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های شهری در راستای پایداری توسعه پذیری سکونتگاه زیست سنجش وضعیت

 شهری 
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 چکیده

زیست شهری، مراکزی دربرگیرنده اقتصاد و جمعیت و به عنوان نقاط حیااتی در مسایر حرکات باه ساوی شهرها به عنوان محیط

زیست شهری به مفهوم تلقی شهر به عنوان محصول تعامالت دائمی هار ساه بدعاد عبیعای، محیط در واقع .شوندپایداری درک می

محیطای زیسات هاایدر این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی شاخص .کره استاقتصادی و انسان ساخت در زیست -اجتماعی

ن به لحاا  برخاورداری از پایاداری توساعه های شهر گرگاشهر گرگان اقدام به تحلیل و سنجش وضعیت زیست پذیری سکونتگاه

 جهاتباشاد. تحلیلی مای -ای و روش بررسی آن توصیفیتوسعه -رویکرد حاکم بر پژوهش از نوع کاربردی پرداخته است. شهری

شاده مورد نیاز از آخرین اعالعات انتشار یافته توسط مرکز آمار ایران و سالنامه آماری شهر گرگاان اساتفاده آوری اعالعات جمع

 Arc GISو  Excelافزارهاای و نارمشاانون آنتروپای  وزن دهی و مدل SAWها با استفاده از مدل جهت تجزیه و تحلیل دادهاست. 

 استفاده شده است. 

های شهری از وضعیت مطلاو  شهر گرگان همسو با گسترش فیزیکی و کالبدی سکونتگاهدهد که نتایج حاصل از پژوهش نشان می

زیسات شاهری، افازایش ای که افزایش جمعیت شهری و رشد شهر موجب تخریب محیطله گرفته است به گونهزیست پذیری فاص

 .های کشاورزی شده استها و زمینها و تخریب مراتع، جنگلآلودگی

 

 کلمات کلیدی

 .پایدار، گرگانزیست، توسعههای شهری، محیطسکونتگاه
 

 مقدمه -6

های اصلی جهان در شهرها چالش ها وای فرصتامروزه به طور فزاینده

ی گذشته متجلی گردیده است و رشد شتابان شهر نشینی در چند دهه

های شهری را کاهش و در های صنعتی، زیرساختو گسترش فعالیت

(. 8مقابل ضایعات زیست محیطی را به شدت افزایش داده است )

عه تحوالت اخیر در رشد و توسعه شهرنشینی و به تبع آن رشد و توس

کالبدی شهرها مسائلی را در فضای شهر به وجود آورده که نه تنها 

زیست در معرض عوارض ناشی از آن را، ساکنین آن، بلکه تمام محیط

 (.7مورد تهدید قرار داده است )

ترین محیطی، در ناپایداری زیست بوم شهری از اساسیمشکالت زیست

با محیط طبیعی  هامسائل شهر امروزی و حاصل تعارض و تقابل آن
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ها، صنایع و حمل و است؛ زیرا توسعه شهری ناگریز با تسلط ساختمان

های اقتصادی بر فضاهای طبیعی همراه است. وجود نقل و فعالیت

برداری نامطلوب از آلودگی صوتی، آلودگی بصری، تخریب منابع و بهره

محیطی است منابع محیطی شهرها خود نمودی از ناپایداری زیست

گستردگی و اهمیت موضوع محیط زیست در پی بروز مشکالت  (.11)

ناشی از گسترش شهرها و پیامدهای ناشی از مدرن شدن جوامع و 

تالش برای رهایی از آثار نامطلوب آن منجر به مطرح شدن مفهوم 

های زیست توسعه و پایداری در سطح جهانی گردید که حفظ استاندارد

 (. 6آن است )محیطی از اجزای جدایی ناپذیر 

تدریج به های اخیر بهتوسعه پایدار و توسعه پایدار شهری طی دهه

ی نوین و مسلطی در ادبیات نظری و علمی رایج در باب الگو واره

ریزی شهری تبدیل شده است. این الگو اگرچه ناظر به توسعه و برنامه

ها و تفسیرهای گوناگون است. اما در مجموع بر پایداری و برداشت

های آینده طی زمان و بر همه استمرار توسعه برای همگان و نسل

ی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی جانبه نگری ابعاد پیچیده

بحث از  .(13)فرآیند توسعه در سطح یک کشور یا شهر تأکید دارد 

معنا پایداری و توسعه پایدار، بدون توجه به شهرها و شهرنشینی بی

اصلی ایجاد کننده ناپایداری در جهان به شمار  خواهد بود. شهرها عامل

روند و در واقع، پایداری شهری و جهانی هر دو مفهومی واحدند می

(2) . 

ویژه با شکل و کارکردی که در امروزه تداوم رشد شهرنشینی، به

کشورهای در حال توسعه از جمله ایران دارد، هشداری بر ناپایداری 

اری اکوسیستم شهری، وظیفه انسان شهرنشینی است. برای حفظ پاید

-زیست شهری و پیشگیری از انواع آالیندهمندی پایدار از محیطبهره

سازی بستری بنابراین فراهم (.11محیطی در شهرهاست )های زیست

محیطی در فرآیند مناسب جهت ارزیابی و سنجش پایداری زیست

باشد. در می ویژه توسعه شهری الزم و ضروریریزی و توسعه بهبرنامه

ویژه در شهرها، واقع بدون وجود چنین بستری، بحث توسعه پایدار به

 (.11مورد و بیهوده خواهد بود )بحثی بی

زیستی متعددی نیز برای نظارت بر های محیطشاخص تاکنون

متحد و دانشگاهها زیست از سوی سازمان مللفرایندهای تخریب محیط

های توسعه پایدار شاخصتوان یها ماز این شاخص مطرح شده است.

های گزارش، آرمان هفتم اهداف توسعه هزاره، سازمان ملل متحد

 ترین اینیکی از مهمرا نام برد. های توسعه بانک جهانی شاخص

ك مقایسه کشورها صورت گسترده مالها که در حال حاضر بهشاخص

شر نه منتاز محیط زیست به صورت ساال بوده و در خصوص حفاظت

عملکرد  شاخص و ESI شود، شاخص پایداری محیط زیستمی

و با  است که توسط دانشگاه ییل و دانشگاه کلمبیا EPI زیستمحیط

 (.11) شودمنتشر می همکاری مجمع جهانی اقتصاد

پذیری شهرها، شناخت و از این رو جهت بررسی وضعیت زیست

مدیریتی جهت  هایدرك صحیح از وضع موجود شهرها و تدوین برنامه

ها و محیطی شهرها استفاده از شاخصحل معضالت و مشکالت زیست

بندی و تغییرات وضعیت شهرها در ها در راستای نحوه رتبهشناخت آن

های آتی ضرورت دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر با بررسی سال

های زیست شهری به سنجش وضعیت سکونتگاههای محیطشاخص

 پردازد.تای تحقق پایداری توسعه شهری میشهر گرگان در راس

 

 بیان مسأله -2

های عصر ما شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرها و به یکی از ویژگی

پیروی از آن، توسعه شهرهای کوچک و بزرگ است. به موازات این 

افزایش جمعیت و شهرنشینی همواره مسایل و مشکالت جدیدی در 

جم زباله را به طور دائم . رشد جمعیت ح(8)شود جوامع مطرح می

های گوناگون، ها به روشدهد. گسترش روزافزون آلودگیافزایش می

بار قرار داده است و تنزل های جهان را تحت تأثیر زیانهوا، خاك و آب

ها، به علت برهم خوردن تعادل و تناسب کیفیت زندگی طبیعی انسان

-و مجامع بینها ها، سازمانزیست، موجب شده است تا دولتمحیط

المللی به تدوین و اجرای قوانین و مقرراتی برای جلوگیری از آلودگی و 

 . (3)زیست مبادرت ورزند تخریب محیط

 توسعه و پایدار توسعه هایپارادایم موازات به اخیر هایدهه در

 بودن پذیر زیست خود که زندگی کیفیت ارتقای ایده شهری پایدار

 باز شهری ریزیبرنامه ادبیات در را خود جای شود،می موجب را شهرها

 الگو به تدریج به اخیر هایدهه طی شهری پایدار است. توسعه کرده

 و توسعه باب در رایج علمی و نظری ادبیات در مسلطی و نوین وارهای

پایدار شهری برای  (. توسعه1است ) شده تبدیل شهری ریزیبرنامه

شهری در مقیاس کالن،  زیستها و حفظ محیطتداوم زیست انسان

-ها، حفظ منابع طبیعی، کاربرد انرژیهایی چون کاهش آلودگیمولفه

های شهری های جایگزین و طبیعی، بازیافت زباله و افزایش دسترسی

 (.7کند )را دنبال می

ی تأمین ملزومات یک جامعه پذیری اشاره به درجهاصطالح زیست

جامعه دارد. یک جامعه غیر  های افراد آنبر مبنای نیازها و ظرفیت

های اعتنا است و به خواستهپذیر به نیازهای افراد آن جامعه بیزیست

پذیری به طور کلی به سه بُعد اقتصادی، گذارد. زیستها احترام نمیآن

پذیری یکی از (. زیست1شود )محیطی تقسیم می اجتماعی و زیست

باشد که مانند ی میریزی شهرهای اخیر در برنامهمباحث و تئوری

تر برای های نوین، ما را به سوی داشتن شهری مطلوبدیگر تئوری
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شهرها به عنوان  .(1)سازد زندگی و توسعه شهری پایدار رهنمون می

زیست شهری، مراکزی دربرگیرنده اقتصاد و جمعیت و به عنوان محیط

قع شوند. در وانقاط حیاتی در مسیر حرکت به سوی پایداری درك می

زیست شهری به مفهوم تلقی شهر به عنوان محصول تعامالت محیط

اقتصادی و انسان ساخت در  -دائمی هر سه بُعد طبیعی، اجتماعی

 (. 12کره است )زیست

های ای متشکل از زیر مجموعهزیست شهری مجموعهمحیط

گوناگون طبیعی انسان ساخت و جوامع انسانی است که روابط متقابل 

های محیط پیرامونی دارند. بنابراین، به کارگیری روش با یکدیگر و

(. 9پذیر است )علمی برای شناخت این روابط پیچیده و مشکل امکان

های ها از جمله استفاده از شاخصدر سالهای اخیر انواع روشلذا 

زیستی برای ارزیابی چرخه زندگی شهرها، صنایع و کانونهای محیط

(. از این رو، امروزه برخورداری از 11شود )انسان ساخت به کار برده می

پذیری برای شهرها و به ویژه کالنشهرها ضرورت خصوصیات زیست

 (. 14یافته است )

در خصوص زیست پذیری شهری مطالعات مختلفی در داخل و 

خارج از کشور انجام گرفته است که در اینجا به طور مختصر به مواردی 

 د.گرداز مطالعات داخلی اشاره می

(، در پژوهشی به بررسی راهبردهای 1391فیروزبخت و همکاران )

ی پایدار شهری برای شهر محیطی شهر با رویکرد توسعهساختار زیست

ها و دهد که از قوّتهای پژوهش نشان میاند. یافتهکرج پرداخته

ها و تهدیدها به درستی های به دست آمده برای غلبه بر ضعففرصت

ها غالب ها و تهدیدها بر فرصتها بر قوّتت و ضعفاستفاده نشده اس

-گل دهد.هستند و نوع راهبرد، راهبرد تنوعی )اقتضایی( را نشان می

( در پژوهشی به بررسی گسترش کالبدی شهر 1392زردی و همکاران )

پردازند. نتایج حاصل از محیطی آن بر شهر میزنجان و تأثیرات زیست

ها بویژه آلودگی هوا در این شهر آلودگیپژوهش نشانگر وجود انواع 

باشد که افزایش جمعیت و گسترش شهر عامل مؤثری در تخریب می

  زیست بوده است.های محیطمنابع و بحران

(، به بررسی راهبرد 1394در پژوهشی دیگر حیدری و همکاران )

گیری از مدل زیست شهری محمودآباد با بهرهبهینه پایدارسازی محیط

SWOT ماتریس  وQSPM همچنین، محمدی و کنعانی اند. پرداخته

شهر زیست کالنای به بررسی تحلیل وضعیت محیط(،  در مقاله1394)

اند.نتایج این پژوهش اصفهان در چارچوب رویکرد شهر سبز پرداخته

های شهر سبز شهر اصفهان براساس شاخصحاکی از آن است که کالن

و در مؤلفه  1387مؤلفه آب در سال  ، در1391در مؤلفه هوا در سال 

 ترین وضعیت برخوردار بودند.از مطلوب 1391خاك در سال 

 مواد و روش پژوهش -3
ای و روش توسژعه -پژژوهش حاضژر از نژوع کژاربردیرویکرد حاکم بر 

آوری اطالعژات باشژد. شژیوه جمژعتحلیلژی مژی -بررسی آن توصژیفی

زیست هت ارزیابی وضعیت ای و از نوع تحقیقات کمی است. جکتابخانه

بژر شژهری  زیسژتمحیط شاخص های شهرگرگان، ازسکونتگاهپذیری 

اساس آخرین اطالعات انتشار یافته توسط مرکز آمژار ایژران و سژالنامه 

از  نیژزهژا استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده گرگانآماری 

 است. استفاده شده  Excelافزار و نرم و مدل آنتروپی SAW تکنیک

در پژوهش شامل: طول شبکه جمع  استفادهمتغیرهای کمی مورد 

آوری فاضژژالب، تعژژداد تصژژفیه خانژژه آب، تعژژداد انشژژعاب آب شژژرب، 

مساحت فضای سبز، تعداد خودرو حمل زباله، مقدار زبالژه تولیژدی در 

برداری اراضی زراعژی، مقژدار تعداد بهرههای صنعتی، روز، تعداد کارگاه

برداری انواع دام، تعداد وسایل یی توزیع شده، تعداد بهرهانواع کود شیما

و بژرون ی درون نقلیه عمومی درون شهری، تعداد مسافر جابجژا شژده

طژول شژبکه اسژتانی،  و بژرون ی دروناستانی، تعداد سفر جابجا شده

 باشد.میتعداد مخازن مواد سوختی  های نفتی،مصرف فرآوردهمعابر، 

 

 همحدوده مورد مطالع -4
هکتژار بژه عنژوان مرکژز اسژتان  3167شهر گرگان بژا مسژاحت 

گلستان در جنوب شرقی دریای خزر واقع شده اسژت کژه از شژره بژه 

آباد، از شمال به آه قال، از غرب به کردکوی و از جنوب بژه اسژتان علی

متژر  111باشد. ارتفژاع متوسژط آن از سژطح دریژا سمنان محدود می

در  شمالیعرض  11و    36◦ طول شرقی و 26و    14◦است. این شهر در 

موقعیژت  (1شژکل )های البرز قرار گرفته اسژت. کوهدامنه شمال رشته

 دهد.مینشان را شهر گرگان در استان گلستان 

 
 (: محدوده شهر گرگان در استان گلستان و کشور ایران6شکل )
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 های پژوهشیافته -5

 sawبندی با تکنیکسطح

هژای پژوهش حاضر جهت سنجش وضعیت زیست پذیری سکونتگاهدر 

ابتژدا متغیرهژای مژورد  SAWشهر گرگان، با استفاده از روش تکنیک 

 مقیاس سازی نموده سپس با استفاده از مدل آنتروپی شانوننظر را بی

 ایم.ها نمودهاقدام به وزن دهی شاخص

-طحهژای سژ)میانگین وزنی ساده(، از دیگژر روش SAWتکنیک 

گیژری چنژد هژای تصژمیماین تکنیژک از روشباشد. بندی نواحی می

های جنگ جهانی با هدف بهینه معیاره است که برای اولین بار در سال

سازی عملیاتی مورد استفاده قرار گرفت. از آن زمان تاکنون ایژن روش 

بژرای اسژتفاده و بژه . گیژرددر علوم مختلف مژورد اسژتفاده قژرار مژی

 ک مذکور، اجرای مراحل زیر ضرورت دارد:کارگیری تکنی

مقیژاس گیری، مرحله دوم: بژیمرحله اول: تشکیل ماتریس تصمیم

گیری، های ماتریس تصمیمبرای اینکه ستون SAWسازی؛ در تکنیک 

ها را بژا هژم واحدی مشابه داشته باشند به طوریکه به راحتی بتوان آن

 شود.یمقایسه کرد از بی مقیاس سازی خطی استفاده م

 

 (1رابطه )

 

جهژت  .هژا بژا آنتروپژی شژانونمرحله سوم: تعیژین وزن شژاخص

 باشد.های پژوهش نیاز به مراحل زیر میمحاسبه وزن شاخص

 pijتعیین  -1

                                                                                                                                                                                                                                                                     (2رابطه )

 

  (:Ejتعیین آنتروپی هر شاخص ) -2

 

 رابطه )3(          

                                                                                 
 (: diتعیین عدم اطمینان یا درجه انحراف هر شاخص ) -3

 jE -=1 iD                                                                                      (4رابطه )

 

 (:wj) تعیین وزن هر شاخص -4

    رابطه )1(                                           

 
های مورد دهی هر یک از شاخص(، نتایج حاصل از وزن1جدول )

، 3، 2های طبق رابطه نظر را به وسیله روش وزن دهی آنتروپی شانون

 دهد.نشان می 1و  4

 sawا در تکنیک هشاخص (: آنتروپی، انحراف معیار و وزن6)جدول

 (Eآنتروپی ) هاشاخص
انحراف معیار 

(D) 

 هاوزن شاخص

(W) 
X1 741/1- 7411/1 1138/1 

X2 9496/1- 9496/1 1613/1 

X3 988/1- 988/1 1611/1 

X4 999/1- 999/1 1618/1 

X5 3693/1- 3693/1 1423/1 

X6 3972/1- 3972/1 1432/1 

X7 9839/1- 9839/1 1614/1 

X8 9971/1- 9971/1 1618/1 

X9 9969/1- 9969/1 1618/1 

X10 3113/1- 3113/1 1412/1 

X11 9377/1- 9377/1 1199/1 

X12 1187/1- 1187/1 1312/1 

X13 9144/1- 9144/1 1611/1 

X14 9412/1- 9412/1 1611/1 

X15 9961/1- 9961/1 1617/1 

X16 8613/1- 8613/1 1176/1 

X17 8787/1- 8787/1 1181/1 

X18 1- 2 1619/1 

 

را بژرای  jλاگر تصمیم گیرنده از قبژل وزن ههنژی مشژخص مثژل  -1

 شاخص در نظر گرفته باشد، وزن تعدیل شده برابر است با:

   رابطه )6(                                      

بندی و انتخاب بهترین گزینه از طریق رابطه مرحله پایانی: رتبه

ای ، گزینهSAW( در روش 7نجام شده است. مطابق رابطه )( ا7)

مقیاس شده وزنی آن بیش شود که حاصل جمع مقادیر بیانتخاب می

-مطابق رابطه مذکور، مقادیر ماتریس تصمیم .ها باشداز سایر گزینه

( ضرب، که نتایج Wjها )مقیاس شده در مقادیر اوزان شاخصگیری بی

 ه( و صفر )بدترین گزینه( در نوسان است.)بهترین گزین 1حاصله بین 

 

         (7رابطه)

 
 6مورد بررسی قرار گرفت که در قالب شاخص  18در این پژوهش  

گروه حمل و نقل، کشژاورزی، نفژت و گژاز، عمژران شژهری، صژنعت و 

 اند.مصرف آب و بره تقسیم شده

aij

aij
nij

max


  


n

j
nijWjAiA

1
max
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نشان داد که وضعیت  sawبندی تکنیک نتایج نهایی حاصل از رتبه

در شژهر  1381های مورد بررسی در پژژوهش حاضژر در سژال شاخص

هژای اخیژر بژه وضعیت بهتری نسبت به سال (796/1با مقدار ) گرگان

ای کژه دارا بوده است. به گونژه( 788/1با مقدار )  1393خصوص سال 

شویم شهر گرگان به لحژا  زیسژت های اخیر نزدیک میهرچه به سال

(، روند تغییژرات 2) شکل. گیردی قرار میترپذیری در شرایط نامطلوب

-نشان می 1393تا  1381های طی سالمحیطی شهر گرگان را زیست

 دهد.

 

 
محیطی شهر گرگان عی تغییرات زیستروند (: نمودار 2شکل )

 6333 -55هایسال

 

 ( قابل مشاهده است شهر گرگان2همچنان که از اطالعات نمودار )

پذیری شهری از روند نزولژی به لحا  زیست 1393 -81های طی سال

برخوردار بوده است و همسژو بژا گسژترش شژهر، از وضژعیت مطلژوب 

تژری محیطی شهر کاسته شژده و بژه سژمت وضژعیت نژامطلوبزیست

-از جمله دالیل این امر میهای گذشته در حرکت است. نسبت به سال

هژا، مراتژع و باعث تخریب جنگلگسترش کالبدی شهر که  -1توان به 

افزایش تولید زباله شهری همراه بژا  -2 های کشاورزی شده است؛زمین

غیژژر بژژومی و عژژدم سژژاخت و سژازهای  -3 ؛شژهری افژزایش جمعیژژت

افزایش حمل  -4؛ و استفاده از مصالح غیربومی ناسازگار با اقلیم منطقه

-، آب و سفرههای هوا، خاكآلودگی -6ترافیک؛  -1های شهری؛ و نقل

-ها و کانالفاضالب ،وضعیت نامناسب بهداشتی -7زیرزمینی؛ آب های 

هژای غیژر رسژمی ها و جداول در محالت حاشژیه نشژین و سژکونتگاه

افزایش مصرف انواع سژموم و کودهژای  -8گرفته در اطراف شهر؛ شکل

 و ... افزایش مصژرف آب -11 های صنعتی؛افزایش کارگاه -9شیمایی؛ 

  اشاره کرد. توان می

  

 نتیجه -1
بحث از پایداری و توسعه پایدار، بدون توجه بژه شژهرها و شهرنشژینی 

معنا خواهد بود. شهرها عامل اصلی ایجاد کننده ناپایداری در جهژان بی

هری و جهژانی هژر دو مفهژومی روند و در واقع، پایداری شبه شمار می

دربرگیرنژده  زیسژت شژهری، مراکژزیشهرها به عنوان محژیطواحدند. 

اقتصاد و جمعیت و به عنوان نقاط حیاتی در مسژیر حرکژت بژه سژوی 

زیست شهری بژه مفهژوم تلقژی شوند. در واقع محیطپایداری درك می

 -شهر به عنوان محصول تعامالت دائمی هر سه بُعد طبیعی، اجتمژاعی

بژرای حفژظ پایژداری . کژره اسژتاقتصادی و انسان ساخت در زیسژت

زیسژت منژدی پایژدار از محژیطوظیفه انسان بهژره اکوسیستم شهری،

 .محیطی در شهرهاستهای زیستشهری و پیشگیری از انواع آالینده

 توسژعه و پایژدار توسژعه هژایپارادایم موازات به اخیر هایدهه در

 بژودن پژذیر زیسژت خژود که زندگی کیفیت ارتقای ایده شهری پایدار

 باز شهری ریزیبرنامه ادبیات در را خود جای شود،می موجب را شهرها

پژذیری از این رو، امروزه برخورداری از خصوصژیات زیسژت .است کرده

در بر این اساس، . ه کالنشهرها ضرورت یافته استبرای شهرها و به ویژ

-هژای محژیطها از جمله اسژتفاده از شژاخصسالهای اخیر انواع روش

انونهژای انسژان زیستی برای ارزیابی چرخه زندگی شهرها، صژنایع و ک

 شود. ساخت به کار برده می

محیطژی شژهر در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی زیسژت

هژای گرگان اقدام به تحلیل و سنجش وضعیت زیست پذیری سکونتگاه

-طژی سژال شهر گرگان به لحا  برخورداری از پایداری توسعه شهری

اسژتفاده از های مورد نظژر بژا با توجه به شاخص 1393تا  1381های 

پرداختژه و مدل وزن دهی آنتروپی شانون   SAWبندی تکنیک سطح

که شهر گرگان همسژو بژا  دهدمیاست. نتایج حاصل از پژوهش نشان 

های شژهری از وضژعیت مطلژوب گسترش فیزیکی و کالبدی سکونتگاه

ای که افزایش جمعیت شهری زیست پذیری فاصله گرفته است به گونه

هژا و زیست شهری، افزایش آلژودگیریب محیطو رشد شهر موجب تخ

های و افزایش تولید زباله های کشاورزیها و زمینتخریب مراتع، جنگل

های اخیر در شهر گرگژان و افزایش جمعیت در سال شده است. شهری

رویه از انرژی و منابع موجود باعث شده است تا فشار بر روی مصرف بی

د و این هخایر کاهش یا از بین روند. منابع طبیعی شهر افزایش پیدا کن

ریزی شژهر را ضژرورت که این امر لزوم توجه مسئولین و مدیران برنامه

بخشد تا شهر در مسیر توسعه و پایداری پیش رود و همواره حژافظ می

 های آینده باشد.منافع نسل
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