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 چکیده 

و   می کالنشهرها  تولید  را  مشکالت  از  جديدی  نوع  نگرانی  شهرها،  هوا،  آلودگی  منابع،  کمبود  زباله،  مديريت  کنند. 

انسان، ترافیک و کهنگی زيرساخت، مشکالتی در میان پايه فنی، فیزيکی و مشکالت مواد است. اطمینان از  سالمت 

به درک عمیق   شرايط قابل زندگی در چارچوب چنین رشد سريع جمعیت شهری در سراسر نیاز  از مفهوم  جهان  تر 

های  ها باعث شد بسیاری از شهرها در سراسر جهان برای يافتن راه شهر هوشمند دارد. ضرورت پیرامون اين چالش 

ها تالش کنند. بدين ترتیب در اين پژوهش به بررسی تأثیر هوشمند سازی بر زيست پذيری  دقیق برای مديريت آن

منطقه   در  پرداختهکالن  شهرداری   9شهر  مشهد  در  شهر  پرسشنامه  تهیه  به  اقدام  ابتدا  منظور  بدين  است.  شده 

منطقه  خصوص شاخص  نواحی  بعدی ويژگی کالن   9های شهر هوشمند در  های  شهری مشهد شده و سپس در گام 

های شهر هوشمند با استفاده از تحلیل  با توجه به شاخص  اين نواحی بررسی شده و همچنینتوصیفی پرسشنامه در  

های شهر  بندی شاخصها مبادرت شده است همچنین در ادامه به تشريح، بررسی و اولويتعاملی به بررسی شاخص

گیری  مراتبی اقدام شده است. در انتها با استفاده از روش تاپسیس و بهره هوشمند با استفاده از روش تحلیل سلسله 

شهرداری مشهد نسبت به ساير    9از نواحی منطقه    1شده است که ناحیه  مشخص   AHP-Topsisروش ترکیبی    از

 شده است.شهر زيست پذير پرداخته  بر تأکید نواحی هوشمندتر است و در پايان نیز به ارائه راهکارهايی با

 
شهرداري مشهد  9، زيست پذيري شهر، کاهش آلودگی هوا، سالمت انسان، منطقه هوشمندشهر  گان کلیدی:  واژه

 
                                         Email: Hataminejad@ut.ac.irمسئول مكاتبات:   - *

 وع مقاله: پژوهشی ن

 ندهیآ  ی فصلنامه چشم انداز شهرها
www.jvfc.ir 

 1400، تابستان  (6)  ي اپی، شماره دوم، پدوم دوره

 1-13 صص

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 13

mailto:Hataminejad@ut.ac.ir
https://jvfc.ir/article-1-27-fa.html


 1400(، تابستان  6، شماره دوم، پیاپی )دومفصلنامه چشم انداز شهرهای آينده، دوره                                                         2

 مقدمه

شوند و از اين ساليانه بهترين شهرهاي زيست پذير جهان توسط مؤسسات مرتبط همچون مرسر و اکونوميست انتخاب می
به در عرصه شهرسازي جهان  ياد میمسئله  مسائل مطرح  از  يكی  معيارهاي    شود.عنوان  به  توجه  با  انتخاب  اين  ليكن 

گيرد. اکنون اين مسئله مطرح است که مدل مفهومی شهر  غربی صورت می اجتماعی، فرهنگی و اقليمی کشورهاي عمدتاً
با توجه به اينكه    هاي بومی در شهرهاي ايران، شامل چه مواردي خواهند بود.زيست پذير براي دستيابی به اصول و معيار

به پذير  زيست  پژوهشخصوصيات کلی شهر  در  نظري  مبانی  اصولی صورت  قالب  در  و  است  موردبررسی  هاي مختلف 
، تأکيد بر کنانساگذاري متقابل بين  هاي متنوع در قلمرو عمومی، به رسميت شناختن، گفتگو ارزش همچون ايجاد فعاليت

شده و ضرورت سوق يافتن شهرها به سمت برخورداري از خصوصيات  هاي زيبا شناسانه و پايداري محيطی تعريفجنبه
هاي  هاي زيادي در تمامی زمينهرشد هوشمند شهري ابعاد و مؤلفه  مورد تأکيد قرارگرفته است.  21زيست پذيري در قرن  

کوشد با تمهيداتی بر می   کهدارد    غيره  محيطی وفرهنگی، زيست  ،جتماعی ا  دي،مرتبط با جوامع شهرنشين، همچون اقتصا
نوآوري و  دانش  کاربرياساس  اختالط  يا  تجميع  دهد  ارتقاء  را  شهري  زندگی  کيفيت  اطالعاتی،  و  ارتباطی  ها، هاي 

اکز پياده محور و تنها  سازي، ايجاد مرزيست شهري، فشردهسازي، دسترسی آسان به کاال و خدمات، حفظ محيطبلندمرتبه
اهداف نظريه گوشه از  ارتقا  کهباشد  ي رشد هوشمند میاي  استوار است. درمجموع می  يبر  توان کيفيت زندگی شهري 

انسانی و   چنين عنوان نمود که نظريه شهر هوشمند در تالش جهت افزايش و يا به تعبيري ديگر جايگزينی معيارهاي 
ماش معيارهاي هندسی،  بر  بهاجتماعی  و  مطالعهينی  از  بنابراين هدف  در شهرهاست.  سنتی  بندي  منطقه  پيش نوعی  ي 

هو شهر  نظريه  مزاياي  و  مشخصات  اهداف،  تحليل  و  بررسی  نيز  میروي  امروزي  شهرهاي  براي   . باشدشمند 
 دورهشتتود. درصد بيشتتتر می  50هزاره سوم ميالدي هزاره شهرنشينی است؛ زيرا براي اولين بار جمعيت شهرنشين دنيا از  

 در اطالعتتات فنتتاوري حاکميت دوره را آن توانمی که سوم هزاره آغاز  با.  شده استينی مواجه  شهرنش  دوم  موج  با  معاصر
 ستتوم  متتوج  را  آن  برختتی  کتته  گرفتتته  ختتود  به  تريسريع  روند  شهرنشينی  آورد،  شمار  به  شهري  زندگی  مختلف  هايزمينه

اي کوتاه، داده است که بعد از دورهرخ  سرعتی  چنان  با  ايران  شهرهاي  جمعيتی  رشد  و  فيزيكی  توسعه  نامند.می  شهرنشينی
 کالبتتد  بر  علمی  و  جديد  اصول  هم  واند  دادههاي سنتی و اصيل خود را ازدستتوان حفظ ويژگیاکنون شهرهاي کشور هم

 . (6: 1395 پور عماد،) است همراه زيادي مشكالت با هاآن آينده توسعه و  رشد و
ريزي شهري، توسعه شهر هوشمند است که در چنتتد از مفاهيم جديد براي کاهش مشكالت شهرها در عرصه برنامهيكی  

شتتده و بتته معنتتاي عنوان محور تحول و توسعه هتتزاره مطرحسال اخير بسيار موردتوجه قرارگرفته است. شهر هوشمند به
ن واقعی و مجازي را براي حتتل مشتتكالت شتتهري هاي جهاريزي شهري است که قابليتگشايش مفاهيمی نو در برنامه

هاي ايجادشتتده در زمينتته فنتتاوري هاي بسيار زياد توليدشده در فضاي شهر، به همراه پيشتترفتکند. دادهباهم ترکيب می
 بسيار  مبانی  از  يكی.  کندهاي بزرگ شهرها، ايجاد مینظيري را براي مقابله با چالشهاي بیاطالعات و ارتباطات، فرصت

 ,Kramerهتتاي شتتهروندان استتت )زمان واقعی در زمينه اقتتدامات و انتخاب در اطالعات به دسترسی هوشمند شهر همم

2016: xi.)  
 ترکيتتب درونتتی، توستتعه شتتهر،  درون  در  هتتافعاليت  ستتازييكپارچه  ،تراکم  افزايش  به  توانمی  هوشمند  رشد  هاياز مزيت
تر از فضتتا، کتتاهش مصتترف مفيتتد  گيتتريبهره  وزندگی،  کار  محل  بين  هافاصله  کاهش  و  زمين  مصرف  کاهش  ها،کاربري

ونقتتل عمتتومی، ونقل خصوصی و افزايش کتتاربرد حملمحيطی، کاهش استفاده از حملهاي زيستانرژي، کاهش آلودگی
 هوشمند شدر زيرا. دهد افزايش را شهري محيط کيفيت دتواناشاره کرد که می غيره حداکثر دسترسی به خدمات شهري و

هاي فشرده و ايجاد محالت پياده متتدار تأکيتتد بستتياري مختلط، استفاده از ساختمان  هايکاربري  مانند  مسائلی  بر  شهري
طور هاي الكترونيكتتی در شتتهر بتته(. شهر هوشمند، افزايش کيفيت زندگی را با توسعه دستتتگاهFrumkin, 2008: 4دارد )
 چشتتمهکنتتد )پايدار را به همراه حكومت مشارکتی در مديريت شهري مطرح می  زمان مدنظر قرارداده و مباحث توسعههم

 (.2:  1395 فرد،  چاهی
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 3                                                           شهرها یري پذ ستيبررسی اثرات شهر هوشمند بر ز /نژاد و منصوری اطمینانحاتمی

 اهمیت و ضرورت

هاي ناشی از روندهاي شهرنشينی و مصرف منابع ضرورت توجه به شهر هوشمند و توسعه آن ريشه در مشكالت و چالش
يافته استتت و بستتياري از شتتهرها بتته شهرنشينی با ستترعت گستتترش در شهرهاي معاصر دارد. پس از انقالب صنعتی که 

گرانه متنوعی بتتراي مهتتار مشتتكالت و بهبتتود   هاي اصالحاند، روش شدههايی آلوده و نامناسب براي زيست تبديلمحيط
باالي شتتهري شتتدن جهتتان و هاي شهري براي سكونت شهروندان بكار گرفته شدند. باوجوداين به دليتتل ستترعتمحيط
جامانده از گذشته و نوظهتتور، شهرنشتتينی در جهتتان بتتا هاي ملی و محلی براي رويارويی با مشكالت بهوديت دولتمحد

شهرنشتتينی   هاي جديد براي توسعه شهرها را ضتتروري ستتاخته استتت.معضالت گوناگونی مواجه شد که استفاده از روش 
مند کمک کرد. اول سرعت شهري شدن جهان، معاصر باوجود مسائل مختلف حداقل از سه جهت به ظهور شهرهاي هوش

محيطی در شتتهرها و هاي زيستتتدوم اهميت اقتصاد شهري در اقتصادهاي ملی و جهتتانی و ستتوم شتتدت توليتتد آالينتتده
اي کتته هتتر هفتتته، گونتتهضرورت پايدارسازي شهرها. روند شهرنشينی سريع در مقياس جهتتانی در حتتال وقتتوع استتت. به

هاي اقتصتتادي کنند. شهرهايی که فرصتتتوستايی به سمت مناطق شهري جهان مهاجرت میميليون نفر از مناطق ريک
در منتتاطق شتتهري  ميليتتارد نفتتري جهتتان، 7از جمعيت  نفر ميليارد 4ها دارند. درواقع، اکنون نزديک به بيشتري براي آن

هتتا در نفر افزايش يابد کتته اکثتتر آن  ميليارد  6جمعيت شهري به    2050رود که تا سال  عالوه انتظار میکنند. بهزندگی می
توسعه، زندگی خواهند کرد. روند جهانی شهرنشينی و رشد جمعيت که فشار زيادي بر شتتهرهاي جهتتان کشورهاي درحال

و پايدار   هاي هوشمندحلدهند، بر راهسازد، احتمااًل متوقف نخواهد شد. همچنان که شهرها به رشد خود ادامه میوارد می
هاي اقتصادي هستند در سراسر د نيز تمرکز خواهند کرد. شهرها که مقصد مهاجران روستايی و کانون فعاليتدر درون خو

تتترين شتتهرهاي شتتهر از بزرگ  600،  2025هايی براي اقتصاد جهانی هستند و تا ستتال  شدن به گرهجهان در حال تبديل
تتترين از بزرگ شتتهر 30، 2020تتتا  2010ر از ستتال طتتودرصد از توليد ناخالص جهان خواهند بود. همين 60جهان، عامل 

ترتيب، شهرها نقشی حياتی در گذار ايندرصد از توليد ناخالص جهان خواهند بود. به  20تنهايی عامالن  شهرهاي جهان به
ت دهتتد. رشتتد اهميتت رخ می ،نيستتت ها که محدود به اروپاکنند که در بسياري از مكانبه اقتصاد مبتنی بر دانش بازي می

منظور کند. بتتههايی را ايجاد میها و فرصتزمان چالشمحيطی شهرهاي جهان، همجمعيتی، اقتصادي، اجتماعی و زيست
هتتاي هوشتتمندانه و حلتبديل کردن اهميت رو به رشد شهرهاي جهان به نيرويی مثبت براي توسعه زندگی پايدار، به راه

عنوان واکنشی طبيعی به روند شهرنشينی، اهميت اقتصادي شهرها و به مفهوم شهر هوشمند نوآورانه براي شهر نياز است.
 (.Mortensen and et al, 2012: 4-5يافته است )تقاضاي فزاينده براي زندگی پايدار، تكامل

می باشد. براي رستتيدن بتته اهتتف  شناسايی اثرات هوشمند سازي بر زيست پذيري شهرها  پژوهشبنابراين هدف اصلی اين  
 پاسخ داده شود. گذارد؟ هوشمند سازي شهر چه اثراتی بر زيست پذيري شهرها می ايست به اين سوال که:ب تحقيق  

 

  مبانی نظری
 پذير زيست شهر و پذيری زيست تعاريف

 1981 ستتال در اپليارد دانلد توسط پذير زيست هايخيابان عنوان تحت پذيري زيست مفهوم اولين نمود عنوان بتوان شايد

کنتتد  تجربتته شتتهر در واقعی شخص عنوان يکبه را خود فرد که است معنی بدان پذيري زيست ديگر، نظري در .شد ارائه
(Caselati, 1997.) کيفيتتت استتت؛ شتتدهگرفته نظر در زندگی کيفيت معادل پذيري زيست معناي موجود تعاريف بيشتر در 

 ونقل، ارتباطات،)حمل هازيرساخت به دسترسی براي هاآن توانايی با شودمی شهر تجربه يک توسط شهروندان که زندگی

  است. خوردهگره هاو پارک سبز فضاي و مؤثر اشتغال قيمت،ارزان پاک، مسكن هواي غذا، فاضالب(، و آب
 نيازهاي براي برآوردن گيريتصميم در آن شهر ساکنان ميزان مشارکت و نحوه با شهر يک پذيري همچنين ميزان زيست

 ارزش  آن بتتراي تتتوانمی است کتته زندگی کيفيت توانايی تقويت از عبارت پايداري ايزمينه در چنين شود.می تعيين خود

 استتت؛ شتتهر مطتترح آينتتده و گذشته بين اتصال عنوانبه پذير زيست شهر( Timmer & Seymoar, 2005: 2)شد  قائل

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 13

https://jvfc.ir/article-1-27-fa.html


 1400(، تابستان  6، شماره دوم، پیاپی )دومفصلنامه چشم انداز شهرهای آينده، دوره                                                         4

 شتتهري همچنتتين کنتتد.محافظتتت می ساختارها( ها،ها، ساختمان)محوطه تاريخ هاينشان از که است شهري پذير زيست

 مبتتارزه شتتود، دارينگاه آيندگان براي نخوردهدست صورتبه بايد که آنچه و طبيعی منابع دادن هدر هرگونه که عليه است

 کالبدي عناصر هم و اجتماعی هم عناصر پذير زيست شهر در هست. پايدار نيز شهر يک پذير شهر زيست بنابراين کند.می

کتته  استتت شهري پذير شهر زيست نمايند. مساعیتشريک آن عضو افراد تکتک و و سالمت همستان پيشرفت براي بايد
 فرآيندي عنوانبه پذير بايد زيست شهر است. همستان کليت هايو کانون زندگی اجتماعی مراکز مشترک فضاهاي آن در

 دوچرختته در و پياده مسيرهاي که جايی گردد. بازسازي يا شدهساخته-دورتر  هايسكونتگاهتا  مرکزي مناطق از -متمادي

 (.Salzano, 1997پيوندند )می به يكديگر در همستان، وزندگی اجتماعی کيفيت واجد هايمكان همه
 و کودکتتان بتتراي باارزش، ايمتتن جذاب، بايد شهر است که معنی بدان اين .است مردم همه براي شهري پذير زيست شهر
 زنتتدگی اطتتراف منتتاطق و حومتته و ستتپس در کننتتدمی کسب درآمد آنجا در که کسانی فقط براينه سالمندان باشد؛ براي

 بازي بتوان آن که در جايی است. مهم بسيار سالمندان و براي کودکان سبز فضاي نواحی واجد به آسان دسترسی .کنندمی

 (.Hahlweg, 1997) است همه براي شهري پذير زيست شهر .نمود يكديگر گفتگو با و مالقات را ديگران کرد،
 

 پذير  زيست شهر معیارهای و اصول

 سعی پژوهش اين در اند کهنموده بيان پذير شهر زيست براي را و معيارهايی اصول متفاوت متونی در مختلف انديشمندان

 شوند: مطرح بحث، هر اصلی مفاهيم و زمانی اساس تقدم بر است شده
 

 آل ايده خیابان منشور

 ,Appleyard)گرديتتد  منتشتتر 1981 سال به پذير زيست هاينام خيابان تحت شهر در پذيري زيست پيرامون بحث اولين

1981). 
 

 پیاده حرکت اهمیت و ترافیک

 قتتانون 10 پتتذير، زيستتت معيارهاي شهر تدوين جهت در .دارد اهميت ناخوشايند نتايج ايجادکننده عنوانبه ترافيک مسئله

 پياده و ونقلحمل ترجيح مختلط، و کاربري ونقل متعادلحمل مردم، قشرهاي کليه نيازهاي نظر گرفتن شامل در ترافيكی

 اندشتتدهمعرفی محيطی خوشايندتر به رسيدن اتومبيل، براي پارک شديد هايمحدوديت اعمال آن و انواع ساير به دوچرخه

(Lennard & Lennard, 1987: 9). 
 

 باهمستان

 قرارداده شهري هايباهمستان بر را تأکيد 2000 سال خود به تحقيق در پذير، زيست هايباهمستان براي شرکايی سازمان

 .دهدمی ارائه پذيري زيست به نيل راستاي پايه در اين بر را و اصولی است
 

 زنده موجود عنوانبه پذير زيست شهر

 دوساالنه کنفرانس در .دارد وجود زنده موجود عنوان يکبه شهر به عنوان نگاه تحت پذير زيست شهر به نيز ديگر نگرشی

 شتتهر از درک گستتترش  منظوربتته 1985 ستتال شتتهرها مستتئوالن و دانشگاهيان، متخصصان ساختن شهرها، پذير زيست

 گذارند.می اثر ساکنان زندگی کيفيت بر شهري هايچگونه سياست اينكه و زنده يک موجود عنوانبه
 

 زمین کاربری بندی و منطقه

 شتتهرهاي در کتتاربري زمتتين و بنتتدي منطقه به ضوابط مربوط در اصالح پذير زيست شهر به دستيابی براي ديگر رويكرد

 و اصتتالح بتتراي و ذکتتر اصتتل آن ده در شده کهمطرح (2008دانلدل اليوت ) توسط اين رويكرد شده است.ديده آمريكايی
 باشند:می شرح اين به بندي ارتقاء منطقه
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مناستتب،  باقيمتتت سازيکمتر(، مسكن هايمنطقه مختلط )تعداد هايکاربري کمتر(، کاربري تر )تعدادمنعطف هايکاربري
 توسعه براي پويا ضوابط ها،ناهمگونی با کردن نورپردازي(، زندگی منظرسازي، )پارکينگ، نواحی براي کامل استانداردهاي

 شتتبكه بهتر سازماندهی ها،طرح نهايی تصويب غيرسياسی کردن وسيع شهري، وسازهايساخت براي مذاکره وساز،ساخت

 (.Elliott, 2008, 137-203)قوانين(  بينی انعطاف)پيش شدهبنديزمان صورتبه )اطالعات(، نگهداري
 

 شهر هوشمند

 مبحتتث فضتتاي 1990 و 1980 دهتته از اينترنت و کامپيوتر ظهور با که بود ناشناخته موضوعی 1980 تا هوشمند شهر ايده

 ادبيتتات اي درگستتترده بستتيار طوربتته هنتتوز "هوشمند شهر " (. اصطالح37: 1390 ويسی،)يافت  ايويژه اهميت مجازي

شهر است.  و پژوهش مطالعه حال آن در مختلف هايجنبه شناسايی هم هنوز و نشدهاستفاده شهري ريزيبرنامه و مديريت
هاي دگرگتتون کتتردن شتتيوه هوشمند، شهري است بر اساس فناوري اطالعات و ارتباطات از راه دور که سعی دارد ضتتمن

توستتعه و نوستتازي جوامتتع بتتراي ترقتتی  يزي، طراحی،رها، پاسخگوي نيازهاي شهروندان از طريق برنامهزيستی و فعاليت
ها و مزاياي توسعه، افزايش يكپارچگی اکولتتوژيكی دادن حس مكانی، حفظ منابع طبيعی و فرهنگی، توزيع عادالنه هزينه

مسكن بتته ونقل، اشتغال و طريق توسعه امور مربوط به حمل هاي کوتاه و بلندمدت و نيز افزايش کيفيت زندگی ازدر دوره
   (.1388)زياري و همكاران،   نحو مطلوب باشد

 شهر توانمی عامل دو اين گرفتن نظر در با داشت، توجه عملكرد و اهداف کليدي عامل دو به بايد هوشمند شهر تعريف در

 ارتباطتتات و اطالعاتفناوري،  مانند بسياري هوشمند عوامل از که استراتژيک نمود شهري تعريف صورتبدين را هوشمند

 رفاه متضمن زمانهم کند، را تقويت شهري خدمات عملكرد و داده افزايش زيستبا محيط را شهر سازگاري تا بردمی بهره

 (.44:  1394باشد )شفيعی،   خود شهروندان براي سالمتی و
 

 شهر هوشمند هایويژگی هاشاخص

 است موجود باشد. مهم خدمات بين هماهنگی و مديريت کارآمد با به کمک قادر تا دارد ابزارهايی به نياز هوشمند شهر يک

 بتتا دهتتد اطالعتتاتمی اجازه که شهر محلی دانش دولت يپايه بر شهري مديريت براي هاحلسازي راهپياده و طراحی که

)سسيليو همكتتاران،  باشد کند،پيدا  ارتقاء شهر داخل در زندگی ترتيب کيفيت بدين و اشتراک گذاشته شود به ثالثی خدمات
 طريتتق از کتته شوندمی متصور وسيع مقياسی در وسايل ادوات از کهكشانی به نوان اغلب (. شهرهاي هوشمند417: 2018

شتتكل  گيريتصتتميم ازنظتتر جريتتان افتتراد، حرکتتات مورد در را مداومی که اطالعات اندارتباط در باهم متعددي هايشبكه
و  ادغتتام بتته قتتادر کتته باشند اطالعاتی داراي کارکردهاي که هوشمندند شهرهايی دهند،ارائه می و اجتماعی شهر فيزيكی

 همكاران، و )باتتی باشند شهرها در زندگی کيفيت و پايداري عدالت، بهبود کارايی، هايراه اهداف، بعضی با هاترکيب داده

2012  :482.) 
 هايداده حقيقی بربيايد. و گوناگون متنوع، هايداده از بزرگی حجم از پس بايد هوشمند شهر هايحلراه تمامی طورکلیبه

 هايداده مشكالت بيشتر بلكه نيستند، شهر در اصلی اطالعات منبع حرکت،بی يا ايستا هايداده مشخص به نوان يا آشكار

در  هاانسان تحرک و خودروها ايیمانند جابج واقعی زمان هايداده به که مربوط است هوشمند شهر پلتفرم با مرتبط بزرگ
 از به استفاده قادر بايد هوشمند شهر معماري کهطوريبه است. اشياء اينترنت و بهداشتی هايمراقبت انرژي، مصرف شهر،

 جهتتت هتتاآن وتحليلتجزيتته و بتترداريبهره بتتراي مختلف هايسرعت در دامنه، از چندين وسيع هايیداده از مقدار زيادي

 پيشتتنهادها و و ارائتته زودهنگتتام هشتتدار بتتراي بينی، تشخيص ناهنجتتاريپيش اي،دامنه چند اطالعات محاسبه يكپارچه

 (.16:  2017 همكاران، و )بادي باشد شهري مسئوالن و به کاربران هايیتوصيه
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 روش تحقیق

شده و با توجتته بتته اطالعتتات ميدانی استفادهاي و مطالعات  براي تحليل اطالعات مستخرج، از بررسی اسنادي و کتابخانه
تحليتتل  از روش  استتتفاده بتتا ستتپس و پتتژوهش رويكردهتتاي و اهتتداف بتته  توجتته  بتتا  پتتژوهش  ايتتن  آمده ابتدا دردستبه

وسيله متتدل شهري امتيازدهی شده و به  هوشمند  رشد  هايشاخص  براي  9نواحی منطقه    نخست  (،A.H.Pمراتبی )سلسله
 نتايج  و  آمدهدستبه  معيارهاي  بر اساس   ادامه  است و در  شده  بنديمعياره تاپسيس و تحليل عاملی رتبهگيري چند  تصميم

 طريتتق ايتتن از تتتا شتتده استتتارائه شهر زيست پذير بر تأکيد با هوشمند، شهر تحقق براي راهكارهايی ارائه شده،استخراج
 ايتتن در کتته دارد آن اصالح يا و شهري جديد ساختارهاي ايجاد به نياز شهر، پيچيده مشكالت از رهايی که شود مشخص

 است. شدهمطرح شهرها امروزه مسائل از بسياري حل جهت راهكاري عنوانبه هوشمند شهر خصوص
 

 محدوده مورد مطالعه

ملتتک آبتتاد و با وکيلنفر از سمتت شمتال به بولتتتوار    329562بر  هكتار و جمعيت بالغ  3275با وسعتی بيش از    9منطقه  
راهی طرقبتته و شتتانديز جوار با کوه بينالود و از شترق به ميدان جهاد و کوه سنگی و از غتترب بتته ستتهآباد و از جنوب هم

تر به مردم تأسيس و بتا توجتته منظور ارائه خدمتات سريعبه 22/11/1370گردد. شهرداري اين منطقه در تاريخ منتهی می
هتتاي گردشتتگري و عنوان يكتتی از قطتتبآباد، اراضی ذکريا بتتههاي بينالود و پارک وکيلجود کوهبه آمتايش سرزمينی، و

گيري محالت در اين ذکر است با عنايتت به شكلشود. شايانتفريحی براي مردم و زائران حضرت رضا )ع( محسوب می
دانشگاه و داراي تحصيتالت عاليتته تشتتكيل منطقته در دو دهه اخير اکثر جمعيت ساکتن را قشر جوان و اساتيد حتوزه و  

معلم شتتهيد معلم شهيد خورشيدي و تربيتتتدهد و همچنين باوجود دانشگاه فردوسی و مراکزي همچتون مرکز تربيتمی
بهشتی و آموزشكده شهيد منتظري و همچنين مراکز آموزشی غيرانتفاعی همچون متتترکز آمتتتوزش ستتازمان هميتتتاري 

 باشد.هاي آموزش عالی در شهر مشهد الرضا )ع( مطرح میعنوان يكی از قطبوي و غيره بههاي خراسان رضتشهرداري
 

 های تحقیقيافته

هاي توصتتيفی پرسشتتنامه در هاي توصيفی و تحليلی است. در ابتدا به تبيين ويژگیهاي تحقيق شامل دودسته يافتهيافته
هاي شتتهر هوشتتمند بتتا استتتفاده از سپس با توجه به شاخصشود و  شهرداري مشهد پرداخته می  9گانه منطقه  نواحی سه

هاي بنتتدي شتتاخصشود و در گام بعدي اقدام به تشريح، بررسی و اولويتتتها مبادرت میتحليل عاملی به بررسی شاخص
گيتتري از شود و همچنتتين بتتا استتتفاده از روش تاپستتيس و بهرهمراتبی میشهر هوشمند با استفاده از روش تحليل سلسله

شهرداري مشهد نسبت به ساير نتتواحی   9يک از نواحی منطقه  مشخص خواهد شد که کدام  AHP-Topsisوش ترکيبی  ر
 شهر زيست پذير پرداخته خواهد شد. بر تأکيد باهوشمندتر است و درنهايت به ارائه راهكارهايی  

 

 تحلیل عاملی

حجم نمونه جهت تحليل عاملی اطمينان حاصل شتتود. پيش از اقدام به استفاده از روش تحليل عاملی بايد از کافی بودن  
هتتاي بررستتی بندي عناصر با تكنيک تحليل عاملی است. يكی از روش در صحت خوشه  ياکنندهنييحجم نمونه عامل تع

کفايت نمونه جهت تحليل عاملی محاسبه شاخص کفايت نمونه است. شاخص کفايت نمونه توسط کايزر، متتاير و اولكتتين 
 دهند.نمايش می KMOست و براي همين آن را با نماد نوآوري شده ا

دهد آيتتا ويژه تحليل عاملی اکتشافی است و نشان می  KMOاختصار  يا به  Kaiser-Mayer-Olkinکفايت نمونه    شاخص
تتتر باشتتد؛ برختتی بزرگ  0.5بايتتد از    KMOها براي انجام محاسبات تحليل عاملی اکتشافی کافی است يا خير. مقدار  داده

ی است بيشتر باشد بسيار عال 0.9از  KMOتر باشد. در برخی متون آمده اگر مقدار بزرگ  0.9بايد از    KMOمعتقدند مقدار  
( 1باشتتد )جتتدول    0.7قبول نيست. برخی ديگر نيز معتقدنتتد مقتتدار ايتتن آمتتاره بتتيش از  تر باشد قابلکوچک  0.5و اگر از  

ختترج داد   بهباشد بايد دقت زيادي    0.69و    0.5هاي موجود براي تحليل عامل بسيار مناسب است. چنانچه بين  همبستگی
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در اين قسمت نتايج براساس دست آوردها مطرح شوند. يافته ها ناسب نيست.باشد براي تحليل عاملی م 0.5و اگر کمتر از 
يافته هاي تحقيق شامل نتايج کمی و کيفی بدست آمده از انجتام پتژوهش بايد مشخص و بدور از هر گونه ابهام مطرح شوند.  

 است. 
 

 Kaiser-Mayer-Olkin  شاخص کفايت نمونه. 1جدول 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.760 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 307.074 

df 90 

Sig. .000 
 

 (2)قبول استتت. همچنتتين در جتتدول  توان گفت که قابلباشد، میمی  0.7باالي    (1)در جدول    kmoکه شاخص  ازآنجايی
 ترين نتايج تحليل عاملی است، نشان داده شده است.ماتريس عوامل استخراج شده که يكی از مهم

 

 ماتريس عوامل استخراج شده .  2جدول 

 
Component 

1 2 3 
 0.076 - 0.302 0.896 پويايی هوشمند

 0.012 0.978 0.015 هوشمند مردم 
 0.465 0.034 0.707 زندگی هوشمند
 0.966 -0.002 0.507 محيط هوشمند
 0.073 -0.354 0.841 حكمرانی هوشمند 

 

 (AHP)مراتبی تحلیل سلسله
 ستتطحی  سه  مراتبسلسله  يک  نمودار  اين  در  .شودمی  مشخص  موضوع  اين  به  مربوط  مراتبیسلسله  ساختار  قدم  اولين  در

تتترين مراتبی مهمتبديل موضوع يا مسئله موردبررسی به يک ستتاختار سلستتله  .معيار و زيرمعيارها وجود دارد  هدف،  شامل
وتحليل مستتائل مشتتكل و پيچيتتده، شود. زيرا در اين قسمت با تجزيهمراتبی محسوب میقسمت در فرآيند تحليل سلسله
کنتتد. ه با ذهن و طبيعت انستتان مطابقتتت داشتتته باشتتد تبتتديل میها را به شكلی ساده کفرآيند تحليل سلسله مرتبی آن

صتتورت مراتبی مستتائل پيچيتتده را از طريتتق تجزيتته آن بتته عناصتتر جزئتتی کتته بهديگر، فرآيند تحليتتل سلستتلهعبارتبه
مراتبی مشخص استتت بتته شتتكل ترين سطح سلسلهمراتبی به هم مرتبط بوده و ارتباط هدف اصلی مسئله با پايينسلسله

 آورد.تري درمیادهس
 

 تعیین ضريب اهمیت معیارها و زير معیارها 

بتتراي هتتدف  مثالعنوانبه. شوندیمها باهم مقايسه آن دودوبهها، معيارها و زير معيارها  براي تعيين ضريب اهميت مؤلفه

 "و    "  پويايی هوشتتمند  "  مقايسه  باشد، درمشهد می  شهرداري  9اين مسئله که سنجش هوشمند سازي در نواحی منطقه  

باهتتدف   ارتبتتاط  بيشتتتري در  اهميت  از"  معيار پويايی هوشمند  "  کهدرصورتی  به هدف مسئله  توجه  با  "  شهروند هوشمند

 9 تا 1 طيف گرفتن  نظر در  با آن  اهميت  ميزان  مربوطه قسمت در  است برخوردار  "شهروند هوشمند " با  مقايسه مسئله در
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 در  معيتتار پويتتايی هوشتتمند  بيشتر  خيلی  اهميت  معناي  به  9  عدد  و  کمتر  خيلی  اهميت  معناي  به  1  عدد  .شودمی  مشخص
 بيشتتتر، برابتتر، کمتر، کمتر، خيلی اهميت معناي به  9و    5،  3،  2،  1عدد    ترتيب  به  که  باشد،شهروند هوشمند می  با  مقايسه
تعيتتين   j  ،aijنستتبت بتته معيتتار    iکه بر اساس آن با توجه به هدف بررسی، شدت برتتتري شتتاخص    .باشدمی  بيشتر  خيلی
شتتوند و ايتتن ثبتتت می  n*nدو در يتتک متتاتريس  هاي دوبهشوند. مقايسهدو باهم مقايسه میشود. تمامی معيارها دوبهمی

شود. عناصر اين ماتريس همگی مثبت بوده  بتتا توجتته ناميده می  A=[aij]n*nماتريس مقايسه دودويی معيارها  ماتريس،  
 iنسبت به  jبا باشد اهميت عنصر  kبرابر  jنسبت به  iمراتبی اگر اهميت به اصل شروط معكوس در فرآيند تحليل سلسله

 خواهد بود. k/1برابر 
پتتس شهرداري مشهد  9تأثير هوشمند سازي با تأکيد بر زيست پذيري شهرها در منطقه  در مؤثر معيارهاي زير و  کلی ضريب اهميت معيارهاي

 Expert choiceافزار از محاسبه در نرم

 تتتأثير در متتؤثر هايشتتاخص بنتتدياولويت بتتراي انتختتابی معيارهاي زير و کلی با توجه به امتياز کارشناسان به معيارهاي
مشهد، پس از به دست آمتتدن امتيازهتتا ميتتانگين   شهرداري  9  منطقه  کيد بر زيست پذيري شهرها دربا تأ  هوشمند سازي

آمده بر استتاس دستشوند. امتياز معيارهاي بهشود و معيارها نسبت به هم امتيازدهی میافزار میامتياز کارشناسان وارد نرم
هاي متتوثر در هوشمندستتازي بندي شاخص، اولويت3باشد. همچنين جدول می(  2و   1  )نظرات کارشناسان به شرح شكل

 دهد.شهر مشهد را نشان می 9منطقه 
 

 
 های فضای شهری هوشمند . امتیاز شاخص 1شکل 
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 ها و معیارهای فضای شهری هوشمند . نمودار امتیاز شاخص 2شکل 

 های مؤثر در هوشمند سازی بندی شاخص . اولويت3جدول 
 اولويت  امتياز  شهرداري مشهد  9با تأکيد بر زيست پذيري شهرها در منطقه  هوشمند سازي تأثير در مؤثر هايشاخص  بندياولويت

 اول 0.337 پويايی هوشمند

 دوم 0.319 مردم هوشمند 

 سوم 0.193 زندگی هوشمند

 چهارم  0.092 محيط هوشمند

 پنجم  0.059 حكمرانی هوشمند 

  1 مجموع امتيازها 

 
 (AHPمراتبی )سلسلهتحلیل 

TOPSIS توسط بار اولين براي Hwang کتته معيارهاست اوزان اهميت تاپسيس، روش  موردنياز ذهنی داده تنها شد ارائه 
 کتتردن متتنظمروش  TOPSISزيربنايی روش  منطق است شده گيرندگانتصميم براي روش  اين جذابيت بجمو امر اين

 کتته استتت اين به آن مبناي و بوده منفی آل ايده و مثبت آل ايده  هايحلراه  تعريف  آل  ايده  حلراه  به  تشابه  ترجيحات با
 در  که  است  فرضی  حلیراه  منفی،  و  مثبت  آل  ايده  حلراه  باشد  داشته  آل  ايده  حلراه  تا  را  فاصله  ترينمنتخب کوتاه  گزينه
 طور خالصتتهبه  باشد.  داده  پايگاه  در  مينيمم  و  ماکزيمم  شاخص  هايارزش   مشابه  ترتيب  به  شاخص،  هايتمامی ارزش   آن
 هتتايارزش   بتتدترين  شامل  منفی  آل  ايده  حلراه  و  معيارها  دسترس   در  هايارزش   بهترين  از  ترکيبی  آل مثبت  ايده  حلراه

 معيارها است. دسترس قابل
 

 تشکیل ماتريس اولیه

بر زيست پذيري شتتهرها در  ديبا تأک يزيرمعيارهاي مؤثر در هوشمند ساز  يبندتيدر تحليل تاپسيس اولين گام براي اولو
 .باشدی( م4شهرداري مشهد ايجاد ماتريس اوليه از زيرمعيارها )جدول  9نواحی منطقه 
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 . تشکیل ماتريس اولیه 4جدول 

 
 ماتريس اوليه 

 هوشمند حكمرانی  محيط هوشمند زندگی هوشمند مردم هوشمند  پويايی هوشمند

 0.841 0.966 0.707 0.978 0.896 1ناحيه 

 0.781 0.956 0.889 0.866 0.895 2ناحيه 

 0.784 0.883 0.587 0.929 0.905 3ناحيه 

 

 رفع اختالف مقیاس معیارها

متفاوتی هستند. در اين صورت بايد نسبت به رفع اختالف مقياس   يريگاندازه  يهااس يمورداستفاده داراي مق  يهاشاخص
ها مختلفی بتتراي رفتتع اختتتالف مقيتتاس شتتاخص يهاروش  دست،نيو مطالعاتی ازا  يهاليها اقدام گردد. در تحلشاخص

. روش مرستتوم بتتراي از بتتين بتتردن تفتتاوت مقيتتاس باشدیوجود دارد.که هرکدام داراي نقاط قوت و ضعف خاص خود م
 ( است.5مورداستفاده )جدول  يهاها، نرمال کردن و استاندارد کردن مقادير شاخصاخصش
 

 . تشکیل ماتريس مجذور شده 5جدول 

 
 ماتريس مجذور شده 

 حكمرانی هوشمند  محيط هوشمند زندگی هوشمند مردم هوشمند  پويايی هوشمند

 0.707 0.933 0.500 0.956 0.803 1ناحيه 

 0.610 0.914 0.790 0.750 0.801 2ناحيه 

 0.615 0.780 0.345 0.863 0.819 3ناحيه 

 

 (.6شود )جدول آمده هر ستون جذر گرفته میدستمجموع هر ستون را به دست آورده و سپس از جمع به
 

 های اراده شده . مجموع ستون 6جدول 
 ها شده و جذر آنهاي ارائه مجموع ستون 

پويايی  
 هوشمند

مردم  
 هوشمند

زندگی 
 هوشمند

محيط  
 هوشمند

حكمرانی 
 هوشمند

Sum 4.61 3.99 3.81 4.14 3.87 

sqrt 2.15 1.99 1.95 2.03 1.97 
 

ستون جديتتد بتته دستتت  4آمده مربوط به همان شاخص تقسيم کرده تا دستسپس مقادير اصلی هر شاخص را در جذر به
 باشند که فاقد مقياس هستند.( می7هاي اصلی )جدول شده شاخصهاي نرمال آمده دادهدستآيد. اين مقادير به

 

 . ماتريس نرمال شده 7جدول 

 
 ماتريس نرمال شده 

 حكمرانی هوشمند  محيط هوشمند زندگی هوشمند مردم هوشمند  پويايی هوشمند

 0.359 0.460 0.256 0.481 0.373 1ناحيه 

 0.310 0.450 0.405 0.377 0.373 2ناحيه 

 0.312 0.384 0.177 0.434 0.381 3ناحيه 
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آمده بايتتد در ماتريستتی کتته دستتتهتتاي بهو نظرات کارشناستتان، وزن  AHPها توسط روش  پس از محاسبه وزن شاخص
هاي ايتتن متتاتريس ( به دست آيد. شاخص8اند ضرب شود تا ماتريس جديدي )جدول مقادير آن رفع اختالف مقياس شده

 رسد.ها به حداقل میباشند که از اين طريق تفاوت بين شاخصهم فاقد مقياس بوده و هم داراي وزن می
 

 . ماتريس نرمال شده وزنی معیارها 8جدول 

 
 ماتريس نرمال شده وزنی معيارها 

 حكمرانی هوشمند  محيط هوشمند زندگی هوشمند مردم هوشمند  پويايی هوشمند

 0.021 0.042 0.049 0.153 0.126 1ناحيه 

 0.018 0.041 0.078 0.120 0.126 2ناحيه 

 0.018 0.035 0.034 0.138 0.128 3ناحيه 

 

 حل ايده آل و غیره ايده آلشناسايی راه

ها يتتا معيارهتتا از طريتتق نرمتتال شتتده وزنتتی )يعنتتی ( براي هريک از شاخصD( و غيره ايده آل )Cهاي ايده آل )حلراه
ايتتده آل  يهانهيها گزنی مثبت يا منفی بودن آنعها يماتريس بر اساس نوع شاخص  ني. در اديآی( به دست مVماتريس  

ها در قالتتب مثال اگر مقادير نرمال شده وزنی شاخصعنوان. بهديآیم( به دست  نيترتي)برترين( و غيره ايده آل )کم اولو
حل عنوان برترين راهمقدار هر شاخص به  نيترها مثبت باشند، بزرگکليه شاخص  کهیشده باشد. درصورتارائه  Vماتريس  
موردنظر، معيار منفی  يهادر بين شاخص کهی. درصورتشودمی انتخاب حلراه نيترتيعنوان کم اولوآن به  نيترو کوچک

 مقتتادير.  گيتتردصتتورت عكتتس انجتتام متتیبه  ترتيتت اهمهتتاي برتتتر و کمحلوجود داشته باشند در اين صورت انتخاب راه
 .باشدمی( 9 )جدول شرح به آل ايده غيره و آل ايده  هايحلراه
 

 هاشده و جذر آن های ارائه . مجموع ستون 9جدول 
 هاشده و جذر آنهای ارائهمجموع ستون

 حكمرانی هوشمند  محيط هوشمند زندگی هوشمند مردم هوشمند  پويايی هوشمند 

Sum 0.723 0.64 0.376 0.187 0.116 

Minimum 0.075 0.082 0.034 0.011 0.017 

Maximum 0.141 0.153 0.079 0.042 0.023 

 

 حل ايده آل و غیره ايده آلمحاسبه نزديکی نسبی تا راه

 استفاده کرد: (1) رابطهاز  توانیحل ايده آل مبراي محاسبه نزديكی نسبی تا راه
          E= D/ (D+C)                      (.           1رابطه )

که مقدار آن همواره بتتين صتتفر و يتتک در نوستتان   دهدیحل ايده آل را نشان مميزان نزديكی نسبی مراکز تا راه  E  آماره
. باشتتدیباشد مرکز يا واحد موردنظر داراي برتري بيشتري نسبت به ساير متتوارد م  ترکياست. هرچه مقدار آن به يک نزد

بتته دستتت آيتتد  Eتتتا مقتتدار  شدهميبر آن تقس  Dباهم جمع شده و سپس ستون    Dو    C  يهاونابتدا ست  Eبراي محاسبه  
 (.10)جدول  

 

 . فاصله معیارها با راه ايده آل و غیره ايده آل 10جدول 

 زير معيارها 
 فاصله معيارها با راه ايده آل و غير ايده آل

 C + D E Rank (Dحل غيره ايده آل )راه (Cحل ايده آل )راه

 1 0.863 0.2441 0.2108 0.0332 1ناحيه 

 2 0.773 0.2255 0.1744 0.0510 2ناحيه 

 3 0.592 0.2301 0.1363 0.0938 3ناحيه 
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 و پیشنهاد گیرینتیجه

ها بتته دنبتتال ها و سياستتتريزياي شده استتت و برنامتتههاي اخير به شهرهاي هوشمند و توسعه پايدار توجه ويژهدر دهه
 –سازي، تحوالت فناوري و توسعه اقتصتتادي  هايی از قبيل اختالف اقتصادي، اجتماعی، جهانیپذيري و حل چالشرقابت

هاي خالق براي گسترش زنتتدگی، باشند. هدف از تحقق شهر هوشمند نيز توسعه و بررسی روش محور میاجتماعی دانش
رسانی و دسترسی آزاد به اطالعات هاي هوشمند، اطالعمنظور ايجاد شبكهها بههاي موفق و مديريت فرصتانتقال تجربه

هتتاي متمرکتتز بتتر دانتتش )دانتتش هتتا، فعاليتمينی استتت بتتا ويژگیباشد. شهر هوشمند سرزبراي تمام فعاالن و غيره می
هاي شود. زيرساختروز میهاي روزمره که با استفاده از دانش کاربرد آن بههاي اجتماعی در فعاليتيافته(، مشارکتتوسعه

منظور يی ذاتتتی بتتهمحتتور و مبتنتتی بتتر خالقيتتت، توانتتايافته فضاهاي ديجيتالی و ابزارهاي مديريتی دانشارتباطی توسعه
 در هوشتتمند ستتازي فرآينتتد اجراي در شوند.کارگيري خالقيت و مديريت در مورد مسائلی که براي اولين بار مطرح میبه

 اساستتی ابزار يک عنوانبه هرچند نوين هايفناوري از استفاده قرارداد، مدنظر را مهمی نكات بايد توسعهدرحال کشورهاي

 در لتتذا،. استتت ستتازيبومی تحول، نيازمند که وارداتی است ايپديده اما گيردمی قرار ردمطالعهمو اتوماسيون اين ساخت در
 و کتترد دوري حتتداکثري نگتتاه از جامعتته، يتتک اجتماعی اقتصادي، فرهنگی، شرايط به توجه با بايد هاسيستم اين طراحی
 قتترار بنتتدياولويت مورد شهروندان درخواست به توجه با نيازها اين کرد، تعديل هوشمند سازي طريق از را اساسی نيازهاي
آمده، اطالعتتات حتتاکی از دستبا توجه به نتايج به شد.  خواهد تصميم سازي شهري برنامه ريزان طريق از و گرفت خواهد

شهرداري مشهد از ديدگاه کارشناستتان و   9عنوان هوشمندترين ناحيه منطقه  به  0.863باارزش امتياز    1آن است که ناحيه  
دوم و در جايگتتاه    0.773بندي ساير نواحی به اين شكل است که ناحيه دو باارزش امتياز  شده است و اولويتمردم انتخاب

آمده پيشنهادات زير بتتراي ارتقتتاي دستدر جايگاه سوم قرارگرفته است. با توجه به نتايج به  0.592باارزش امتياز    3ناحيه  
 گردد.هاي شهر هوشمند ارائه میشهر مشهد با توجه به شاخصشهرداري کالن 9سطح زيست پذيري نواحی منطقه 

 ستتعی بتتيندراين و شتتود گرفته نظر در پژوهش هايبخش ترينمهم از يكی وانعنبه تواندمی راهكارها و پيشنهادات ارائه

 کتتهازآنجايی .شتتود لحتتا  هتتامحتتدوديت گتترفتن نظتتر در بتتا پيشنهادات تريناجرايی مشكالت واکاوي از پس تا شودمی

 محتتدوده و کشتتور شتترايط بتتا منطبتتق شايد اما نمود ارائه هوشمند سازي درباره توانمی بسياري راهكارهاي و پيشنهادات

پيشنهادهاي زير براي ارتقتتا .است  گشته همراه اجرايی و پذيريتحقق جنبه با زير راهكارهاي سواين از نباشد، موردمطالعه
 شده است.هاي شهر هوشمند ارائهشهر مشهد با توجه به شاخصکالن 9سطح زيست پذيري منطقه 

 شهرداري مشهد 9افزايش سرانه آموزشی عمومی در نواحی منطقه  −
ها و تجهيزات آموزشی گسترش استفاده از فرهنگ امتتوال عمتتومی فضتتاهاي ورزشتتی و باال بردن کيفيت ساختمان −

 تفريحی
 هاي دولتیافزايش فروشگاه −
 ساماندهی بازارهاي محلی −
 هاي نواستفاده از انرژي −
 سازي در زمينه کاهش مصرف کاالهافرهنگ −
 زايیخصوصی و عمومی جهت اشتغالهاي  گذاري در بخشسرمايه −
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