
Geographical Studies of Coastal Areas Journal Year 3, Vol 2, Serial 9, Summer 2022.  1-25  

 

SCAJ https://hgscaj.guilan.ac.ir 

Research Paper 
 
 

Measuring and Evaluating the Level of Urban Creativity Based on the 

Iranian-Islamic Components in Dezful City 
1 

 
Masoud Safāiepour1

2 , Nāzanin Hājipour 2*  
 

 
1. Professor, Department of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. 

2. PhD Student of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. 
   

 
 
 

 

Abstract  

 

Keywords: Urban Creativity, Islamic City, Iranian-Islamic Indicators, Dezful City.  

 

 

Highlight  
- Dezful city is a treasure of capabilities from the point of view of geographical, cultural, historical, architectural and human 

indicators. It is necessary to develop the key components of urban creativity, including the creative class, design and 

architecture, in its nascent areas.  

- In case of proper planning to identify, localize and promote the criteria and indicators of urban creativity, the necessary 

conditions for realizing a creative city can be achieved based on the spatial indicators derived from Iranian Islamic culture. 

 

 

Extended Abstract  
Introduction  
The Islamic Iranian city needs creative organizations, creative political culture, creative leadership, multi-level 

and public participation, and active social participation to promote creativity and benefit from the advantages of 

the creative city. In Iranian-Islamic culture, the city is a comprehensive concept. It consists of various cultural, 

social, economic, historical, and natural dimensions that result from the interaction among these factors and the 

set of their effects and outcomes, shaping its structure. The city of Dezful, as one of Iran's original and historic 

cities, has a unique identity. The most important factors shaping the city's identity are the Dez River, historic 

bridges, historic mosques, religious monuments, handicrafts, and Islamic features. Also, in Islamic cities, the 

emphasis on urban creativity and Iranian-Islamic components and characteristics is one of the most important 

goals of optimal and sustainable urban development.  
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From the perspective of cultural geography, Iranian cities with the benefit of worldview and Iranian Islamic 

culture have the necessary talent to achieve urban creativity. If the conditions are right, Iranian cities will 

be able to take effective steps to achieve a creative Iranian-Islamic city in competition with other cities in 

the world. Therefore, the main purpose of this study is to measure and evaluate the level of urban creativity 

based on the Iranian-Islamic components in the city of Dezful. It was applied research in terms of purpose 

and descriptive-analytical-comparative in terms of method and nature. The data collection method was the 

library (statistics and upstream documents) and survey (questionnaire), which were analyzed using the 

Mabak technique. The results showed that districts 1 and 2, with 0.323 and 0.030, respectively, have the 

highest rate of urban creativity, i.e., the conditions for the development of urban creativity and also the 

adoption of creative city conditions based on Iranian-Islamic components, and district 3.with -0/239 was in
 a deprived situation, i.e., the need to reform and improve the planning methods of the creative city based

 on Iranian-Islamic principles. 
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Methodology 
It was applied research in terms of purpose and descriptive-analytical-comparative in terms of method and nature. 

The data collection method was the library (statistics and upstream documents) and survey (questionnaire), which 

were analyzed using the Mabak technique. After studying the theoretical foundations and background of research 

related to the evaluation of urban creativity, the components were extracted in the form of dimensions of urban 

creativity with an emphasis on the Iranian-Islamic basis. Accordingly, the proposed criteria have been evaluated 

by local elites. Due to the uncertainty of the number of experts in the field under study, a purposeful sampling and 

questionnaire survey was performed among 35 people. Then, the collected data were evaluated using SPSS 

software. The Cronbach's alpha test was used to measure the reliability of the research instrument (α=0.847). Also, 

the face and content validity tests were used to test the validity. The status of urban creativity was assessed based 

on the Iranian-Islamic components of the regions, using a t-test. In the second stage, the data was entered into the 

Excel environment. The urban areas were measured and ranked in terms of urban creativity using the Mabak 

technique and its process. 
 

Results and discussion 
Using the MABAC technique, the distance matrix of the urban creativity index has been calculated based on 

Iranian-Islamic components in urban areas of Dezful. Distance analysis of options has shown that in terms of the 

creative class, region 2 (0.078) had the highest enjoyment in urban creativity, and region 3 (-0.042) had the least 

enjoyment in urban creativity. Regarding cultural and religious creativity, region 2 (0.105) had the most, and region 

3 (-0.125) had the least urban creativity. Regarding historical creativity, region 2 (0.098) had the most, and region 

1 (-0.082) had the least amount of urban creativity based on Iranian-Islamic components. Regarding ecological 

creativity, region 2 had the most with (0.042), and region 1 had the least with (-0.038) in urban creativity. 

Regarding economic creativity, region 3 has the highest, and region 2 (-0.041) had the lowest level of urban 

creativity. Regarding social creativity, region 2 has the highest, and region 1 has the lowest value in urban 

creativity. Regarding design and architecture creativity, region 2 has the highest urban creativity, and region 3 has 

the lowest urban creativity based on Iranian-Islamic components. And finally, about the distributing 

communication creativity in urban areas of Dezful; region 3 with 0.050 in the best and most enjoyable state and 

region 2 in the worst urban creativity is based on Iranian-Islamic components. 
 

Conclusion 
Finally, according to the results and based on the combination of indicators, it can be said that regions 2 and 1 

have the highest amount of urban creativity based on the Iranian-Islamic components, respectively. Region 3, with 

a value of -0.239, is deprived of urban creativity indicators and distribution conditions based on Iranian-Islamic 

components. Therefore, it can be said that comparative analysis and indicators of urban creativity indicators in the 

urban areas of Dezful are distributed unbalanced, and it is necessary to adopt operational and managerial solutions 

in each of the key indicators to prevent polarization of facilities. Facilities and services in urban areas should also 

be prohibited in terms of urban creativity based on Iranian-Islamic components.  
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 مقاله پژوهشی

 

 

 1اسالمی در شهر دزفول –های ایرانی سنجش و ارزیابی میزان خالقیت شهری برمبنای  مؤلفه
2 

 

 

 2*پور، نازنین حاجی1 پورمسعود صفایی

  شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. دانشگاه، ریزی شهریو برنامه استاد گروه جغرافیا .1

 . ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایراندانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه  .2

 

 

  هچکید

 احراز برای الزم اسههتعداد اسههیمی - ایرانی فرهنگ و بینیجهان از مندیبهره با ایرانی شهههرهای فرهنگی، جغرافیای منظر از

 دنیا شهرهای سایر با رقابت در بود خواهند قادر ایرانی شهرهای شرایط، بودن فراهم صورت در. هسهتند دارا را شههری خیقیت

 خیقیت میزان ارزیابی و سنجش حاضر پژوهش اصلی هدف لذا. بردارند اسیمی - ایرانی خیق شههر تحقق برای مؤثری هایگام

 از و کاربردی تحقیقات ةزمر در هدف نظر از پژوهش این. باشدمی دزفول شههر در اسهیمی – ایرانی هایمؤلفه برمبنای شههری

 آمارنامه) ایکتابخانه روش دو به اطیعات و هاداده گردآوری ةشیو. باشدمی ایمقایسه – تحلیلی -توصیفی ،ماهیت و روش لحاظ

 داده نشان آمده دستبه نتایج. تحلیل شده است ماباک تکنیک از استفاده با که( ایپرسشنامه) پیمایشی و( فرادسهت اسهناد و

 ةتوسع برای شرایط بودن مهیا یعنی شهری خیقیت میزان بیشترین دارای 030/0 و 323/0 با ترتیب به یک و دو مناطق که اسهت

 در -239/0 با سه منطقه و باشندمی اسیمی - ایرانی هایمؤلفه مبنای بر خیق شههر شهرایط اتخاذ همچنین و شههری خیقیت

 .باشدمی اسیمی ایرانی اصول اساس بر شهرخیق ریزیبرنامه هایروش بهبود و اصیح به نیازمند یعنی محروم وضعیت

 

 .دزفول شهر اسیمی، - ایرانی هایمؤلفه  اسیمی، شهر شهری، خیقیت واژگان کلیدی:
 

  :  نکات برجسته
سههت و مزا اسههت در مراوپ نوآای  ن، ا هاای از قابلیتفرهرگی، تاریخی، معماری و انسههانی گرجیرههای جغرافیایی، شهههر دزفوا از مر ر شهها   -

 صورت کامال تخصصی توسعه آیدا کررد. های کلیدی  القیت شهری از جمله وبقه  الق، وراحی و معماری بهمؤلفه

 های  القیت شهری، بسترهای مزا برای تحقپ شهر  القو شا  سازی و ارتقاء معیارها ریزی مراسب برای شراسایی، بومیهدر صورت برنام -

   های مکانی مربعث از فرهرگی ایرانی اسالمی قابل تحقپ است.بر اساس شا      
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 مقدمه . 1
های یویژگ ظشدن به همراه حف تمایل روزافزون به جهانیو  آیوندندمروزه تغییرات جوامع با سرعت بیشتری به وقوع میا

ها نوکارها، سازماها، کسب بهتر از تغییرات و  یرده را برای دولت کملی، قومی و فرهرگی و بسیاری عوامل دیگر، لزوا در

 توان شاهد افزایش روزافزون رویدادهایی بود که در سرتاسر جهان جریان میکرد. از سویی دیگر میو مردا ایجاب می

وور مؤثری تقاضاهای در حاا تغییر امروزی را بر ورده سازند، که بتوانرد بهشهرها برای این. (191: 1999 ) یشم، یابرد

 :Mouratidis, 2021های شهری جذاب و  الق و نیز رهبری  الق هسترد )وجود فضاها و محیطنیازمرد تفکر  الق، 

ت شده اس دهید برگرفته از این شیوه تفکر  الق هایدر مورد شهر یقطب یگذشته بحث ةدر دو دهای که گونهبه (.22

 رددا دیتأک ی ن بر جامعه شهر یمرف ریبر تأث ایدارد  دیتأک دیبخش رشد جد کی یبرا رانهیب وش اهمیتکه بر 

(Kozina and et al, 2020: 2)  شرفتیآ جیبه تدری شهر یها، آروژهریزی شهریبرنامهمختلف  یهارهیدر زمهمچرین 

 کیبه  تی القای که  نها توسعه  القیت در شهرها است؛ به شیوه ةکه از جمل (.Han & et al, 2021: 80) اندکرده

از باید دهرد،  شیافزا را  ود تی واهرد جذابیکه م یشده است، شهرها و مراوق لیتبد هادر سا ت مکان یاستراتژ

 (.Richard, 2020: 11)  الق شوند ییشهرها ایکررد  تی الق حما عیصرا

 و شرب زندگی حیات و بقا آویایی، حرکت، مانع واقع در بگذاریم کرار بشر زندگی ةصحر از را نو وری و  القیت اگر

 هسترد  القیت مثلث اضالع  الق شهرهای و  الق مدیران  الق، شهروندان حاضر، عصر در برابراین. ایمشده شهرها

 انعروبه کار فرین و  الق شهروندان  نکه دلیلبه و رسدنمی مقصود مرزا سر به نو وری و  القیت یک هر بدون که

 دیلتب شهرها نو، اندیشه و فکر تولید و  القیت شدن نهادیره صورت در  یرد،می حساب به شهرها رقابتی مزیت عامل

 مرجر نهایت در که است شهری نو وری و  القیت در افزاییهم  ن حاصل و شوندمی شکوفا و نو ور  الق، شهر یک به

 و نمطلبیا) دهردمی ارتقاء شهرها در را زیستی و کیفی و کمی شرایط سودمردی ووربه و زندگی، کیفیت ارتقای به

 تجار شهری، مدیران شهری، وراحان شهری، ریزانبرنامه توسط عموماً  الق شهر مفهوا امروزه(. 112: 1999 رحمانی،

 ردهک آیدا بسط  الق مرکز یک عروانبه شهر از بازتعریفی هدف با هسترد مردعالقه شهرها ةتوسع به که کسی هر و

 و هامکان ساکرین، یعری جغرافیایی مهم هایشا   بر زیادی میزان به  الق شهر عملی تحقپ که  نجایی از. است

 جغرافیای در موجود هایدایماآار چارچوب در نیز شهری ریزیبرنامه و جغرافیا متخصصان است، وابسته شهری فضاهای

 سمت به شهرها هدایت در  ن اهمیت و جغرافیا علم جایگاه بررسی به شهری جغرافیای و شهری ریزیبرنامه فرهرگی،

 بین در...( و اقتصادی فرهرگی، فضایی، مکانی،) جغرافیایی هایگوناگونی وجود امروزه. کوشردمی شهری  القیت

 ردازندبپ شهرها سایر با رقابت به  الق شهرهای جهانی ةشبک به آیوستن برای شهرها که است ایانگیزه دنیا شهرهای

 (.29-22: 1044 همکاران، و امیری)

 رد وسیع تاریخی تحومت نمودن تجربه شهرنشیری، در در شان تاریخی ةآیشیر از بر ورداری با ایرانی شهرهای

 شهری، اقتصاد شهری، سیاست شهری، فرهرگ هایچارچوب مر ر از معاصر، زمان تا باستان ایران از مختلف، هایبرهه

 هایقابلیت این شراسایی برابراین.  یدمی حساب به دنیا در شهرها ترینمتروع از...  و مذهبی و دیری هایشا  

 تواندمی ایرانی شهرهای فضایی و مکانی هایشا   در  نها عیری نمود نهایت در و سازیبهیره و تقویت گذاری،سرمایه

 میاسال و ایرانی فرهرگ میان این در .باشد تحوا و تغییر حاا در دنیای در  الق شهر سمت به شهرها حرکت ساززمیره

 یریام) است اسالمی - ایرانی شهرهای  القانه ةتوسع برای بستری حکم در  الق اقداا برای جایگاهی و مربع ةمثاب به

 نای. ها استنگرشسایر به نسبت متفاوتی سا تار و جایگاه دارای شهر اسالا، تاریخ در همچرین،(.  9: 1991 قشالقی،

 ینا صرفاً موجودی نه اسالمی، نگاه در انسان زیرا شود؛می حاصل انسان زندگی به نسبت اسالا نگاه ةزاوی از تفاوت،

 ردک زندگی بستری در باید و است الهی تکامل سوی به سیر و تعالی حاا در و چردبعدی موجودی بلکه مادی، و جهانی

 راسبم مکانی اسالمی، نگاه در شهر اساس، این بر. شود فراهم غایت این به رسیدن برای مجاا ترین سان و بهترین که

 وییاسک بالیی) است  ود  اص قواعد و اصوا سا تار، با ویژه توجه نیازمرد که است شده تعریف وبیعت و جمعیت با

 (. 121: 1999همکاران،  و
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 وهایالگ بر تکیه همچرین و جغرافیایی و اقتصادی اجتماعی، بستر با متراسب الگویی نبود امروزه که  نجایی از

 اجرای تحقپ میزان که است عواملی از یکی موضوع این و کرده روروبه مشکل با را گیرانتصمیم و سازانتصمیم وارداتی،

 و است داریسرمایه ن اا از بر استه موجود الگوهای بیشتر که صورتی به. است رسانده حداقل به را هاورح و هابرنامه

 شهر ایرکه، به توجه با برابراین، (.12: 1999همکاران،  و کالنتری) کردنمی دنباا را دیگری هدف  ود، مرافع جز

 رگی،فره اقتصادی، اجتماعی، فرایردهای ثیرأتتحت و فضایی -زمانی شرایط به بسته و تکاآوست در و آویا همیشهه

 شهههرهای در. اسههت دیده  ود به را مختلفی فضایی الگوهای و بوده ایگسترده تحومت  بستن نهادی، و سیاسی

 أثیرآذیریت  نها، گیریشکل فرایرد در اسالا اهمیت مانرد مختلفی تأثیر عواملتحت ها،آویایی و تحومت این نیز اسالمی

 شهری مدیریت دولت،) زادرون عوامل و( شدن جهانی و استعمار مانرد) زابرون فرایردهای توحیدی، بیریجهان اصوا از

 ود  فرهرگ و سرت میراث، از عبور درصدد شهرها این که معری این به. اندگرفته  ود به ایآیچیده فضایی شکل ،...(و

: 1999همکاران،  و نژاد حاتمی) کرردنمی تداعی را  اص و مستقل اسالمی شهر مفهوا دیگر و هسترد اسالا یعری

01.) 

 بیریجهان مبرای بر غربی آردازانن ریه سوی از  الق شهر برای شده تدوین هایشا   از بخشی که  نجایی از

 ،فرهرگ اساس بر  الق شهر ریزیبرنامه روح با است، داریسرمایه و اومانیستی فکری ن اا از برگرفته و گراتوسعه

 ةجامع هر زیرا. دارد مغایرت ایرانی شهری ةجامع در حاکم انسانی هایارزش و بیریجهان ها،معرفت باورها، اعتقادات،

 دهیسازمان به یا و تئوریک چهارچوب دهیسازمان به  ود مشکالت حل برای و دارد را  ودش  اص مشکالت شهری

 عیتوض با درستی انطباق غربی  الق شهر ریزیبرنامه هاین ریه که است وبیعی برابراین دارد؛ نیاز بومی اندیشه

 هرش ن ریه در غالب رویکرد. گوید آاسخ  نان مشکالت به نتواند و باشد نداشته را ایران شهرهای در حاکم فرهرگی

 قتصادیا چیز همه ایرکه؛ از ستا عبارت رویکرد این اصلی شعار که است نئوکالسیک رویکرد شهر، به نسبت غربی  الق

 هنادید و مذهب نقش گرایی،تقدس رفتن حاشیه به موجب  الق شهر به یکسونگرانه هایدیدگاه گونهاین لذا. است

 تبیین و تدوین معضل، این از رفت برون راهکار حاا،. شودمی شهری فضای در مقدس نمادهای و رمزها شدن گرفته

 مطالعات هاییافته به کردن بسرده با مسأله این زیرا است، اسالمی - ایرانی شهر در محور  الق ةتوسع هایشا  

 و تمدنی تجربه و مذهبی و دیری های موزه است مزا راستا این در. نیست آذیرامکان دنیا، دیگر کشورهای در جدید

 اسالمی ایرانی  الق شهرهای گاهتکیه و راهکارها ها،ویژگی اهداف، از  گاهی برای را شهرنشیری در ایرانیان تاریخی

 چرد تاریخ ووا در ایرانیان همچرین(. 9-1: 1991 برازنده،) گرفت بهره هاشا   تدوین برای ها ن از و کرد بازکاوی

 ش وی زندگی جهت را مراسب محیطی گوناگون تدابیر با تا اندنموده سعی سرزمین این شهرسازی و معماری ساله هزار

 و تاس  مده وجودبه جامعه از وسیعی قشر زیست الگوی در تغییراتی مختلف دمیل به معاصر ةدور در اما. نمایرد ایجاد

 موجب شهرسازی، و معماری آیشکسوتان دستاوردهای تکامل سیر با حاضر عصر موجود وضعیت میان شکاف ایجاد

 ولوژیتکر و صرعتی دوران نیازهای با سرتی براهای تطابپ عدا. است گردیده معاصر شهرهای در نا وانا فضایی تولید

 رآورجعف) کردمی ولب انسانی محیط آردازش و دهیسامان زمیره در را بازنگری نوعی بزرگ، شهرهای اسفبار وشرایط

 (.12: 1994 همکاران، و

 که وورهمان و دارد قرار ایران غربی جروب در است  وزستان استان شهرهای ترینقدیمی از یکی که دزفوا شهر

 جودباو و نیست مستثری قاعده این از نیز شده واقع( دز) رود انه کرار در که آل قلعه یعری دژفوا آیداست نامش از

 دهش( جدید و قدیم) مراوپ میان شکاف دچار ن امی و صرعتی هایکاربری وجود دلیلبه با ارزش، بسیار قدیمی بافت

 اراستقر گیری،شکل ةنحو اما اندداشته دزفوا شهر اولیه ایجاد در را نقش ترینمهم دفاعی و ن امی عوامل اگرچه. است

 شکیلت محالتی آیوستگی بهم از دزفوا شهر. است داشته تبعیت( رود انه) محیطی و وبیعی عوامل از شهر گسترش و

 هم به نسبت متفاوتی اجتماعی فرهرگی، هایویژگی از شهر، سطح در استقرارشان به توجه با محالت این که شده

 هایشیوه آیدایش موجب دهرده،جهت عاملی عروانبه فرهرگی هویت و( 01: 1992 همکاران، و بان دیده) بر وردارند

 مسجد مانرد فضاهایی دارای اسالمی ایرانی شهرهای دیگر همچون شهر این. است شده  ن معماری در بفردی مرحصر
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 رگیفره میراث ثبت به  ن کهن براهای از بسیاری که است...  و مسکونی فضاهای اجتماعی، -حکومتی مراکز بازار، جامع،

 ذیریآزیست ها،چالش تعدیل برای را زمیره توانمی مدون ریزیبرنامه و معیارها، این به اتکاء با برابراین. است در مده

 ینتبی با شودمی تالش آژوهش این در لذا. نمود فراهم را ایرانی - اسالمی شهرهای سایر با  ن رقابتی قدرت افزایش و

 مورد دزفوا شهر مراوپ در  القیت میزان اسالمی، - ایرانی هایمبرای مؤلفه بر شهری،  القیت معیارهای و هاشا  

 اسبمر راهکارهایی نهایت در و شود آردا ته ها ن بردیسطح به مراوپ تطبیقی مطالعه با سپس و گیرد قرار ارزیابی

 :باشدمی زیر امتؤس به آاسخ آی در حاضر، آژوهش راستا، این به. شد  واهد ارائه شهری  القیت افزایش جهت

  باشد؟می صورت چه به دزفوا شهر در اسالمی -ایرانی های شا   مبرای بر شهری  القیت میزان

 جایگاه چه در اسالمی -ایرانی هایشا   مبرای بر شهری  القیت میزان لحاظ از دزفوا شهر مراوپ از کداا هر

 دارند؟ قرار اولویتی و

 شهرسازی گذشته به باید دو این بین استمرار و تداوا ایجاد و حاا و گذشته شهرسازی بین آیوندی به دستیابی برای

 به ممفاهی این واکاوی بلکه ندارد نگاری تاریخ قصد شهرسازی به تاریخی رویکرد البته داشت، عمیپ توجهی معماری و

 کتهن این تاریخی، هایبافت به نگاهی با. کردمی جستجو را جدید و قدیم شهرهای میان هماهرگ ارتباوی تحقپ مر ور

 ممرسج و هماهرگ صورتی به محیطی و اجتماعی فرهرگی، تاریخی، تداومی در  نها حیات و گیریشکل که است مشهود

 از اعتقادی، و فرهرگی آشتوانه داشتن دلیلبه سرتی، معماری .(11: 1994 همکاران، آورجعفرو) است گردیده عیان

 بر ورده را جامعه کاربردی و فیزیکی نیازهای  ود آیدایش زمان در که مواردی در و است بر وردار فلسفی اصوا

 ی،معمار در ملت یک اعتقادات و فرهرگ حفظ که است اساس برهمین. است گرفته می بهره نیز اصوا سایر از کرده،می

 ان، یوازی) دارد بستگی قومی اعتقادات و هاسرت رعایت به تردید، بدون فرهرگی، هویت و است بر وردار وام اهمیتی از

 معماری قواعد که است اسالمی سرتی معماری شرا ت آایه وجود عالم، و معماری انسان، میان آیوند(. 01: 1911

 از آیوند این. دهدمی تعمیم بزرگ و کوچک شهرهای وراحی تا نهایت در و دیگر، برای هر تا مسجد از عمال را قدسی

 به دهی ن م نهایت در شهری وراحی هدف ایرکه به باتوجه. یابدمی استمرار  ن واسطه به و گیرد می ریشه الهی قانون

 سا تار بر حاکم اصوا و ن م درک برابراین( Tavassoli,2003 ) است شهر فضایی سا تار کالبدی -فضایی ترکیب

 تغییرات به توجه با ورفی، از(. 14: 1994 وبیبیان،) نمایدمی مدد وی هدف ترینمهم در را وراح گذشته شهرهای

 تفکر، عرصه در راهبردی روش یک عروانبه ،« الق شهر» تئوری ،است وقوع حاا در شهرها در که عمیقی بسیار

 ایستایی حالت از شهر گذار برای برای جدیدی ابتکار  الق شهر. است شده مطرح شهری هایورح اجرای و ریزیبرنامه

 فضایی و مکانی بافت شهرها، در  القیت اصلی نمودهای و بسترها از یکی که  نجایی از و است داشته تکامل به

 ایفا را بدیل بی نقش شهرها محور  الق توسعه در زا،  القیت فضاهای و هامکان وجود صورت بدین ،شهرهاست

 فضاهای و هامکان در فرهرگی، جغرافیای چهارچوب در اسالمی، - ایرانی شهرهای در  القیت عیریت بیشتر. کرردمی

 شهرها  القیت میزان ارزیابی هایمؤلفه ترینزیربرایی از جغرافیایی هایبررسی لذا. کردمی آیدا نمود شهر، جغرافیایی

  (.2: 1991 برازنده،) ستا

 

 مبانی نظری. 2
 هاانسان از گروهی  ن در که است جسمی زیستگاه یک عروانبه ترها نه این. است مهم بسیار تمدن در شهر یک وجود

 است مرفه و نجیب ایجامعه به جامعه یک شدن تبدیل و توسعه برای مکانی عروانبه بلکه ،کرردمی زندگی هم با

(Budiman, 2019: 31 .)هسترد، جهان سراسر در آایدار و اقتصادی ةتوسع برای اساسی بردارهای شهرها میان، این در 

 اط،ارتب این در. هسترد محیطیزیست و اجتماعی مالی، اقتصادی، ا یر هایبحران و شدن جهانی از نتیجه یک عروان به

 أمرش  ن از که هاییشبکه با وقتی زیرا هسترد، شهرها  ن ناآذیرجدایی ابعاد از شهری آایداری و هوشمردی  القیت،

 ,Rodrigues & Franco) باشرد ها ن بهتر عملکرد کررده بیریآیش توانردمی باشرد، داشته هماهرگی گیرندمی

2018: 52 .) 
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 ستا تمدن تجلی محل شهر مامفورد، ةگفت به. هسترد  القیت نو وری و ابداع برای مراکزی همیشه شهرها برابراین

 او .کرد مطرح 1994 دهه در فلوریدا ریچارد را  الق شهر ایده. است  ورده آدید را زیادی هاینو وری ها،قرن وی که

 شهر مفهوا قالب در را شهر در مورد این تبلور کرد، تالش  القیت اجتماعی و اقتصادی هایزمیره گرفتن ن ر در با

 زتمرک حرکت، هایچرخ همیشه که هسترد  القیت بروز ظرف شهرها که است معتقد همچرین و کرد بردیصورت  الق

 در تنزیس کیفیت تواندمی راهبردی رویکرد یک عروانبه شهری  القیت عبارتی به. اندبوده بشر  الق انرژی هدایت و

 (.111: 1999 رحمانی، و مطلبیان) دهد تأثیر قرارتحت را شهر

 سیاسی، شرایط عقاید، و هاارزش از ناشی کرد؛می ایفا نقش شهر کالبد گیریشکل در  نچه گفت توانمی لذا

 ،گیاهی آوشش هوا، و  ب سرزمین، و جغرافیا) «وبیعی هایمؤلفه» کلی، قالب در. است اقلیمی و فرهرگی اقتصادی،

 شامل شهری مهم هایشا   شهر، سا ت و بردیاستخوان شهر، فرا کلیت) «مصروع های مؤلفه» ،(غیره و توآوگرافی

 «انسانی هایمؤلفه» و( مسکن و همسایگی واحدهای و محله بازارها، شهری، مهم براهای و میادین مذهبی، هایکانون

 وییاسک باللی) دهردمی شکل را شهر یک کلیت که هسترد( شهر زمامداری رفتاری، و عملی وجه عقیدتی، و فکری وجه)

 سیاسی و اقتصادی -اجتماعی شرایط در باید را  الق شهرهای جربش هایریشه لحاظ، این با و( 22: 1999همکاران،  و

 دتولی دادند، افزایش را وریبهره صرعتی آیشرفته کشورهای که زمانی کرد، جستجو دوا جهانی جرگ از آس متغیر

 ,Kozina et al) شدند صرعتی آسا دوران وارد  دمات ترجیح با و کردند مرتقل توسعه حاا در کشورهای به را سرتی

2020: 101 .) 

 اینمونه که باشدمی شهرها برای ایاولیه اولویت و اهمیت دارای نیز سرتی شهرهای هایمؤلفه به توجه بین این در

 که دارد ارکانی اسالمی شهر دیگر عبارت به(. 1: 1929 موسوی، و آوراحمد) است اسالمی -ایرانی شهرهای  نها  از

 عرصر سه یا فضا سه آوشانیهم و انطباق اسالمی، شهر ظهور برای. بود نخواهد ممکن  نها ظهور  نها، از یک هر بدون

. البدیک فضای یا عیری فضای و عملی فضای فکری، فضای: از است عبارت فضا سه این. دارد ضرورت  ن ارکان مثابه به

  ن جلیت و اسالمی شهر تعریف در نیز دیگر مهم ةمقول دو کالبد بر عالوه و نیست کالبد فقط اسالمی شهر حقیقت در

 که ستا روابطی همه بر و شهر بر حاکم قوانین بعدی عرصر. است انسان یا منؤم نیزعرصر اصلی . کرردمی نقش ایفای

 (. 1: 1929زاده،  نقی) است حاکم انسانی  ثار و وبعیت و هاانسان بین

 ریزیبرنامه نوین رویکردهای در که هسترد  ود ویژه مسائل و مشکالت دارای  ود ةنوب در اسالمی ایرانی شهرهای

 رد لذا. است شهری  القیت رویکردهای به توجه جمله از که باشد می مشاهده قابل سهولت به مسائل این نیز شهری

 شهری هایورح اجرای و ریزیبرنامه تفکر، ةعرص در راهبردی روش یک عروانبه  الق شهر شهر، به نوین رویکردهای

 چگونه که است این است، مواجه  ن با امروز شهری مدیریت که مهم مشکالت از یکی بین این در. است شده مطرح

 و جامع شهری راهبردهای و هامشی  ط ها،سیاست به رشد اصلی محرک عروانبه را  القیت از  ود درک و شرا ت

 تبیین هماهرگ ایشیوه به  الق شهر اندازچشم تحقپ در نفوذذی و صالحذی هایدستگاه و نهادها دیگر در یکپارچه

  (.111: 1999رحمانی،  و مطلبیان) نماید تفسیر و

 ت، القی. است شهری ةبهیر مدیریت و ریزیبرنامه در ثرؤم و کلیدی نقش شهری  القیت سمت به حرکت واقع در

 است داده نشان تجربه. است اجتماعی سرزندگی و اقتصادی نشاط گسترش و فرهرگی هویت حفظ برای ایوسیله

 در  ود هایظرفیت افزایش برای زیادی بسیار گذاریسرمایه که هسترد شهرهایی نوین، اقتصاد در موفپ شهرهای

: 1999همکاران،  و مختاری) اندکرده درک را  ود فرهرگی میراث و بومی هایظرفیت اهمیت و داده انجاا  القیت

 حیطم تغییر زمیرة در  ود قاوعانة ابراز در سازمان یک قابلیت بلکه نیست، جدید هایایده داشتن ترها  القیت (.00

 (. 11: 1999جعفرزاده، ) است آویا کاری محیط به جاری

 شهر یا تماشایی شهر» عروانتحت را مبحثی 1911 ساا در «دبور» بار اولین نیز  الق مراوپ و شهرها ةدربار

  ن زا ناشی مشکالت و شهرنشیری فزایرده رشد به آاسخی کردن آیدا جهت در  الق شهر ن ریه. کرد مطرح «نمایش

 :landry, 2008) شد شروع  ن مورد در آردازی ایده 2444 ساا از گسترده و تخصصی شکل به و مطرح 1924 دهه در
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 ار  ود ذهری تصورات  نها کردمی کمک که شهرهاست ساکران برای امیدبخشی استراتژی عروانبه  الق شهر(. 142

 ار شهری ةتوسع زمیره و بسازند اساسی ووربه را  ود شهر نهایت در و سازند شکوفا را  ود استعدادهای دهرد، آرورش

 . (jopek, 2014: 183)  ورند فراهم

 راه قادرند که هسترد شهرهایی  الق شهرهای مفهوا، یک در. است وسیع و متروع مفهومی  الق شهر مفهوا

 است؛ متمرکز فرهرگی تولیدات بر  الق شهرهای دیگر مفهوا. دهرد ارائه شانروزمره مشکالت برای جدیدی هایحل

 فهوام.  یردمی شمار به  القیت مرکز که گیردمی قرار ارتباط در هاییفعالیت با فرهرگی  دمات و کام تولید یعری

 صرایع  الق، صرایع به کرد اشاره توانمی ها ن جملة از است؛  ورده آیوند دیگر مفاهیم از بسیاری با  الق شهرهای

 (. 111: 1994و همکاران،   وراسگانی ربانی) دانایی اقتصاد و شهر هرری هایفعالیت و فرهرگی هایفعالیت فرهرگی،

 و ناشهروند یعری شهری، فضاهای اصلی صاحبان جمعی تفکر با و  القانه صورتبه شهری مسائل  الق شهر در

 و انسانی هایسرمایه جذب برای. گیردمی قرار بررسی مورد شهری ریزانبرنامه و مدیران کرار در مشاغل، صاحبان

 احمدزاده) شوند تبدیل  الق شهر به بتوانرد که باشرد داشته  اص هایویژگی باید  ن به وابسته مراوپ و شهرها  الق،

 (. 101: 1999همکاران،  و

 شیوه هب  الق شهر تحقپ نئولیبراا، مکتب در. باشدمی متفاوت بسیار مختلف مکاتب در  الق شهر سوی به حرکت

 ةرائا با شهرها این و گیرندمی شکل رقابت شهرهای مکتب این در گیرد،می صورت  ارجی مستقیم گذاریسرمایه جذب

 . رردکمی استفاده مستقیم گذاریسرمایه برای وعمه عروانبه  نها از و کرردمی جذب را ماهر کار نیروی گسترده، مرابع

  الق، شهر هدف ترینمهم و باشد  الق شهروند یک باید فرد هر که معتقدند دموکرات سوسیاا دیدگاه آیروان

 ق، ال وبقه عملی کاربردهای و هان ریه مکتب، این در مجموع در. است شهروندان رفاه میزان افزایش برای ثروت تولید

 هایسازمان ةوسیل به شده بردیوبقه گسترده مطالعات در. دارند  الق شهرهای محوری اقتصاد مفهوا در ایعمده تأثیر

 از جدیدی جمعیت یک 1991 دهه اواسط در ها،نو وری و استعدادها ظهور گفتمان و  الق وبقه اقتصادی، توسعه

 تحقپ راستای در که کردند توصیف را شهرها در  القیت و نو وری تحقپ هایراه و جدید هایایده با جامعه نخبگان

 (. Gertler, 2004 از نقل به 199: 1991همکاران،  و  فتاب) است بوده شهروندان زندگی کیفیت بردن بام و  الق شهر

 اصوا مبرای بر  ن دهرده تشکیل عراصر ارتباط و مسلمانان زندگی محیط ایجاد رویکردها، این به توجه با برابراین

 رظهو امکان ها،ارزش و اصوا این از بر مده کالبد زیرا گیرد؛می  ود به حیاتی و جدی بسیار حالتی اسالمی، مفاهیم و

 ود؛ش آذیرفته انسان رفتارهای بر شهر و معماری تأثیر اگر دیگر، بیان به. سازدمی تعدیل را ناهرجار رفتارهای بروز و

 از اسالا شهر صفات تجلی. بود  واهد مؤثر تقوا و هدایت روح افزایش در اسالمی، هایارزش مبرای بر براشده شهر

 صاحب که شهری. کردمی  لپ ذهن در اسالمی «اسوه» شهر از ایچهره شهر، سیمای و کالبد در اسالمی تعالیم دیدگاه

  ودی ناب فرهرگ ارتقای با که اسالمی یافته تعالی هایارزش بازتاب برای است ای ییره باشد؛ هاارزش از اندازه این

 شهری  القیت هایمؤلفه  به توجه برابراین (. 122: 1992اسکویی،  بالیی)  ید فراهم شهروندان تعالی زمیره  ن، در

 .است ایرانی -اسالمی شهرهای برای اساسی و مهم امری
 

 اسیمی -ایرانی هایمؤلفه  مبنای بر شهری خیقیت هایشاخص و . ابعاد1. 2

 روهاینی به اتکاء وریپ از تا هسترد  الق شهر کلیدی عراصر تعیین و شراسایی نیازمرد  الق، شهری ةتوسههع جهت

 وینن گفتمان در این بر عالوه. نمایرد تبدیل زنههده و آویهها شهرهای به و کرده  ارج ایستا حالت از را شهرها آیشران،

 ةتوسع ،(evers,2010) محیطی زیست هایبحران و شدن جهانی اقلیمی، تغییرات مانرد جدیدی مباحث شهری توسعه

 رشد هایسیاست مهاجرت، ،(Moriarty and Honnery,2015) شهرنشیری رشد ،(healey,2015)محلی،

 و مداری آیاده ،(Letaifa, 2015) ترافیک ارتباوات، و اوالعات ةتوسع ،(Amcoff & Wes tholm, 2007)جمعیت

  الق شهرهای گیریشکل ضرورت که هسترد عواملی جمله از( Toutakhane & Mofareh, 2017) شهروندی حقوق

  .است کرده دوچردان را
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 آنها مختصر شرح و شهری خیقیت در نظر مورد ابعاد و هاشاخص. 1جدول 

 ابعاد شاخص ابعاد شاخص

 (ECI)1شاخص خیقیت اروپایی
فراوری، سرمایه انسانی، 

 تروع

شا    القیت 

 (SV_CCI)2جامعه
 فرهرگ و مشارکت

 (CCIخیقیت)شاخص موسسه پژوهشی 
سرمایه ها و جریان های 

  الق

شا   شهر  الق 

 (FCI)9فلوریدا
 تولید واشتغاا فعاا

 1شا   ساساکی ابداع، آژوهش و توسعه 4شاخص شهر خیق
کیفیت زندگی، فرهرگ و 

 مشارکت

 فراوری، استعداد و مدارا (GCI)6شاخص خیقیت جهانی
شا   شهر  الق چارلز 

 (LCI)1لردری

تحمل و مدارا، ظرفیت آایدار 

 شهری

 9شا   شهر  الق وانولو مکان، مرابع و تجهیزات (CZCI)8شاخص خیقیت چک
فراوری، فرهرگ، محیط و 

 تعامالت اجتماعی

 10شاخص خیقیت هلسینکی
اقتصاد، فرهرگ، 

 تکرولوژی
 هرر، سالمت، اقتصاد  الق (CVIشا   قدرت  الق)

 ه(نگارند آیشیره مطالعات و 01 :1999همکاران،  و مختاری ؛142 :1991مهربانی،  فتوحی ؛110: 1991 بادی،  ملک مختاری: )مربع

 

 با ولی گردید متصور  ن برای توانمی را متعددی هایشا   واست  هاییآوشانیهم دارای نیز اسالمی - ایرانی شهرهای

 : ورد حساببه موارد شامل توانمی را اسالمی ایرانی  الق شهر هایشا   اسرادی، مطالعات به توجه

دین اسالمی برای وبقه  الق فلوریدا و سایر ترین ویژگی مدن ر . شا   وبقه  الق در شهر ایرانی اسالمی: شا  1

ن ترین معیارهای  بیری و موازین دین مبین اسالا است. مهمآردازان شهر  الق، داشتن تفکر اعتقادی متراسب با جهانن ریه

تن زی، داشآرداشامل: داشتن ابتکارات علمی، هرری، فرهرگی و کار فریری در سطح مرطقه، بر ورداری از توان و قابلیت سؤاا

)تروع اقواا، تعامل و آذیرش اجتماعی( در مرطقه، داشتن  اسالمی، انعطاف آذیری و مداراگری -تفکر و اصالت فرهرگی ایرانی

 اعتقادات دیری و غیره است.

یابد که . شا    القیت فرهرگی و هرری در شهر ایرانی اسالمی: فرهرگ هر تمدن در  ثار هرری شهری زمانی تحقپ می2

ت از اعتقادات دیری سرچشمه گرفته باشد و دوا ایرکه شیوة زندگی اجتماعی را بازتاب دهد و سوا  نکه با احتراا به تاریخ، نخس

های ترین معیارهای این شا   شامل تعداد و سرانه سیرماها، سالنت بگیرد. مهمأهای بومی  ود نشها و تولیداز دستاورد

 ها و غیره.های فرهرگ، تعداد موزهنه فرهرگسراها و  انهنمایش،  مفی تئاترها، تعداد و سرا

اندازهای قومی، دیری و مذهبی در ترین چشم. شا    القیت وراحی و معماری در شهر ایرانی اسالمی: یکی از واضح9

 ود را گرفته و  های مغلوب یا آیش ازها که هرر تمدنمعماری نهفته است. ایرانیان مسلمان بر الف بسیاری از ادیان و تمدن

اند، در اقدامی  القانه  ود مبدع هررهایی شدند که بر  مده از تفکر اسالمی بوده و هویت  اص هررهای دیگران را نفی کرده

ترین معیارهای  ن شامل رعایت اصوا معماری ایرانی و اسالمی، (. مهم91: 1990 ویش را داشته است )مختاری ملک  بادی، 

و فضایی هویت بخش،  ودنمایی هررهای تجسمی در معماری، محوریت قرار  های مکانیالمان ة، توسع القیت در مر ر شهر

 گرایی و غیره.دادن اصل وبیعت

                                                           
1. European Creativity Index 

2. Creative Community Index 

3. Florida Creative Index 

4. Creative City Index 

5. Sasaki Creativity Index 

6. Global creativity Index 

7. Landry Creativity Index 

8. Czech Creativity Index 

9. Vanolo Creativity Index 

10. Helsinki Creative City Index 
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های های مذهبی جزو جاذبه. شا    القیت مذهبی در شهر ایرانی اسالمی: امروزه تقریبا در تماا شهرهای دنیا کاربری0

معیارهایی همانرد کیفیت و تعداد  ة(. این شا   در برگیرند244: 1991د )امیری، شونمذهبی و معروی شهرهای تلقی می

های  القانه در ایده ةها و همایش بومی و فرهرگی، توسعصرایع فرهرگی، اماکن و فضاهای فرهرگی در مدزا، برگزاری جشرواره

 های مذهبی و غیره.کاربری

شود. هویت ساز در شهرها محسوب میمیراث تاریخی از عوامل هویت. شا    القیت تاریخی در شهر ایرانی اسالمی: 1

 ثار ایرانی در شهرها هرگامی جربه  القانه  شود.یک شهر، همان برداشتی است که براساس  ن، شهر شرا ته و ارزیابی می

معیارهای  ن شامل: تأثیر ترین (. مهم291: 1991بیری توحیدی اسالا در  ن دمیده شده باشد )امیری،  واهرد داشت که جهان

ر اسالمی ب ها و فضاهای ملموس تاریخی ایرانیهای نو شهری، اثرگذاری مکانبستری برای  لپ ایده ةمیراث تاریخی به مثاب

هبی های ملی، فرهرگی و مذها و فضاهای تاریخی تلفیپ شده بر فضاهای مدرن شهری،  ودنمایی قابلیتثیرمکانأهویت مرطقه، ت

 تاریخی مرطقه و غیره است. در میراث

 ید، بحث اصلی بر سر موضوع . شا    القیت اجتماعی در شهر ایرانی اسالمی: زمانی که از شهر سخن به میان می1

دهرده فرهرگ در شهر  الق، هویت و تعامالت لیکرد؛ به همین دلیل عوامل تشکتعامالت انسانی است که  ود را نمایان می

 (. 1: 1999ین را شکل می دهد )نژادابراهیمی و فرشچیان، اجتماعی انسان شهرنش

گیری جغرافیای فرهرگی مرطقه، لکها و فضاهای عمومی، عاملی اثرگذار بر شترین معیارهای این شا   شامل: مکانمهم

ها و فضاهای سا ت مکانها، وراحی و ها، نمادها و نشانهد برجراسالمی مان -بیری ایرانیگر جهانهای عممومی تجلیوجود مکان

 اسالمی در مرطقه و غیره است.  –عمومی بر مبرای معماری ایرانی 

 ة. شا    القیت  موزشی و آژوهشی در شهر ایرانی اسالمی: از دیدگاه فلوریدا مراکز  موزشی و آژوهشی به مثاب1

 فرین رشد  القت ساکران شهرها نقشهای ن ری و عملی و ها در زمیره انتقاا تخص دهرده استعدادها و مهارتآرورش

هسترد. از ن ر اسالا نیز سواد و کسب دانش افزون بر تربیت و  ماده کردن نیروی انسانی ماهر، در آیشبرد برنامه آیشرفت انسانی 

 موزشیی و آژوهشی، تعداد و سرانه فضاهای  موزشی، فضای  شترین معیارهای  ن نیز شامل اماکن  موزاثر بسزایی دارد. مهم

 در مقاوع تحصیلی، تعداد مراکز  موزش عالی و غیره.

ها و فضاهای سبز عمومی . شا    القیت اکولوژیکی در شهر ایرانی اسالمی: از مر ر فضایی، وراحی کالبدی بوستان2

ستی زیویت، همگرایی، زیبایی، ن م، همعروی که تداعی گر عبودیت، تقوی، ا الق های ایرانی اسالمی وشهری مبتری بر ارزش

امیری، شود )مصداقی برای نمود  القیت شهری در فضای شهر ایرانی اسالمی مطرح می ةبه مثاب ،با وبیعت، نوگرایی و .. باشد

ترین معیارهای این شا   شامل: حس شادابی، تلطیف هوا، زیبایی شهری با حضور در فضاهای سبز مرطقه، (. مهم101: 1991

اسالمی، فضای سبز  الق برای القای زیبایی -های اکولوژیک بر مبرای فرهرگ ایرانیسبز و تفرجگاهوراحی  القانه فضاهای 

 های ایرانی، نمادی برای  القیت اکولوژیکی در فضای مرطقه و غیره است.ها، وجود باغ الپ زیبایی

من جذب و جلب مردا به فضای های تجاری در فضای شهری ض. شا    القیت اقتصادی در شهر ایرانی اسالمی: فعالیت9

کرد و آیرو همین جاذبه و حضور ناشی از  ن است که ها را فراهم میشهری، زمیره حضور و تجمع سایر عملکردها و انسان

اقتصاد فرهرگی در سطح مرطقه،  ةترین معیارهای  ن شامل: توسعشود. مهمبرقراری تعامالت اجتماعی نیز ممکن و سان می

نش بریان در امور مالیاتی و بانکداری الکترونیک در سطح مرطقه، وجود مراکز تاریخی و ریشه دار تجاری در تجارت دا ةتوسع

 سطح مرطقه و غیره است.

های ارتباوی از دو مر ر و مقیاس بر  القیت شهری اثرگذار . شا    القیت ارتباوی در شهر ایرانی اسالمی: شبکه14

های شهری، متراسب و سازگار با فرهرگ متحوا ها و گذرگاهسالمی، ایجاد  یابانهسترد در فرهرگ شهرسازی ایرانی ا

ترین معیارهای این شا   (. مهم111: 1991ریزی شهری در شهر ایرانی اسالمی بوده است )امیری، شهرنشیری در محور برنامه

فضاهای ارتباوی سطحی و زیرسطحی بر مبرای فرهرگ  ةها ، به عروان رویش  القیت در مرطقه، توسع یابان ةشامل: توسع

روها( و غیره است )به نقل از آیاده ة)توسع مرطقه حهای ارتباوی درونی در سطاسالمی، انسان محوری شبکه –بومی ایرانی 

 (. 04-12: 1999مختاری و همکاران، 
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 پیشینه پژوهش. 3
؛ به این «اسالمی، موردی شهر دزفوا -شراسی در مر ر شهرهای ایرانینشانه»(، در آژوهشی با عروان 1999سامری و همکاران )

له قرائت ساده، انعکاس فرهرگ و مذهب  ماند که شهر دزفوا شامل  صوصیات کامل یک نشانه شهری مطلوب از جنتیجه رسیده

امروزی دارای ارزش  وانایی های های شهری دزفوا چه باستانی و چه تردیسو عراصر بومی مرطقه، و  غیره است که نشانه

 سریع و انعکاس فرهرگ و مذهب ساکرین  نرد.

به این نتیجه « های اجتماعی الگوی شهرسازی ایرانی و اسالمیمؤلفه» (، وی آژوهشی با عروان 1999کالنتری و همکاران )

حس  های کالبدی، افزایشایش کیفیتعدالت اجتماعی، افز نه ترها سبب شکوفایی تعامالت اجتماعی،ها مؤلفهاند که این رسیده

 فریری محالت مردی و مشارکت مردا در امور شهر شده بلکه بر افزایش ارزش افزوده زمین، بازتعلپ نسبت به محیط، هویت

ن و گیراهای الگوی شهرسازی اسالمی و ایرانی تصمیممؤلفه دارد. شرا تزیادی ثیر أقدیمی شهرها و موضوعات اقتصادی هم ت

دهد و  نچه برای حیات مادی و معروی انسان حائز اهمیت است را معرفی سازان مسائل شهری را از سردرگمی رهایی میمتصمی

 کرد.می

به این نتیجه « شهر  الق و شا   های شهر  الق ایرانی»(، در آژوهشی با عروان 1991فتوحی مهربانی و همکاران )

شهرها و مراوپ ایران و سا ت شا   شهر  الق ایرانی باید رویکردی ترکیبی  اند که برای تحقپ مفهوا شهر  الق دررسیده

 ها مبتری بر آرورش، حفظ و جذب  القیت و وبقه  الق اتخاذ گردد.ها و شا  از دیدگاه

ایران مطالعه  ریزی و تدوین راهکارهای تحقپ شهرهای  الق دربرنامه»(، در آژوهشی با عروان 1991 فتاب و همکاران )

 رفیتظمراکز جذب نخبگان، حفظ وبقه  الق، استفاده از  ةی چون توسعیبه این نتیجه رسیده که راهکارها« موردی: ارومیه

ثیر را در مسیر تحقپ شهر  الق دارند.  حاتمی أهای فراوری بیشترین تزیرسا ت ةگذاری و توسعتروع اجتماعی ارومیه، سرمایه

آویش فضایی شهر اسالمی براساس ن ریه آیچیدگی، )مطالعه موردی: بخش »با عروان  ای(، در مقاله1999نژاد و همکاران )

توان به یک عامل مانرد مدرنیسم یا ریزی شهر اسالمی نمیاند که در مطالعه و برنامهمرکزی شهر تهران( به این نتیجه رسیده

داد و  آیچیدگی مورد مطالعه قرار ةفضایی را در قالب ن ریجهانی شدن اکتفاء کرد و باید تروع و گوناگونی فرایردها و بازیگران 

  ریزی کرد.های شهری را برنامهها و ورحبا توجه به این تروع، تماا برنامه

ریزی و رهبری  الق در شهر ایرانی اسالمی و ارتباط  ن با  القیت برنامه»ای با عروان (، در مقاله1999مطلبیان و رحمانی )

گیری شهر  الق و  القیت ثر و مهم در شکلؤاند که رهبری  الق یکی از عوامل مافته دست آیدا کرده، به این ی«شهری

شهروندان است. و در این بخش در قالب مدا ارتباط چرد سطحی رهبری  الق با نو وری و  القیت شهری به بحث گذاشته 

 شده است.

شهری در  القیت شهری آردا ته و  القیت شهری را بر اساس  هایجایگاه کیفیت مکان ةبه آژوهش دربار(، 2411دورماز )

 عی،اجتما هایی از قبیل؛ مشخصات وبیعی، موقعیت، کاربری اراضی، فرا شهری، مشخصات بصری، مشخصات فرهرگیشا  

 است. داده قرار بررسی مورد شهر ارگانیکی مشخصات و اداری مشخصات

« یمدا چرد بعد کی شرهادی الق: آ یعملکرد در شهرها یریگاندازه» ( در آژوهشی با عروان2412)1رودریگز و فرانسو

یک شا   فراگیر برای سرجش عملکرد در شهرهای  الق در  ةهای جغرافیایی، از وریپ ارائها و زمیرهاند که اندازهبیان داشته

 شود. ات موردی متعدد در چردین شهر آیشرهاد میی و مطالعگردد که نیازمرد یک رویکرد کمّهر بعد ارائه می

کرد که یاستدما م« ی الق و مدرن جهان یهاکالس ، الق یشهرها»ای با عروان (، در مقاله2424) 2کونور و همکاران

الق  ، بتوان گفتمان شهر یاز امکانات محل دیجد یو برداشت زهیتصور مدرن کیدر  یادیبر یشیممکن است فقط آس از بازاند

  .داد رییرا در شکل  ود تغ

 

   روش پژوهش. 4
 رطقیم یردیافر بودن دارا به مروط تحقیپ اعتبار. است تحقیقی موضوع هر در اهمیت آر هایمؤلفه  از یکی شرا تی روش ابعاد

                                                           
1. Rodrigues and Franco 

2. conor and et al 
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 باید هاروش (.11: 1990عادلی،  و آور داداش) است تحقیپ موضوع با متراسب تحلیلی هایروش از گیریبهره برای مرسجم و

 و سرجش حاضر آژوهش اصلی هدف. سازند بر ورده را ن ر مورد اهداف بتوانرد تا شوند برده کاربه تحقیقات نوع با متراسب

 تحقیقات ةزمر در هدف ن ر از آژوهش این لذا. است دزفوا شهر در( IIUCI) اسالمی – ایرانی شهری  القیت میزان ارزیابی

 ایهکتابخان روش دو به اوالعات و هاداده گرد وری ةشیو. است ایمقایسه – تحلیلی -توصیفی ماهیت و روش لحاظ از و کاربردی

 در. رفتگ قرار تحلیل مورد ماباک تکریک از استفاده با که. است( آرسشرامه – میدانی) آیمایشی و( فرادست اسراد و  مارنامه)

 شهری القیت  ابعاد قالب در هالفهؤم شهری،  القیت ارزیابی با مرتبط تحقیقات آیشیره و ن ری مبانی ةمطالع از آس راستا این

 ن ر از شده ارائه معیارهای اساس این بر. است شده ارائه 1 جدوا در که گردید استخراج اسالمی -ایرانی مبرای بر کیدأت با

 اب بررسی مورد نمونه حجم. گرفت قرار ارزیابی مورد( دزفوا شهری کارشراسان و دکتری دانشجویان اساتید،) محلی نخبگان

 بین رد آرسشرامه آیمایش و هدفمرد گیرینمونه به اقداا بررسی، مورد موضوع ةحوز در  برگان تعداد بودن نامشخ  به توجه

 . شد نفر 91

  زمون وریپ از تحقیپ ابزار آایایی کهووریبه ،ارزیابی شد SPSS افزارنرا وریپ از اوا ةمرحل در شده  وریدگر هایداده سپس

 روایی شده، گرفته کاربه آژوهش این در که روایی همچرین  زمون.  مد دستهب 201/4 ضریب که گردیده  زمون کرونباخ  لفای

 مراوپ اسالمی ایرانی هایمؤلفه مبرای بر شهری  القیت وضعیت t-Test  زمون از استفاده با سپس و است محتوایی و صوری

 مراوپ  ن، فرایرد و ماباک تکریک از استفاده با و شد وارد Excel محیط در هاداده دوا مرحله در و گرفت قرار سرجش مورد

 .  شدند بردیرتبه و سرجش شهری  القیت لحاظ از شهری

 

 اسیمی - ایرانیی هاشهری بر مبنای مؤلفههای ارزیابی و سنجش خیقیت . شاخص2جدول 

 های سنجشیگویه شاخص ها کد معیارها

 

 

 

 

1IIUCI 

 

 طبقه خیق

 داشتن ابتکارات علمی، هرری، فرهرگی و کار فریری در سطح مرطقه

 بر ورداری از توان و قابلیت سواا آردازی

 اسالمی -داشتن تفکر و اصالت فرهرگی ایرانی

 انعطاف آذیری و مداراگری)تروع اقواا، تعامل و آذیرش اجتماعی( در مرطقه

 داشتن اعتقادات دیری

 حس مشارکت جویی با مدیران شهری و معتمد بودن برای مدیریت شهری

 سطح دانش و محوریت قراردادن دانش و فراوری نوین  القانه

 داشتن ایده های مهارتی و تحوا گرا

 

 

2IIUCI 

 

 

خیقیت فرهنگی و 

 مذهبی

 کیفیت و تعداد صرایع فرهرگی

 ها و همایش های بومی فرهرگی و هرری ایران و اسالمی برگزاری جشرواره

 توسعه های ایده های  القانه در کاربری های مذهبی بر مبرای فرهرگ ایرانی

 جایگاه اماکن و فضاهای مذهبی در گشترش اجتماعات انسانی موثر بر  القیت شهری

 اسالمی-اقتصادی شهر ایرانیاماکن و فضاهای فرهرگی در مدزاد و اثر گذار بر رشد 

3IIUCI خیقیت تاریخی 

 تاثیر میراث تاریخی به مثابه بستری برای  لپ ایده های نو شهری

 اسالمی بر هویت مرطقه -اثرگذاری مکان ها و فضاهای ملموس تاریخی ایرانی

 استفاده از جاذبه گردشگری مکان ها و فضاهای تاریخی

 تاریخی تلفیپ شده بر فضاهای مدرن شهریها و فضاهای ثیرمکانأت

 های ملی، فرهرگی و مذهبی در میراث تاریخی مرطقه ودنمایی قابلیت

  ثار تاریخی ملموس و غیرملموس شهری، عاملی برای ارتقای تفکر  القانه در مرطقه

 میراث تاریخی، محرکی برای شکوفایی و ایده آردازی برای برنامه ریزی شهر  الق

 

 

 

 

4IIUCI 

 

 

خیقیت 

 اکولوژیکی

 وجود باغ های ایرانی، نمادی برای  القیت اکولوژیکی در فضای مرطقه

 فضای سبز  الق برای القای زیبایی  الپ زیبایی ها

 نقش فضاهای سبز مراوپ در تعامل اجتماعی شهروندان

 اسالمی-فرهرگ ایرانیهای اکولوژیک بر مبرای وراحی  القانه فضاهای سبز و تفرجگاه
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 های سنجشیگویه شاخص ها کد معیارها

 حس شادابی، تلطیف هوا، زیبایی شهری با حضور در فضاهای سبز مرطقه 

 ها در فضاهای سبز مرطقههای ملی و مذهبی، مسابقات و سرگرمیبرگزاری جشن

 نمود عیری نمادهای بومی و فرهرگی، مذهبی و تاریخی، هرری و ادبی در فضاهای مرطقه

 اوقات فراغت شهروندان و اثرگذاری  ن بر سرزندگی ساکران مرطقهمیزان گذران 

 

5IIUCI 

 

 خیقیت اقتصادی

 وجود مراکز تاریخی و ریشه دار تجاری در سطح مرطقه

 اسالمی در مرطقه -لزوا آردا تن به صرایع  الق برتر و بوا محور برگرفته از فرهرگ ایرانی

 اقتصاد فرهرگی در سطح مرطقه ةتوسع

 بریان در امور مالیاتی و بانکداری الکترونیک در سطح مرطقهتجارت دانش ةتوسع

 

6IIUCI 

 

 خیقیت اجتماعی

 گیری جغرافیای فرهرگی مرطقهلکها و فضاهای عمومی، عاملی اثرگذار بر شمکان

 هانشانهها، نمادها و د برجراسالمی مان -بیری ایرانیگر جهانهای عممومی تجلیوجود مکان

 اسالمی در مرطقه –ها و فضاهای عمومی بر مبرای معماری ایرانی وراحی و سا ت مکان

 های عمومی مرطقهتقویت روحیه مداراگری و آذیرش ساکران مرطقه با حضور در فضاها و مکان

 ها و فاضاهای عمومی بر جرب و جوش و سرزندگی ساکران مرطقهثیرمکانأت

 در مدیریت شهری مرطقهمحله محوری 

7IIUCI 

 

خیقیت طراحی و 

 معماری

 اسالمی – القیت در مر ر شهر بر مبرای اصوا معماری ایرانی 

 های مکانی و فضایی هویت بخش در سطح مرطقهالمان ةتوسع

 محوریت اصوا اسالمی مانرد ایمری و  القیت در معماری فضاهای سا ت و ساز

 نمادهای هرری، نقاشی، ادبی، عرفانی و مذهبی در معابر و فضاهای عمومی مرطقهوراحی  القانه 

  ودنمایی هررهای تجسمی در معماری فضاهای عمومی مرطقه

 گرایی در معماری و وراحی فضاهای مرطقهمحوریت قرار دادن اصل وبیعت

 و ساز مرطقهاسالمی)جذابیت، ایمری و معرویت( در سا ت –رعایت معماری ایرانی 

 
8IIUCI 

 

 

 خیقیت ارتباطی

 های ارتباوی دا ل مرطقهارتقای سرعت جابجایی شهروندان در شبکه

 ها، به عروان رویش  القیت در مرطقهابانی  ةتوسع

 تحقپ ایده آردازی فلسفی، هرری، فرهرگی، ادبی و مذهبی با آرسه زدن در  یابان های مرطقه

 اسالمی –توسعه فضاهای ارتباوی سطحی و زیرسطحی بر مبرای فرهرگ بومی ایرانی 

 آیاده روها( ةهای ارتباوی درونی در سطج مرطقه)توسعانسان محوری شبکه

 های ارتباوی درونی) طوط تاکسیرانی و دوچر ه سواری(سطح گسترش شبکه

 ای(کتابخانه؛ مطالعات 01-19: 1999مربع: )مختاری و همکاران،

 

ای کیلومتر مربع در کرار رود انه دز و در بخش جلگه 0112در شماا استان  وزستان که با مساحت نزدیک به دزفوا  شهر

باشد )مرکز  مار ایران، باشد و دومین شهر بزرگ استان  وزستان مینفر می 000444شده است. جمعیت این شهر استان واقع 

های شی از سرزمینعروان بخگردد و آیش از  ن نیز بهبه زمان ساسانیان باز می دزفواشهر (. آیشیره تاریخی 1991

مرطقه یک شهرداری رفته است. شهر دزفوا دارای سه مرطقه شهری است که یالا و هخامرشیان به شمار میهای عامپراووری

 ،باشدیم شوشتر شهرستان جاده ابتدای تا شرق سمت به  فریرش  یابان از جروبی شماا به صورتاز لحاظ جغرافیایی به دزفوا

هکتار، کوی سعدی، کوی  21کوی بهارستان، کوی فرهرگ شهر، شامل   نها از بر ی که جدید وآذیر شامل مراوپ بافت توسعه

به  ش فریر  یابان از جروبیصورت شماا به مرطقه دو شهرداری دزفوا از لحاظ جغرافیایی بهاست. نگارستان، کوی گلستان 

مراوپ بافت  شامل باشدکیلومتر به ورف شهرستان اندیمشک می 1از محدوده آایگاه چهارا شکاری حدود  سمت غرب تا بعد

اری، انص شیخ محله کرناسیان، محله آوشان،سیاه محله جروبی متشامل قس بافت قدیم شهری قدیم و جدید که بر ی از  نها در

 بافت جدید شهریو غیره و  حله سرمیدان بزرگ و کوچک، محله چولیان، محله قلعه، صحرابدر مغربی، محله بقعه سید محمودم

و همچرین  غیره و کوآیته کوی والب، دانشگاه، کوی کوی مرازا  زادگان، کوی هکتار، 21 ، آوشانسیاه محله شمالی در قسمت

از ن ر موقعیت جغرافیایی ا تیارات مالی داشته است.  1991 راا  راا از مرطقه دو جداشده و از ساا  1929مرطقه سه، ساا 

http://m1.dezful.ir/homepage.aspx?site=m1.dezful&tabid=4970&lang=fa-IR
http://m1.dezful.ir/homepage.aspx?site=m1.dezful&tabid=4970&lang=fa-IR
http://m1.dezful.ir/homepage.aspx?site=m1.dezful&tabid=4970&lang=fa-IR
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 قرار گرفته استن مجموعه سیرمایی و فرهرگی دزفوا، فروشگاه سبزواریان و غیره و همچریی بازار شب دزفوا در نزدیک

 انه،  20، صد و آرجاه و آرج اثر ملی در شهرستان دزفوا ثبت شده است که از این میان 1992ساا  (.1999)شهرداری دزفوا، 

ی این  ثار در بافت تاریخی شهر د. و عمدهتا به صورت محووه باستانی می باشر 2ی باستانی و صورت تپهتا به 0مسجد،  11

 ةترین اثر تاریخی شهرستان دزفوا آل ساسانی است که دومین اثر ثبت شداند؛ شا  دزفوا به ویژه در محله قلعه قرار گرفته

 ی دزفوا،باشد و  ن را به یکی از اولین  ثار ملی ثبت شده در ایران مبدا کرده است ) مارنامه شهردارکل شهرستان نیز می

 شده است.، آردا ته می باشددهی شهر ایرانی اسالمی که در شهر دزفوا (. در ادامه به موارد ارزشمردی از اصوا سازمان1999

 
 : نگارندگان(ترسیم. محدوده مورد مطالعه )1شکل 

 

 . پیوستگی شبکه شهری دزفول1. 4

 در مزارع و باغات  ن، آیرامون در مسههکونی هایمحله شهههر، مرکز در اصههلی بردیاسههتخوان شههامل دزفوا شهههر کالبدی سهها تار

 حکومتی بخش ایران، شهرسازی سرتی الگوی براساس. است بوده حصار با شههر کل ةاحاو سهپس و مسهکونی هایمحله حواشهی

 از گذشته. است بوده شهری باز فضای یک شارستان قسمت در ها ن میان رابط و داشته قرار مسکونی هایبخش از مجزا صهورتبه

 یپت عراصر از که نیز مذهبی و  دماتی تجاری، بزرگ هایمجموعه است،  الی فضاهای بدون و فشهرده بسهیار که مسهکونی بافت

 یلتشک را آیوسته درون مجموعه یک اغلب و شدند می ایجاد همگن و فشرده بسیار صورتبه  یرد،می شمار به اسهالمی شههرهای

 مراتب سلسله و محالت و عراصر بین فضایی ارتباط نیز و ارگانیک بافت به توانمی دزفوا شههر فضهایی  صهوصهیات از. دهردمی

 (.1: 1999 تیموری، و شان ری) کرد اشاره هم به ها ن دسترسی
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 دزفول شهر بافت از بخشی . سیمای کالبدی2شکل 

 

  جد. خط آسمان منظم و مرکزیت مس2. 4

 مان س  ط یک از شههر نتیجه در بوده، وبقه دو یا یک دزفوا، شههر تاریخی بافت در و دماتی تجاری مسهکونی، براهای بیشهتر

 این هب وداشترد  مجاورشان براهای به نسهبت بیشهتری ارتفاع از هابقعه و مسهاجد ترها اسهت، بوده بر وردار صهاف و مر م نسهبتا

 دان مدهمی شمار به شهر سیمای در شا   عراصر از ترتیب

 

 
  ول.  نمایی از خط آسمان صاف در شهر دزف3شکل 

 
هرهای شتر از ساختمانای مرتفع. وجود بقعه4شکل 

 

 
 هرشاه رکن الدین در مرکزیت محله و میدان مثلث در مرکزیت ش ة. بقع5شکل 

 

 عت. هماهنگی با طبی3. 4

اسههالمی، انسههان با وبیعت همسههاز، یکسههان و انیس اسههت و نگرش فرد دیردار به جهان آیرامون  ود به او اجازه در شهههر ایرانی 

اندازه کرد. با نگاهی به سههیمای شهههر دزفوا، انطباق سههیسههتم دهد که با وبیعت دشههمری ورزد و در  ن د ل و تصههرف بینمی

. از جمله اسهتفاده از وسایل بوا  ورد اسهتهای وبیعی و جغرافیایی مرطقه به وضهوح قابل رییت معماری و شههرسهازی با ویژگی
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گیری از عوامل وبیعی ) فتاب، باد و نزومت جوی(، سههاباط )اسههتفاده از ترکیب گیری ابریه برای بهره)مثل  اک(، توجه به جهت

کی صورت وبیعی سبب  رهسها تمان ایجاد کررد(، شهوادان )ببردی  یابان ها به گونه ای که سهایه بیشهتری بر سهطوح بیرونی 

: 1992گیرند )رهایی، های دسهت سهاز می باشرد همچران مورد استقباا قرار میهوای زیر زمین شهده( و کت ها که  رک کررده

20.)   

 

 

 
 دز . رشد و تکامل شهر دزفول در کنار رودخانه6شکل 

 
 ولای کت در شهر دزف. نمونه7شکل 

 

 

 

 ولای از ساباط در شهر دزف. نمونه8شکل 
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 و بحث های پژوهشیافته .5

 علمی تحقیپ هر در هاشا   تماا نمودن لحاظ اما است؛ هاشا   از گسترده سری یک نیازمرد علمی تحقیپ هر به آردا تن

 ترییواقع نتایج به توانمی مواقع از بسیاری در مراسب شا   معدودی تعداد گزیرش با برابراین مطلوب؛ نه و است مقدور نه

 است ضروری ها،مکان تراسب و بر ورداری سطح تعیین از قبلوجود این با  (.19: 1921 ورگانی،  نوروزی و تقوایی) یافتدست

 بر ورداری سطوح تعیین به مدا، سا تار اساس بر و شوند داده قرار هامدا در هاشا   شده،تبدیل شا   به متغیرها که

بردی میزان  القیت شهری برابراین با این رویکرد و رویه، ابتدا به مر ور سرجش و اولویت (.291: 1994زیاری، ) شود آردا ته

ها استفاده جهت شراسایی معراداری شا  های ایرانی اسالمی در مراوپ شهری دزفوا؛ از  زمون تی تست بر مبرای  مؤلفه

های کوچکتر های کوچک کاربرد دارد و معری و مفهوا  ن این است که انحراف استاندارد در نمونهگردید.  زمون تی برای نمونه

رد( است. )نمرات استاندا Zاز بسیاری جهات شبیه توزیع با کمیت  Tبا انحراف استاندارد در جامعه شباهت کمتری دارد. توزیع 

: 1921)حافظ نیا، استشود که از رابطه ذیل قابل محاسبه ی استفاده میعلّ ةاز این  زمون برای مقایسه و تشخی  تفاوت و رابط

14 .) 

𝑇 =
(𝑋 − µ)

𝑆

√𝑁 − 1

 

( بامیی بر وردار هسترد. Sigها از سطح معراداری)دهرده این است که شا   زمون تی حاصل از آرسشرامه تهیه شده نشان

( و نشانگر 41/4) ( کمتر از میزان  لفای مورد ن ر91/4)سطح اومیران  با درصدهای مشخ  شده sigچرا که سطح معراداری یا 

ها و معیارهای مورد بررسی رابطه وجود دارد و لفهؤرابطه معراداری میان م 91سطح معراداری بام می باشد. برابراین، با اومیران 

دهد. یها را نشان مو این نرماا بودن و استاندارد بودن هر کداا از شا   تفاوت  یلی بامیی نداردهمچرین ا تالف میانگین نیز 

بقه مربوط و ا تالف میزان دار است و بامترینهای مورد بررسی معرینتایج  زمون نشان داد تفاوت بین مراوپ در سطح شا  

دهرده این مورد است که ا تالف بین ها در جدوا ذیل نشان داده شده است و این امر نشانا تالفاست و سایر  211/2 الق با 

های توان بیان داشت که تحلیل دادههای ایرانی اسالمی وجود دارد. برابراین میمراوپ در میزان  القیت شهری بر مبرای  مؤلفه

القیت شهری به لحاظ معیارهای ایرانی اسالمی است که این امر بیان اولیه نشان از وجود ا تالف میان مراوپ شهر دزفوا در  

 های تعیین شده نمود.دارد که باید توجه ویژه به هر کداا از مراوپ براساس اولویتمی

 

 های ایرانی اسیمیای جهت سنجش خیقیت شهری بر مبنای  مؤلفهتک نمونه t. آزمون 3جدول

 tمقدار  معیار/متغیرها
آزادی درجه 

(df) 

معناداری دو 

 دامنه ای

تفاوت 

 میانگین

 95/0فاصله اطمینان 

 کران باال کران پایین

IIUCI1 444/24 90 441/4 211/2 11/2 11/9 

IIUCI2 409/11 90 441/4 111/2 21/2 94/9 

IIUCI3 912/11 90 441/4 109/2 29/2 21/2 

IIUCI4 290/10 90 441/4 109/2 24/2 29/2 

IIUCI5 414/11 90 441/4 011/2 11/2 11/9 

IIUCI6 901/11 90 441/4 110/2 04/2 49/9 

IIUCI7 119/11 90 441/4 121/2 92/2 99/9 

IIUCI8 912/11 90 441/4 111/2 91/2 91/9 

 1044های آژوهش، مربع: یافته       

 

دست  مده ههای بمعرادار هسترد، چون میانگینتوان بیان داشت که همه معیارها داری  زمون هم میدر  صوص معری

ن تجربی( دست  مده  نها )میانگیههای ب)میانگین تجربی( نزدیک به میانگین ن ری است یعری بین میانگین ن ری با میانگین

دو دامره است  ای که  زمونیتک نمونه tدست  مده برای  زمون هداری بیا معری sigتفاوت معراداری وجود دارد. چراکه مقدار 

کرد یعری بین میانگین ن ری با یید میأت 91/4در سطح معراداری  t(. این مطالب را  زمون 2است )جدوا شماره  41/4کمتر از 



 (9 )آیاآی، 1041تابستان ، دوا ، شمارهسوا / ساا مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی مسعود صفایی آور و .../  11

 

های مورد ن ر ایرانی دست  مده )میانگین تجربی( تفاوت معراداری وجود دارد. در همه سطوح معراداری  مؤلفهههای بمیانگین

 ها است.شهری در دزفوا قابل اتکا بوده و نشان از اهمیت بامی مؤلفهاسالمی  القیت 

 

 
 (1400های پژوهش، )منبع: یافته . مدل مفهومی پژوهش9شکل 

 

 هایهای  القیت شهری بر مبرای  مؤلفهبردی مراوپ شهری دزفوا با استفاده از شا  لذا در ادامه به سرجش و اولویت

بردی شا   جهت سرجش و اولویت 2شود. برابراین، آژوهش حاضر که از ز تکریک ماباک آردا ته میایرانی اسالمی با استفاده ا

ها از وریپ توزیع اسالمی مراوپ مورد هدف استفاده کرده و هر کداا از زیر شا   - های ایرانی القیت شهری بر مبرای  مؤلفه

 آرسشرامه در بین نخبگان محلی ارزیابی شده است. 

 

 گیری( در مناطق شهری دزفولها )ماتریس تصمیمماتریس خام داده .4جدول 

 IIUCI1 IIUCI2 IIUCI3 IIUCI4 IIUCI5 IIUCI6 IIUCI7 IIUCI8 مناطق

 111/9 11/9 1/9 21/9 11/0 22/9 2/9 21/2 1منطقه 

 99/9 221/0 99/0 1/0 12/0 110/0 2/0 121/0 2منطقه 

 9 102/9 11/9 21/2 911/0 111/1 2/1 1/2 3منطقه 

  1044های آژوهش، مربع: یافته    

 

ها در  ن کلی بوده و بدون دهد که میانگیندست  مده در  صوص هر کداا از مراوپ را نشان میههای  اا بجدوا فوق داده

تر برای ارزیابی دقیپ، لذا اهمیت یکسانی نداردکه عوامل یا معیارها دست  مده است. با توجه به اینهلحاظ کردن وزن معیارها ب

دهی به معیارها با استفاده از روش ها مشخ  گردد. در این راستا برای وزنمزا است تا اهمیت و یا وزن نسبی هر کداا از  ن

از  نجایی همچرین ها  در هر یک از مراوپ شهر دزفوا اقداا شد. های هر کداا از شا   نتروآی شانون نسبت به محاسبه وزن

گردد؛ لذا صرفا به  روجی نهایی هر کداا ها مرجر به افزایش مطالب و وویل شدن آژوهش میفرایردی هر کداا از مداکه روند 

 ارائه شد.ها جدواها در ها آردا ته شد و نتایج  ناز مدا
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 گیری معیارها در هر کدام از مناطق شهری دزفولسازی تصمیم. نرمال5جدول 

 IIUCI1 IIUCI2 IIUCI3 IIUCI4 IIUCI5 IIUCI6 IIUCI7 IIUCI8 مناطق

 091/4 121/4 149/4 11/4 4 109/4 299/4 221/4 1منطقه 

 1 1 1 4 1 1 1 1 2منطقه 

 1 1 1 1 1/4 4 4 4 3منطقه 

  1044های آژوهش، مربع: یافته
 

 دزفولخیقیت شهری مناطق  دار کردن ماتریس نرمالوزن. 6جدول 

 IIUCI1 IIUCI2 IIUCI3 IIUCI4 IIUCI5 IIUCI6 IIUCI7 IIUCI8 مناطق

 190/4 112/4 114/4 10/4 42/4 211/4 021/4 101/4 1منطقه 

 49/4 11/4 1/4 49/4 11/4 91/4 01/4 20/4 2منطقه 

 12/4 22/4 2/4 12/4 122/4 12/4 29/4 12/4 3منطقه 

  1044های آژوهش، مربع: یافته
 

های مورد ن ر در تکریک ماباک با دار، به محاسبه ماتریس مرز ناحیه تخمین شا  بعد از محاسبه ماتریس نرماا وزن

های  القیت شهری مراوپ شهری دزفوا محاسبه گردیده استفاده از میانگین هردسی، ماتریس مرز ناحیه تخمین شا  

 (.1و  1است)جدوا 
 

 دزفولخیقیت شهری مناطق  سیشباهت ماتر هیمرز ناح نییتع. 7جدول

 IIUCI1 IIUCI2 IIUCI3 IIUCI4 IIUCI5 IIUCI6 IIUCI7 IIUCI8 میانگین هندسی

G 112/4 911/4 212/4 112/4 191/4 111/4 119/4 194/4 

  1044های آژوهش، مربع: یافته
 

های ایرانی اسالمی در ، ماتریس فاصله شا    القیت شهری بر مبرای مؤلفهMABACدر این بخش با استفاده از تکریک 

، لفه وبقه  القؤها نشان داد که به لحاظ مگزیره ةهای فاصلمراوپ شهری دزفوا از مرز ناحیه مرحله قبل محاسبه شد. تحلیل

از ن ر آاسخگویان مرطقه دو دارای ( دارای بیشترین بر ورداری از حیث  القیت شهری است. به عبارتی 412/4مرطقه دو )

( دارای کمترین بر ورداری به حیث  القیت شهری است. به لحاظ -402/4) 9لفه وبقه  الق است و مرطقه ؤبیشترین مقدار م

( دارای کم بر وردارترین -121/4) 9داری و مرطقه ر( دارای بیشترین بر و141/4 القیت فرهرگی و مذهبی؛ مرطقه دو )

( کمترین -422/4( با بیشترین  القیت شهری و مرطقه یک )492/4است و از ن ر  القیت تاریخی؛ مرطقه دو )  القیت شهری

دارای بر وردارترین با  2های ایرانی اسالمی است. به لحاظ  القیت اکولوژیکی مرطقه مقدار  القیت شهری بر مبرای  مؤلفه

لحاظ  القیت شهری است. به لحاظ شرایط  القیت اقتصادی مرطقه  دارای کم بر ورداری به -492/4و مرطقه یک با  402/4

( کمترین میزان  القیت شهری را دارا است و از لحاظ  القیت اجتماعی نیز مرطقه دو -401/4) 2دارای بامترین و مرطقه  9

 وراحی و معماری نیز بیشترین و مرطقه یک کمترین مقدار بر ورداری به لحاظ  القیت شهری است. به لحاظ میزان  القیت

های ایرانی دارای کمترین مقدار  القیت شهری بر مبرای  مؤلفه 9مرطقه دو دارای بیشترین میزان  القیت شهری و مرطقه 

در بهترین و  414/4با  9اسالمی اهمیتی است. و در نهایت معیار توزیع  القیت ارتباوی در مراوپ شهری دزفوا؛ در مرطقه 

 های ایرانی اسالمی قرار گرفته است.در بدترین وضعیت  القیت شهری بر مبرای  مؤلفه 2و مرطقه  بر وردارترین حالت

 دزفولخیقیت شهری مناطق  شباهت هیها تا مرز ناحنهیگز ةفاصل ةمحاسب. 8جدول 

 IIUCI1 IIUCI2 IIUCI3 IIUCI4 IIUCI5 IIUCI6 IIUCI7 IIUCI8 مناطق

 441/4 411/4 424/4 449/4 -492/4 411/4 411/4 -411/4 1منطقه 

 -404/4 419/4 411/4 -401/4 402/4 492/4 141/4 412/4 2منطقه 

 414/4 -411/4 409/4 409/4 414/4 -422/4 -121/4 -402/4 3منطقه 

  1044های آژوهش، مربع: یافته       
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های لحاظ  القیت شهری بر مبرای  مؤلفهدست  مده مراوپ شهری دزفوا به در نهایت جدوا ذیل ضریب بر ورداری به

ارای قابلیت ها دگزیره ةدهد که نسبت به جدوا مقدار فاصلکار رفته در تکریک ماباک را نشان میایرانی اسالمی با تلفیپ اوزان به

 العات را نشانآوشانی اوالعات در مدا مورد ن ر و  الصه اوباشد. چرا که نتیجه تلفیپ و همسرجی بهتری میاتکا و نتیجه

دارای  494/4و  929/4( مراوپ دو و یک به ترتیب با 9های صورت گرفته در جدوا شماره )دهد. برابراین براساس تحلیلمی

در وضعیت محروا به لحاظ  4-/299اسالمی است و مرطقه سه با  - های ایرانیبیشترین مقدار  القیت شهری بر مبرای  مؤلفه

اسالمی قرار گرفته است. مزا به ذکر است که درجه  - های ایرانیمؤلفه قیت شهری بر مبرایع شا   های  الشرایط توزی

بردی مراوپ مدن ر قرار گرفته است؛ و در بر ورداری برای هر کداا از مراوپ قطعیت صرف ندارد و این امر جهت اولویت و رتبه

ریزی شهر الق بر اساس اصوا ایرانی اسالمی های برنامهد روشیعری نیازمرد به اصالح و بهبو« مرطقه محروا»ایرجا مر ور از 

یعری؛ فراهم بودن زمیره جهت بهبود شرایط در راستای گاا برداشتن در مسیر شهر  الق « مرطقه نیمه بر وردار»می باشد. و 

 الق. در ایرجا با توجه  القیت شهری و همچرین اتخاذ شرایط شهر  ةیعری مهیا بودن شرایط برای توسع« مرطقه بر وردار»و 

مرطقه؛ درجه بر ورداری برای  نها مشخ  گردیده است. که این بر ورداری به لحاظ نوع و تاریخچه  ةبه تاریخچه رشد و توسع

 .بافت در هر کداا از مراوپ متفاوت است

 

 اسیمی–های ایرانی بندی نهایی و شناخت تناسب هر کدام از مناطق به لحاظ خیقیت شهری بر مبنای  مؤلفه. رتبه9جدول 

 Q R نام منطقه
 شرایط توزیع خیقیت شهری بر مبنای

 های ایرانی اسیمیمؤلفه

 نیمه بر ودار 2 494/4 منطقه یک

 بر ودار 1 929/4 منطقه دو

 محروا 9 -299/4 منطقه سه

  1044های آژوهش، مربع: یافته    

 

 
 (1044ترسیم: نگارندگان، ) های ایرانی اسیمی در مناطق شهری دزفولبندی فضایی خیقیت شهری بر مبنای  مؤلفه. نقشه پهنه10شکل
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 گیرینتیجه. 6

سرزندگی، زیست آذیری، سازی مراسب در شهر  الق، تالش برای مهیا کردن شرایط مزا برای بستر ةهدف از مطرح شهدن اید

ی، های انسانتحقپ شههر  الق، استفاده  القانه از قابلیت ةمزم اقتصهاد شههری اسهت. ةتوسهعو  آذیری، آایداریآویایی، رقابت

ها رهرگ، فهاهای انسانی از قومیتوبیعی موجود در شهرها است. توده اجتماعی، فرهرگی، اقتصادی،  موزشی، مکانی، فضایی و

های شهری  الق محور های مختلف نمادی از اسهتعداد و مداراگری اسهت که به شهکل بالقوه برای اجرای ورحهرگو  رده فر

ت کیفی»مورد نیاز است. در  الا مفهوا شهر  الق، نقش هرر و فرهرگ، در میان سایر عراصر، این است که  نچه را که فلوریدا 

ها، تروع زیستی و سایر ی عمومی یک شهر و یا یک محله حتی سبک  یاباننامد، ارتقاء دهرد. هرر و فرهرگ با فضهامی «مکان

نامد، می «جهانی ةجو مردا وبق»کررد تا  نچه فلوریدا اند. این عوامل، همگی در کرار هم، کمک میهای  ن  میخته شههدهجربه

 ق نامیده شوند و این چرین در رقابتهایی  الشکل بگیرد و بدین ترتیب شهرها این  صوصیت و ظرفیت را دارا شوند که مکان

هایی در جایگاه زایش  القیت شهری هسترد که ضمن سازگاری به وور کلی مکان .جهانی برای مرابع انسانی به رقابت بپردازند

تمدن و فرهرگ ایرانی و های تعالی فرهرگی جامعه شههههری در سهههطح جهانی را موجب شهههوند. با فرهرگ عامه و حاکم زمیره

های فرهرگی، اجتماعی، مکانی و فضایی با آیشهیره تاریخی کهن و در شهان در شهرسازی و شهرنشیری حاوی قابلیت اسهالمی

ریزی شهر ها و آیاده سازی  ن در روند برنامهشهماری اسهت که در صهورت مهیا بودن شهرایط برای به روز شهدن این قابلیتبی

 دنیای شهر و شهرنشیری رقم  واهد  ورد. های  الق محور و مرحصر به فردی در  الق  روجی

های شهکوفا شهده در شهرهای رشت )صرعت تغذیه و  وراک( و اصفهان )صرایع دستی( قابل مشاهده بارز این قابلیت ةنمون

   .قرار بگیرند 2411است که موجب شد این دو شهر در فهرست شهرهای  الق یونسکو در ساا 

 هایتای از قابلهای جغرافیایی، فرهرگی، تاریخی، معماری و انسانی گرجیرهمر ر شا   لذا با توجه به ایرکه شهر دزفوا از

های  القیت در شهههر دزفوا، سههازی و ارتقاء معیارها و شهها  ریزی مراسههب برای شههراسههایی، بومیسههت. در صههورت برنامها

ایرانی اسالمی قابل تحقپ است. لذا هدف های مکانی مربعث از فرهرگی بسترهای مزا برای تحقپ شهر  الق بر اساس شا  

های ایرانی اسالمی و مقایسه میزان  القیت مراوپ شهر دزفوا بر های شههر  الق بر اساس مؤلفهاین تحقیپ، تدوین شها  

 ایمقایسههه–تحلیلی  -ها اسههت. این آژوهش از ن ر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش توصههیفیاسههاس این مؤلفه

که با اسههتفاده از تکریک ماباک مورد تحلیل قرار گرفت. هدف اصههلی آژوهش حاضههر سههرجش و ارزیابی میزان  القیت اسههت 

اسالمی در شهر دزفوا است. این آژوهش از ن ر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ  –های ایرانی شهری برمبرای  مؤلفه

اده از تکریک ماباک مورد تحلیل قرار گرفت. برابراین در ابتدای امر به ای اسههت که با اسههتفمقایسههه –تحلیلی  -روش توصههیفی

جهت شههراسایی  t-testهای ایرانی اسهالمی تأثیرگذار؛ از  زمون های  القیت شههری بر مبرای  مؤلفهمر ور بررسهی شها  

های  القیت شهری سطح شا  داده است که تفاوت بین مراوپ در ها اسهتفاده گردید. نتایج  زمون نشان معراداری شها  

ای که  زمونی دو دامره است کمتر تک نمونه t( برای  زمون 441/4داری بدست  مده )یا معری sig دار است چراکه مقدارمعری

های کرد یعری بین میانگین ن ری با میانگینیید میأ( ت91/4) در سهههطح معراداری t( اسهههت و این مطالب را  زمون 41/4از )

 ه )میانگین تجربی( تفاوت معراداری وجود دارد. بدست  مد

( دارای بیشترین 412/4دسهت  مده از تکریک ماباک نشان داد که به لحاظ وبقه  الق، مرطقه دو )ههای بهمچرین تحلیل

( دارای کمترین بر ورداری به حیث  القیت شههری است. به -402/4) 9بر ورداری از حیث  القیت شههری اسهت و مرطقه 

( دارای کم بر وردارترین -121/4) 9( دارای بیشترین بر وداری و مرطقه 141/4ظ  القیت فرهرگی و مذهبی؛ مرطقه دو )لحا

( -422/4( با بیشههترین  القیت شهههری و مرطقه سههه )492/4 القیت شهههری اسههت و از ن ر  القیت تاریخی؛ مرطقه دو )

دارای  2ی اسهههالمی اسهههت. به لحاظ  القیت اکولوژیکی مرطقه های ایرانکمترین مقهدار  القیهت شههههری بر مبرهای  مؤلفه

دارای کم بر ورداری به لحاظ  القیت شههههری اسهههت. به لحاظ شهههرایط  -492/4( و مرطقه یک با 402/4بر وردارترین با )

حاظ  القیت ( کمترین میزان  القیت شهری را دارا است و از ل-401/4) 2دارای بامترین و مرطقه  9 القیت اقتصادی مرطقه 

اجتماعی نیز مرطقه دو بیشهههترین و مرطقه یک کم ترین مقدار بر ورداری به لحاظ  القیت شههههری اسهههت. به لحاظ میزان 

دارای کمترین مقدار  القیت  9 القیهت وراحی و معماری نیز مرطقه دو دارای بیشهههترین میزان  القیت شههههری و مرطقه 

اهمیتی است. و در نهایت معیار توزیع  القیت ارتباوی در مراوپ شهری دزفوا؛ در های ایرانی اسالمی شهری بر مبرای  مؤلفه
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های ایرانی در بدترین وضعیت  القیت شهری بر مبرای  مؤلفه 2در بهترین و بر وردارترین حالت و مرطقه  414/4با  9مرطقه 

ها توان بیان داشت که براساس تلفیپ شا  ترین سؤامت مطرح شده میاسهالمی قرار گرفته اسهت. در نهایت در آاسخ به مهم

دارای بیشترین مقدار  القیت شهری بر مبرای   494/4و  929/4های صورت گرفته مراوپ دو و یک به ترتیب با براساس تحلیل

در وضعیت محروا به لحاظ شرایط توزیع شا   های  القیت شهری  -299/4های ایرانی اسهالمی است و مرطقه سه با مؤلفه

به علت سابقه مذهبی و تاریخی دیرین در مقایسه با مراوپ دیگر  2های ایرانی اسالمی قرار گرفته است. مرطقه ر مبرای  مؤلفهب

 از سطح  القیت بامتری بر وردار است.

بردی مزا به ذکر اسهههت که درجه بر ورداری برای هر کداا از مراوپ قطعیت صهههرف ندارد و این امر جهت اولویت و رتبه

مراوپ مدن ر قرار گرفته است؛ چرا که امکان وجود بر ورداری یا ضعف بر ورداری در هر کداا از آهره درونی مراوپ نیز وجود 

ریزی شهههر الق بر اسههاس اصههوا ایرانی اسههالمی و های برنامهیعری نیازمرد به اصههالح و بهبود روش« مرطقه محروا»دارد. و 

 ةمرطق»ودن زمیره جهت بهبود شهرایط در راسهتای گاا برداشهتن در مسیر شهر  الق و یعری فراهم ب« بر وردارنیمه ةمرطق»

  القیت شهری و همچرین اتخاذ شرایط شهر  الق. ةیعری مهیا بودن شرایط برای توسع« بر وردار

های  القیت شهههری در سههطح مراوپ شهههری دزفوا ای و نماگرهای شهها  توان بیان داشههت که تحلیل مقایسهههلذا می

های کلیدی راهکارهای عملیاتی و مدیریتی صورت نامتعادا و ناموزون توزیع شده است و مزا است که در هر کداا از شا  به

( که در  ن بیان می دارند که تفاوت 1999ههای آژوهش حاضهههر با آژوهش مختاری و همکاران )اتخهاذ گردد. همچرین یهافتهه

در بر ورداری از میزان  القیت شههری وجود دارد؛ همسهو است. و با آژوهش  معراداری بین مراوپ شهمالی و جروبی اصهفهان

(؛ به لحاظ 1999(؛ مشهههکیری و همکاران )1999(؛  یشهههم )1991(؛  فتاب و همکاران )1990مختاری ملک  بادی و همکاران )

آیشرهادهایی ارائه گردیده است  های بومی ایرانی اسالمی دارای قرابت و همسویی است. در این راستارویکرد گرایانه در شها  

 که در زیر به  نها اشاره شده است:

های مربعث از فرهرگی ایرانی بسههترهای مزا جهت تحقپ شهههر  الق بر اسههاس شهها  اوا برای فراهم کردن  ةدر وهل

صههادی،  القیت گذاری در مراوپ شهههر دزفوا به ترتیب  القیت ارتباوی،  القیت اقتهای بهبود و سههرمایه، اولویتاسههالمی

 .باشدفرهرگی،  القیت اجتماعی و وبقه  الق می -اکولوژی،  القیت تاریخی،  القیت وراحی و معماری،  القیت مذهبی

 در بخصوص دزفوا، در ولی. است شهر تاریخ و اصالت نگهداری مدا  الق، شهرهای در شهرسازی و بافت به نگرشهی مدا

 هایورح در  القانه اجتماعی و فرهرگی آیوسههتی هایورح از اسههتفاده کار این ةمزم. اسههت نیفتاده اتفاق این 9 نوآای ةمرطق

 .باشد اثرگذار شهر آایدار تاریخی و فرهرگی اصالت حفظ در تواندمی که است شهری تفصیلی و جامع

شهههری که  9های کلیدی  القیت شهههری همانرد وبقه  الق، فرهرگی و مذهبی، وراحی و معماری در مرطقه شهها  

این  صورت کامال تخصصیریزان شهر دزفوا مدن ر قرار گیرد و تالش گردد تا بهمرطقه نوآایی می باشد، توسط مدیران و برنامه

 ها در این مرطقه توسعه آیدا کررد.شا  

ارجحیت  محور نیز توجه شود و هیچ کداا بر دیگریفرهرگ ةبه توسع 9صرعتی و  دمات محور در مرطقه  ةدر کرار توسهع

 نداشته باشد.

آرورش،  های دیگر از جمله اشتغاا، صرعت،  موزش ومحور قرار دادن مفهوا  القیت هرری و فرهرگی در بسهیاری از حوزه

های گذاریهای اجتماعی، بهداشهت و درمان، محیط زیسهت و اکولوژی و... به مر ور آیوند دادن سههیاستها و سهیسهتمشهبکه

 ی.های زیست محیطریزی شهری و سیاستتی، برنامههای صرعفرهرگی با سیاست

های مختلف علمی و فرهرگی برای برقراری ارتباوات فرهرگی با سایر شهرهای ها و جشروارهها، فستیواابرگزاری نمایشهگاه

 دنیا و نشان دادن چهره واقعی فرهرگ ایرانی اسالمی در سطح دنیا. 

 دار. های فرهرگی ریشهمحله و تالش برای حفاظت از سرت شراسایی هرجارهای فرهرگی و هرری در سطح 

 هایی که تحت مالکیت  صههوصههی هسههترد مخصوصاً  انه مخصهوصهاًهای قدیمی ها و  انهجلوگیری از تخریب سها تمان 

ای هسا تمانریزی برای مرمت برنامههمچرین و باشد صهفویه می ةترین  انه دزفوا ) انه ر شهانفر( که مربوط به دورقدیمی

 قدیمی بر مبرای معماری ایرانی اسالمی.



 21 / (9 ، )آیاآی 1041 تابستان، دوا ، شمارهسوا / ساا مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی   موفقیت ... واکاوی و تحلیل عوامل موثر بر

 

 
 

های هرری و فرهرگی مستمر در فضاهای عمومی های فرهرگی و هرری مردا نهاد برای اجرای برنامهحمایت دولتی از بخش

 ی.در راستای افزایش سطح شادابی و سرزندگی شهرغیره  ، میادین، فضاهای سبز وهاراهآیادهها، شهری مثل،  یابان

های ذیربط برای جلب ن ر بیشتر مردا و افزایش یارانه از سوی ارگان افزایش تعداد ساعات بازدید از اماکن فرهرگی، تاریخی

 .ریزی کوتاه مدت برای اجرای تورهای مسافرتی درون شهریکرردگان دا لی و  ارجی از اماکن و برنامهو افزایش تعداد بازدید

نه گیری عادماین شا   در مراوپ مختلف شهری رعایت گردد تا بهره ةی سهعی گردد تا سرانبه لحاظ اکولوژیکی و ارتباو

های فرهرگی، ارتقای مراکز گذران که سههعی گردد تا میزان فضههای سههبز  الق، تفرجگاهای گونهبهدر بین مراوپ رعایت گردد؛ 

 های سبز مرطقه یک افزایش آیدا کررد.های  ن در فضااوقات فراغت و مراکز فرهرگی و مذهبی همراه با سرگرمی

باوی های ارتجایی شهروندان در شبکههگردد که سرعت جابکید میأبا توجه به ضعف مرطقه دو به لحاظ  القیت ارتباوی ت

 درونی،ی های ارتباوها و میادین، شبکهبیشتر  یابان ةدر این مرطقه ارتقا یابد و به لحاظ زیرمعیارهای  القیت نسبت به توسع

های فرهرگی و اجتماعی حاکم برای شهها  حفظ  کید برأدر کرار تها راهروها و آیادهها و آیادهوراحی کالبدی مراسههب  یابان

های حمل و نقل عمومی ریزی برای تقویت شههبکهبرنامهچرین مو ه های ارتباوی شهههریسههرزنده و دمکراتیک بودن شههبکه

 ها و کاستن از میزان زمان تلف شده شهروندان در ترافیک شهری.ییجاهشهری برای تقلیل زمان جابدرون

ثیر مستقیم  ن در میزان  القیت ألزوا توجه ویژه در مراوپ سه گانه به زیرمعیارهای شا   مذهبی و فرهرگی به جهت ت

 ی.های فرهرگی  اص هر کداا از مراوپ شهراسالمی به لحاظ ارزش –های ایرانی شهری بر مبرای  مؤلفه

سههازمانی در های  القیت شهههری و ایجاد نهادی درونها و شهها  لفهؤفراهم نمودن شههرایط مزا برای افزایش توجه به م

 مدیریت شهری دزفوا جهت آایش و ن ارت مستمر مبری بر ضعف و قوت این حوزه در هر کداا از مراوپ دزفوا.
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 . 12-1 ، ص .2، فصلرامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی(. ماهیت اجتماعی شهر اسالمی. 1929آوراحمد، احمد و موسوی، سیروس )

 استان هایدهستان بردیسهطح و  دمات امکانات، فضهایی توزیع چگونگی بر (. تحلیلی1921اصهغر )  ورگانی،زی نورو مسهعود و تقوایی،

 . 20 ،انسانی علوا مجله بختیاری. و چهارمحاا

فر یرد مدیریت دانش با نقش میانجی تفکر  الق مدیران در  ورهبری  دمتگزار  بینروابط سا تاری مدا یابی (. 1999جعفرزاده، فاومه )
 نامه کارشراسی ارشد علوا تربیتی، دانشگاه  زاد واحد  وی.. آایانهای شهرستان  ویدبیرستان

(. آویش فضههایی شههر اسهالمی براسههاس ن ریه 1999حاتمی نژاد، حسهین؛ آوراحمد، احمد؛ زیاری، کرامت ا  و بهبودی مقدا، حسهین )

 . 29-01 (، ص .91) 14، اسالمی -فصلرامه مطالعات شهر ایرانییچیدگی )مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر تهران(. آ

دوفصلرامه علمی و آژوهشی مدیریت (. سرجش ظرفیت های تاب  وری در مجموعه شهری قزوین. 1990آور، هاشم و عادلی، زیرب ) داداش
 . 20-19 ، ص .2، بحران
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(. بررسی نقش تروع اجتمعی در ایجاد شهرهای 1994لی؛ ربانی  وراسهگانی، رسهوا؛ ادیبی، مهدی و موذنی، احمد )ربانی  وراسهگانی، ع

 . 124-119 ، ص .21، مجله جغرافیا و توسعه الق و نو ور )مطالعه موردی: اصفهان(. 

، 20، مجله باغ ن ر .قدیم دزفوا راسهته صرعتگرانهای بومی تهویه وبیعی بازار  هویت فرهرگی و اثرات  ن بر روش. (1992رهایی، امید )

 . 01-99 ، ص .مرکز تحقیقات هرر، معماری و شهرسازی

فضههایی سههبز شهههر تهران. -محیطی و توزیع مکانی(. تحلیلی بر بحران زیسههت1994زیاری، کرامت ا ؛ واحدیان بیکی، لیال و آرنون، زیبا )

 . 110-141 ص . (.0) 0، مطالعات آژوهش های شهری و مرطقه ای

اسالمی )مطالعه  -شراسی در مر ر شهرهای ایرانی(. نشانه1991سهامری، مریم؛ روشهرایی، علیرضا؛ دستیار، شکوفه و محمودی، مهروش )

 موردی: شهر دزفوا(. اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه آایدار.

وهای سیما و مر ر شهر های ایرانی اسالمی )مطالعه موردی: شهر دزفوا(، (. بررسهی و تبیین الگ1999شهان ری، فریبا و تیموری، عارفه )

 اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا.

 http://www.dezful.ir(. مراوپ شهرداری، 1999شهرداری دزفوا )

 10، فصلرامه جغرافیاهای شهر  الق ایرانی. شههر  الق و شا   (.1991فتوحی مهربانی، باقر؛ کالنتری، محسهن و رجایی، سهیدعباس )

 .  112-141 (. ص .11)

مجله نقش های اجتماعی الگوی شهرسازی ایرانی و اسالمی. (.  مؤلفه1999 باد، حسهین؛ حقی، مهدی و داد واه، محسهن )کالنتری  لیل
 . 21-11 (. ص .1) 0، جهان

های کلیدی موثر بر شکل گیری شهرهای  الق میانه انداا با استفاده از  یرده ی و تحلیل آیشران(. شهراسای1999توتا انه، علی ) مجرونی

 . 22-11 (. ص .09) 10، مجله هویت شهرآژوهی. 

(. شا   های بومی شهر  الق با رویکرد ایرانی 1990مختاری ملک  بادی، رضا؛ مرصوصی، نفیسه؛ علی اکبری، اسماعیل و امیری، داود )

 . 111-111 (. ص .01) 19، فصلرامه جغرافیااسالمی. 

ی ایرانی اسالمی در کالنشهر ها(. سهرجش میزان  القیت شههری بر مبرای شا  1999مختاری، رضها؛ موذنی، احمد و جلیلیان، بهراا )

 . 11-09 (، ص .1) 14، ریزی فضاییفصلرامه علمی برنامهاصفهان با استفاده از مدا تصمیم گیری چردشا صه ویکور. 

(. تبیین سهطوح  القیت شههری در ن اا شهری کالن شهرها )مطالعه 1999مشهکیری، ابوالفضهل؛ علی آور، سهمیه و حاجی زاده، مریم )

 . 044-921 (، ص .2) 19، های جغرافیای انسانیآژوهشهر کرج(. موردی: کالنش

فصلرامه (. برنامه ریزی و رهبری  الق در شههر ایرانی اسهالمی و ارتباط  ن با  القیت شهههری. 1999مطلبیان،  سهرو و رحمانی، بیژن )
 . 192-111 ، ص .14،  مایش محیط

همایش ، امالت اجتماعی، راهبردی بسهوی ارتقاء سطح کیفی شهر  الق اسالمیتع(. 1990نژاد ابراهیمی، احد و فرشهچیان، امیرحسهین )

 . 12-1 ، ص ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسالمی

 . 10-1 (، ص .1) 1، فصلرامه اوالعات شهر اسالمی(. تاملی در چیستی شهر اسالمی. 1929نقی زاده، محمد )
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