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Abstract 

Background and Objective: The results of various studies have shown that 

paying attention to the Health, Safety, And Environment (HSE) principles 

in urban constructions can contribute to sustainable urban development. 

This study was designed to provide a model for environmental protection 

in urban construction projects. 

Materials and Methods: This cross-sectional study was performed in 2021. 

In the first step, a comprehensive study was conducted with the aim of 

compiling an initial list of indicators of sustainable urban development. 

Afterward, the factors affecting the management of the urban environment 

were studied, and in the next step, the initial conceptual model was 

formed. In the final step, the validity and reliability of the model were 

determined through the Delphi technique and factor analysis method. The 

adequacy of the measurement model in structural equation modeling was 

examined. Data analysis was performed using SPSS (V. 19) and Smart PLS 

software programs. 

Results: The results showed that the reliability scores of structural factors (7 

items), content factors (7 items), and barriers and injuries (13 items) were 

respectively 0.716, 0.821, and 0.831, and the amount of factor loading 

value for all measures was estimated above 0.4. The goodness-of-fit indices 

of this model included χ 2/df, RMSEA, GFI, AGFI, CFI, and NNFI and were 

estimated at 2.25, 0.061, 0.96, 0.91, 0.98, and 0.97, respectively. 

Conclusion: The findings indicated that considering each of the 27 

indicators in urban HSE management could be an effective step towards 

protecting the urban environment as much as possible in construction and 

urban sustainable development. 
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وساز اختس هایزیستی مؤثر بر پروژهشناسایی و ارزیابی متغیرهای بهداشت، ایمنی و محیط

 کید بر توسعه پایدارأشهری با ت

1پرکرهمحمد حسین 
3، سید مسعود منوری،*2، عسگر جاللیان 

  

 تهران، ایران ،زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمیزیست، دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست، حقوق محیطگروه مدیریت محیط 1
  تهران، ایران ،واحد تهران جنوب، دانشگاه پیام نور حقوق، گروه 2
 واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانزیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط ست،یزطیمح یمهندس و علوم گروه 3

 

 19/11/1400 تاريخ دريافت مقاله:

 07/01/1401: مقاله تاريخ ويرايش

 16/01/1401 تاريخ پذيرش مقاله:

 22/08/1401 تاريخ انتشار مقاله:

 

  چکیده

به توسعه  یکالن شهر یوسازهاساختدر  HSEاند توجه به اصول مطالعات مختلف نشان داده سابقه و هدف:

 هایزیست در پروژهه الگویی برای حفاظت از محیطئاین مطالعه با هدف اراکند. پایدار شهری کمک می

   طراحی شده است. شهری وسازساخت

با هدف  یمطالعه جامع، انجام شد. در گام اول 1399-1400در سال  مقطعیاین مطالعه  ها:مواد و روش

ثر بر مدیریت ؤهای توسعه شهری پایدار انجام شد. سپس عوامل ماز شاخص ایگردآوری فهرست اولیه

فی دل روشزیست شهری بررسی و در گام بعدی، مدل مفهومی اولیه شکل گرفت. در گام نهایی، از طریق محیط

بررسی  یابی معادالت ساختاریر مدلگیری د. کفایت مدل اندازهتعیین شدو تحلیل عاملی روایی و پایایی مدل 

 وتحلیل شد.تجزیه Smart PLSو  (19)نسخه  SPSSافزارهای ها با استفاده از نرم. دادهشد

 13) هایبسؤال( و موانع و آس 7) ییسؤال(، عوامل محتوا 7) یعوامل ساختار ییاینشان داد پا جینتا ها:يافته

شد.  دبرآور 4/0از  بیشترها سنجه یتمام یبرا یمقدار بار عاملو  831/0و  821/0، 716/0 بیسؤال( به ترت

، 25/2 بیبه ترت NNFIو  χ2/df ،RMSEA ،GFI ،AGFI ،CFIمدل شامل  نیبرازش ا ییکوین هایشاخص

 برآورد شد. 97/0و  98/0، 91/0، 96/0، 061/0

گامی شهری  HSEدر مدیریت گانه 27های ها بیانگر این بود که توجه به هریک از شاخصیافته گیری:نتیجه

   .استتوسعه پایدار شهری و  وسازهازیست شهری در ساختمحیطاز ثر در راستای حفاظت هرچه بیشتر ؤم
 

 زیست شهریمحیط ،توسعه پایدار ،وسازهای ساختپروژه(، HSEزیست )بهداشت ایمنی و محیط واژگان کلیدی:

پزشکی  علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ همدان

 

 

 

وه گر، انیعسگر جالل: * نويسنده مسئول

حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه پیام 

 .تهران، ایران ،نور

 dr_ajalalian@yahoo.com: ایمیل

 

 

با  وساز شهریساخت هایزیستی مؤثر بر پروژهشناسایی و ارزیابی متغیرهای بهداشت، ایمنی و محیطمحمد حسین؛ جاللیان، عسگر؛ منوری، سید منصور. پرکره،  ستناد:ا

 .136-142(: 2)9؛1401 تابستان ،ایحرفه بهداشت مهندسیمجله . کید بر توسعه پایدارأت

مقدمه
ویژه در کشورهای درحالهگسترش بیش از حد شهرنشینی ب

استفاده ماندن بخش وسیعی از اراضی داخل یتوسعه باعث ب

 محدوده شهر و عارضه منفی گسترش افقی شهرها شده است

محتوایی مانند زیست از نظرهای فضایی ها و تفاوتنابرابری .]1[

محیطی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین توسعه کالبدی در سطح 

های جدی شهرها یکی از چالشهای کالنمناطق و مجموعه

خصوص کشورهای درحالمدیریت ملی و محلی تمام کشورها به

های پیرامون توسعه مانند ایران است. رشد افقی در زمین

رفتن فضاهای سبز،  چون از بینهمپیامدهای بسیاری 

های گیاهی و منابع طبیعی شهر و اندازهای طبیعی، گونهچشم

زیست را به دنبال داشته است. از درنتیجه تنزل کیفیت محیط

طرف دیگر، موضوع مهمی که چند دهه مورد توجه بوده و همه 

های خود آن را سرلوحه کار قرار شهرسازان سعی دارند در طرح

 . ]4،2[است ر مسیر پایداری دهند، توسعه شهرها د

به دنبال تبعات ناشی از تغییر شیوه زیستی مردم و گسترش 

دی های جشهرنشینی و در پی آن تخریب محیط طبیعی و آسیب
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های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از محیطی، ناپایداریزیست

بسیار جدی در میان مدیران و  عنوان رویکردیبه 1980دهه 

تنها از این . ایران نیز نه]5[ ریزان شهری مطرح شده استبرنامه

تا امروز میزان شهرنشینی  1340بوده، بلکه از دهه نروند مستثنی 

شدت افزایش یافته و با نرخی بسیار بیشتر از افزایش جمعیت به

تقریباً کشوری شهری به ایران روز که امطوری، بهاست رشد کرده

را با خطرات جدی  ایران موضوعآید و همین حساب می

زده و توانی در مدیریت این رشد شتابنامحیطی به دلیل زیست

 . ]6[ رو کرده استههدایت آن در مسیر درست روب

توان به ازجمله پیامدهای زندگی در جامعه شهری می

 ,Health)زیست محیط های مرتبط با بهداشت، ایمنی وچالش

Safety, And Environment: HSE ) شهری نظیر

 HSEو انواع پیامدهای  های هوا، آب، صوتی و دیداریآلودگی

. کالن]7[ اشاره کرد ونقل شهریترافیک و حملمرتبط با 

های قرن بیستم ترین پدیدهشهری از مهمشهرها و نواحی کالن

هستند که الگوهای متفاوتی از شهرنشینی، نظام سکونتگاهی، 

اند. نواحی اندازه شهر، ساختار و سازمان فضایی را عرضه کرده

شهری از نیمه دوم قرن بیستم به الگوی قالب شهرنشینی کالن

جامعه شهرنشینی به سمت  ،های گذشتهبدل شده است. در دهه

در  آلودگی افزایشیش رفته است که باعث پ تر شدنبزرگ

های شهرنشینی و شهرها شده است. از طرفی دیگر، فعالیت

 گاز های فسیلی و تولیدصنعتی سبب افزایش استفاده از سوخت

2CO  در شهرها شده که دلیل آلودگی هوا و گرم شدن زمین

 . ]9،8[ است

ها، محصوالت کشاورزی، جانوران اثرات بر سالمت انسان این

بنابراین، لزوم توجه به تعادل رسیدن . استداشته  ثیرأو گیاهان ت

زیست در شهرها مطرح شد که شامل برقراری تعادل برای محیط

تغییرات اکوسیستمی ناشی دخالت انسان و ابزاری است که روابط 

شناسی و ی انسانهای فعالیتبین دو جنبه کیفی و کمّ

اهمیت توجه به رشد سریع  .]10[ کندزیست را توصیف میمحیط

یطی محشهرنشینی و تبعات آن ایران را در مسیر ناپایداری زیست

به این چالش  نکردن قرار داده و پرواضح است که رسیدگی

خواهد داشت به همراه بسیاری مشکالت اجتماعی و اقتصادی 

 زیست و رفاه انسانیتوجه به کیفیت محیط. بر این اساس، ]11[

ت اسمهم  آنها برای شهروندان و مسیر دستیابی به در تمام جنبه

. با توجه به اهمیت این موارد، هدف این مطالعه دستیابی ]13،12[

زیست شهری در به مدل مفهومی برای حفاظت از محیط

ید کأزیست و با تبر مبنای حقوق محیط زوساساختهای فعالیت

 .بر اصول توسعه پایدار شهری بود
 

 کار روش
ماهیت از نوع آمیخته از نظر  ،هدف، کاربردیاز نظر این مطالعه 

ز نظر اپیمایشی و -اجرا، از نوع توصیفیاز نظر  ،اکتشافی )ترکیبی(

ای و میدانی بود. بر اساس ها از نوع کتابخانهروش گردآوری داده

شد که عبارت بود از: گام انجام  5اهداف مطالعه، مطالعه حاضر در 

گام دوم: ، ها و تکمیل مبانی نظری تحقیقگام اول: گردآوری داده

م: وگام س، های توسعه پایدار شهریاولیه از شاخصتدوین فهرست 

، زیست شهریبندی عوامل مؤثر بر مدیریت محیطبررسی و دسته

گام پنجم: تعیین روایی و و  گام چهارم: ترسیم مدل مفهومی اولیه

 .دلفی و تحلیل عاملی روشپایایی مدل از طریق 

ست عنوان روش تحقیق زمانی مناسب ااستفاده از روش دلفی به

له وجود نداشته باشد. این ئای درباره موضوع یا مسکه دانش یکپارچه

که هدف، بهبود درک ما از مشکالت،  مناسب است ویژه زمانیروش به

 برایتوان روشی بینی است. دلفی را میها و پیشحلها، راهفرصت

که این فرایند به طورییند ارتباط گروهی دانست، بهاساختاردهی فر

مؤثرتری یک مشکل  طوردهد بهعنوان یک کل اجازه میگروه بهافراد 

متشکل از  در این مطالعهل دلفی . پن]15،14[ پیچیده را حل کنند

نظران عرصه مدیریت شهری، نفر از کارشناسان خبره و صاحب 22

ریزی شهری، طراحی زیست، شهرسازی، برنامهمدیریت محیط

 بود.  HSEشهری و 

ها آوری دادهزمان با جمعها همبا توجه به اینکه تحلیل مصاحبه

 ها و تا زمانینظری دادهگیری تا رسیدن به اشباع انجام شد، نمونه

ها استخراج ادامه یافت که داده و اطالعات جدیدی از مصاحبه

بود و  متغیردقیقه  105 تا 50 ها ازشد. زمان انجام مصاحبهنمی

شوندگان انجام شد. برای در دفتر کار مصاحبه هامصاحبهبیشتر 

. استفاده شد نامه از ضریب آلفای کرونباختعیین پایایی پرسش

یابی معادالت ساختاری از گیری در مدلدرنهایت، کفایت مدل اندازه

روایی واگرا و  روایی همگرا، هاها و سازهسه جنبه اصلی پایایی سنجه

گیری و روش تحقیق، با توجه به اهداف، مقیاس اندازهشد. ارزیابی 

آمار توصیفی و استنباطی و  هایروشاز  با استفادهی مهای کداده

مقدار قابل  وتحلیل شد.تجزیه Smart PLSو  SPSSافزارهای نرم

های نیکویی برازش برای مناسب بودن مدل شاخصقبول شاخص

 .بود 08/0 -05/0برابر  RMSEAهای کلی نیکویی برازش شامل 

 یا NNFIو  CFI ،NFI های تطبیقی نیکویی برازش شاملشاخص

TLI 17،16[بودند  1-95/0 برابر[. 
 

  نتایج
های منتخب توسعه پایدار شهری مبتنی بر ابعاد و شاخص

بررسی سوابق و پیشینه تحقیق و همچنین مروری بر ادبیات تحقیق 

 اسبر اس در این بخش .شدو نظرات کارشناسان پنل دلفی استخراج 

نند مازیستی و ساختار سازمانی چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، محیط

، تصو تیفیک، هوا تیفیک، شهروندان مشارکتی، ونقل عمومحمل

و  HSE نیقوانی، ستیز تنوع، ریدپذیاستفاده از منابع تجد زانیم

 یی، عوامل محتوایعوامل ساختار HSE یابیمربوط به ارز یهاحطر

شناسایی  در توسعه پایدار شهری HSEی مرتبط با هابیو موانع و آس

 . شدو استخراج 

گیری ابزار با استفاده از روش ارزیابی میزان کفایت مدل اندازه

 نتایج . انجام شد Smart PLS افزاریابی معادالت ساختاری و نرممدل
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 هاها و سازههای تحلیل پایایی سنجهیافته :1جدول 

 پايايی ترکیبی آلفای کرونباخ بار عاملی سنجه

 عوامل ساختاری

شهری چگونه ارزیابی  HSEنقش نهادهای مرجع را در زمینه مدیریت 

 کنید؟می
417/0 

751/0 818/0 

شهری چگونه ارزیابی  HSEنقش نهادهای تخصصی را در زمینه مدیریت 

 کنید؟می
782/0 

شهری چگونه  HSEنقش مراکز علمی و تحقیقاتی را در زمینه مدیریت 

 کنید؟ارزیابی می
568/0 

 697/0 شهری به چه میزان است؟ HSEجایگاه قوانین و مقررات در زمینه مدیریت 

 595/0 شهری چگونه است؟ HSEجایگاه مشارکت مردمی در مدیریت 

 691/0 شهری چگونه است؟ HSEجایگاه حکمرانی مطلوب در مدیریت 

 601/0 شهری در چه حد است؟ HSEنهاد در مدیریت های مردمنقش سازمان

 عوامل محتوایی

 719/0 شهری در چه حد است؟ HSEنقش جامعیت قوانین و مقررات در مدیریت 

903/0 923/0 

 880/0 شهری اثر دارد؟ HSEدقیق بودن قوانین و مقررات به چه میزان در مدیریت 

 747/0 شهری چگونه است؟ HSEنقش دقیق بودن قوانین و مقررات در مدیریت 

 800/0 شهری اثر دارد؟ HSEروز بودن قوانین و مقررات چگونه بر مدیریت به

 800/0 تأثیری دارد؟ها چه نقش پایش قوانین بر حسن اجرای آن

 840/0 نقش و جایگاه آموزش بر حسن اجرای قوانین چگونه است؟

 769/0 نقش مشارکت عمومی در حسن اجرای قوانین چگونه است؟

 هاموانع و آسیب

 457/0 ند؟هست شهری کدام HSEموانع ساختاری مدیریت 

894/0 911/0 

 757/0 ند؟هست شهری کدام HSEموانع محتوایی مدیریت 

 621/0 ند؟هست زیست شهری کدامموانع رفتاری مدیریت محیط

 722/0 ند؟هست شهری کدام HSEهای ناشی از عدم مدیریت آسیب

 704/0 ند؟هست شهری کدام HSEهای ناشی از موانع ساختاری مدیریت آسیب

 628/0 ند؟هست شهری کدام HSEهای ناشی از موانع محتوایی مدیریت آسیب

 694/0 ند؟هست شهری کدام HSEهای ناشی از موانع رفتاری مدیریت آسیب

 674/0 ند؟هست کدام HSE های ناشی از جامعیت قوانین و مقرراتآسیب

 674/0 ند؟هست های ناشی از عدم پایش قوانین کدامآسیب

 652/0 ند؟هست شهری کدام HSEموانع پایش مدیریت 

 389/0 ند؟هست شهری کدام HSEموانع مشارکت عمومی در 

 778/0 ند؟هست شهری کدام HSEموانع آموزش 

 458/0 ند؟هست شهری کدام HSEهای ناشی از مشارکت عمومی آسیب

 

 است 4/0از  بیشترها نشان داد مقدار بار عاملی برای تمامی سنجه

 .شدها تأیید سنجه رو، پایایی تمامیازاین. (1)جدول 

 7یی )محتوا لمعواسؤال(،  7ی )عوامل ساختارپایایی 

، 716/0سؤال( به ترتیب  13) هایبو آس موانعسؤال( و 

دهنده آن است این اعداد نشانبرآورد شد.  831/0و  821/0

ا رقابلیت اعتماد و پایایی الزم  شدهنامه استفادهکه پرسش

 . شدیید أگیری تشرط اول برای کفایت مدل اندازه لذادارد؛ 

گیری روایی در گام دوم از ارزیابی کفایت مدل اندازه

 شدهه. شاخص استفادشدهای مدل بررسی همگرا برای سازه

 نیانگیمبود. شده میانگین واریانس استخراج ،برای این ارزیابی

ی ساختار عوامل یی،محتوا عواملبرای  شدهاستخراج انسیوار

برآورد  585/0و  511/0، 632/0به ترتیب  و موانع هایبآسو 

ده شبا توجه به اینکه مقدار میانگین واریانس استخراجشد. 

است، لذا روایی همگرایی  5/0از  بیشتربرای هر سه سازه 

بنابراین، شرط دوم برای کفایت مدل  شد؛های مدل تأیید سازه

 . تأیید شدگیری نیز اندازه

. با شدهای مدل ارزیابی در گام سوم، روایی واگرایی سازه

 شده برای توجه به اینکه جذر میانگین واریانس استخراج
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 مدل آزمون یروایی واگرا :2جدول 

 روايی واگرا سازه

 عوامل محتوایی

 795/0 عوامل محتوایی

 544/0 عوامل ساختاری

 688/0 ها و موانعآسیب

 عوامل ساختاری
 715/0 ساختاری عوامل

 558/0 ها و موانعآسیب

 765/0 ها و موانعآسیب ها و موانعآسیب

 

ها در مقایسه با همبستگی آن سازه با سایر سازههریک از سازه

 هایاست، بنابراین، روایی واگرا برای سازه بیشترهای مدل 

ری گیو شرط سوم نیز برای کفایت مدل اندازه شدمدل تأیید 

 (. 2)جدول تأیید شد 

یابی معادالت بر اساس مدل ضرایب رگرسیون ومدل نهایی 

 نیا جینتاارائه شده است.  3و جدول  1ساختاری در شکل 

 برازش ییکوین هاینشان داد شاخص یمعادله ساختار سازیمدل

 NNFIو  χ2/df ،RMSEA ،GFI ،AGFI ،CFIمدل شامل  نیا

برآورد شده 97/0و  98/0، 91/0، 96/0، 061/0، 25/2 بیبه ترت

ی دار است و نیکویآمده معنیدستاین نتایج نشان داد مدل به اند.

 برازش قابل قبولی دارد.

 
مدل  بر ساختاری معادالت یابیمدل از ناشی نتایج :3جدول 

 تحقیق مفهومی

NNFI CFI AGFI GFI RMSEA /df2χ 

97/0 98/0 91/0 96/0 061/0 25/2 

 

 
 ضرایب رگرسیونی بر مبنای گیریمدل اندازه :1شکل 

 

 بحث
نسبت به اروپا  تریخیر طوالنیأروند صنعتی شدن ایران با ت

 هایچالشخیر در لزوم فهم نیاز کنش با محوریت أت اینآغاز شد و 

. شاید بتوان شده استهمراه  یزیستمحیطبهداشتی، ایمنی و 

 ،زیستمشکالت اساسی تشکیالت غیردولتی حمایت از محیط

را در سه فصل مشکالت مقرراتی، مشکالت مالی و ایمنی و سالمت 

موانع قانونی،  از فارغ ]19،18[ بندی کردمشکالت آموزشی طبقه

ترین مشکالت این در اختیار نداشتن منابع مالی کافی از مهم

است. صنایع و بخش  آندهی های غیردولتی و سازمانسازمان

. ندارد یگذاری در این بخش رغبتخصوصی هم به سرمایه

ازمند نی هستند،بر نیروی داوطلب وابسته  هایی که منحصراًسازمان

های توانی در سازماناین نا هستند.دهی بسیار دقیق و علمی سازمان

ی هامرتبط با چالشهای ها و تشکلغیردولتی ایران ازجمله سازمان

 ندکبارزی خودنمایی می طوربه ، ایمنی و بهداشتیزیستیمحیط

]21،20[. 

ابعاد مبتنی بر که  بودالعه حاضر بیانگر آن های مطیافته

اجتماعی،  اقتصادی،شامل ابعاد  چهارگانه توسعه پایدار شهری

سنجه قابل ارزیابی شامل  27، زیستی و ساختار سازمانیمحیط

. هریک شدمستخرج ها عوامل محتوایی، ساختاری و موانع و آسیب

های چندگانه را امکان ارتباط با زیرشاخص ذکرشدههای از شاخص

نتایج تحقیق بیانگر آن است که عوامل مؤثر بر  خواهد داشت.نیز 

دسته  سهمحیط شهری در در  HSEمدیریت چالش بسیار مهم 

گیرند. برخی از قرار می هاو موانع و آسیب محتوایی ،ساختاری

 نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات پیشین همخوانی و مطابقت دارد

]24،22[.  

ها مربوط به در زمینه عوامل ساختاری، بیشترین میانگین

شهری  HSEنقش نهادهای تخصصی در زمینه مدیریت های گویه

شهری  HSEجایگاه قوانین و مقررات در زمینه مدیریت  (،782/0)

شهری  HSEجایگاه حکمرانی مطلوب در مدیریت ( و 697/0)

در عوامل محتوایی نیز بیشترین میانگین مربوط به  بود. (691/0)
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 HSEدقیق بودن قوانین و مقررات در مدیریت تأثیر های گویه

 نقش و جایگاه آموزش بر حسن اجرای قوانین(، 880/0)شهری 

HSE (840/0 و تأثیر )روز بودن قوانین و مقررات بر مدیریت به

HSE  ( 800/0)ها ی آننقش پایش قوانین بر حسن اجراو شهری

موانع محتوایی (، 778/0)شهری  HSEموانع آموزش همچنین  .بود

های ناشی از عدم مدیریت آسیب( و 757/0)شهری  HSEمدیریت 

HSE ها های موانع و آسیبترین سنجه( از مهم722/0) شهری

آسیب موانع وارزیابی شد. نتایج مطالعه بیانگر این بود که برخی از 

های در حوزه شهری و پروژه HSEمدیریت  های موجود در

ساختار حقوقی قوی و مشخص برای  نبودوساز شهری شامل ساخت

مشخص نبودن نقش یک سازمان مرجع و ، شهری HSEمدیریت 

عدم تفکیک وظایف میان ، شهری HSEتخصصی در مدیریت 

حفاظت از  برایقوانین و مقررات  و نداشتن های درگیرسازمان

 در و کاهش پیامدهای مرتبط با ایمنی و بهداشت زیستمحیط

 . ]27،25[بود  شهری هایسازوساختای مانند های توسعهپروژه

ارزیابی ه الگویی برای ئتوان به اراازجمله نقاط قوت مطالعه می

شهری  محیطدر  HSEهای های خفاظتی در زمینه چالشو برنامه

. یافتهکردای و برای اولین بار در ایران اشاره های توسعهدر پروژه

ارائه دیدگاهی جدید در حوزه حفاظت از  موجبهای مطالعه حاضر 

و ارائه الگوهای مدیریتی آیندنگر در این حوزه  شهری زیستمحیط

امکان  نبودتوان به های مطالعه حاضر نیز می. ازجمله محدودیتشد

های زمانی ای در این حوزه به دلیل محدودیتالعه مداخلهانجام مط

 .کردو اقتصادی اشاره 
 

 گیرینتیجه
نتایج نشان داد در حال حاضر به دلیل موانع و تهدیدهای 

. از نداردزیست شهری وضعیت مطلوبی موجود، حفاظت از محیط

 ،دسته ساختاری سهبه  وضعیتعوامل مؤثر بر این  سوی دیگر،

ها از آن یکشوند که هربندی میطبقه هاو موانع و آسیب محتوایی

های . همچنین تحقق شاخصشوندمیتقسیم  سنجهنیز به چندین 

 . چارچوباستتوسعه پایدار برای دستیابی به شهر پایدار الزامی 

شده در این تحقیق که از مطالعه هئپیشنهادی و مدل مفهومی ارا

توان میگرفته شده است که عمیق و بررسی مبانی نظری گسترده 

عنوان الگوی پیشنهادی مطلوب برای تحقق حکمرانی در کالنبه

زیست شهری در برابر تا از حفاظت محیط از آن استفاده کردشهر 

 ان حاصل کرد.ینهای توسعه اطمپروژه
 

 قدردانی و تشکر
مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و  یمطالعه از رساله دکتر نیا

متخصصان و پنل  یاز همکار سندگانینو لهیوسین. بدگرفته شده استتحقیقات 

 .کنندی میمطالعه تشکر و قدردان نیمشارکت فعال در ا یبراخبرگان 

 

 منافع تضاد

 اند.نداشته یمطالعه تعارض منافع نیدر ا سندگانینو

 

 یاخالق مالحظات

 اطالعات همچنین نشده است. یآورجمع یداده انسان چیمطالعه ه نیا در

 حفظ شده است.ی محرمانگ تیبا رعا پنل خبرگان یفرد

 

 سندگانینو سهم

 :انیعسگر جالل؛ کننده مقالههینامه و تهانیپا یگردآور :پرکره نیمحمد حس

 هیدر ته مشاوراستاد ی: مسعود منور دیس؛ نامه و مقالهانیپا هیاستاد راهنما در ته

 .نامه و مقالهنایپا

 

 یمال تیحما

 مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات یاز رساله دکتر مقاله نیا

 .است گرفته شده
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