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Introduction: The concept of "ecological city" originates from the fundamental goal of 
sustainability and the application of environmental principles in urban planning, 
design, and management. Today, planning with emphasis on the ecological dimension 
is an integral pillar of sustainable urban development, during which urban 
development based on an ecological approach seeks to achieve a healthy city by 
reducing the environmental impact of economic activities and maximizing social 
relations. Bandar Abbas, as the most populated coastal city in the south of the country 
and the largest port in Iran, has been one of the places that attract people on a national 
scale, which has seen a lot of development in recent years due to the creation of 
economic opportunities. The location of this city among the ecologically protected 
areas such as coastal wetlands and on the other hand its rapid physical development 
without environmental considerations along with the rapid development of polluting 
industries in the west of this city, the increase in relative population density, and the 
significant reduction of green space per capita have caused serious problems. 
Therefore, examining the status of ecological city indicators in Bandar Abbas and 
identifying the key drivers, and presenting the ecological city development model 
based on a planning model is the main goal of this research. 
Objectives: Measuring the state of urban development of Bandar Abbas based on 
ecological city indicators is the main goal of this article. This can help to achieve a 
suitable ecological development model for this important coastal city. 
Method: This research has descriptive-analytical nature with a descriptive-analytical 
nature by measuring the indicators of the ecological city in urban development and 
has prioritized and modeled the dimensions affecting the ecological urban 
development in Bandar Abbas. For this reason, the questionnaire method, and 
descriptive and inferential statistical methods and the Delphi technique have been 
used in this research. In the study, eight identified indicators of the ecological city have 
been used. These indicators include urban landscape, urban health, urban pollution, 
influence on nature and environment, sustainable urban transportation, sense of 
belonging to a place, social participation, and urban services. These indicators have 
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been measured in the form of 38 items according to Likert's five-point scale in the 
form of a designed questionnaire. 
Result: According to the results of the analysis, the index of "urban landscape" and 
"urban health" as independent variables with a factor load of 94.0 and 88.0, 
respectively, the most impact, and the index of urban space pollution with 47.0 - the 
least importance on the structure of urban ecological development as a dependent 
variable. Also, the index of "influence on nature and environment" with a coefficient of 
79.0, sustainable transportation with a coefficient of 75.0, and sense of belonging with 
a coefficient of 74.0 have the third to fifth positions, respectively. The variables of 
social participation and access to urban services are also ranked sixth and seventh 
with a coefficient of 63.0 and 51.0, respectively. In addition, the obtained results show 
that despite the common theory of urban development, ecological-environmental and 
social-institutional components are more important than physical-spatial components 
in urban development in Bandar Abbas city. In general, the statistical analysis carried 
out shows that the items selected to measure the development pattern of Bandar 
Abbas based on the ecological city approach have the necessary validity and can 
measure the eight components of the research. 
Conclusion: The values of the statistics extracted from the theoretical model of the 
research all indicate that the model fits well and appropriately, and the items selected 
to measure the Bandar Abbas development model based on the ecological city 
approach had the necessary validity. The assessed model of ecological urban 
development in Bandar Abbas shows that the urban landscape and urban health are 
two key components in the ecological development of Bandar Abbas, which mainly 
relies on the quality of the urban environment. Therefore, urban planners should 
consider this important issue for the sustainable development of Bandar Abbas city. In 
general, the relative influence of these parameters shows that sustainable 
development does not only focus on the environmental and physical aspects, but also 
pays attention to its social and economic aspects, and the superiority of the index of 
sustainable transportation, sense of belonging to a place and social participation 
compared to the index of access to services, it shows that in order to achieve 
development in Bandar Abbas according to the ecological city approach, efforts should 
be made to strengthen this indicator and prioritize them. 

Highlights: 

• Applying the ecological city approach compared to other development approaches 
is more in line with the conditions prevailing in Bandar Abbas, so it can be used as 
an effective approach in the coastal cities of the country. 

• The study of the ecological city approach in the context of capitalism can be a 
better understanding of this development perspective and it is a more practical 
and rational application in the cities of the country. 
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های  شاخص ها:کلید واژه

اکولوژیک شهر، توسعه شهری، مدل  
(،  SEMسازی معادالت ساختاری )

 توسعه پایدار شهری

مسئله:  ب   بیان  ب ریزه م ا ن ر امروزه  محسوب  ی  شهری  پایدار  توسعه  ناپذیر  جدایی  رکن  اکولوژیکی  بعد  بر  تأکید  ا 

های محیطی فعالیت طریق کاهش اثرات زیست   ز د اکولوژیک ا تنی بر رویکر شود که طی آن توسعه شهری مب می 
 اقتصادی و بیشینه کردن روابط اجتماعی به دنبال رسیدن به شهر سالم است. 

مقاله حاضر  یهدف اصل  ک، ی شهر اکولوژ  ی ها بندرعباس بر اساس شاخص   ی شهر  ه ع س و ت  تی سنجش وضع  : هدف 
 .شده است   ف ی تعر 

ما   : روش  با  پژوهش  توسعه این  ا -ای هیت  و  توصیفی   ز کاربردی  شاخص -نوع  سنجش  با  شهر  تحلیلی  های 

خته  پردا  س با رعد ن ب  بندی و مدلیابی ابعاد مؤثر بر توسعه شهری اکولوژیک در اکولوژیک در توسعه شهری به اولویت 
 است. 

قل  ان متغیر مستبه عنو  " سالمت شهری " و  " انداز شهری منظر و چشم " مطابق با نتایج تحلیل، شاخص   : ها یافته 

کمترین میزان   -0/ 47بیشترین تأثیر و شاخص آلودگی فضای شهری نیز با    0/ 88و    0/ 94ا بار عاملی  ب به ترتیب  
طبیعت و نفوذ در " متغیر وابسته دارند. همچنین شاخص  نوان  ع ه  ب   ک ی ژ و اهمیت را بر روی سازه توسعه شهری اکول

با ضریب  0/ 79با ضریب    " محیط  پایدار  نقل  و  حمل  م 0/ 75،  به  تعلق  با ضریب   ، حس  ترتیب    0/ 74کان  به 
های سوم تا پنجم را دارند. متغیر مشارکت اجتماعی و دسترسی به خدمات شهری نیز به ترتیب با ضریب جایگاه 

  به ششم و هفتم قرار دارند. در رت   0/ 51و    0/ 63

باق خوب و مناسب مدل  نظری تحقیق نیز همگی حاکی از انط مقادیر آمارهای مستخرج از مدل    : نتیجه گیری 

های انتخاب شده برای سنجش الگوی توسعه بندرعباس مبتنی بر رویکرد شهر اکولوژیک از اعتبار  است و گویه 
 های هشتگانه تحقیق را مورد سنجش قرار دهند. مؤلفه / نند سازه توا می   الزم برخوردار بوده و به خوبی 

 :نکات برجسته

ای، با شرایط حاکم بر شهر بندرعباس قرابت بیشتری  سبت به سایر رویکردهای توسعه یری رویکرد شهر اکولوژیک ن گ کار   به  •
 فاده قرار گیرد. ت اس   د ور م تواند به عنوان یک رویکرد موثر در شهرهای ساحلی کشور  دارد، بنابراین می 

تر و  ای و کاربست عملی انداز توسعه شناخت بهتر این چشم  تواند به داری می بررسی رویکرد شهر اکولوژیک در بستر سرمایه  •
 تر آن در شهرهای کشور باشد. عقالنی 

 

 
سنجش و اولویت بندی شاخص های شهر اکولوژیک در توسعه شهری با مدلیابی معادالت ساختاری  (. 1401. )محمدی غفاری، پریسا، المدرسی، سید علی و مرادی، عباس ارجاع به این مقاله: 1
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 همکاران و  محمدی غفاری.../ های خص شا بندیسنجش و اولویت 

 
 له  ئبیان مس

انگاشتن مالحظات زیستامروزه کم نادیده  و  داده  توجهی  قرار  توسعه شهری  را پیش روی  زیادی  محیطی در شهر، مشکالت 
کنند، از انرژی جهان را مصرف می   75اند اما بیش از  درصد سطح زمین جهان را اشغال کرده  2شهرها کمتر از    باوجوداینکهاست.  
ناپایداری توسعه جوامع    کهازآنجاییاست.    محیطی و پایداری در توسعه شهرها اهمیت دوچندانی یافته توجه به ابعاد زیست رو  ازاین

خود را که تابعی از متغیرهای جمعیت، سرانه و الگوی مصرف    بارزیان)پس از انقالب صنعتی( پیامدهای    بشری در دو قرن اخیر
. تفکر امروز در توسعه  1( 2004)اوکی،    است  قرارگرفتهتری مورد توجه  بیشتر نمایان ساخته، اصل پایداری هم به شکل جدی  است،

باید   است که شهرها  این  با محیط   هراندازهشهری  دارد  و در حفامکان  باشند  تعادل چرخه طبیعی حیات  زیست طبیعی سازگار  ظ 
ریزان به توسعه پایدار شهری توجه کنند. سیاست موفق  پایداری گام بردارند و برنامه   سویبه ، شهرها باید  دیگرعبارتبه عمل کنند.  

حرکت   به   سویبه جهت  مدیریتی  و  اجتماعی  اقتصادی،  اکولوژیکی،  موضوعات  درک  نیازمند  شهری  پایدار  اصول  توسعه  عنوان 
ترین مباحث روز دنیا در توسعه  . امروزه نگرش و رویکردهای اکولوژیکی یکی از مهم2(124،  1994)هاتون و هانتر،    است  جهانی

می  شمار  به  )اوکی،  پایدار شهری  برنامه 2004روند  و  رسیده (  نتیجه  این  به  مدیریت محیطریزان  بدون  که  نمی اند  به  زیست  توان 
پایدار   برنامه یافتدست توسعه  بخش  ر.  در  پیشنهادهایی  و  راهبردها  ارائه  دنبال  به  پایدار  توسعه  به  رسیدن  برای  اکولوژیکی  یزی 

. 3( 35، 9901تأمین رضایت معنوی ساکنان )دابسون،  (2اجتماعی و -محدودیت رشد اقتصادی (1عمومی است که دو بعد کلی دارد: 
ت در  ناپایداری  چالش  با  مواجهه  در  که  اصلی  رویکردهای  از  مدیکی  شهری  است قرارگرفته نظر  وسعه  اکولوژیك  شهر  ایده   ،  

. شهر اکولوژیك اولین بار توسط ریچارد رجیستر در کتابش تحت عنوان شهر اکولوژیك برکلی: ایجاد  4(3،  2011)راپوپورت و ورنی،  
ولوژیك شهری است سالم که (. بر اساس این کتاب شهر اک86،  1393)قربانی و همکاران،    شد  کاربردهبه شهرها برای آینده سالم  

انرژی از  استفاده  و  در جهت  باد  روزانه خورشید،  فعالیت میبازیافت در ساختمان  هایفنّاوری های  این  ها  از دیگر مشخصات  کند. 
تر از حرکت پیاده و دوچرخه و کار طبیعی، استفاده بیشتر و گستردهوهای شهری و کشتهای ترمیم محیط شهری، باغشهر پروژه

پروژهوحمل در  تعادل  و  کاربری  اختالط  خودرو،  بدون  شهری  مراکز  خودروهای شخصی،  با  مقایسه  در  عمومی  توسعه نقل  های 
است غیره  و  جوامع،    شهری  و  خانه  انعطاف5( 35،  2003)آکادمی  ساختار  و  عملکرد  با  انسانی  از سکونتگاه  مدلی  این شهر  پذیر . 

 . است  مین حداکثر سالمتی برای ساکنانأدنبال تهای طبیعی است که به اکوسیستم

های جاذب جمعیت در مقیاس ملی بوده  های اقتصادی، یکی از مکان یك شهر ساحلی به دلیل خلق فرصت  عنوانبه بندرعباس  
ن بین  قرار گرفت  واسطهبه محیطی شهر  های زیستهای اخیر توسعه زیادی را به خود دیده است. با توجه به حساسیت که طی سال

تیاب در شرق و تاالب خور خوران در غرب و از طرفی  -المللی شور شیرین یا مینابشده گنو در شمال، تاالب بین مناطق حفاظت 
کالبدی   زیست  زدهشتابتوسعه  مالحظات  بدون  و  آن  شهر  موازاتبهمحیطی   این  غرب  در  آالینده  صنایع  گسترده  توسعه  ،  آن 

کاه  و  نسبی جمعیت  تراکم  بررسی وضعیت  افزایش  و   هایشاخصش چشمگیر سرانه فضای سبز  بندرعباس  اکولوژیك در  شهر 
 . استحاضر  پژوهشریزی هدف اصلی برنامه مدل توسعه شهر اکولوژیك بر اساس یك  ویگائه الکلیدی و ار هایپیشرانشناسایی 

 مبانی نظری  

گزارش   ما»در  مشترک  جامعه  شدهعنوان  «آینده  که  آشفته   است  وضعیت  آن  دارای  مشکالت  و  شهرنشینی  مقیاس  است.  ای 
قرن مواجهه با     21کند، قرن  که لمن ادعا می   گونههمان  6( 153،  2005)هال،    ها جهانی هستندبیانگر این است که پیامدهای آن

کاهش آلودگی، نگهداری منابع  ( که شامل  16،  1380)عزیزی،    بحث جدال انگیز توسعه پایدار با اولویت توسعه شهری خواهد بود
بازیافت، کاهش انرژی مصرفی، توسعه درختکاری و فضای سبز، توسعه شهرهای  طبیعی، کاهش حجم ضایعات شهری، افزایش 
کوچك برای کاهش اتکا به شهرهای بزرگ، کاهش فواصل ارتباطی، ایجاد اشتغال محلی، توسعه مساکن متنوع در مراکز اشتغال، 

 
1 Oke, 2004 
2 Haughton & Hunter, 1994 
3 Dobson, 1990 
4 Rapoport & Vernay, 20113 
5 Home and Communities Academy, 2003 
6 Hall, 2005 
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 1401، بهار  70-58،  1، شماره 6، دوره دانش شهرسازی 

 

ای، مدیریت پسماندهای بازیافت نشدنی، توزیع منابع و تهیه  منابع  عمومی و کاهش ترافیك جاده نقلوحملعادل، ساختار اجتماع مت
بروز آسیب 1(218،  1991)لمان و کاکس،    غذای پایدار محلی است  این اساس با  محیطی و کاهش سطح عمومی  های زیست. بر 

های گذشته، رهیافت توسعه پایدار در دهه آخر قرن بیستم از سوی سازمان  در جوامع شهری طی دهه   ویژهبه کیفیت زندگی مردم  
)موسی کاظمی محمدی،   ای و محلی قرار گرفتالمللی، منطقهدستور کار قرن بیست و یکم در سطوح بین  عنوانبهملل مطرح و  

های سبز، شهر با کربن پایین و  ، بام(. به دنبال آن، مفاهیمی چون شهر فشرده، شهر هوشمند، شهر سبز، شهر اکولوژیك9،  1378
یك روند مهم برای رفع مشکالت و مسائل    2ریزی شهری رواج پیدا کرد. در این میان شهر اکولوژیك برنامه   منابع و متونغیره در  

یطی پایه محهای اجتماعی اقتصادی و زیستمحیطی ما است. ایجاد توازن طبیعی و پایداری تعامل و بازخورد بین جنبهمهم زیست

 .3(69، 2017)سعد، ابراهیم و الصیاد،   و اساس توسعه شهر اکولوژیك است

زیست اصول  کاربرد  و  پایداری  بنیادی  هدف  از  اکولوژیك«  »شهر  برنامهمفهوم  در  شهری محیطی  مدیریت  و  طراحی  ریزی، 
را  برنامه  .4( 1،  2008)ییپ،    است  گرفتهنشئت با عناصر »ناملموس«  کنترل توسعه، طراحی    منظوربه ریزان باید عناصر »ملموس« 

 ادغام کنند. باهم ریزیبرنامههای گیریشهری و تصمیم

کند کلید پایداری در مفهوم شهر اکولوژیك نهفته است. آنچه شهر اکولوژیك  را  ادعا می   52012زیست سازمان مللبرنامه محیط 
مت شهرها  سایر  میاز  مشخصهمایز  دارای  که  است  آن  در  زندگی  قابلیت  و  شهری  محیط  کیفیت  است:  کند،  زیر  شرح  به  هایی 

فشرده پایین  تحوالت  مصرف  مختلط،  کاربری  انرژینقلوحمل،  تولید  زیست  پذیر  تجدیدهای  ،  کلی  اثر  آن  که  در  محیطی 

 .6( 165، 2016)فی، وانگ، یانگ، چن و ژی،  است یافتهکاهش

 
 . اکولوژیك شهرعناصر ملموس و ناملموس در  .1شکل

 ( 10،  2008)ییپ،  

 پیشینه پژوهش  

داده انجام  زیادی  مطالعات  خارجی  و  داخلی  محققین  اکولوژیك  شهر  الگوی  با  رابطه  اکوسیتی  ؛انددر  )شهرهای   اصطالح 
نسبتاً اصطالحی  است  اکولوژیك(  که    ،جدید  مفاهیمی  بر  مبتنی  برای    دورهای  سال  ازاما  را  اکولوژی  واژه  است.  داشته  وجود 

 
1 Leman & Cox, 1991 
2 Eco-City 
3 Saad, Ibrahim & El Sayad, 2017 
4 Yip, 2008 
5 United Nations Environment Program 
6 Fei, Wang, Yang, Chen, & Zhi, 2016 
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شناسی مطرح کرد. منظور وی  زمینه مطالعاتی نو در زیست  عنوانبه   1869شناس آلمانی در سال  زیست  1نخستین بار ارنست هکل  
آن و محیط  زنده  موجودات  و  میان محیط  متقابل  رابطه  شناخت  اکولوژی  سال  از  در  بود.  کالیفرنیا،   1975ها  در  رجیستر  ریچارد 

،  یانگ، بوو و شان یجوان)ل بازسازی شهرها با محوریت طبیعت پرداخت  عنوانبه   غیرانتفاعییك سازمان  عنوانبهاکولوژی شهری را 
 Ecosophyوم اکوصوفی  فرانسوی، فلیکس گواتاری با الهام از آرن ناس به بسط تعریف مفه   ساختارگرای  فرافیلسوف    .2(2011

کند که واژه آگاهی اکولوژیکی مترادفی برای اکوصوفی  سه اکولوژی اشاره می  "The Three Ecology"پردازد. او در کتاب  می
 .3( 35، 2000)گواتاری،   است

شهرسازی   و  مدرنیستی  شهری  طراحی  مقایسه  جغرافیدان   New Urbanismنوشهرسازی    Neo-Traditional  نوسنتی در 
ند. هاروی هستها به دلیل فرضیه کنترل فرایند تاریخی توسط نظم فضایی ناموفق  فرهنگی دیوید هاروی معتقد است که هر دو آن 

فضایی است که  –بلکه با فرآیند تولید زمانی  ،شناسی ظاهریمعتقد است که درگیری و مشکل طراحان نه با فرم فضایی و زیبایی 

از عدا ترکیبی  اکولوژیکی  دارای  و منطق  و مساوات سیاسی  اجتماعی  مقاله استلت  با عنوان  . در  اکولوژیك    ریزیبرنامه ای  شهر 
، ذخیره ها)سیاست، تجارب و طراحی( مبانی شهر اکولوژیك مطرح و تجارب جهانی جهت کاهش آلودگی، کارایی باالی ساختمان

ارائه راهبردهای مناسب رد پای »در تحقیقی با عنوان    4( 1201)وونگ و یوئن،    مطرح است  نقلوحملانرژی و زیرساخت سبز و  
توس پایدار شهریاکولوژیك در جهت  بررسی    «عه  تحقیق سبب  از  به سه    هایشاخص نتایج حاصل  پایدار شهری  توسعه  اجرایی 
(. پژوهشی  1395)عابدی، احمدیان، پناهی و سلطانی خمسه،    ، پایداری محیطی و پایداری اجتماعی گردیددسته اصلی: فرم شهری

در جهت دستیابی به شهرسازی پایدار؛ نمونه    Four Csاستراتژی    اساس  بربندی اصول و ضوابط اکولوژیکی ه و دسته ئارا»   با عنوان 
با هدف تعیین چارچوبی برای اصول اکولوژیك و دستیابی به بوم شهر به بهسازی و نوسازی    «موردی: بافت قدیم شهر شهرکرد

در    حلیل منطقه مورد نظر پرداخته وهای میدانی به شناخت و تشهر پرداخته شد. بر همین اساس، در این مقاله با استفاده از برداشت 
ها برای اصالح  و از آن   استخراج  شدهگفتههای مختلف  کنار آن با مطالعات اصولی که برای بوم شهر و شهر اکولوژیك در نظریه 

)نژاد و عمران (. حاتمی1392)کبیری دهکردی و مسعود،    است  شدهاستفادهبافت قدیم شهرکرد   مقاله1389زاده    با عنوان ای  ( در 
ارزی» سبز شهر مشهدبررسی،  پیشنهاد فضای  و  اقدام   «ابی  تحلیل آن در شهر مشهد  و  تحلیل کاربری فضای سبز  و  بررسی  به 

 نموده و پیشنهادهایی را جهت تعادل بخشی به ساختار کالبدی و اجتماعی شهر از طریق آن ارائه نموده است.  

 روش پژوهش 

توصیفی نوع  از  توسعه تحلیلی  -پژوهش حاضر  ماهیتی  دارای  تحلیل، ساکنان  -ایو  واحد  است.  بندرعباس    شهرکالنکاربردی 
و نفوس مسکن در سال    اندشده انتخاب با آخرین سرشماری عمومی  متناسب  آماری  نفر    526,648معادل    1395که شمار جامعه 

با فرمول کوکران   نمونه مطابق  نمونه   384است. حجم  است و روش  برآورد شده  نوع  گیرنفر  از  تحقیق،  با هدف  متناسب  نیز  ی 
اکولوژیك   شهر  است.  کالبدی  عنوانبه تصادفی  مؤلفه  سه  دارای  تحقیق  اصلی  اکولوژیکی -موضوع  و  زیست-فضایی،  محیطی 

کالبدی-اجتماعی بعد  که  است  شهری،  -نهادی  خدمات  به  دسترسی  شاخص  از  اکولوژیکیوحمل فضایی  بعد  پایدار،  -نقل 
در شهر    طبیعی انداز شهری، سالمت شهری، آلودگی فضای شهری و نفوذ طبیعت و محیط  منظر و چشممحیطی از شاخص  زیست

شود که در این  نهادی نیز از شاخص پیوستگی و حس تعلق به مکان و مشارکت و تعامالت اجتماعی تشکیل می-و بعد اجتماعی
این شاخص  پرسشنامه،  ابزار  از  استفاده  با  قالب  جهت  در  پرسشنامه    گانهپنجبق طیف  گویه ط  38ها  قالب  در   شده طراحی لیکرت 

تضمین اعتبار محتوایی پرسشنامه از    منظوربه ها از طریق مطالعه مبانی نظری استخراج و  که گویه  صورتبدیناند.  شده   گیریاندازه
دانشگاهی   خبرگان  از  جمعی  نظر  بر  مبتنی  دلفی  تکنیك  و    ؛است  شدهاستفادهروش  تحقیق  موضوع  دقیق  تعریف  با  ابتدا 

حوزه،   نظرصاحب 15عوامل سنجش اطمینان حاصل شد و در گام بعدی با تدوین پرسشنامه و در اختیار قرار دادن آن به  /مؤلفهابعاد/
آن   روایی  و  محتوایی  بیانگر    تائیدپوشش  که  کرونباخ  آلفای  آزمون  از  استفاده  با  نیز  پرسشنامه  پایایی  میزان  باالی شد.  اعتبار 

 
1 Ernst Haeckel 
2 Lijuan, Bo & Shanyong, 2011 
3 Guattari, 2000 
4 Wong & Yuen, 2011 
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تجزیه   است، پرسشنامه   گرفت.  قرار  تائید  دادهومورد  تأییدیتحلیل  عاملی  تحلیل  روش  از  استفاده  با  مدل  1ها  یا  دوم  یابی  مرتبه 

( ساختاری  اندازه   گرفتهانجام(  2SEMمعادالت  امکان  ساختاری  معادله  روش  پاست.  متغیرهای  متغیرهای گیری  از طریق  را  نهان 
پژوهش میتسهیل  آشکار   انواع  میان  این  در  که  قرار  نماید  کوواریانس«  یا  همبستگی  ماتریس  »تحلیل  نوع  از  همبستگی  های 

 گیرد. می

عاملی  هایزمینه تحلیل  برای  متعددی  عامل مطرح  3کاربردی  کمتری  تعداد  به  متغیر  زیادی  تعداد  کاهش  مثل  و  است  شده 
، همبستهنامتغیرهای    عنوانبه ای از عوامل  سازی، گزینش یك زیرمقیاس از میان مجموعه زیاد گویه، تولید مجموعه مدل  منظوربه 

، تهیه لیست چندگانه با توجه به  دهشاستخراج های سازنده مقیاس بر روی عوامل  اعتباریابی یك مقیاس از طریق تعیین بار گویه
ها از طریق مشخص کردن مجموعه افرادی که در یك  ها و تعیین گروههایی از آزمودنیها، تعیین خوشه بودن آن   بعدیتك ویژگی  

 خوشه قرار دارند. 

 1جدول 
 ها ضرایب پایایی شاخص  

 ضریب پایایی  شاخص

 888/0 فضایی-کالبدی

 916/0 زیست محیطی -اکولوژیکی

 867/0 نهادی -اجتماعی

 

 مدل مفهومی پایه  .2شکل  

 ها و بحث یافته

 توصیفی پژوهش  هاییافته 

 ازنظر دهند که  درصد را نیز مردان تشکیل می  9/52درصد از اعضای نمونه را زنان و    9/47در زمینه متغیر جنست شهروندان  
درصد کمترین    9/4سال و بیشتر با    51دهد و افراد  درصد بیشترین فراوانی را نشان می  8/37سال با    30تا    21سنی گروه سنی  
را دارد.   با    ازنظرفراوانی  نیز افراد دارای مدرک لیسانس  با    4/34متغیر میزان تحصیالت  ابتدایی  به    1/3و مقطع تحصیلی  درصد 

 انی در میان نمونه دارند. ترتیب بیشترین و کمترین فراو

 
1 Second order confirmatory factor analysis 
2 Structural equation modeling 
3 factor analysis 
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 های تحلیلی یافته  

متغیر   و  پنهان(  )متغیر  عامل  بین  رابطه  بررسی  جهت  از  تحلیل  از  بخش  این  مدل  وسیلهبه  مشاهدهقابلدر  از  عاملی  یابی  بار 

)ضرایب   عاملی  بار  ساختاری  آماره  استانداردشدهمعادالت  و   )t  مرتب  شدهاستفاده تأییدی  عاملی  تحلیل  آزمون  است. هدف  دوم،  ه 
ای از متغیّرها است، اما برخالف تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول زمانی به کار  ها در زمینه تعداد عوامل موجود در مجموعه فرضیه

های پنهان خود ناشی از عوامل   عامل که طوریتغیّرها دارای چند سطح باشند، پنهان موجود در یك مجموعه از م رود که عواملمی
دی داده پنهان  اینکه  از  اطمینان  جهت  بنابراین  باشند؛  اندازه گر  درست  شدهها  می گیری  استفاده  تأییدی  عاملی  تحلیل  از  شود.  اند، 

بین عامل  رابطه  و متغیر  قدرت  پنهان(  )متغیر  بازه  وسیلهبه ها(  )گویه  مشاهدهقابل ها  عاملی در  داده  بار  نشان  تا یك  بین صفر  ای 
از  می اگر کمتر  تا یك است که  بین صفر  عاملی  بار  رابطه ضعیف در نظر    2/0شود.  از آن    شدهگرفته باشد  شود.  می   نظرصرف و 

بین   بار عاملی  اگر    قبولقابلباشد     6/0تا    2/0چنانچه  نیز    6/0از    تربزرگاست و  تأثیرپذیری  باشد بسیار مطلوب است و شدت 

 است.  tاره باالست. معیار اصلی برای قضاوت آم

 اصلی توسعه شهر اکولوژیک در بندرعباس هایمؤلفه تبیین 

متغیر    طورهمان و  پنهان(  )متغیر  عامل  بین  رابطه  قدرت  شد  گفته  یا   وسیلهبه پرسشنامه(    سؤاالت)  مشاهدهقابلکه  عاملی  بار 
و    «انداز شهریمنظر و چشم»د شاخص  دهشود. بارهای عاملی مرتبه اول، مستخرج از نتایج نشان میضریب عاملی نشان داده می 

بیشترین تأثیر و شاخص آلودگی فضای شهری نیز با   88/0و    94/0متغیر مستقل به ترتیب با بار عاملی    عنوانبه   «سالمت شهری»
اکولوژیك    -47/0 توسعه شهری  بر روی  را  اهمیت  میزان  آلودگی فضای   عنوانبه کمترین  اثر منفی شاخص  دارند.  وابسته  متغیر 

باشد   بیشتر  شاخص  این  مقدار  چه  هر  که  است  معنی  بدین  وضعیت شهری  در  اکولوژیك  نظر  از  شهر  که  است  این  گویای 
بالعکس.  نامناسب و  دارد  قرار  و محیط »نیز شاخص    ازآنپستری  در طبیعت  با ضریب    نقلوحمل ،  79/0با ضریب    «نفوذ  پایدار 

با ضریب  75/0 مکان  به  تعلق  جایگاهبه   74/0، حس  وترتیب  اجتماعی  مشارکت  متغیر  دارند.  را  پنجم  تا  سوم  به    های  دسترسی 
رغم به گویای این است که    آمدهدست به در رتبه ششم و هفتم قرار دارند. نتایج    51/0و    63/0خدمات شهری نیز به ترتیب با ضریب  

فضایی از اهمیت -های کالبدیمحیطی و اجتماعی نهادی نسبت به مؤلفهزیست-های اکولوژیکینظریه رایج توسعه شهری، مؤلفه 
-Tبار عاملی از آزمون    داریمعنیهمبستگی متغیرها، برای    تائیدری در شهر بندرعباس برخوردارند. بعد از  بیشتری در توسعه شه 

value  است. زمانی که مقدار قدر مطلق    شدهاستفادهt  و زمانی که مقدار قدر مطلق آن   05/0باشد، در سطح    96/1از    تربزرگ
بود.  دار  معنی  01/0باشد در سطح معنی    56/2از    تربزرگ تمام ضرایب  که مشاهده می  طورهمان خواهد  باالی    آمدهدست به شود 

 دار هستند. درصد معنی 99بوده و با سطح اطمینان  56/2

 2جدول 
 نتایج تحلیل عاملی تأییدی و ضرایب معناداری متغیرهای ) پنهان( شهر اکولوژیك در بندرعباس  

 رتبه نتیجه tمقدار   )ضریب استاندارد(   عاملی بار متغیر  پنهان )عامل(

 7 قبول قابل  32/3 51/0 دسترسی به خدمات شهری 

 4 قبول قابل  21/6 75/0 پایدار  نقلو حمل 

 1 قبول قابل  9/8 94/0 شهری  اندازچشم منظر و 

 2 قبول قابل  46/5 88/0 سالمت شهری 

 8 قبول قابل  -68/3 -47/0 آلودگی فضای شهری 

 3 قبول قابل  02/5 79/0 نفوذ طبیعت و محیط طبیعی در شهر 

 5 قبول قابل  65/2 74/0 احساس تعلق 

 6 قبول قابل  37/5 63/0 مشارکت اجتماعی
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 بر توسعه شهری اکولوژیك در بندرعباس مؤثر هایمؤلفه بار عاملی استاندارد  .3شکل

 

 بر توسعه شهری اکولوژیك در بندرعباس مؤثر  هایمؤلفه  t-valueآماره . 4شکل

 ارزیابی اعتبار سازی مدل 

ها در مورد وجود رابطه علی  توان برای آزمون فرضیه شود از آن می  تائیدبرازندگی مدل    هایشاخصدر معادالت ساختاری اگر  
قرار دارند. عالوه بر    قبول قابل بین متغیرهای موجود استفاده نمود. مقادیر آمارهای مستخرج از مدل نظری تحقیق همگی در آستانه  

( برازش  انطباق  GFI=78/0شاخص  میزان  شاخص  مقایسهAGFI=76/0)  شدهتنظیم(،  انطباق  شاخص   ،)( که CFI=78/0ای   )

میزان خطای مجذور میانگین    657بر روی درجه آزادی    82/883برابر با    chi-squareکنند، مقدار می   تائیدمدل را    وضعیت مناسب
( تقریبی  را    RMSEریشه  می  045/0(  مدل  نشان  مناسب  و  خوب  انطباق  از  حاکی  که  گویه می   .است دهد  گفت  های  توان 

ال  شدهانتخاب سنجش  رگبرای  بر  مبتنی  بندرعباس  توسعه  به وی  و  است  برخوردار  الزم  اعتبار  از  اکولوژیك  شهر  خوبی  ویکرد 
 های هشتگانه تحقیق را بسنجند.توانند سازه/مؤلفهمی
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 3جدول  
 نکویی برازش  هایشاخص 

 های نیکویی برازش شاخص قبول برازش قابل مقدار شاخص در مدل 

657  Df 

 X2 05/0از  تربزرگ 82/883

0 0/6<p<1 p-value 

045/0 
 : برازش خوب 05/0کمتر از 

 قبولقابل : برازش 08/0کمتر از 
RMSEA 

 X2/df 3تا   1بین  3/1

 GFI 9/0از   تربزرگ 78/0

 AGFI 9/0از   تربزرگ 76/0

 CFI 9/0از   تربزرگ 78/0

 تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای تحقیق

 فضایی-های کالبدیمؤلفه

فضایی از دو متغیر  -است که مؤلفه کالبدی  شدهاستفادهدر تدوین مدل توسعه شهری اکولوژیك در تحقیق حاضر از سه مؤلفه  
و   به خدمات شهری  مشاهده  6با    هرکداماست که    شدهتشکیلپایدار    نقلوحملپنهان دسترسی  )گویه(  متغیر    موردسنجشپذیر 

با کد    قرارگرفته ترتیب  به  اکولوژیکی  شدهدادهنمایش    Tو    Fکه  مؤلفه  تحقیق حاضر شامل    کاررفتهبه محیطی  زیست-است.  در 

گویه و نفوذ    4( با  Pگویه، آلودگی فضای شهری )  6( با  Hگویه، سالمت شهری )  4( با  Lانداز شهری )منظر و چشم  هایشاخص

نهادی -شود. مؤلفه اجتماعیرا شامل می   پذیردهمشاهمتغیر    18  درمجموعگویه است که    4( با  Bدر شهر )  طبیعیطبیعت و محیط  

.  اندشدهمشخص Cو  Sبا کد  پذیرمشاهدهمتغیر  4با  هرکدامنیز شامل دو متغیر پنهان، احساس تعلق و مشارکت اجتماعی است که 
مندی بز، رضایتتعامل مردم محله با یکدیگر، دسترسی به پارک و فضای س  نقل عمومی،وحملکلی متغیرهای دسترسی به  طوربه 

روی، مشارکت مردم در آبادانی شهر و محله، تناسب طراحی معابر برای  ها برای پیادهراههاز سکونت در شهر و محله، تناسب پیاد
از نظر درخت و کیفیت بصری معابر و خیابان   سواریدوچرخه بار عاملی باالی  ها  تبیین   عنوانبه   7/0کاری  مؤثرترین پارامترها در 
های فرهنگی و سنتی، میزان اعتماد به شورای شهر،  و پارامترهای حفظ ویژگی  اند شدهشناختهشهر اکولوژیك در بندرعباس  توسعه  

شهری(، صدای پرندگان، آلودگی صوتی ناشی از    کشیلولهآبسواری، کیفیت آب شرب )روی و دوچرخهجذابیت محیط برای پیاده
آوری فاضالب شهری نیز انداز دریا و ساحل و سیستم جمعهای مزاحم، کیفیت بصری ساحل از نظر زیبایی، چشمقرارگیری فعالیت

ر تمیزی خورها، احساس  متغی  ترین پارامترها قرار دارند. از طرفیبعد از موارد مذکور در رتبه دوم پراهمیت  6/0با بار عاملی باالی  
، دسترسی به مراکز مذهبی و دسترسی به پارکینگ کمترین میزان اهمیت را در تبیین توسعه شهری بندرعباس مبتنی بر شهر  امنیت

ها )عوامل پنهان(، متغیر دسترسی به پارک و فضای سبز و دسترسی به  بندی دیگر مطابق با شاخص اکولوژیك دارند. در یك طبقه 
روی در  ها برای پیادهراهعمومی و تناسب پیاده  نقلوحملری محلی در شاخص دسترسی به خدمات، متغیر دسترسی به  مراکز تجا
بصر  نقلوحمل شاخص   کیفیت  متغیر  خیابان پایدار،  و  معابر  درختی  نظر  از  پیادهها  برای  محیط  جذابیت  و  و کاری  روی 
چشمدوچرخه و  منظر  شاخص  در  متسواری  شهری،  جمعانداز  سیستم  و  شهری  شرب  آب  کیفیت  در غیر  شهری  فاضالب  آوری 

در   پرندگان  متغیر شنیدن صدای  آلودگی فضای شهری،  از شاخص  هوا  آلودگی  و  آلودگی صوتی  متغیر  شاخص سالمت شهری، 
در شهر و  در شهر و متغیر رضایتمندی از سکونت    طبیعیانداز دریا و ساحل در شاخص نفوذ طبیعت و محیط  محیط شهری و چشم

خاطر و همچنین متغیر تعامل مردم محله با یکدیگر و مشارکت مردم  محله و میزان اعتماد به شورای شهر از شاخص احساس تعلق 



66 

 

 

 1401، بهار  70-58،  1، شماره 6، دوره دانش شهرسازی 

 

مؤثرترین پارامترها در تبیین توسعه شهر اکولوژیك در بندرعباس به    عنوان بهدر آبادانی شهر و محله از شاخص مشارکت اجتماعی  
 روند. شمار می

 4جدول 
 شهر اکولوژیك در بندرعباس  پذیرمشاهده های نتایج تحلیل عاملی تأییدی و ضرایب معناداری متغیر 

 رتبه  نتیجه tمقدار  بار عاملی کد  گویه  شاخص 

دسترسی به خدمات  

 شهری

F۱ 36/0 مراکز فرهنگی   ۵ قبول قابل  - 

F۲ 47/0 مراکز تجاری محلی  36/3  ۳ قبول قابل  

F۳ 52/0 مراکز آموزشی   51/3  ۲ قبول قابل  

F۴ 38/0 مراکز درمانی  04/3  ۴ قبول قابل  

F۵ 77/0 پارک و فضای سبز   75/3  ۱ قبول قابل  

F۶ 2/0 مراکز مذهبی  02/2  ۶ قبول قابل  

 پایدار  نقلو حمل 

T۱ 55/0 رویتناسب فضای ساحل برای پیاده   ۴ قبول قابل  - 

T۲ 75/0 روی برای پیاده  هاراه تناسب پیاده   69/6  ۲ قبول قابل  

تناسب طراحی معابر برای  

 سواری دوچرخه 
T۳ 7/0  47/6  ۳ قبول قابل  

T۴ 81/0 عمومی نقلو حمل دسترسی به   94/6  ۱ قبول قابل  

T۵ 14/0 دسترسی به پارکینگ   64/1  - رد  

T۶ 47/0 به خودروی شخصی اتکاکاهش   9/4  ۵ قبول قابل  

انداز  منظر و چشم 

 شهری

روی و جذابیت محیط برای پیاده 

 سواری دوچرخه 
L۱ 69/0  ۲ قبول قابل  - 

L۲ 51/0 ها با اقلیم تناسب معماری ساختمان   93/5  ۴ قبول قابل  

L۳ 66/0 کیفیت بصری ساحل از نظر زیبایی   74/7  ۳ قبول قابل  

ها از نظر  کیفیت بصری معابر و خیابان 

 کاری درخت 
L۴ 7/0  89/7  ۱ قبول قابل  

 سالمت شهری 

H۱ 47/0 تمیزی ساحل و دریا   ۴ قبول قابل  - 

H۲ 44/0 و معابر شهری هاکوچه تمیزی   15/4  ۵ قبول قابل  

H۳ 61/0 آوری فاضالب شهریسیستم جمع   95/4  ۲ قبول قابل  

H۴ 26/0 تمیزی خورها   8/2  ۶ قبول قابل  

H۵ 55/0 آوری زباله سیستم جمع   69/4  ۳ قبول قابل  

H۶ 68/0 کیفیت آب شرب شهری  2/5  ۱ قبول قابل  

 آلودگی فضای شهری 

p۱ 49/0 ها و معابرروان در جوی  هایپساب   ۳ قبول قابل  - 

p۲ 3/0 بوی بد  77/2  ۴ قبول قابل  

آلودگی صوتی ناشی از قرارگیری  

 های مزاحم فعالیت
p۳ 66/0  25/4  ۱ قبول قابل  

قرارگیری  آلودگی هوا ناشی از 

 های مزاحم فعالیت
p۴ 58/0  2/4  ۲ قبول قابل  

نفوذ طبیعت و محیط  

 در شهر  طبیعی

ها و فضای سبز از نظر کیفیت پارک 

 کاری درخت سرسبزی و 
b۱ 46/0  ۳ قبول قابل  - 

b۲ 66/0 فضای دریا و ساحل  اندازچشم   86/4  ۲ قبول قابل  
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 رتبه  نتیجه tمقدار  بار عاملی کد  گویه  شاخص  

b۳ 67/0 شنیدن صدای پرندگان در محیط شهر  87/4  ۱ قبول قابل  

b۴ 45/0 خورها  زیبایی  ۴ قبول قابل  ۴ 

 خاطر احساس تعلق 

S۱ 23/0 احساس امنیت  ۴ قبول قابل  - 

S۲ 69/0 های فرهنگی و سنتیحفظ ویژگی  67/2  ۳ قبول قابل  

S۳ 75/0 رضایتمندی از سکونت در شهر و محله   69/2  ۱ قبول قابل  

S۴ 69/0 میزان اعتماد به شورای شهر   67/2  ۲ قبول قابل  

 مشارکت اجتماعی

C۱ 55/0 روحیه کار گروهی در بین شهروندان  ۳ قبول قابل  - 

C۲ 81/0 تعامل مردم محله با یکدیگر  4/6  ۱ قبول قابل  

C۳ 72/0 مشارکت مردم در آبادانی شهر و محله   2/6  ۲ قبول قابل  

پذیرش مسئولیت برای حل مشکالت  

 محله 
C۴ 5/0  98/4  ۴ قبول قابل  
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ت عاملی  تحلیل  با أنتایج  پنهان  متغیرهای  بین  روابط  انجام شد، معناداری  از معادالت ساختاری  استفاده  با  ییدی مرتبه دوم که 
متغیر  شاخص با  نیز  و  خود  متناظر  مورد  های  را  اکولوژیك(  )شهر  خود  باالتر  می   تائیدپنهان  اعداد  قرار  کلیه  نخست  زیرا  دهد. 

شود، مقدار  در حالت تخمین استاندارد مشاهده می  3و جدول شماره    2هستند و همچنین در شکل    96/1از    تربزرگمعناداری مدل،  
های تناسب مدل بیانگر آن  دهند. همچنین شاخص نشان می   بارهای عاملی استاندارد نیز همگی باال هستند و همبستگی باالیی را

 ها تناسب و برازش خوبی را دارد.  است که مدل از نظر شاخص

 معادالت ساختاری توسعه اکولوژیک شهر بندرعباس سازیمدل

است که     قرارگرفته  مورداستفادهتوسعه اکولوژیك شهر بندرعباس    گیریاندازهمتغیر در    8بر اساس مدل مفهومی تحقیق، تعداد  
به خدمات شهری،  را شامل می  پذیرمشاهدهمتغیر    38جمعاً   مفهوم که متغیرهای دسترسی  بدین  و   نقلوحملشود.  پایدار، منظر 
ی و حس تعلق به مکان و  عی در شهر، پیوستگبیانداز شهری، سالمت شهری، آلودگی فضای شهری، نفوذ طبیعت و محیط طچشم

توانستند برای الگوسازی توسعه شهر اکولوژیك بندرعباس مفید  ترین متغیرهایی که میعمده  عنوانبه مشارکت و تعامالت اجتماعی  
مدل   در  شوند  شد.    مورداستفادهواقع  متغیر    درمجموعقرارگرفته  کالبدیسه  عوامل  عنوان  تحت  درونی  عوامل  -پنهان  فضایی، 

اجتماعی-محیطیزیست عوامل  و  اکولوژیك  -اکولوژیکی  شهر  توسعه  عنوان  با  اصلی  سازه  یا  بیرونی  پنهان  متغیر  تحت  نهادی 
 مشخص شدند. 

 
 بر توسعه شهری اکولوژیك در بندرعباس  مؤثر پذیرمشاهده بار عاملی استاندارد عوامل پنهان و   .6شکل  
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 بر توسعه شهری اکولوژیك در بندرعباس  مؤثر پذیرمشاهده عوامل  پنهان و   t-valueآماره  .7شکل  

  گیرینتیجه

محیطی در توسعه و ادامه  حافظ منافع پایداری در شهر بر رعایت مالحظات زیست  عنوانبهمفهوم شهر اکولوژیك    ارتباطدراین
طبیعت ایجاد کرده است را مورد توجه   آنچه های اجتماعی در برابر انسان متناسب با محدودیت کهنحویبه  ؛حیات شهر متمرکز است

 است.دهد. روشن است که هدف نهایی شهر اکولوژیك و شهر پایدار بهبود شرایط شهری و ایجاد شهرهای قابل زیست  قرار می
دو    «سالمت شهری» و    «انداز شهریمنظر و چشم»دهد که  مدل سنجش شده توسعه شهری اکولوژیك در بندرعباس نشان می 

می شمار  به  بندرعباس  شهر  توسعه  در  کلیدی  نشان  محور  نتایج  همچنین  است.  شهری  محیط  کیفیت  بر  متکی  عمدتاً  که  روند 
یك عامل کلیدی در   عنوان به توسعه    الگوهایدهد نفوذ در طبیعت و محیط نسبت به دسترسی به خدمات شهری که عموماً در  می

بیشتری در    ،شودمینظر گرفته   اولویت  بهاز  برخوردا  دستیابی  این پارامترها توسعه شهری  تأثیر نسبی  مبین آن است که   ر است. 
کند و تفوق  توجه می   همآنهای اجتماعی و اقتصادی  محیطی و کالبدی تمرکز ندارد، بلکه به جنبهتوسعه پایدار تنها بر جنبه زیست

تعلق  نقلوحملشاخص   احساس  می  پایدار،  نشان  به خدمات  با شاخص دسترسی  مقایسه  در  اجتماعی  مشارکت  و  مکان  دهد به 
باید نسبت به تقویت این شاخص مبادرت ورزید و  ،دستیابی به توسعه در شهر بندرعباس متناسب با رویکرد شهر اکولوژیك منظوربه 
تواند به  عدالت است که عالوه بر پایداری شهر در بعد اکولوژیکی می ها را در اولویت قرار داد. پایداری یك فرایند پویا و توام با  آن

 وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان نیز کمك کند. ارتقای

 منابع 
 ،ایجغرافشهر مشهد. کالن  ی: نمونه موردیسبز شهر یسرانه فضا شنهادیو پ یابیارز ی،(. بررس1389. ) هزادزاده، بو عمران  حسیننژاد، یحاتم

8(25)،  67-85. 

 . انتشارات آگاه(. تهران: 1377ی. ) ترجمه محسن ثالث .هاسبز یاسیس  شهیفلسفه و اند (.1990. )دابسون، اندرو 
در جهت توسعه    كی اکولوژ  یمناسب ردپا  یارائه راهبردها(.  1395. )سایخمسه، پر  یو سلطان  یمصطف  ،یپناه؛  دیمج  ان،یاحمد  ؛زهرا  ،یعابد

 .زیتبر ،یو توسعه شهر نیالمللی علوم زمکنگره بین  نیدوم. پایدار شهری

 .27-14 (،33) 11،  نشریه صفه .توسعه پایدار شهری، برداشت و تحلیلی از دیدگاه های جهانی .(1380)  .عزیزی، محمد مهدی
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 ؛نایم  ،یفرخ  ؛وشیدار  ،یظفر  ی؛اقدم، هادجوادزاده   ؛محمد  ،یغراو   ؛دیسع  ،یآبادن یحس  ی؛محمدتق  ،یمعبود  ؛ روزیف  ،یجعفر  ؛قربانی، رسول

 . انتشارات فروزش بریز:ت .نگرشی بر الگوهای نوین آمایش شهری .( 1393) .معصومهی، قاسم و  ه ینوشاد، سم
( و مسعود، محمد.  نیما  اکولوژو دسته   هئارا(.  1392کبیری دهکردی،  اساس استراتژ  یکیبندی اصول و ضوابط  جهت در    Four Csی  بر 

 ، مشهد.اولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار. شهر شهرکرد می: بافت قدینمونه مورد  دار؛یپا یبه شهرساز یابیدست

. رساله دکتری منتشرنشده. شهری، پژوهش موردی شهر قمارزیابی توسعه پایدار در توسعه  (.  1378موسی کاظمی محمدی، سید مهدی. ) 
 مدرس. دانشگاه تربیت

Refrences 
Abedi, Z., Ahmadian, M., Panahi, M., & Soltani Khamse, P. (2016). Providing appropriate ecological 

footprint strategies for urban sustainable development. The 2nd International Congress on Earth 
Sciences and Urban Development, Tabriz. (In Persian) 

Azizi, M. M. (2001). Urban Sustainable development, an analysis from global perspectives. Soffeh, 
11(33), 14-27. (In Persian) 

Dobson, A. (1990). Green poliical Thought (M. Solasi, Trans.). Tehran: Agah publications. (In 
Persian) 

Fei, J., Wang, Y., Yang, Y., Chen, S., & Zhi, Q. (2016). Towards eco-city: the role of green innovation. 
Energy Procedia, 104, 165-170. 

Ghorbani, R., Jafari, F., Maboudi, M. T., Hosseinabadi, S., Gharavi, M., Javadzadeh Aghdam, H., 
Zafari, D., Farrokhi, M., Naushad, S., & Ghasemi, M. (2014). An overview on new patterns of urban 
planning. Tabriz: Farozesh Publications. (In Persian) 

Guattari, F. (2000). The three ecologies (P. Sutton, Trans.). London: Athlone. 
Hall, T. (2005). Urban geograghy (3rd ed.). London: Routledge. 
Hataminezhad, H., & Omranzadeh, B. (2010). Survey, evaluation and suggestion of urban green 

spaces per capita: a case study of Mashhad metropolis. Geography, 8(25), 67-85. (In Persian) 
Haughton, G., & Hunter, C. (1994). Sustainable Cities. London: Jessica Kingsley Publishers.  
Home and Communities Academy. (2003). Eco town report: Learning from Europe on eco-towns.  
Kabiri Dehkordi, N., & Massoud, M. (2013). Presenting and categorizing ecological principles and 

criteria based on the Four Cs strategy in order to achieve urban sustainable development; Case study: 
the historic district of Shahrekord. The 1st architecture and sustainable urban spaces conference, 
Mashhad. (In Persian) 

Leman, E., & Cox, J. E. (1991). Sustainable urban developement: Struategic considerations for 
urbanizing nations. Ekistics, 58(348/349), 216-224. 

Lijuan, L., Bo, Z., & Shanyong, L. (2011). Quantitative study of eco-city in Northwest China. 
Procedia engineering, 21, 345-353. 

Moosa Kazemi Mohammadi, S. M. (2000). Evaluation of Sustainable Development on Urban 
Development, Case Study; Qom City [Doctoral dissertation, Tarbiat Modarres University]. (In 
Persian) 

Oke, S. A. (2004). On the environmental pollution problem: a review. Journal of Environmental 
Engineering and Landscape Management, 12(3), 108-113. 

Rapoport, E., & Vernay, ABH. (2011). Defining the eco-city: a discursive approach. In H. Wamelink, 
R. Geraedts, & L. Volker (Eds.), Management and Innovation for a Sustainable Built Enviroment (pp. 
1-15). Amsterdam, Netherlands: CIB. 

Saad, M. M., Ibrahim, M. A., & El Sayad, Z. M. (2017). Eco-city as approach for sustainable 
development. American Academic Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and 
Sciences, 28(1), 54-74. 

Wong, T. C., & Yuen, B. (2011). Eco-City planning: Policies, practice and design. Springer. 
Yip, S. C. (2008). Planning for eco-cities in China: Visions, approaches and challenges. In 44th 

International Society of City and Regional Planners (ISOCARO) Congress (pp. 1-12).  
 

 


	المدرسی مبسوط.pdf (p.1-4)
	OK -  المدرسی.pdf (p.5-17)

