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 چکیده
شرایط اقلیمی و اکوسیستمی منحصر به فرد از محدودیت های شدید مکانی دفنن زبالنه    با توجه به اینکه استان گلستان بواسطه دارا بودن

رنج می برد، مدیریت مواد زائد جامد با تکیه بر ایجاد شهرک تخصصی بازیافت از اهمیت باالیی برخنوردار اسنت، ننون عنبوه بنر کناه        

 غینره  و زاینی  اشنتغا   اقتصنادی،  محیطی، زیست بهداشتی، فمختل جهات از مشکبت عظیم ناشی از دفع پسماندهای تولیدی در استان،

% از جمعیت 63شهر گرگان، بندرترکمن، گنبدکاووس و علی آباد کتو  ) 4ت. در این تحقیق با توجه به تمرکز جمعیت استان در اس مطرح

الوینت هنای مربو نه جهنت      (AHP)تبنی  استان(، مواد زائد جامد این شهرها مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از تحلین  سلسنله مرا  

تنن در روز،   74/49تن در روز، پبستیک  68/52استقرار رتبه بندی و الویت دهی شده است. در مجموع در این شهرها میزان کاغذ و مقوا 

PET 4/5  وجه اولوینت هنا و   تن در روز تولید می شود که با ت 89/2تن در روز، الستیک  41/7تن در روز، شیشه  04/6تن در روز، فلزات

معیارهای مورد نظر مانند مسافت، بعد جمعیت، حجم زباله و شرایط جغرافیایی به ترتیب شهرهای گرگان، گنبدکاووس، علی آباد کتنو  و  

 بندر ترکمن دارای اولویت در استقرار شهرک تخصصی بازیافت زباله شهری می باشند. 

 

 ، شهرک تخصصی بازیافت، تحلیل سلسله مراتبیبازیافت، مدیریت مواد زاید جامد كلمات كلیدی:

 

 مقدمه
 .اسنت  داشنته  پی در را زیست محیط تخریب از ای تازه مرحله تکنولوژی پیشرفت و جمعیت رشد با همراه اخیر قرن تحوالت

 ودوجن  اسنت.  جامد زائد مواد گردد، محسوب می انسان زندگی الینفک جزء که زیست محیط های آالینده ترین عمده از یکی

 موضنوع  اخینر  دهنه  نند در که داشته آن بر را کارشناسان آلودگی آن، و  بیعی منابع کاه  خصوص در خاص نگرانی های

 نماینند،  جایگزین زباله دفع های برنامه صدر در را جامد شهری و روستایی و همچنین مواد زائد جامد صنایع زائد مواد بازیافت

 یکی دارد. بازیافت پی در نیز متعددی اقتصادی منافع بلکه دهد می نجات آلودگی خطر زا را زیست محیط تنها نه بازیافت زیرا

 سیسنتمی  از ای مناده  دادن عبنور  معنای به بازیافت جامد است. زاید مواد مشک  کاه  و تسکین برای ها روش ترین مهم از

 مصنرفی الزم  منواد  مینزان  شود می باعث امر نگیرد. ای قرار مورد استفاده دوباره ماده آن شود باعث می سیستم این که است

 توان می بازیافت شود. با خام مواد مصرف جویی در صرفه باعث نیز و دهد کاه  را انرژی مصرف و جدید محصو  تولید برای

 دیگنری  نعتصن  هر مانند باید بازیافت برد. بین از کلی  ور را به زباله توان نمی ولی کرد. کنتر  کیفی و کمّی نظر از را زباله

 فروش برای توسعه بازار و ایجاد بلکه نیست، مجدد استفاده برای مواد آوری جمع معنی به فقط باشد. بنابراین بازیافت اقتصادی

 هست. نیز بازیافتی مواد

 تنن  یکصندهزار  سناالنه  توان )ایران( می کشور های زباله در موجود کاغذ % 25بازیافت  با که می دهد نشان آماری های یافته

آورد. این در حالی است که این سرمایه ها بندون مبحظنات اقتصنادی و سنرمایه گنذاری ننه در بخن          بدست بازیافتی کاغذ
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صنعت و نه در جوامع شهری و روستایی هدر می رود. امروزه ا بعات در زمینه تعیین مشخصات مواد زائد جامد در هر یک از 

ته است. تعیین خصوصیات کمی و کیفی مواد زائد شهری و مواد زائد صننعتی در  شهرهای کشور از اهمیت زیادی برخوردار گش

فرآیند مدیریت پسماند، گام او  شناسایی و برگشت منابع مستهلک شده به جریان اقتصادی کشور از  ریق سیستم بازیافت ینا  

محدودیت های شندید مکنان هنای    کود کمپوست محسوب می شود. این امر در ایران و در استان های شمالی کشور که بدلی  

دفن زباله و اکوسیستم خاص، ارزشمند و حیاتی است زیرا عنبوه بنر بازگردانندن سنرمایه و افنزای  جنذب نیروهنای انسنانی،         

مشکبت عظیم ناشی از دفع پسماند های تولیدی ح  می شود. بررسی وضنعیت جمنع آوری و بازیافنت منواد زائند شنهری در       

حاصله نشان می دهد که مقولة مدیریت مواد زائد شهری در استان از اهمیت بسزایی برخنوردار منی    استان گلستان و مشکبت

باشد. در مقولة مدیریت مواد زائد شهری نقشه های اجرایی استاندارد خاصی وجود ندارد و نمی توان نسخه های اجراء شنده در  

ری در هر منطقه تحنت تنيریر عوامن  گونناگون نظینر شنرایط       یک  منطقه را به منا ق دیگر تعمیم داد. مدیریت مواد زائد شه

 اقلیمی و جغرافیایی، سطح زندگی و شیوة معیشت مردم قرار دارد. 

نند شاخصه  یریگ میفنون تصم نیاز معروفتر یکی (Analytical Hierarchy Process) یسلسله مراتب  یتحل ندیفرآ

و  نهیبا نند گز یریگ میکه عم  تصم یروش هنگام نیا .دیگردابداع  1970در دهه  یساعت است که توسط توماس اِ 

 ساتیمقا روش بر نیباشند. اساس ا یفیک ایو  یکم توانندی باشد. شاخصها م دیمف تواندی روبرو است، م یریگ میتصم شاخص

 در .باشدی م 1 شک  به یمراحل رندهیبرگ در AHP در روش ها نهیگز یبند تیو اولو یبند رتبه ندینهفته است. فرآ یزوج

 تصمیم دهنده تشکی  عناصر و عوام  از مراتبی سلسله صورت به تصمیم گیری از هدف و میشود تعریف مساله مرحله این

 سطوح از مراتبی سلسله به شاخص نندین با تصمیم مساله شکستن نیازمند مراتبی، سلسله تحلی  فرایند می شود. ترسیم

 از کلی هدف شام  او  سطح :است شده تشکی  سطح نهار از که می شود فادهاست تصمیم درخت از منظور بدین است

 سطح در. می گیرد صورت ها آن اساس بر گیری تصمیم که دارند قرار کلی معیارهای دوم سطح در می باشد. تصمیم گیری

 می شوند. مطرح تصمیم گزینه های نیز سطح آخرین در و می گیرند قرار گزینه ها سوم

 

 
 فرایند سلسه مراتبی: 1شکل 

 

 مواد و روش ها
در بخ  او  این تحقیق از داده های معتبر در  رح جامع مدیریت پسماند استان گلستان استفاده گردیده است و سپس با 

تعیین معیارها و گزینه های مربوط شام  مسافت شهرها، بعد جمعیت؛ میزان تولید زباله، شرایط جغرافیایی و اکولوژیکی و 

بکارگیری مد  فرایند تحلی  سلسله  ز فرایند سلسله مراتبی جهت اولویت بندی گزینه ها )شهرها( استفاده شده است.غیره ا

 باشد:   مراتبی مستلزم نهار قدم عمده زیر می

 الف( مدل سازی 
اشنند، در آورده  ب در این قدم، مسيله و هدف تصمیم گیری به صورت سلسله مراتبی از عناصر تصمیم که بنا هنم در ارتبناط منی    

باشد. فرایند تحلی  سلسله مراتبی نیازمند  می« های تصمیم گزینه»و « شاخصهای تصمیم گیری»شود. عناصر تصمیم شام   می

شکستن یک مساله با نندین شاخص به سلسله مراتبی از سطوح است. سطح باال بیانگر هدف اصلی فرایند تصمیم گیری است. 
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های فرعی و جزئی تر در سطح بعدی شکسنته   که ممکن است به شاخص"ای عمده و اساسی ه سطح دوم، نشان دهنده شاخص

نشنان داده شنده    صنمیم سلسله مراتب ینک مسناله ت   ریکند. در شک  ز های تصمیم را ارائه می باشد. سطح آخر گزینه شود( می

 .است

 

 ب( مقایسات زوجی 
ر شاخص و قضاوت در مورد اهمیت شاخص تصمیم با انجام بر اساس ه  های مختلف تصمیم، انجام مقایساتی بین گزینه

بایست مجموعه ماتریسهایی که به  ور عددی  مقایسات زوجی، بعد از  راحی سلسله مراتب مساله تصمیم، تصمیم گیرنده می

ها  زینهها نسبت به سایر گ ها را نسبت به یکدیگر و هر گزینه تصمیم را با توجه به شاخص اهمیت یا ارجحیت نسبی شاخص

ایجاد کند. این کار با انجام مقایسات دو به دو بین عناصر تصمیم )مقایسه زوجی( و از  ریق تخصیص  نماید،  گیری می اندازه

 گیرد.  امتیازات عددی که نشان دهنده ارجحیت یا اهمیت بین دو عنصر تصمیم است، صورت می

 

 های نسبی  ج( محاسبات وزن
.قدم بعدی در فرایند تحلی  می باشد. ای از محاسبات عددی  بت به هم از  ریق مجموعهنس« عناصر تصمیم»تعیین وزن 

های مقایسات  سلسله مراتبی انجام محاسبات الزم برای تعیین اولویت هر یک از عناصر تصمیم با استفاده از ا بعات ماتریس

 خبصه عملیات ریاضی در این مرحله به صورت زیر است.  زوجی است.
2 3 1

1 2 3 12 3 1
, , ,...,

p
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مجموع اعداد هر ستون از ماتریس مقایسات زوجی را محاسبه کرده، سپس هر عنصر ستون را بر مجموع اعداد آن ستون 

شود. میانگین  نامیده می« ماتریس مقایسات نرما  شده»آید،  کنیم. ماتریس جدیدی که بدین صورت بدست می تقسیم می

کنیم. این میانگین وزن نسبی عناصر تصمیم با سطرهای ماتریس  ت نرما  شده را محاسبه میسطر از ماتریس مقایسا اعداد هر

 کند.  می را ارائه

 

 های نسبی  د( ادغام وزن
های تصمیم، در این مرحله بایستی وزن نسبی هرعنصر را در وزن عناصر باالتر ضرب کرد تا وزن  بندی گزینه به منظور رتبه

 آید.  برای انجام این کار معموال از مقایسه نجام این مرحله برای هر گزینه، مقدار وزن نهایی بدست مینهایی آن بدست آید. با ا

  .شود ام استفاده می jهای  ها یا شاخص ام نسبت به گزینه i های ها با شاخص گزینه

 نین اسنتفاده شند. ا   AHPشننامه  از پرس ارهایمع ریو ز ارهایو وزن مع یلیسلسله مراتب تحل ندیبرای جمع آوری داده های فرآ

اسنتان گلسنتان    در متخصص مربو نه  30عوام  ذکر شده است که توسط هیهای مشترک برای کل سهیپرسشنامه ها حاوی مقا

 انجام شد. Expert Choiceنرم افزار  لهیبوسوزن ها  نییشد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها تع  یتکم

 

 نتایج 
مطالعه در ابتدا تعیین اجزای قاب  بازیافت و برآورد مقدار هر یک از این اجزا در زبالنه هنای    همانطور که اشاره شد هدف از این

شهرهایی که از منابع آماری قاب  استنادی برخوردارند می باشد و سپس رتبه بندی گزینه ها )شهرها( جهنت اسنتقرار شنهرک    

پسنماندهای جامند شنهری و روسنتایی در اسنتان گلسنتان       تخصصی بازیافت زباله شهری است. بر این اساس ابتدا سرانه تولید 

 بررسی شده و سپس تعداد و توزیع فضایی شهرهای مورد مطالعه معرفی شده اند.

 در استان گلستان و روستایی پسماندهای جامد شهری تولید بررسی سرانه 
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منا ق مختلف آن تفاوت هایی مشناهده  با توجه به اینکه ایران کشوری است که از لحاظ سطح توسعه و شرایط آب و هوائی در 

به ازاء هر نفر از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت است. بر اسناس مطالعنات صنورت     پسماندهای شهریمی گردد، نرخ تولید 

کیلوگرم به ازاء هر نفر در روز با یک متوسنط   34/0 -94/0در منا ق مختلف ایران در محدوده  پسماندهای شهریگرفته تولید 

 84/0کیلوگرم به ازاء هر نفر در روز بوده است. بر اساس داده های حاصله، استان گلستان بنا سنرانه تولیند پسنماند      64/0ملی 

کیلوگرم به ازاء هر نفر در روز باالترین مقادیر  94/0سرانه تولید پسماند با  نکیلوگرم به ازاء هر نفر در روز بعد از استان هرمزگا

تن  35/1148معاد   1382سرانه پسماند را در کشور تولید می کنند. میزان پسماند شهری تولیدی در استان گلستان در سا  

در تن در روز رسیده اسنت. از  رفنی    28/1251در روز بوده است که این مقدار با توجه به افزای  جمعیت، در سا  گذشته به 

کیلنوگرم در روز   1/1النی   1روستا وجود دارد. تولید سنرانه زبالنه در روسنتاهای گلسنتان حندود       2286استان گلستان حدود 

تن زباله در روستاها تولید می شوند. جمع کن  زبالنه هنای شنهری و روسنتائی       1460گزارش شده است. بنابراین روزانه حدود 

 تن در روز است. 2700ستان حدوداً استان گل

 (: سرانه تولید پسماند جامد شهری و روستائی در استان گلستان1جدول)

 سرانه تولید جمعیت محدوده
Kg/ca.day 

 میزان پسماند

 )روز/تن(

میزان تقریبی 

 )سال/تن( پسماند

 4٥٦٧00 ٢8/1٢٥1 84/0 ٧٩٥1٢٦ شهری

 ٥3٢٩00 14٦0 1/1 8٢1٩٦1 روستایی

 

 

  شهرهای مورد مطالعه و توزیع فضائیتعداد 
تحت عنوان مطالعه اجمالی  1392با توجه به مطالعات صورت گرفته در سا  های اخیر و همچنین پیمای  آن در سا  

مدیریت پسماند استان، مطالعه حاضر نیز به این ا بعات استناد شده است. بیشترین میزان سرانه تولید پسماند در استان 

شهرستان های گرگان، کنبدکاووس، علی آباد کتو  و بندر ترکمن می باشند. میزان تولید پسماند در گرگان بترتیب شام  

تن در روز است.  5/136تن در روز و در بندرترکمن  140تن در روز، در علی آباد کتو  168تن در روز، در گنبدکاووس  200

 استان تولید می شود. % جمعیت 63شهر با  4% از ک  زباله های استان در این 48

 

  حجم پسماندهای تولیدی قاب  بازیافت 
زمانی که پسماندهای جامد شهری بدون هیچگونه جداسازی به داخ  ظروف تخلیه می شوند نتیجه ننین عملی یک ترکیب 

 راحی  و ارزیابی آن جهتفیزیکی پیچیده می باشد که تصفیه آن مشک  تر است. شناخت ترکیب فیزیکی پسماندهای جامد 

روش ها و تکنولوژی های مورد استفاده جهت تفکیک و تصفیه آن بسیار حائز اهمیت است. همچنین شناخت خصوصیات 

معمو  از نظر شاخص های ارزیابی نظیر پتانسی  و میزان بازیافت و مواد پسماندهای جامد فیزیکی پسماندها جهت تعیین 

پسماندهای جامد ، فلزات و شیشه از مهمترین ترکیبات فیزیکی PETستیک، بازیافتی اهمیت دارد. کاغذ، مقوا و کارتن، پب

 جهت بازیافت می باشند. 

 

 شهر استان گلستان 4(: میزان پسماندهای تولیدی قابل بازیافت در ٢جدول)

 اجزاء
 بندرتركمن علی آباد گنبدكاووس گرگان

 روزانه )تن( درصد روزانه )تن( درصد روزانه )تن( درصد روزانه )تن( درصد

 ٦/10 ٧8/٧ ٦8/8 ٢/٦ ٦/1٥ 8 8/1٧ ٩/8 كاغذ و مقوا

 3٢/0 ٢4/0 ٧/0 ٥/0 1٧/1 ٦/0 ٧/0 3٦/0 الستیک
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 1٧/٩ ٧/٦ 04/1٢ ٦/8 84/13 1/٧ ٦٩/14 31/٧ پالستیک

PET 40/0 8/0 3/1 ٥3/٢ 8/0 1٢/1 ٧/0 ٩٥/0 

 08/1 ٧٩/0 1٧/1 84/0 ٩٢/٢ ٥/1 ٥٦/1 ٧8/0 منسوجات

 شیشه

 فلزات

 اله های ساختمانینخ

٧/0 

1/0 

3٥/0 

4/1 

٢/0 

٧/0 

1/1 

3٢/1 

8/0 

14/٢ 

٥٧/٢ 

٥٦/1 

٧/1 

٥٦/1 

٧4/0 

38/٢ 

18/٢ 

03/1 

0٩/1 

8/0 

4٦/0 

4٩/1 

0٩/1 

٦3/0 

 

 (: مجموع میزان مواد زائد جامد قابل بازیافت بر اساس تقسیم بندی)تن/روز(3جدول)

 الستیک شیشه فلزات PET پالستیک كاغذ و مقوا نام شهر

 1٧/1 14/٢ ٥٧/٢ ٥3/٢ 84/13 ٦/1٥ گنبدكاووس

 ٧/0 4/1 ٢/0 8/0 ٦٩/14 8/1٧ گرگان

 ٧/0 38/٢ 18/٢ 1٢/1 04/1٢ ٦8/8 آباد یعل

 3٢/0 4٩/1 0٩/1 ٩٥/0 1٧/٩ ٦/10 بندرتركمن

 8٩/٢ 41/٧ 04/٦ 4/٥ ٧4/4٩ ٦8/٥٢ جمع

 

، ابتدا مساله تصمیم گیری که همان AHPعیارها با روش به منظور وزن دهی به مبا توجه به موارد اشاره شده فوق در ادامه 

، به صورت درخت سلسله مراتبی که شام  منا ق مناسب جهت استقرار شهرک تخصصی بازیافت زباله شهری استیافتن 

عناصر تصمیم گیری است، تجزیه شد در سطح او  هدف اصلی، در سطح دوم معیارهای اصلی تيریرگذار و در سطح سوم زیر 

سپس گزینه ها ارزشیابی و وزن دهی گردیدند که ه ها یا زیر معیار های هرکدام از عوام  سطح دوم دسته بندی شدند.  شاخ

 نشان داده شده است. 4نتایج در جدو  شماره 

 ارهایها بر اساس مع نهیگز یو وزن ده  یابیارزش سیماتر(: 4جدول )

 شاخص       

 گزینه

فاصله از 

 شهر
 فاصله از جاده فاصله از آبهای سطحی شیب ارتفاع نكاربری زمی جمعیت

 ٢1 3٢ 3/٢ 1٧3٥ 4٥٦/0 3٩٧٩4٦ ٦٦٧0 گرگان

 14 ٥٦ 3 1٥3٥ ٧48/0 ٢8٦٦٢0 ٩٥٩٢ گنبدكاووس

 ٦ 34 ٧/1 1٥٩4 8٥3/0 1٢48٧٥ 10311 علی آباد

 11 44 ٩/٢ 18٧٦ ٩4٢/0 1٢31٢٥ 18188 بندرتركمن

 

 5معیارها جهت الویت بندی در بسته نرم افزاری وارد گردیده که نتایح در جدو   در ادامه گزینه های وزن دارشده بر اساس

 ارائه گردیده است.

 یشنهادیپ یها نهیگز یبند تیاولو(: ٥جدول )

 امتیاز گزینه

 ٩٢٦/0 گرگان

 ٥83/0 گنبدكاووس

 441/0 علی آباد كتول

 048/0 بندرتركمن
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دارای ترتیب الویت  بندرترکمنو  آباد کتو  یعل ،گنبدکاووسشهرهای گرگان، همانطور که مشاهده گردید بر اساس وزن دهی 

 جهت استقرار شهرک صنعتی بازیافت زباله شهری در استان گلستان هستند.

 

 نتیجه گیری
نتایج به دست آمده از این بررسی نشان می دهد که روش فرایند سلسله مراتبی با توجه به خصوصیات ویژه آن می تواند در 

از این نظر مفید است که  AHPررسی موضوعات مربوط به برنامه ریزی شهری و منطقه ای کاربرد مطلوبی داشت باشد. روش ب

زمینه ای را برای تحلی  و تبدی  مشک  پیچیده به سلسله مراتبی منظقی و ساده تر فراهم می آورد که در نارنوب آن برنامه 

معیارها و زیر معیارها براحتی انجام دهد. افزون بر این روش فرایند تحلی  سلسله مراتبی ریز بتواند ارزیابی گزینه ها را با کمک 

امکان بررسی سازگاری در قضاوت ها را فراهم می آورد و این یکی دیگر از ویژگی های منحصر به فرد این روش است. بر اساس 

، آهن و شیشه PETافت کاغذ و مقوا، پبستیک، مطالعه انجام شده، مشخص شد که ظرفیت های ایجاد واحدهایی جهت بازی

وجود دارد. بر این اساس مواد اولیه مورد نیاز کارخانه بازیافت مهیاست اما یکی از نکات اساسی در انتخاب مکان مناسب که 

گرگان  در منطقه است. شهرستان بتواند پوش  دهنده ویژگی های استقرار این صنایع باشد، مقبولیت این سیستم توسط مردم

از جمله شهرستان های استان است که به لحاظ تعدد مراکز تفکیک مواد بازیافتی جهت فروش پیشرو سایر شهرهای استان 

است. در واقع این روند کاری جزئی از شغ  غالب تعداد قاب  توجهی از افراد در این منطقه درآمده است. بازدیدهای مکرر بعم  

موید حجم باالی مواد قاب  بازیافت انتقالی به شهرستان می باشد. با توجه به پذیرش مردم آمده از محدوده شهرستان گرگان 

منطقه از این فرآیند، این منطقه می تواند یکی از گزینه های انتخاب شهرک بازیافت باشد. بنابراین با توجه به نزدیکی این شهر 

این منطقه مورد اولویت ویژه قرار گرفته است. لذا با توجه به معیار جمعیت و بعد مسافت نیز در  2شهر مورد مطالعه،  4با 

اولویت بندی ارائه شده و محدودیت منابع مالی جهت تامین بودجه پیشنهاد می گردد مسئوالن و برنامه ریزان مدیریت شهری 

 و استانی  بق اولویت تعیین شده به احداث شهرک تخصصی بازیافت زباله شهری اقدام نمایند.   

 

 نابعم
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سومین همای  ملی روز زمین پاک، مدیریت پسماند و جایگاه آن در  -(: بازیافت شیشه 1388سین)دلبری، اعظم سادات؛ نافذ، امیر ح -4

 برنامه ریزی شهری.

 118 -101(: بررسی مدیریت پسماندها در شهر صنعتی رشت، علوم محیطی، ص 1389عابدین زاده، فریماه؛ منوری، مسعود) -5
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(: مدیریت مواد زائد صنعتی در منطقه خزر )استان 1388عبدلی، محمد علی؛ بیدهندی، غبمرضا؛ نصر آبادی، تورج؛ هویدی، حسن) -7

 رنامه ریزی شهری(.سومین همای  ملی روز زمین پاک، مدیریت پسماند و جایگاه آن در ب -های گیبن و گلستان 

( :  رح بازیافت و دفع  مواد زائد جامد شهری، مدیریت دفع و بازیافت مواد زائد جامد شهری در ایران، جلد 1385عبدلی، محمد علی) -8

 مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری انتشارات سازمان شهرداری های کشور -دوم

9- Godfrey, K., Clarke, J., (2002). Tourism Development Handbook (2nd Edition). London: Thomson Learning. 

10- Gunn, C. A., (2002). Tourism planning: Basic concepts cases. New York and London: Rutledge. 

11- Kotler,P., Bowen, J. T., Makens, J. C., (2006). Marketing for Travel & Hospitality. Prentice hall 

International. 

12- Gindle, M., paskaleva, S., Stuppack, S., (2002). Partnership for sustainable Urban Tourism. European Union. 



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 7 

13- Inskeep, E. (1991). Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach. New York: 

Van Nostrand Reinhold. 

14- Seabrook, J., (2008). The development & management of visitor attractions. Butterworth- Heinemann. 
15- Tarzia, V., (2009). European common indicators-Towards a local sustainability profile. Milano, Italy: 

Ambient Italia Research Institute, European Commission and APAT. 

16- Kurtz, J. C., Jackson, L. E, Fisher, W. S., (2011). Strategies for Evaluating Indicators Based on Guidelines 

from Environmental Protection Agency’s Office of Research and Development. Ecological Indicators, 1, 49-60. 

17- WHO, (2006). Reproductive Health Indicators Reproductive Health and Research Guidelines for their 

Generation - Interpretation and Analysis for Global Monitoring. Geneva: World Health Organization. 

18- Kusek, J. Z., Rist, R. C., (2004). Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System - A 

Handbook for Development Practitioners. Washington DC: The World Bank 
 

 
 

 


