قاعده مستثن   شهری استان آذربایجان ةدست یابد. جامع

غربی در چندین سال با تغییر و تحوالتی همراه بوده و تحوالت جمعیتی و کالبدی زیادی به خود دیده است.   استان آذربایجان

رسیده است )سالنامة آماری استان  1390در سال  1939628به  133۵نفر در سال  160998جمعیت شهری این استان از 

های شهرهای استان شده و امروزه در قالب  (. عوامل مختلفی دست در دست هم باعث نابسامانی124: 1391 غربی،  آذربایجان

های  درصد از جمعیت شهری استان در سکونتگاه20یابد. بیش از  فرهنگی نمود می و ها و مشکالت اجتماعی گرفتاری

و چشمه  ده  محمدی  های اجتماعی دارد. براساس پژوهش آسیب ةت دارند که این امر ارتباط مستقیمی با مسئلرسمی سکون غیر

غربی و سایر شهرها   های توسعه در بین مرکز استان آذربایجان ( شکاف در امر برخورداری از شاخص۵1: 1393)علیزاده 

به بهبود زندگی همة ساکنان  که ، جانبه و همه ،محور عادل، عدالتریزی مناسب و رسیدن به توسعة مت مشهود است. برای برنامه

، بنابراینریزی مناسب و بهینه در سطح شهرهای استان هستیم.  د، نیازمند شناخت صحیح و برنامهشوجوامع شهری منجر 

اعی در های پایداری اجتم های کمی به شناخت وضعیت شاخص پژوهش حاضر در تالش است تا با استفاده از تکنیک
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پذیری پایداری اجتماعی در  بنابراین، هدف آن ارزیابی و سنجش میزان تحقق. غربی نائل آید  شهرهای استان آذربایجان

گویی به این سؤال است که شهرهای مختلف سطح  و در راستای این هدف به دنبال پاسخ استشهرهای مختلف استان 

 ی اجتماعی در چه وضعیتی قرار دارند؟های پایدار غربی از نظر شاخص  استان آذربایجان

مبانینظريوپیشینةپژوهش
زیست و   پیچیده بین محیط ةکند از طریق پرداختن به رابط و رایجی است که تالش می ،توسعة پایدار عبارت کلی، مبهم

ن سودمندی عمومی و ( و مبی8ّ: 1396 گیرد )برزگر و همکاران،  بر زمین را در ةسیار ةآیند ةهای فزاینده دربار توسعه نگرانی

شناختی،  از نقطه نظر صرفاً جامعه .(876: 199۵ و دموکراسی است )گالدوین و همکاران، ،پیگیر اهدافی چون آزادی، برابری

ده بر اهمیت الزامات اجتماعی برای توسعة پایدار جوامع تأکید دارد )مرکز مطالعات و کر( ارائه 2002تعریفی که بارت )

(. اما کمیسیون جهانی محیط و توسعه تعریف جامع و قابل قبولی از توسعة پایدار 11: 1392 ی شهرداری تهران،ریز برنامه

عنوان نیاز به استفاده و بهبود شرایط زندگی نسل حاضر و بدون به خطر  را به «پایداری»ارائه داده است؛ این کمیسیون 

و  ،های اقتصادی، اجتماعی لفهؤواژة پایداری شامل م تعریف کرد. بنابراین،انداختن توانایی نسل آینده برای تأمین نیازهایشان 

( و در فرایند توسعة پایدار در هر جا که ممکن است از راه 680: 1397 حقیقی، آباد و ذاکر علی  پور منؤمحیطی است )م زیست

  (.62 :138۵ دی و نجفی،شوند )زاه هم تلفیق می و عملیات حمایتی با ،اقدامات الزم جرایها، ا وضع سیاست


1390:94حصاروهمکاران،منبع:یاريايپایداري؛برقراريتوازنمیانابعادواهدافمتعارضتوسعه.رسالتنظریه.1شکل

پایدار در عمل به  ةتوسع یهای پایداری اجتماعی و جایگاه آن در میان سایر اجزا لفهؤدلیل عدم اجماع بر سر م به

( و تمرکز بر ابعاد محیطی توسعه و رشد 4۵: 1394 زاده و همکاران، ر متفاوتی با آن برخورد شده )واعظهای بسیا گونه

عد است که بُ بر آن( 2012) 1که وود کرافت طوری به ؛(101: 1393 آبادی و همکاران، اقتصادی بوده است )مختاری ملک

حیطی( بیشتر موضوع مباحث نظری بوده )فتاحی و م اجتماعی پایداری در مقایسه با ابعاد دیگر )اقتصادی و زیست

و با هدف بهبود شرایط زندگی جامعه است که مورد توجه قرار  21 ةهای سد ( و از نخستین سال67: 1392 همکاران،

( و دریچة جدیدی در رسیدن به توسعة پایدار گشوده است )نسترن و 148: 1393 )جمینی و همکاران، گرفته است

های اقتصادی و  رویکرد ةهای وسیع و گسترد های گذشته، عدم موفقیت و شکست (. طی دهه1۵۵: 1392 همکاران،

های مربوط و  به ایجاد و تغییر معنادار و تجدید یا نوکردن مفهوم پایداری اجتماعی و دیگر جنبهمنتهی شد محیطی 
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ترین اجزای نظام شهری  وان پیچیدهعن ( و انسان و جوامع انسانی به342: 2011 آن )والنس و همکاران،  وابسته به

برداری  ترین عنصر آن مطرح شدند. توجه به انسان در مبانی توسعة پایدار بیش از آنکه در حقوق عمومی برای بهره اصلی

 یابی به توسعة پایدار مرتبط است )شفیعا و شفیعا، از نتایج توسعه خالصه شود، با هدف اجتماعات انسانی در راستای دست

ال است که ؤای از معانی بر محور این س عدی با دامنة گسترده(. بنابراین، پایداری اجتماعی مفهومی چندب147ُ: 1391

 های کثیر )حسینی و همکاران، الی با دامنة گستردة بدون اجماع و با پاسخؤس« ند؟ا اهداف اجتماعی توسعة پایدار کدام»

و اجتناب از  ،تر برابری اجتماعی، توزیع خوب و مناسب منابع وسیع ، پایداری اجتماعی تحت مفاهیمبنابراین(. ۵1: 1394

و سیاسی و  ،زا اجازة دسترسی ساکنان به مشارکت فعال و کامل در جامعه به لحاظ اجتماعی، اقتصادی های محرومیت کار

پایدار  ةای از توسع های وسیع و عمده جنبه( و 93: 2012 همچنین پایداری جامعه را فراهم می کند )دمپسی و همکاران،

های مختلف و برابری و  )رابطة انسان با انسان، تعالی رفاه افراد، سالمت و بهداشت و خدمات آموزشی، توسعة فرهنگ

پایداری اجتماعی سخن  بارةزیادی از محققانی که در شمار(؛ ۵۵: 1390 گیرد )سالمی و همکاران، بر می رفع فقر( را در

نظر آنان، این تعریف بسیار   اند. به عریف توسعة پایدار در گزارش آیندة مشترک ما مبتنی کردهاند کار خود را روی ت گفته

کالبدی از طریق توسعة  -محیطی های مردم را با اهداف مدیریت زیست ظرفیت تطبیق و سازگاری نیاز زیراجذاب است، 

معی از پایداری اجتماعی با تمرکز ویژه بر (. همچنین، تعریف جا۵1: 1394 اقتصادی در خود دارد )حسینی و همکاران،

ها تأکید بر ابعاد اقتصادی )توسعه( و اجتماعی )جامعة مدنی،  های شهری توسط پولز و استرن ارائه شده است. آن محیط

های بین توسعه و فروپاشی اجتماعی  ها و تعادل و یکپارچگی اجتماعی( پایداری اجتماعی کرده و تنش ،تنوع فرهنگی

(. 12: 1392 ریزی شهرداری تهران، )مرکز مطالعات و برنامه اند برای مفهوم توسعة پایدار را برجسته کردهدرونی 

عنوان ترکیبات  و جامعة مدنی به ،نیز ارائه شده است، رفاه انسانی، عدالت، دولت دموکراتیک 1گونه که در جدول  همان

هایی از توسعة  ها ویژگی صویر گویاتر از هر یک از اینیک ت ةاصلی پایداری اجتماعی فرض شده است که برای ارائ

 (. 67: 1392 هم ترکیب شده است )فتاحی و همکاران،  و رفاه جامعه با ،محور، پایداری انسان
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 اجتماعی

وری،  بهره
 توانمندسازی

ای  هدف اول: نیازهای پایه
ه، اموزش، تغذی -معالش

سالمتی، بهداشت، 
 رسانی، مسکن آب

 رفاه انسانی

 دسترسی برابر عدالت اجتماعی
های  برابری اجتماعی، ارزش
 فرهنگی و اجتماعی

ابعاد اقتصادی و اجتماعی، 
کاهش نابرابری، استاندارد 

 زندگی

های  فرصت
 اقتصادی

برابری اقتصادی، 
 برابری سیاسی

های عادالنه  فرصت
 اقتصادی

 برابری

فراگیر در سیاست  ةجامع
عمومی، دموکراسی، کارایی، 

برابری، جوامع مکمل و 
گیری و  تسهیلگر، تصمیم

گوی همگانی آگاهانه، و گفت
ازی و فراگیرکردن س یکپارچه

 های اجتماعی همکاری

ظرفیت نهادی، همکاری 
مشارکتی، شایستگی سازمانی، 

مشارکت عمومی، ظرفیت 
اجتماع، همکاری مشارکتی، 

پذیری  ستی، انعطافسرپر
 جامعه

داری، حاکمیت  حکومت
قانون، قوانین محیطی، 

سیاست فراگیر مراقبت از 
مردم، مشارکت 

دموکراتیک، مشارکت 
شهروندان، بومیان، زنان و 
 جوانان، مشارکت گسترده

ضمانت 
شفافیت 

حقوق مدنی، 
های  آزادی

سیاسی، 
حقوق مدنی 

های  آزادی
 سیاسی

آزادی سیاسی، 
، آزادی توانمندسازی
 سیاسی

هدف دوم: ایجاد 
های اجتماعی،  زیرساخت

حاکمیت قانون، 
 گذاری  سرمایه

هدف سوم: مشارکت 
دموکراتیک، تعیین 

سرنوشت خود، مشارکت 
 ملی و هویت فرهنگی

دولت 
دموکراتیک، 

مدنی  ةجامع
 دموکراتیک

  1392:67فتاحیوهمکاران،منبع:
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های اخیر به  شهری جهان را در سال ةادبیات شهرسازی و تحقیقات توسعپایدار شهری بخش وسیعی از  ةموضوع توسع

کشورهای جهان نیز آن را در  همةده و کراین مقوله بحث و بررسی دربارة المللی فراوانی  خود اختصاص داده و مجامع بین

طالعات در خصوص توسعة پایدار (. بهترین نمونه از م1۵0: 1396 اند )هوشیار و شریفی، های خود قرار داده دستور کار سیاست

زیست، جمعیت   شاخص در چهار گروه )محیطچهل ای از  مریکا انجام شده است. در این شهر، مجموعهاشهری در شهر سیاتل 

های شهر پایدار برای ارزیابی کیفیت محیط شهر تعیین شده است )سرایی و  عنوان شاخص و فرهنگ( به ،و منابع، اقتصاد

پایداری اجتماعی چیست؟ تالش برای تبیین » نامدر مطالعة دیگری، با (، 2011)س و همکاران ن(. واال182: 1392 همکاران،

 ،اند که شامل پایداری اجتماعی توسعه، پایداری اجتماعی ارتباط گانه از پایداری اجتماعی ارائه داده شناسی سه یک سنخ ،«مفاهیم

خ نخست پایداری یعنی پایداری اجتماعی توسعه دربرگیرندة یک ارتباط داشت و حفاظت است که سن و پایداری اجتماعی نگه

(. در مطالعات داخلی نیز مرکز مطالعات ۵2: 1394 دوسویه میان توسعة اجتماعی و پایداری اجتماعی است )حسینی و همکاران،

که پایداری  بر آن استده و کر ( رابطة بین پایداری اجتماعی را با شکل شهری ارزیابی4: 1392ریزی شهر تهران ) و برنامه

و در زمینة پایداری اجتماعی در مسکن عوامل کالبدی که  استعد کالبدی متأثر از دو عامل مسکن و امنیت اجتماعی در بُ

را ( پایداری اجتماعی 1397حقیقی )  آباد و ذاکر علی پور منؤ. ماستدارای اهمیت بیشتری  کنند  تعامالت اجتماعی را تشویق می

مورد بررسی نیازمند  ةمحدوداند که  بر آنامام شهر همدان ارزیابی کردند و  رسمی حصار میان شهروندان سکونتگاه غیردر 

های موجود در محدوده در جهت ارتقای وضعیت  منظور استفاده از ظرفیت توانمندسازی شهروندان به ةاقدامات مختلف در زمین

( 1393های پایداری اجتماعی در عسلویه ) در سنجش و ارزیابی شاخصمکاران و هآبادی  ملک  این سکونتگاه است. مختاری

(، در پژوهش خود، وضعیت 1392باغ ) . ملکی و دامناستعد اجتماعی ناپایدار که توسعة این شهر در بُ ندنتیجه گرفت

ه رسیدند جکردند و به این نتی های مختلف اجتماعی و کالبدی را در شهر اهواز ارزیابی های توسعة پایدار شهری در جنبه شاخص

 همةکه  کردندها همچنین بیان  آن .های پایداری تفاوت زیادی دارند شهر اهواز از نظر شاخص که مناطق مختلف کالن

( 1394ر توسعة پایدار مناطق مختلف در شهر اهواز دارند. حسینی و همکاران )دهای مورد ارزیابی تأثیرات مستقیمی  شاخص

که شاخص کلی پایداری اجتماعی در نواحی مختلف این اند  بر آناجتماعی را در شهر سبزوار ارزیابی کردند و  کیفیت پایداری 

. استنیز مربوط به مشارکت در امور سرمایة اجتماعی احساس امنیت  یشهر در سطح مناسبی قرار ندارد و بیشترین ناپایدار

بین مناطق اند که  بر آنشهر مشهد ارزیابی کردند و  عی را در کالنهای پایداری اجتما ( شاخص1396زاده ) مافی و عبداله

ی وجود دارد. همچنین، قربانی و عظیمی یها های پایداری اجتماعی تفاوت مختلف این شهر به لحاظ برخورداری از شاخص

شهر  در مناطق کالنوضعیت کلی پایداری توسعه « تأثیر ساختار درآمدی شهرداری بر روند توسعة شهری»( در پژوهش 1393)

 ةهای توسع مشهد را ارزیابی کردند. مطالعات فوق و صدها پژوهش دیگر در مناطق مختلف کشور حاکی از نابسامانی شاخص

. در این پژوهش سعی شده در استپایدار در مناطق مختلف کشور و حتی در بین مناطق مختلف در داخل شهرهای کشور 

شده توسط انجمن  که براساس مبانی نظری و مستخرج از طرح تهیه ،های استانداردتر خصهای مشابه از شا مقایسه با پژوهش

در تحلیل وضعیت پایداری اجتماعی شهرهای استان  ،( است، استفاده شود. همچنین2010مریکا )سپتامبر اریزی  برنامه

های اقتصادی نیز بررسی شده است.  غربی تأثیر مؤلفه  آذربایجان

روشپژوهش
اسنادی و  -ای های کتابخانه ها مبتنی بر داده آوری داده های کمی و از نظر شیوة گرد د کلی پژوهش از نوع پژوهشرویکر

از منابع و  ،ها های پایداری اجتماعی و نماگرهای مرتبط با آن پیمایشی است. در گام نخست از پژوهش، برای شناسایی شاخص

 ،(. درمجموع2د )جدول ششاخص اصلی در این زمینه شناسایی  پنجاین اساس، های اطالعاتی مختلف استفاده شد. بر  پایگاه
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)با جمعیتی غربی   شهر استان آذربایجان 42آماری مورد بررسی در این پژوهش  ةجامع. شدشاخص سنجش  پنجنماگر برای  33

بندی سازمان ملل  براساس طبقهاست. ه شدعنوان نمونه مطالعه  شهر به 13ها تعداد  که از میان آن استنفر(  1939628بالغ بر 

هزار نفر شهرهای متوسط،  2۵0تا  2۵هزار نفر شهرهای کوچک، شهرهای  2۵( شهرهای کمتر از 2004 متحد )سازمان ملل،

 شهرها شامل شهرهای بیش از یک میلیون نفر است )موسی کاظمی، و کالن ،هزار نفر شهرهای بزرگ 2۵0شهرهای بیش از 

بندی موجود از شهرها به لحاظ  شهر( و همچنین طبقه 42غربی )  وجه به وسعت و گستردگی استان آذربایجان(. با ت117: 1392

مورد مطالعه با استفاده از روش  ةشهر کوچک(، نمون 29و  ،اندام شهر متوسط یا میانه 12مراتبی )یک شهر بزرگ،  سلسله

اول از انتخاب نمونه،  ةی چند مرحله انتخاب شده است. در مرحلو ساده ط ،فضایی، سیستماتیک -ای گیری تصادفی خوشه نمونه

شهرستان  9شهرستان استان آذربایجان غربی،  17جغرافیایی رسمی، از بین  -مراتب یا تقسیمات فضایی با استفاده از سلسله

گیری احتمالی ساده  رت نمونهصو تکاب( بهو های ماکو، خوی، سلماس، ارومیه، نقده، مهاباد، بوکان، میاندوآب،  شهرستان )شامل

شهر  13ها، تعداد  شهر این شهرستان 2۵دوم، از مجموع  ة. در مرحلشدو با استفاده از روش منظم یا سیستماتیک انتخاب 

شهر(  دیز، نوشین )شامل شهرهای ارومیه، خوی، بوکان، مهاباد، میاندوآب، سلماس، نقده، تکاب، ماکو، بازرگان، محمدیار، دیزج

عنوان نمونه انتخاب شده است. این روش  گیری احتمالی ساده و با استفاده از روش منظم یا سیستماتیک به ت نمونهصور به

های  پذیرد و اختصاصات و ویژگی انجامطور متناسب  شهری استان به ةشود تا توزیع نمونه در کل جامع انتخاب نمونه باعث می

های هر یک از طبقات نیز مورد توجه قرار گیرد.  شود و همچنین، ویژگی غربی مشخص  شهری استان آذربایجان ةکلی جامع

گیری چندشاخصه )ویکور(  های تصمیم بندی شهرهای استان از روش شده و رتبه آوری برای تجزیه و تحلیل اطالعات جمع

این روش را  2007 الی 2002های  را ارائه کردند و در سال VIKORروش  1988اپریکوویک و تزنگ در سال د. شاستفاده 

ناپذیر   گیری چندمعیاره است و در حل مسائلی که با معیارهای ناسازگار و تناسب مؤثر در تصمیم یابزارروش توسعه دادند. این 

از  ،مدل ویکور ،درواقعرد؛ ها تمرکز دا انتخاب از یک مجموعه گزینه بندی و این روش روی دستهشود.  استفاده می اند همراه

رود که  کار می خصوص در شرایطی به . بهکند بندی می بندی یا رتبه ها را اولویت ها براساس معیارها، گزینه بی گزینهطریق ارزیا

های  (. همچنین، تحلیل تأثیر مؤلفه81: 1389 زاده، قادر نیستیم ترجیحات را در شروع طراحی سیستم بیان کنیم )آذر و رجب

در مدل تحلیل  ،Enterشهرهای مورد مطالعه، با استفاده از روش رگرسیون به شیوة  اقتصادی بر مطلوبیت پایداری اجتماعی در

 ( مشخص شده است. βمسیر و ضرایب بتاها )

هاونماگرهايمربوطبهپایدارياجتماعی.شاخص2جدول
نماگرهاهاشاخصردیف

 بهداشت عمومی 1

 ۵. میزان مرگ و میرر زیرر   3(؛ Bتولد ) 1000. میزان مرگ و میر کودکان زیر یک سال در 2(؛ Aخدمات درمانی ) ة. درصد جمعیت تحت پوشش سازمان بیم1
. تعداد مراکز بهداشرتی  6(؛ Eمین اجتماعی )أ. درصد جمعیت تحت پوشش سازمان ت۵(؛ Dنفر ) 10000تعداد بیمارستان به ازای هر  4(؛ Cتولد ) 1000سال در 

و سرایر   ،نفرر )پزشرکان، پیراپزشرکان    10000های بهداشرتی بره ازای هرر     عداد کارکنان شاغل در خدمات و مراقبت. ت7(؛ Fنفر ) 10000و درمانی به ازای هر 
(؛ Iهای بهداشرتی و درمرانی )مترمربرع( )    کاربری ة. سران9(؛ Hامداد از کل جمعیت شهر ) ة. درصد جمعیت تحت پوشش طرح مددجویی کمیت8(؛ Gکارکنان( )

 (.  K. نرخ رشد جمعیت )به درصد( )11(؛ Jنفر ) ۵000ه ازای هر . تعداد تخت بیمارستان ب10

 امنیت عمومی مردم 2
. میرزان  3(؛ Mنفر جمعیرت )  10000. میزان جرم و جنایت در هر 2(؛ Lاند ) شهری قرار گرفته طور جدی تحت تأثیر تصادفات درون . درصد کل جمعیتی که به1

شهری  . متوسط تعداد تصادفات رانندگی درون۵(؛ O. تعداد ورودی زندان )درصد از کل جمعیت( )4(؛ Nجوان( )جرم و جنایت نوجوانان )درصد از کل جمعیت نو
 (.Pدر روز )

 حس تعلق به مکان 3
هرای   کلها و تش . تعداد سازمان3(؛ Rکنند ) های هنری شرکت می . درصد ساکنان شهری که در فعالیت2(؛ Qکننده در انتخابات ) . درصد کل جمعیت شرکت1

 (.Uارتباطی ) ة. شاخص دسترسی به شبک۵(؛ Tهای شهری ) روزرسانی طرح . میزان مشارکت جامعه در تدوین یا به4(؛ Sنفر ) 1000نهاد به ازای هر  مردم

4 
مقرون به صرفه بودن 

 مسکن

. معکروس  3(؛ Wجرند )درصرد از کرل خرانوار شرهر( )    أت. تعداد خانواری که مسر 2(؛ V) اند . درصد واحدهای مسکونی که دارای کیفیت مطلوبی برای سکونت1
. متوسرط مسراحت زمرین در    6(؛ Z. نسربت واحرد مسرکونی بره جمعیرت )     ۵(؛ Yنفرر )  1000مسرکونی بره ازای هرر     ةتعرداد پروانر   .4(؛ Xخانوار به مسکن )

 (.AAوسازهای مسکونی جدید )مترمربع( ) ساخت

۵ 
گذاری  منابع و سرمایه
 آموزشی 

دانشرگاه برترر    100. سرهم در  4(؛ ADسسات آمروزش عرالی )  ؤ. تعداد م3(؛ AC. نرخ باسوادی )به درصد( )2(؛ ABآموز به کارکنان آموزشی ) نسبت دانش. 1
   (؛AGهای آموزشی )مترمربع( ) کاربری ة. سران6(؛ AFعمومی ) ةمتوسط ةشدگان دور . نرخ قبول۵(؛ AEکشور )

منبع:  http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/1998/07/en/1/ef9807en.pdf 

http://www.asce.org/ProgramProductLine.aspx?id=7085 
http://www.cityindicators.org/ 
http://www.icleiusa.org/programs/sustainability/star-community-index 
http://www.worldbank.org/oed/ 
http://www.sustainabilityindicators.org/about/AboutISIN.html  

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/1998/07/en/1/ef9807en.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/1998/07/en/1/ef9807en.pdf
http://www.asce.org/ProgramProductLine.aspx?id=7085
http://www.cityindicators.org/
http://www.icleiusa.org/programs/sustainability/star-community-index
http://www.worldbank.org/oed/
http://www.sustainabilityindicators.org/about/AboutISIN.html
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موردمطالعهةمنطق
های پایداری  ة موردی برای استفاده از شاخصعنوان مطالع غربی به  شهر از شهرهای استان آذربایجان 13در پژوهش حاضر، 

با  ،غربی  د. استان آذربایجانشها در شهرهای استان انتخاب  پذیری این شاخص اجتماعی جهت ارزیابی میزان تحقق

درصد از مساحت کل 6۵/2کیلومترمربع(،  ۵770ارومیه به مساحت  ة)با احتساب دریاچ مربع کیلومتر 43660مساحتی بالغ بر 

کیلومتر  ۵312است. شهرستان ارومیه با وسعت  دهد و از نظر وسعت مقام یازدهم را در سطح کشور دار را تشکیل میکشور 

های استان را به خود اختصاص  ترین شهرستان ترین و کوچک ترتیب بزرگ مربع به کیلومتر 931مربع و شهرستان شوط با 

دقیقة  46درجه و  39دقیقه تا  ۵درجه و  36غربی بین   استان آذربایجان (.27: 1392 غربی،  شناسی آذربایجان اند )استان داده

 غربی،  آماری استان آذربایجان ةنام دقیقة طول شرقی قرار دارد )سال 24درجه و  47دقیقه تا  3درجه و  44عرض شمالی و 

موقعیت خاص ژئوپولیتیکی  ( و تنها استان کشور است که با سه کشور خارجی مرز مشترک دارد و همین ویژگی33: 1391

نفر  3080۵76جمعیت استان برابر با  ،1390آن بخشیده است. براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبان   به

شود که در مقایسه با نتایج سرشماری  درصد جمعیت کل کشور را شامل می1/4درصد زن( و ۵/49درصد مرد و ۵/۵0بوده )

درصد بوده است که این عدد برای 4/1جمعیت استان همواره معادل  ةمتوسط رشد ساالن 138۵عمومی نفوس و مسکن آبان 

درصد افزایش و جمعیت 12/3جمعیت شهری استان  1390درصد بوده است و این در حالی است که در سال 6/1کشور 

(. 109: 1391 غربی،  ذربایجاننامة آماری استان آ دهد )سال نشان می 138۵روستایی استان کاهش ناچیزی را نسبت به سال 

مراتب شهرهای  نفر جمعیت است. سلسله 1939628شهر با جمعیتی بالغ بر  42غربی دارای  استان آذربایجان 1390در سال 

برابر  4یعنی خوی،  ،برابر شهر دوم 3عنوان اولین شهر  دهد که جمعیت شهر ارومیه به غربی نشان می  استان آذربایجان

: 1390 بوده است )مهندسین مشاور پویا نقش شهر و بنا، ،یعنی مهاباد ،و چهارمین شهر ،یعنی بوکان ،رجمعیت سومین شه

 غربی ارائه شده است.   مشخصات جمعیتی شهرهای استان آذربایجان 3(. در جدول 16

غربیاطالعاتکلیازشهرهاياستانآذربایجان.3جدول

شهرستاننامشهرردیف
جمعیت
1390

شهرستاننامشهرردیفشهرنوع
جمعیت
1390

نوعشهر

 شهر کوچک 8681 میاندوآب چهاربرج 22 شهر بزرگ 667499 ارومیه ارومیه 1
 شهر کوچک 8604 نقده محمدیار 23 شهر میانه 2009۵8 خوی خوی 2
 شهر کوچک 10000 خوی دیز دیزج 24 شهر میانه 170600 بوکان بوکان 3
 شهر کوچک 7183 ارومیه شهر نوشین 2۵ شهر میانه 147268 مهاباد مهاباد 4
 شهر کوچک 6680 دژ شاهین محمودآباد 26 شهر میانه 123081 میاندوآب میاندوآب ۵
 شهر کوچک 10410 سردشت میرآباد 27 شهر میانه 88196 سلماس سلماس 6
 شهر کوچک 4663 خوی قطور 28 شهر میانه 7۵۵۵0 نقده نقده 7
 شهر کوچک 4118 میاندوآب باروق 29 شهر میانه 69049 پیرانشهر پیرانشهر 8
 شهر کوچک 3904 دژ شاهین کشاورز 30 شهر میانه 44040 تکاب تکاب 9
 شهر کوچک 3167 خوی ایواوغلو 31 شهر میانه 427۵1 ماکو ماکو 10
 شهر کوچک 2938 اشنویه نالوس 32 شهر میانه 42167 سردشت سردشت 11
 شهر کوچک 2761 پلدشت علیا نازک 33 شهر میانه 38396 دژ شاهین دژ شاهین 12
 شهر کوچک 2۵26 ارومیه قوشچی 34 شهر میانه 32723 اشنویه اشنویه 13
 شهر کوچک 2247 شوط مرگنلر 3۵ شهر کوچک 23769 پاره چای ضیاءالدین قره 14
 شهر کوچک 1673 پیرانشهر گردکشانه 36 شهر کوچک 21047 شوط شوط 1۵
شهر کوچک 1۵30 ارومیه سرو 37 شهر کوچک 1۵786 چشمه سیه چشمه سیه 16
 شهر کوچک 1۵16 چشمه سیه آواجیق 38 شهر کوچک 12068 سردشت ربط 17
 شهر کوچک 1490 ارومیه سیلوانا 39 شهر کوچک 9963 پلدشت پلدشت 18
 شهر کوچک 1239 خوی زرآباد 40 شهر کوچک 9۵۵1 ماکو بازرگان 19
 شهر کوچک 1173 بوکان سیمینه 41 شهر کوچک 8864 سلماس شهر تازه 20
 شهر کوچک 962 مهاباد خلیفان 42 شهر کوچک 8837 خوی فیروق 21

 - 1939628تعداد کل جمعیت شهرهای استان:  17ها:  تعداد کل شهرستان 42تعداد کل شهرها: 

https://fa.wikipedia.orgو1391:115غربی،نامةآمارياستانآذربایجانمنبع:سال

https://fa.wikipedia.org/
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هابحثویافته
منظور تحلیل و ارزیابی مطلوبیت پایداری اجتماعی در  های مختلف به در پژوهش حاضر با توجه به اینکه از شاخص

ویکور  ةچندمعیار گیری ها از روش تصمیم ارزیابی مطلوب این شاخص برایه، شدغربی استفاده  شهرهای استان آذربایجان

ها )شامل بهداشت عمومی، امنیت عمومی  و اطالعات مربوط به شاخص ها آوری داده استفاده شده است. پس از جمع

های جامع و  ها، طرح گذاری آموزشی( از آمارنامه  و منابع و سرمایه ،صرفه بودن مسکن  مردم، حس تعلق مکانی، مقرون به

ها  ( با استفاده از روش آنتروپی وزن نسبی هر یک از شاخص۵ها )جدول  ترکیب آن و همچنین مراکز آماری و ،تفصیلی

نیز ارائه شده است، شاخص بهداشت عمومی )شامل جمعیت تحت پوشش  4طورکه در جدول  محاسبه شده است. همان

ها  تحت پوشش سازمانمیر، مراکز بهداشتی و درمانی، درصد جمعیت  و مین اجتماعی، میزان مرگأخدمات درمانی و ت ةبیم

بیشترین امتیاز را کسب کرده است. همچنین، شاخص حس تعلق به مکان در  230/0و نهادهای حمایتی و ...( با امتیاز 

 172/0نهاد و ...( با امتیاز  های مردم ها و تشکل های اجتماعی، سازمان ن شهرهای استان )شامل مشارکتابین ساکن

 ص داده است. کمترین امتیاز را به خود اختصا

غربی.وضعیتنماگرهايموردارزیابیدرشهرهاياستانآذربایجان4جدول
شهرها

نماگرها
محمدیارمهابادبوکانتکابدیزدیزجشهرنوشینبازرگاننقدهمیاندوآبسلماسماکوخويارومیه

A 36/24 48/14 34/26 67/19 33/1۵ 60/16 22/21 18/22 08/13 21 ۵6/11 2۵/1۵ ۵۵/16 

B 3۵/۵ 2/8 31/۵ 42/7 74/۵ 78/۵ 83/4 62/6 63/7 34/6 06/6 3۵/7 6۵/۵ 

C 86/7 96/11 44/7 12/11 04/8 3۵/8 66/9 62/6 27/1۵ 1۵/10 09/9 61/10 3/11 

D 14/0 1/0 47/0 11/0 16/0 26/0 0 0 0 23/0 06/0 07/0 0 

E 23/12 ۵8/۵ 88/9 39/۵ 87/6 37/4 87/9 19/12 ۵7/۵ 66/7 99/7 21/12 37/4 

F 06/1 49/1 9/1 76/0 19/1 19/1 04/1 39/1 3 91/0 83/0 ۵9/0 16/1 

G 29/82 1/72 ۵2/87 74/72 14/82 14/73 99/8۵ 03/78 04/۵8 41/92 ۵1/44 93/63 93/72 

H 6/2 96/2 7۵/3 02/3 17/۵ 42/۵ 7۵/3 ۵8/2 96/2 42/4 ۵۵/4 21/4 42/۵ 

I 6/0 6/2 39/2 47/1 1 1 43/0 72/0 ۵/0 ۵2/0 2/0 39/1 4/0 

J 68/12 4۵/8 03/14 37/7 16/10 33/9 0 0 0 08/9 ۵1/3 49/8 0 

K 87/2 99/1 28/2 98/1 28/2 26/1 ۵2/2 2/1 96/0 26/0 21/2 1۵/2 67/1 

L ۵7/0 06/0 0۵/0 47/0 01/0 02/0 04/0 ۵3/0 0۵/0 66/0 ۵2/0 06/0 02/0 

M ۵/149 2/134 8/2۵6 0/1۵3 9/178 1/199 3/2۵2 8/141 2/121 6/68 6/69 4/147 3/187 

N 19/0 04/0 02/0 02/0 02/0 0 01/0 1۵/0 04/0 0 0 03/0 0 

O 49/1 34/1 ۵6/2 ۵3/1 78/1 99/1 ۵2/2 41/1 21/1 68/0 69/0 47/1 87/1 

P 3۵/10 32/0 0۵/0 14/1 03/0 04/0 01/0 1/0 01/0 8/0 44/2 22/0 00۵/0 

Q 6/3 3/4 43/4 9/2 4/3 4 33/4 4 83/3 4 6/2 3 6/3 

R 11/0 08/0 07/0 84/0 09/0 09/0 07/0 09/0 07/0 13/0 08/0 1/0 06/0 

S 06/0 0 21/0 0 13/0 09/0 0 0 0 0 0۵/0 06/0 0 

T 7/2 4/2 6/3 8/2 7/1 2/2 3 6/1 33/2 2/2 1/3 ۵/2 6/1 

U 7/1۵ 7/10 4 9 7/7 1/۵ 7/۵ 3/4 3/4 4/۵ 1/9 7/۵ 1۵/4 

V 1۵/93 79/92 78/7۵ 77/67 ۵1/68 ۵2/68 78/7۵ 7/89 ۵1/۵0 23/96 4/9۵ 9۵/9۵ 03/88 

W 6/22 29 ۵/1۵ ۵1/1۵ 2/1۵ 1۵ ۵/1۵ 1۵ 1۵ 7/13 1/18 4/23 1۵ 

X 93/0 91/0 93/0 9/0 92/0 91/0 92/0 93/0 9/0 9/0 91/0 9/0 92/0 

Y 9۵1/1 408/2 302/2 446/2 286/2 336/3 1۵4/7 843/3 843/3 ۵4/۵ 731/4 021/4 83/9 

Z 24/0 24/0 18/0 2/0 21/0 22/0 28/0 24/0 24/0 21/0 1۵/0 18/0 22/0 

AA 329 200 200 210 180 160 200 300 470 200 200 200 287 

AB 98/27 83/23 39/22 23/2۵ ۵2/24 20 39/22 98/27 83/23 3/20 0۵/2۵ 8۵/24 20 

AC 9/86 1/87 84 82 83 83 84 87/77 7۵ 3/78 78 4/81 3/83 

AD 12 6 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 

AE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AF 97/23 2۵/19 ۵7/26 42/20 46/17 ۵/21 9/2۵ 97/23 2۵/19 34/19 79/19 98/24 ۵/21 

AG 3 1/2 ۵4/2 14/2 7/2 8/2 64/2 71/2 42/1 2/1 97/1 1/2 7/4 

غربی(آمایشاستانآذربایجانةهايجامعوتفصیلیشهرهايموردمطالعه،برنام،طرح1391غربینامةآمارياستانآذربایجانمنبع:سال
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هايمطلوبیتپایدارياجتماعی.وزننسبیشاخص5جدول
هايشاخص

پایدارياجتماعی

بهداشت

عمومی

امنیتعمومی

مردم

حستعلق

بهمکان

صرفهمقرونبه

بودنمسکن

گذاريمنابعوسرمایه

آموزشی

 197/0 190/0 172/0 209/0 230/0 وزن حاصل از آنتروپی

 

های مورد مطالعه است. این مقدار بین عدد  نهایی هر شهر براساس شاخص ة( در مدل ویکور بیانگر رتبQتابع مزیت )

دهندة مطلوبیت پایداری و هرچه به عدد یک  شانتر باشد ن و هر چه به عدد صفر نزدیک شود صفر تا یک تعیین می

( در Qپایدار اجتماعی )تابع مزیت  ةهای توسع انگر ضعف پایدرای است. نتایج ارزیابی مطلوبیت شاخصبیتر باشد  نزدیک

های پایداری اجتماعی با استفاده از  بندی این شهرها براساس شاخص غربی و همچنین رتبه  شهرهای استان آذربایجان

در حالت « صفر»دهد که شهر ارومیه با تابع مزیت  نشان می 6در جدول  SPSSافزار آماری  ای و نرم روش تحلیل خوشه

های پایداری اجتماعی در  ز نظر شاخصشهر ارومیه بهترین شهر ا پایداری از نظر پایداری اجتماعی قرار دارد و کالن

ترین شرایط را از  غربی مطلوب  شهر ارومیه در بین شهرهای مورد مطالعه در استان آذربایجان استان است. درواقع، کالن

دارای وضعیت  462/0و  4۵2/0ترتیب با تابع مزیت  نظر پایداری اجتماعی داراست و شهرهای خوی و شهر نوشین به

درصد از شهرهای مورد مطالعه )شامل شهرهای دیزجدیز، محمدیار، میاندوآب، 4۵. در نقطة مقابل، اند هپایداری بالقو

های مورد بررسی دارای وضعیت ناپایداری بالقوه یا ناپایدار است. همچنین،  و بوکان( به لحاظ شاخص ،بازرگان، نقده

و ماکو( دارای وضعیت متوسط به لحاظ  ،باددرصد از شهرهای مورد مطالعه )شامل شهرهای تکاب، سلماس، مها32

های پایداری اجتماعی  ( مطلوبیت شاخصQشده برای تابع مزیت ) . میانگین محاسبهاست های پایداری اجتماعی شاخص

های پایداری  غربی به لحاظ شاخص  شهرهای استان آذربایجان ،دست آمده است. بنابراین به 622/0شهرهای استان 

و  ،لعه )شامل بهداشت عمومی، امنیت عمومی مردم، حس تعلق مکانی، مقرون به صرفه بودن مسکناجتماعی مورد مطا

 گذاری در این خصوص است. تر از حد متوسط بوده است و نیازمند تقویت و سرمایه گذاری آموزشی( پایین منابع و سرمایه

(Qاسمقادیرتابعمزیت)غربیبراس.مطلوبیتپایدارياجتماعیشهرهاياستانآذربایجان6جدول
مطلوبیتپایداري رتبه(Qتابعمزیت)شهرهاردیف

 پایدار 1 0 ارومیه 1

 2 4۵2/0 خوی 2
 پایداری بالقوه

 3 462/0 شهر نوشین 3

 4 ۵68/0 تکاب 4

 پایداری متوسط
 ۵ ۵78/0 سلماس ۵

 6 ۵78/0 مهاباد 6

 7 630/0 ماکو 7

 8 709/0 دیز دیرج 8

 بالقوه ناپایداری

 9 7۵0/0 محمدیار 9

 10 770/0 میاندوآب 10

 11 772/0 بازرگان 11

 12 840/0 نقده 12

 ناپایدار 13 96۵/0 بوکان 13

 40/0(= Qضریب پراکندگی تابع مزیت )
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است  40/0های اجتماعی پایداری حدود  ضریب پراکندگی و میزان نابرابری شهرهای مورد مطالعه به لحاظ شاخص

غربی است.   های مورد مطالعه در شهرهای استان آذربایجان متوسط نماگرهای شاخص عدم تعادل نسبتاً ةدهند نشانکه 

غربی به لحاظ   عنوان شهر نخست استان آذربایجان شهر ارومیه به کالن یانتوجه شکاف عمیق توسعه م درخور ةاما نکت

 ةهای توسع عمیق شاخص ةشکاف توسع ،تان است. درواقعرجمعیت اسعنوان سومین شهر پُ جمعیتی با شهر بوکان به

شهر ارومیه با جذب بیشترین  شهر ارومیه با سایر شهرهای مورد مطالعه نمایان است. کالن پایدار اجتماعی در بین کالن

ستان شده منابع و منافع اجتماعی در سطح شهرهای ا ةناعادالن ها باعث توزیع فضایی نسبتاً و زیرساخت ،خدمات، امکانات

 است. 

پایدار اجتماعی و شمار جمعیتی  ة( توسعQدار بین تابع مزیت ) دهد همبستگی معنی نتایج نشان می ،همچنین

 یانمرابطه  تعریف ین فاکتورتر مهمعنوان  و منافع بهتخصیص منابع و توزیع  ةنحو ،درواقعشهرهای استان وجود دارد. 

بودن متوسط  در پایینمهم  لتوزیع نامتعادل منابع مشکبوده است. در شهرهای استان متعادل ن هجمعیت و توسع

رجمعیت عنوان شهرهای پُ شهرهای ارومیه و خوی به .استهای پایداری اجتماعی در شهرهای مورد مطالعه  شاخص

منافع  و منابع ةتوزیع عادالن ،درواقعاند.  های پایداری اجتماعی را جذب کرده استان بیشترین منابع و منافع شاخص

 انجام توسط توسعه تعادل رشد جمعیتیو  کند می هموار بیشتر ةبرای توسعرا راه )که  مطابق با توزیع جمعیت اجتماعی

 ( در سطح شهرهای استان اتفاق نیفتاده است. گیرد می

غربیهمبستگیتابعمزیتپایدارياجتماعیباشمارجمعیتشهرهاياستانآذربایجان.7جدول

اجتماعیپایداري  جمعیت

 **-Pearson Correlation 1 723/0 پایداری اجتماعی

Sig. (2-tailed)  00۵/0 

N 13 13 

 Pearson Correlation 723/0-** 1 جمعیت

Sig. (2-tailed) 00۵/0  

N 13 13 

 

استفاده شده  بحرانی از شاخص بحرانی ةهای مطلوبیت پایداری اجتماعی به لحاظ درج برای تعیین وضعیت شاخص

که از روش آنتروپی حاصل  ،های مطلوبیت پایداری اجتماعی این شاخص، امتیاز هر یک از شاخص ةاست. برای محاسب

بحرانی عدد کمتری را نشان دهد بیانگر وضعیت مناسب  ةشود. هر چه درج ها تقسیم می شده است، بر امتیاز عملکرد آن

بودن شاخص را در  تر باشد بحرانی بودن بزرگ بحرانی ةد و هرچه عدد درجمورد مطالعه خواهد بو ةآن شاخص در محدود

سازی به  مقیاس های مورد مطالعه نیز با استفاده از روش بی دهد. امتیاز عملکرد شاخص شهرهای مورد مطالعه نشان می

وبیت پایداری های مطل هر یک از عناصر شاخصسازی  مقیاس ( حاصل شده است. در این روش بی1 ةروش نرم )رابط

های  بحرانی شاخص ةدرج ةاجتماعی بر مجموع مجذور مربعات عناصر همان شاخص تقسیم شده است. نتایج محاسب

 ارائه شده است.  8غربی در جدول   مطلوبیت پایداری اجتماعی در شهرهای استان آذربایجان
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هايمطلوبیتپایدارياجتماعیبحرانیشاخصة.درج8جدول
هايشاخص

پایدارياجتماعی

بهداشت

عمومی

امنیتعمومی

مردم

حستعلق

بهمکان

مقرونبهصرفه

بودنمسکن

گذاريمنابعوسرمایه

آموزشی

 197/0 190/0 172/0 209/0 230/0 وزن حاصل از آنتروپی
امتیاز عملکرد حاصل از روش 

 سازی نرم مقیاس بی
272/0 262/0 27۵/0 269/0 276/0 

 714/0 70۵/0 62۵/0 798/0 844/0 ها بحرانی شاخص ةدرج
 3 4 ۵ 2 1 ها بحرانی شاخص ةدرج ةرتب

 

)شامل مراکز بهداشتی و  دهد، شاخص بهداشت عمومی نیز نشان می 8شده در جدول  طورکه اطالعات ارائه همان

های بهداشتی و درمانی،  کاربری ةهای بهداشتی و درمانی، سران درمانی، تعداد کارکنان شاغل در خدمات و مراقبت

های بیمارستانی و ...( به لحاظ وزن و امتیاز حاصل از آنتروپی بیشترین امتیاز را داراست و این در حالی  بیمارستان و تخت

های  گذاری های تعلق مکانی و منابع و سرمایه تر از شاخص به لحاظ امتیاز عملکردی پاییناست که همین شاخص 

آموزشی در شهرهای مورد مطالعه قرار دارد. همچنین، وزن حاصل از آنتروپی شاخص امنیت عمومی )شامل متوسط تعداد 

اند و ...( نیز  شهری قرار گرفته درونطور جدی تحت تأثیر تصادفات  شهری، درصد جمعیتی که به تصادفات رانندگی درون

این در حالی است که به لحاظ امتیاز عملکرد این شاخص در  ؛ین سطح بعد از شاخص بهداشت عمومی قرار دارد در باالتر

های  ترین شاخص های بهداشت عمومی و امنیت عمومی از مهم ترین رتبه قرار گرفته است. در نتیجه شاخص پایین

 ها شود.  ای به این شاخص های توسعه در استان توجه ویژه ریزی و الزم است در برنامه اند مورد مطالعه بحرانی در شهرهای

های اقتصادی )شامل بار تکفل اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ اشتغال، نرخ اشتغال زنان، نرخ اشتغال  ارزیابی نقش مؤلفه

ترتیب با  دهد که بار تکفل اقتصادی و نرخ بیکاری به شان میمردان( در مطلوبیت پایداری اجتماعی شهرهای مورد مطالعه ن

ترتیب با ضرایب  ، نرخ اشتغال زنان و نرخ اشتغال مردان به29/0و نرخ اشتغال با ضریب مثبت  -07/0و  -16/0ضرایب منفی 

تصادی و نرخ بیکاری ثرند. درواقع، بار تکفل اقؤبر مطلوبیت پایداری اجتماعی شهرهای مورد مطالعه م 47/0و  21/0مثبت 

های پایداری اجتماعی در شهرهای  زایی دارد تأثیر منفی و کاهنده بر شاخص که ارتباط مستقیمی با رشد اقتصادی و اشتغال

اشتغال ناقص  و نبود رشد اقتصادی مناسب ةدهند بار تکفل باال و همچنین نرخ بیکاری باال نشان زیرا ؛اند مورد مطالعه داشته

 شود.  غربی می های پایداری اجتماعی در شهرهای مورد مطالعه در سطح استان آذربایجان شاخص ةهش توسعاست و سبب کا

غربیهاياقتصاديدرشهرهاياستانآذربایجان.وضعیتمؤلفه9جدول
شهرها

هامؤلفه
یارمحمدمهابادبوکانتکابدیزدیزجشهرنوشینبازرگاننقدهمیاندوآبسلماسماکوخويارومیه

بار تکفل 
 اقتصادی

48/3 ۵1/2 6/4 96/3 97/3 46/2 ۵/4 33/2 31/1 2 47/4 12/4 47/3 

نرخ 
 بیکاری

84/8 4/9 8/16 06/9 7/8 79/8 3۵/18 89/9 18/1 10 6/9 7/7 1/2 

نرخ 
 اشتغال

16/91 6/90 2/83 94/90 3/91 21/91 64/81 11/90 82/98 90 4/90 3/92 9/97 

نرخ 
اشتغال 

 زنان

99/82 74/78 ۵/76 0۵/77 0۵/77 92/83 23/69 98/81 28/89 27/89 26/89 9۵/91 32/97 

نرخ 
اشتغال 
 مردان

39/92 ۵۵/92 1/84 62/92 6/92 22/92 3/82 37/92 ۵4/99 ۵3/99 ۵3/99 ۵۵/88 92/97 

غربیآمایشاستانآذربایجانةبرنامهايجامعوتفصیلیشهرهايموردمطالعه،،طرح1391غربینامةآمارياستانآذربایجان:سالمنبع
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غربیهاياقتصاديبرپایدارياجتماعیشهرهاياستانآذربایجانمستقیممؤلفههاياثر.10جدول

 βمیزاناثربراساسضرایب مسیرردیف

 -16۵/0 تکفل اقتصادی بر پایداری اجتماعی تأثیر بار 1

 -07/0 تأثیر نرخ بیکاری بر پایداری اجتماعی 2

 29/0 تأثیر نرخ اشتغال بر پایداری اجتماعی 3

 214/0 تأثیر نرخ اشتغال زنان بر پایداری اجتماعی 4

 47/0 تأثیر نرخ اشتغال مردان بر پایداری اجتماعی ۵

هاپیشنهادةگیريوارائنتیجه
های تحقق  رین کانونت تجمع نیازهای نسل حاضر بیش از هر مکان دیگری در شهرها تجلی یافته است و شهرها مهم

های پایداری، پژوهش حاضر سنجش میزان پایداری اجتماعی  روند. بر پایة مجموعه نگرش شمار می توسعة پایدار به

غربی را هدف قرار داده است. بدین منظور، بر پایة ادبیات پژوهشی موجود در زمینة   شهرهای استان آذربایجان

شامل بهداشت عمومی، امنیت  شاخص اصلی پایداری اجتماعی،  ۵قالب  گویه در 33های پایداری اجتماعی،  شاخص

گذاری آموزشی طراحی و در چارچوب  عمومی مردم، حس تعلق به مکان، مقرون به صرفه بودن مسکن، منابع و سرمایه

این مهم های پایداری اجتماعی شهرهای استان بیانگر  . نتایج محاسبات مربوط به شاخصشدتحلیلی مدل ویکور بررسی 

دیز، محمدیار، میاندوآب،  غربی )شامل شهرهای دیزج  استان آذربایجان ةدرصد از شهرهای مورد مطالع4۵است که 

های پایداری اجتماعی دارای وضعیت ناپایداری بالقوه یا ناپایدار است. نتایج  و بوکان( به لحاظ شاخص ،بازرگان، نقده

غربی شاخص بهداشت   های مورد ارزیابی در شهرهای استان آذربایجان شاخصمیان دهد در  حاصل از پژوهش نشان می

مین اجتماعی، میزان مرگ و میر، مراکز بهداشتی و درمانی، أخدمات درمانی و ت ةعمومی )شامل جمعیت تحت پوشش بیم

کرده است. در  بیشترین امتیاز را کسب 230/0های حمایتی و ...( با امتیاز  ها و نهاد درصد جمعیت تحت پوشش سازمان

ین وضعیت را از نظر این شاخص داراست و در نقطة مقابل، شهر بوکان  بین شهرهای مختلف استان، شهر ارومیه بهتر

شهر  13گر این مهم است که در بیانترین وضعیت از نظر شاخص بهداشت عمومی است. نتایج همچنین  دارای نامطلوب

نیز ارائه شده،  7طورکه در جدول  ؛ همانوجود داردای پایداری اجتماعی ه مورد مطالعه وضعیتی متفاوت به لحاظ شاخص

های مورد ارزیابی، از وضعیت  شهر ارومیه با مقادیر عددی صفر درمجموع شاخص (، کالنQبا توجه به تابع مزیت )

با  ،نیز، شهر بوکان و دارای وضعیت مطلوبی از نظر پایداری اجتماعی است. اما در نقطة مقابل است تری برخوردار مطلوب

ترین شرایط  های پایداری اجتماعی در نامطلوب از نظر شاخص =96۵/0Qنفر، با مقدار عددی  170600جمعیتی بالغ بر 

شهر مورد مطالعه در استان،  13ای نیز حاکی از این امر است که در بین  بندی خوشه قرار دارد. نتایج حاصل از سطح

 ةدرصد از شهرهای مورد مطالع32و  است های مورد ارزیابی  مطلوبی از نظر شاخصشهر ارومیه دارای وضعیت  کالن

درصد از شهرهای مورد مطالعه نیز در شرایط نامطلوب به 46استان دارای وضعیت متوسط به لحاظ پایدار اجتماعی و 

( 1393و علیزاده ) چشمه محمدی ده ةهای مطلوبیت پایداری اجتماعی است. این نتایج با نتایج مطالع لحاظ شاخص

مذکور نیز  ةغربی همخوانی دارد. نتایج مطالع  ای در استان آذربایجان پایدار منطقه ةهای توسع درخصوص سنجش شاخص

دهد که رویکرد متمرکز و متضاد با فرایند پایدار توسعه در ایران باعث شده است برخورداری از منابع و فرایند  نشان می

خصوص بین مرکز و سایر شهرها به حالت نابرابر شکل  هغربی ب  مختلف استان آذربایجانپخش توسعه در بین مناطق 

ای  های پایداری منطقه از شرایط نامناسبی از شاخص گیرد. این مسئله به نحوی است که شهرهای جنوبی عمدتاً

( 1390سرور و موسوی ) ةلعآمده با مطا دست هنتایج ب ،(. همچنین73: 1393 چشمه و علیزاده، برخوردارند )محمدی ده

مذکور نیز شهر ارومیه  ةغربی همخوانی دارد. در مطالع  پایدار شهرهای استان آذربایجان ةدرخصوص ارزیابی توسع
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ترین سطح از توسعه را به خود اختصاص  درصد از جمعیت شهری استان باال34عنوان مرکز استان با دارابودن حدود  به

 (.7: 1390 اند )سرور و موسوی، استان در سطوح پایین از توسعه قرار گرفته ر شهرهایبیشتداده و همچنین 

پایداری اجتماعی در شهرهای استان  ییابی و ارتقا منظور دست های پژوهش و به در پایان، با توجه به مجموعه یافته

 تواند راهگشا باشد:  زیر می هایغربی، پیشنهاد  آذربایجان

شهری از جمله  های درون ارتقای شاخص امنیت عمومی در فضا ةبخشی در زمین ی فراها ریزی برای همکاری برنامه

رانندگی؛   ةنام گان گواهی ای برای ارتقای عملکرد، دانش و مهارت دارند صورت حرفه های آموزشی به برگزاری کالس

 جرایدروها در حین ااندازی بانک اطالعات تصادفات شهری؛ توجه به مسائل ایمنی در هدایت مسیر عبور خو راه

سازی برای  ها در بیلبوردها و فضاهای شهری در فرهنگ رسانی به جوانان و خانواده های مختلف شهری؛ اطالع طرح

 پیشگیری از جرم و جنایت و ...

فرهنگ  ةبا توسععنوان نهادهای مردمی  ها و شوراها به های محلی شامل شهرداری شود مدیریت پیشنهاد می

شهری را در ارتقای  ةرسانی و توانمندسازی شهروندان حداکثر مشارکت جامع های عمومی و اطالع زششهروندی و آمو

  شاخص بهداشت عمومی داشته باشند.

  های مختلف ورزشی، تفریحی، بهداشتی و درمانی، ها و توزیع عادالنة امکانات و خدمات در بخش زیرساخت ةتوسع

شهروندان در شهرهای مختلف استان در حداقل فاصلة  همةای که  گونه به استان  شهرهای همةانتظامی و امنیتی و ... در 

 رسی داشته باشند؛ تزمانی و مکانی به این خدمات دس

صورت رسمی و  های مربوط به امور شهری به گیری سازی و تصمیم نمودن شهروندان در فرایند تصمیم دخیل

ر درون بافت مناطق شهری جهت افزایش و ارتقای سرمایة یی فضاهای عمومی داغیررسمی و ارتقای نقش و کار

 اجتماعی مردم ساکن در مناطق مختلف شهر؛ 

های پایداری اجتماعی در سطح  شاخص یگونه برنامة اجرایی در راستای ارتقا توجه به این نکته نیز مهم است که هر

 ها انجام شود. باید با تأکید بر اولویت  شدة فوق ارائه هایغربی و از جمله پیشنهاد  شهرهای استان آذربایجان





 1399زمستان،4ة،شمار52ةدور،یانسانيایجغرافيهاپژوهش1270

منابع

 نگاه دانش.، تهران: 4چ ، MADMگیری کاربردی رویکرد  تصمیم، 1389، زاده، علی آذر، عادل و رجب .1

 -جغرافیرا و آمرایش شرهری   هرا در شرهر سردشرت،     ، ارزیابی و سنجش وضرعیت پایرداری محلره   139۵ ،احمدی، شیرکو و توکلی، مرتضی .2

 .170-1۵3صص  ،20، ش ای منطقه

 ریزی آموزشی. ، وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه1392غربی،  شناسی آذربایجان استان .3

نامرة   های اجتماعی و نهادی توسعة پایردار در شرهرهای کررج و قرزوین، فصرل      ، مقایسة ظرفیت1391 ،پور، ناصر آقاعلیخانی، زینب و برک .4

 . 14-1صص  ، 4 ، شمطالعات شهری

مجلرة    موردی: شهر مشرهد مقردس،   ةهای گردشگری مذهبی، مطالع ثر بر هزینهؤ، بررسی عوامل م1391، صداله سیدعلی و طیبی، بدری، .۵

 .177-1۵3، صص 1ش ، 1 ، سگردشگری ةریزی و توسع برنامه

عی در شرهرهای کوچرک   ، سرنجش و ارزیرابی پایرداری اجتمرا    1396 ،علیرضا و صداقت، مهردی ، قربانی ؛دیوساالر، اسداهلل ؛برزگر، صادق .6

 .30-7صص ، 14ش ، 4 ، سمطالعات ساختار و کارکرد شهری ةنام موردی: شهرهای کوچک استان مازندران(، فصل ة)مطالع

کنندة پایداری اجتماعی در مناطق روستایی )مطالعة مروردی: شهرسرتان چررداول(،     ، واکاوی عوامل تبیین1393جمینی، داوود و همکاران،  .7

 .  166-147صص ، 13 ش، 4 ، سافیایی فضاآمایش جغرمجلة  

جغرافیرا و آمرایش   ، تحلیلی بر ارزیابی کیفیت پایداری اجتمراعی در نرواحی دو و سره شرهر سربزوار،      1394حسینی، سیدهادی و همکاران،  .8

 . 70-47، صص 14، ش ای منطقه -شهری

 . 76-43صص   ،4ش   ،10، دورة مدرس علوم انسانینامة  ل، بسط مفهومی توسعة پایدار، فص138۵، علی السادات و نجفی، غالم زاهدی، شمس .9

، 27، ش شرناختی زنران   مطالعات اجتماعی روان، نجش پایداری اجتماعی زنان روستایی شهرستان سنقرس، 1390سالمی، مریم و همکاران،  .10

 .78-۵۵صص 

 ریزی. ی، معاونت برنامه، وزارت کشور، استانداری آذربایجان غرب1391سالنامة آماری استان آذربایجان غربی،  .11

اجتماعی توسعة پایدار در محرالت شرهر تراریخی میبرد،      -های اقتصادی ، تحلیل و ارزیابی شاخص1392سرایی، محمدحسین و همکاران،  .12

 .20۵-178صص ، 1 ، ش28، س تحقیقات جغرافیایینامة  فصل

انجمرن  پژوهشری   - علمری  ةنامر  آذربایجران غربری، فصرل   پایدار شهرهای اسرتان   ة، ارزیابی توسع1390 ،سرور، رحیم و موسوی، میرنجف .13

 . 28-7، صص 28ش ، 9 ، سجغرافیای ایران

، بررسی رابطة توسعة پایدار اجتماعی و سرمایة اجتماعی )نمونة موردی: سراکنان محلرة غیررسرمی    1391 ،شفیعا، محمدعلی و شفیعا، سعید .14

 .  164-139، صص 2 ش، 23 ، سشناسی کاربردی جامعهشمیران نو(، 

بندی پایداری اجتمراعی در منراطق روسرتایی شهرسرتان دلفران برا اسرتفاده از مردل          ، سنجش و اولویت1392فتاحی، احداهلل و همکاران،  .1۵

-6۵، صرص  11 ش، 3 ، سای ریزی منطقره  برنامهپژوهشی  -نامة علمی موردی: دهستان خاوه شمالی(، فصل ةگیری ویکور )مطالع تصمیم

78 . 

، بررسی تأثیر ساختار درآمد شهرداری بر روند توسعة شهری با استفاده از تکنیک ضرریب همبسرتگی   1393 ،می، میترارسول و عظی  قربانی، .16

 .  132-11۵صص ، 18 ش، ۵ س  ،ریزی شهری پژوهش و برنامهو تحلیل عاملی )مطالعة موردی مشهد(، مجلة 

هرای   پژوهشری برژوهش   -شرهر مشرهد، دوفصرلنامه علمری     ی کرالن ، ارزیابی پایرداری اجتمراع  1396 ،زاده، مهدی اله و عبداله مافی، عزت .17

 .76-63صص ، 1 ش، 8 شناسی شهری، س بوم

آن در راسرتای   یهرت ارتقرا  جراهکارها   ، برآورد سرمایة اجتماعی در مناطق مختلف شهر مشهد و ارائة1390 حسین و همکاران،  محمدی، .18

 .  2۵8-237 بهار و تابستان، صص ةنامة شمار ویژه ،مدیریت شهرینامة  فصل  وظایف شهرداری،



 1271غربیاستانآذربایجان شهرهاي هايپایدارياجتماعیدرارزیابیشاخص

اقتصراد   ةغربی، مجل  ای در استان آذربایجان پایدار منطقه ةهای توسع ، سنجش شاخص1393 ،چشمه، مصطفی و علیزاده، هادی محمدی ده .19

 .76-۵1، صص 7ش ، 20 ، سای منطقه ةو توسع

فرهنگی در شهرهای اسرتخراجی )مطالعرة    -ری اجتماعیهای پایدا ، سنجش و ارزیابی شاخص1393آبادی، رضا و همکاران،  مختاری ملک .20

 .110-91، صص 19 ش، ۵ ، سریزی شهری پژوهش و برنامهموردی: شهر استخراجی عسلویه(، مجلة 

ریرزی امرور    ، ارتباط پایداری اجتمراعی برا شرکل شرهر، معاونرت مطالعرات و برنامره       1392ریزی شهرداری تهران،  مرکز مطالعات و برنامه .21

 رح جامع. زیرساخت و ط

و خردمات   ،هرای اجتمراعی، کالبردی    های توسعة پایدار شهری با تأکید برر شراخص   ، ارزیابی شاخص1392 ،باغ، صفیه ملکی، سعید و دامن .22

 . ۵4-29، صص 3 ، ش1، س ریزی شهری مطالعات برنامهنامة  شهری )مطالعة موردی مناطق هشتگانة شهر اهواز(، فصل

ریرزی   برنامره  ةنامر  ، فصرل 1390-133۵ی شرهرهای ایرران   بر مرات زیع فضایی جمعیت و نظام سلسرله ، تو1392موسی کاظمی، سیدمهدی،  .23

 .3ش ، 1 ، سفضایی -کالبدی

رسمی حصرار امرام شرهر     غیر  ، ارزیابی پایداری اجتماعی در میان شهروندان سکونتگاه1397 ،حقیقی، کیانوش آباد، احد و ذاکر علی  پور منؤم .24

 .  696-679، صص 3، ش 13 ة، دورهای انسانی ریزی سکونتگاه مطالعات برنامهوهشی پژ -علمی ةنام همدان، فصل

رر فرهنگری و ضررورت مردیریت      ، ساختار و کرارکرد گردشرگری مرذهبی   1387، خوزانی، محمد  مظفر و قاسمی، صرافی ؛مؤمنی، مصطفی .2۵

 . 38-13، صص 11، ش جغرافیا و توسعهشهر مشهد، مجلة  یکپارچه در کالن

 . 2 ، جطرح جامع شهر مهاباد، 1390شاور پویا نقش شهر و بنا، مهندسین م .26

، شناسی کاربردی جامعه(، ANPهای پایداری اجتماعی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ) ، ارزیابی شاخص1392نسترن، مهین و همکاران،  .27

 .  173-1۵۵  صص، 3 ش، 24 س

 انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ هفتم، تهران.: ، تهران7چ ، جغرافیای شهری ایران، 138۵نظریان، اصغر،  .28

 ةمطالعرات توسرع   ةایرران، مجلر   ةهرای توسرع   های پایداری اجتماعی در برنامه ، مؤلفه1394 ،اسداهلل و ایاسه، علی، نقدی ؛زاده، ساجده واعظ .29

 .۵9-4۵صص ، 2 ش، 7 ، ساجتماعی ایران

هرای شرهر پیرانشرهر(،     موردی: محله ةها در شهرهای مرزی )مطالع یداری محله، ارزیابی وضعیت پا1396 ،هوشیار، حسن و شریفی، بایزید .30

 .170-149، صص 1ش ، 4 ، سمطالعات نواحی شهری ةنشری

، 8، ش 2، دورة هرای روسرتایی   پژوهششهر تهران،  ، سنجش و ارزیابی پایداری حوزة روستایی کالن1390حصار، ارسطو و همکاران،  یاری .31

 .122-89صص 

32. Ahmadi, Shirko and Tavakoli, Morteza, 2016, Assessment and assessment of the stability of 

neighborhoods in the city of Sardasht, Geography and Urban-Regional Development, No. 20, PP. 

153-170. 

33.  Aqa Alikhani, Zaynab and Barakpour, Naser, 2012, Comparison of social & institutional capacities of 

sustainable development in the cities of Karaj and Qazvin, Urban Studies, Vol. 4, PP. 1-14. 

34.  Azad-e-Urban province, 2013, Ministry of Education, Organization for Research and Educational 

Planning. 

35. Azar, Adel and Rajabzadeh, Ali, 2010, Applied Decision Making, MADM Approach, Fourth Edition, 

Tehran: Publishing Ghazn Danesh. 

36.  Badri, Seyyed Ali and Tayyibi, Sedola ,2012, Investigating the Factors Affecting Religious Tourism 

Costs, Case Study: Holy City of Mashhad, Journal of Tourism Planning and Development, Vol. 1, 

No. 1, PP. 153-177. 

37. Barzegar, Sadegh; Diosalar, Asadollah; Ghorbani, Alireza and Sedaghat, Mehdi, 2017, Measurement 



 1399زمستان،4ة،شمار52ةدور،یانسانيایجغرافيهاپژوهش1272

and Evaluation of Social Sustainability in Small Towns (Case Study: Small Towns of Mazandaran 

Province), Quarterly Journal of Urban Structure and Urban Studies, Vol. 4, No. 14, PP. 7-30. 

38. Connelly, S., 2007, Mapping sustainable development as a contested concept, Local Environment, 

Vol. 12, No. 3, PP. 259-278. 

39. Dempsey, N.; Brown, C. and Bramely, G., 2012, The key to sustainable urban development in uk 

cities? The influence of density on social sustainability, Volume77, Progress in planning, N77. PP. 89-

141, www.elsevier.com/ locate/pplann 

40. Fattahi, Ahdallah et al., 2013, Measurement and prioritization of social sustainability in rural areas of 

Delfan city using Vickour decision-making model (Case study: North Khavaveh rural district), 

Journal of Regional Planning, No. 11, PP. 65-78. 

41.  Gemini, Davood et al., 2014, Examining the determinants of social sustainability in rural areas (case 

study: Chardavol County), Geographical Space Journal, Vol. 4, No. 13, PP. 147-166. 

42. Ghorbani, Rasool and Azimi, Mitra, 2014, The Impact of Municipality Revenue Structure on Urban 

Development Using Correlation Coefficient and Factor Analysis (Case Study of Mashhad), Journal of 

Urban Planning and Research, Vol. 5, No. 18, PP. 115-132. 

43. Holden, A., 2008, Environment and Tourism, London: Routledge. 

44. Hosseini, Seyed Hadi et al., 2015, An analysis of the evaluation of the quality of social sustainability 

in the regions of two and three cities of Sabzevar, Geography and Urban-Regional Development, No. 

14, PP. 47-70. 

45. http://www.asce.org/ProgramProductLine.aspx?id=7085 

46. http://www.cityindicators.org/ 

47. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/1998/07/en/1/ef9807en.pdf 

48. http://www.icleiusa.org/programs/sustainability/star-community-index 

49. http://www.sustainabilityindicators.org/about/AboutISIN.html 

50. http://www.worldbank.org/oed/ 

51. Hushyar, Hasan and Sharifi, Bayazid, 2017, Evaluation of the stability of neighborhoods in border cities 

(Case study: Neighborhoods of the city of Piranshahr), Urban Area Studies Journal, Vol. 4, No. 1. 

52. Mafi, Ezzataleh and Abdolahzadeh, Mahdi, 2017, Sociological Sustainability Assessment of Mashhad 

Metropolis, Two Scientific Papers on Urban Ecology, 8(1), PP. 63-76. 

53. Maleki, Saeed and Daman Bagh, Safieh, 2013, Evaluation of sustainable urban development 

indicators with emphasis on social, physical and urban indicators (case study of Ahwaz city's eight 

regions), Urban planning studies, Vol. 1, No. 3, PP. 29-54. 

54. Mohammadi Dehsheshmeh, Mostafa and Alizadeh, Hadi, 2014, Measurement of Regional Sustainable 

Development Indicators in West Azarbaijan Province, Journal of Economic and Regional 

Development, Vol. 20, No. 7, PP. 51-76. 

55. Mohammadi, Hossein et al., 2011, Estimation of social capital in different regions of Mashhad and the 

presentation of strategies to improve it in line with the duties of the municipality, Urban Management, 

Special issue, PP. 237-258. 

56. Mokhtari Malekabadi, Reza et al., 2014, Measurement and evaluation of socio-cultural sustainability 

indicators in extractive cities (case study: Assaluyeh extraction city), Urban Research & Planning, 

Vol. 19, No. 19, PP. 91-110. 

57. Momeni, Mostafa; Sarrafi, Mozaffar and Ghasemi-Khozansi, Mohammad, 2008, Structure and 

Functioning of Religious Cultural Tourism and the Need for Integrated Management in Mashhad 

Metropolis, Geography and Development Magazine, Vol. 11, PP. 13-38. 

http://www.asce.org/ProgramProductLine.aspx?id=7085
http://www.cityindicators.org/
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/1998/07/en/1/ef9807en.pdf
http://www.icleiusa.org/programs/sustainability/star-community-index
http://www.sustainabilityindicators.org/about/AboutISIN.html
http://www.worldbank.org/oed/


 1273غربیاستانآذربایجان شهرهاي هايپایدارياجتماعیدرارزیابیشاخص

58. Momenpour Ali Abad, Ahad and Zakhooraghi, Kianoush, 2018, Evaluation of social sustainability 

among citizens of informal settlements of Hamadan Imam Hesar, Journal of Research on Planning of 

Human Settlements, Vol. 13, No. 3, PP. 679-696. 

59. Mosa Kazemi, Seyyed Mehdi, 2013, Spatial Distribution of Population and Marathi Dynamics in 

Iranian Cities, 1956- 2011, Quarterly of Space-Based Planning, Vol. 1, No. 3. 

60. Nazarian, Asghar, 2006, Urban Geography of Iran, Tehran: Payame Noor University Press, (7). 

61. Nesteran, Mahin et al., 2013, Evaluation of Social Sustainability Indices Using Network Analysis 

Process (ANP), Applied Sociology, Vol. 24, No. 3, PP. 155-173. 

62. N.Gladwin, Thomas., J.Kennelly, James, Krause, Tara-Shelomith., 1995, Shifting Paradigms for 

Sustainable Development: Implication for Management Theory and Research, Academy of 

Management Review, Vol. 204, PP. 874-907. 

63. Opricovic, S. and Tzeng, G.H., 2007, Extend Vikor method in Copmromise with outranking methods, 

European. Journal of Operational Research, PP. 514-529. 

64. Pouya Consulting Engineers, Shahin Bana, 2011, Master Plan of Mahabad City, Vol. II. 

65.  Salmi, Maryam et al., 2011, Survey of social stability of rural women in the city of Sonqor, Women's 

Social Psychology Studies, N. 27, PP. 55-78.  

66. Sarai, Mohammad Hossein et al., 2013, Analysis and evaluation of socioeconomic indicators of 

sustainable development in Maybod Historical Townships, Geographical Survey of the Year, Vol. 28, 

No. 1, PP. 178-205.  

67. Sarvar, Rahim and Mousavi, Mirjanj, 2011, Evaluation of Sustainable Development of Cities in West 

Azarbaijan Province, Journal of the Iranian Geographic Society, Vol. 1, No. 28, PP. 7-8. 

68. Shafia, Mohammad Ali and Shafia, Saeed, 2012, The Study of the Relationship between Sustainable 

Social Development and Social Capital (Case Study: Residents of the Informal Neighborhood of 

Shemiran), Applied Sociology, Vol. 23, No. 2, PP. 139-164. 

69. Statistical Yearbook of West Azerbaijan Province, 2012, Ministry of Interior, West Azarbaijan 

Governorate, Planning Deputy. 

70. Tehran Municipality Studies and Planning Center, 2013, Communication of Social Sustainability with 

City Form, Deputy Director of Studies and Planning of Infrastructure Affairs and Master Plan. 

71. United Nation, 2004, World Urbanization Prospects: The 2003 revision. Department of Economic and 

Social Affairs, New York: United Nations. 

72. Vallance, S. et al., 2011, what is social sustainable ility; A clarification of concepts. Geoform 42, PP. 

342-348, Journal home page.www.elsevier. com/ locate/ geoforum. 

73. Varol, C.; Ercoskun, O. and Gurer, Y., 2010, Local participatory mechanisms and collective actions 

for sustainable urban development in Turkey, Habitat International. xxx. Article in Press. 

74. Vazazadeh, Sajedeh; Naghdi, Asadollah and Ayasheh, Ali, 2015, Components of Sustainability in Iran 

Development Plans, Journal of Social Development Studies, Vol. 7, No. 2, PP. 45-59. 

75. Yari Hesar, Arastu et al., 2011, Measurement and Assessment Sustainability of the Rural District of 

Tehran Metropolis, Rural research, Second period, No. 8, PP. 89-122. 

76.  Zahedi, Shamsoladat and Najafi, Gholamali, 2006, Conceptual Development of Sustainable 

Development, Journal of Teachers of Humanities, Vol. 10, No. 4, PP. 43-76. 


