
 4099-4093، صفحه 1400مطالعات علوم محیط زیست، دوره ششم، شماره سوم، فصل پاییز،سال 
 

4093 

 

 وضعیت زیست محیطی شهر اردبیل با رویکرد شهر سالم  ارزیابی

 PROMETHEEمدل از  بهره گیریبا 
   2ژیال فرزانه سادات زارنجی,   *1 محمد حسن یزدانی

 محقق اردبیلی، اردبیل، ایران، دانشگاه  استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم اجتماعی -*1
 رافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایراندانشجوی دکتری جغ -2

         yazdani@uma.ac.ir ایمیل نویسنده مسئول:  *
   31/03/1400:  تاریخ پذیرش           16/02/1400:  اریخ دریافتت

  چکیده  

 زنودگی مسوک،، کیییوت کمبوود زیست، آلوودگی، محیط تخریب قبیل از شهرنشینی مشکالت توسعه، حال در جوامع در شهرنشینی توسعه و رشد با

 ایو، رفوع برای شهری برنامه ریزان. است یافته کاهش توجهی قابل میزان به سالمت عمومی و آورده فراهم شهرها ساکنان برای را دشواری شرایط

 بوه محیطوی زیست شاخصبا توجه به اهمیت کرده اند.  مطرح شهری پایدار توسعه تحقق استایر را در سالم شهر شهری رویکرد جوامع در معضالت
هدف ارزیابی وضعیت زیست محیطی شهر اردبیل با رویکرد شوهر  با پژوهش ای، سالم، شهر توسعه بر تاثیرگذار های شاخص تری، مهم از یکی عنوان

شهر اردبیل موی باشود.  گانه 5مناطق شهروندان  آماری  است. جامعۀ کاربردی هدف با لیتحلی -توصییی نوع از سالم انجام شده است. روش پژوهش
معیارها از روش مدل آنتروپوی  محاسبه وزن معیار استیاده شده است. برای 16وضعیت زیست میحطی شهر اردبیل با رویکرد شهر سالم از  ارزیابی برای

، منطقوه یوب بوا 01629/0امتیواز با دو منطقهمی دهد  نشان پژوهش نتایج .است شده ه استیادهپرومت مدل از داده ها و تحلیل تجزیه جهت شانون و
در مرتبه اول توا پونجم قورار  ترتیب به -00703/0و منطقه چهار با امیتاز  00502/0، منطقه پنج با امتیاز01334/0، منطقه سه با  امتیاز01444/0امتیاز

 ر اردبیل به لحاظ معیارهای زیست محیطی در وضعیت مناسبی قرار ندارد.شه بر اساس یافته های پژوهشگرفته اند. 

  یکلمات کلید
    "شهراردبیل", "پرومته ", "شهر سالم", "زیست محیطی"

  مقدمه -1
 سوالمت هوای شواخص تهدیود محیطی، زیست افزون روز مشکالت
 ضوع  به نهایت در و تیریحی امکانات به دسترسی محدودیت مردم،
 با میان ای، در. است انجامیده پایدار توسعه به دسترسی ربیشت چه هر
 سوالمت تهدیودزای عوامول افوزون روز و کننده نگران سیر به توجه
 الحیطاصو سوالمت و شهر ی حوزه ریزان برنامه شهروندان، زیست
 آن در که کنند می مطرح را سالمت ریزی برنامه عنوان با جدید نسبتا
 شهرنشینان روحی و فیزیکی  سالمت با شهری محیط پیوند دنبال به

 هوم اساسوی مسایل برخی خصوص در را خویش تصمیمات و هستند
 زنودگی بهبوود کیییوت و جمعیتوی رفواه شهری زیست سالمت چون
 اموروزه(. 268:1397همکواران، و فور نظوم) کننود می تقویت انسانی
 پدیوده بوا توسوعه حال در کشورهای ویژه به جهان کشورهای بیشتر
 رونود ایو،. هسوتند مواجوه گسیخته لجام شهری گسترده نیشهرنشی
 فرهنگی و اجتماعی های آسیب و محیطی زیست پیامدهای بر عالوه

 پویش قورن ربوع حودود از. اسوت بوده تاثیرگذار شهروندان برسالمت
 ماننود موضووعاتی به توجه سبب شهرها رشد از ناشی مسائل افزایش
 عنووان بوه سالم شهر رویکرد .است گردیده سالم شهر و پایدار توسعه
 و روسوتایی و شوهری مطالعوات در غالب رویکردهای از رویکرد یب
 سوال در(. 1:1392 بصوری، حواجی) اسوت مطورح ملی مقیاس حتی
 آب به کلر تزریق به شروع تورنتو شهر جهان در بار اولی، برای 1910

. برآمدند فاضالب آب تصییه دنبال به 1915 سال در و کرد؛ آشامیدنی
تورنتوو  شوهر کرد اعالم لی، مب مجله ، 1916 سال الیجوماه  در

 (.Ronald et al,2015:8) است جهان در بزرگ شهر سالمتری،
در  1990شهر سالم در ایران نیوز بورای اولوی، بوار در نووامبر  اندیشه

کنیرانس سازمان بهداشت جهانی، در منطقه مدیترانه شورقی مطورح 

تیاده از تجربوه هوای منواطق اروپوا در شد. در ای، کنیرانس، بور اسو
الهور و اسکندریه و تهران بوه  کشورهای منطقه تاکید شد و سه شهر

، 1370صورت مووردی انتخواب شودند. در هموی، راسوتا، در آ رمواه 
شووهرداری تهووران بووا همکوواری وزارت بهداشووت، درمووان و آموووزش 
پزشکی، نخستی، سمپوزیوم شوهر سوالم را بوا حضوور کارشناسوان و 
صاحب نظران و مسئوالن سازمان ها و دستگاه های اجرایوی کشوور، 

 1994 سوال در (.298:1396در تهرا ن برگزار کرد )مختاری و ایالنو، 
 شود، برگوزار هلیسونکی در کوه سالمت و محیط کنیرانس دومی، در
 بوه آن دادن اولویوت و شوهری سوالمت اهمیت به بار نخستی، برای
 توجه که طوری به (.2:1390همکاران و ارهنم) شد پرداخته امور سایر
 یافتوه سوو  سوالم شوهر ریوزی برناموه محور بر سالمت موضوع به
(Chris et al,2004:5 .) امروزه رویکرد شهر سالم به عنوان یکی

از رویکردهای غالب در مطالعات شهری و روستایی و حتی در مقیاس 
جامعوه،  ملی مطرح است. ای، رویکرد از بعد زیست محیطی، سالمت

محیط زندگی فردی و اجتماعی، رفاه اجتماعی و ... به بررسی کیییت 
 (.55:1391یوسویی و همکوارن، )زندگی افراد یب جامعه می پوردازد 

 مشکالت باعث جهان شهری جمعیت افزایش صنعتی انقالب از بعد

 طبیعوت، و شوهر بوی، رابطوه گسسوتگی ، فقر جمله از شماری بی

 در هایی نظریه مشکالت ای، به توجه شد، با ...و صدا و هوا آلودگی

پایودار  شوهر ی نظریوه شود؛ ارائوه شهری زیست محیط حیظ مورد
 اما داند می شهری توسعه محتوم نتیجه یب را زیست محیط تخریب

 خوط چوون دالیلی بلکه ند.ک نمی تلقی بدیهی و ناپذیر اجتناب را آن
 بوه توجه عدم و ناکارآمد ریزی برنامه شهری، توسعه نامناسب مشی

 می تخریب منشا ای، را طبیعی زیست محیط تهدیدها، و ها -فرصت
با توجه مطالبی که . )168:1396محمدی ده چشمه و همکاران، ) داند



 4099-4093، صفحه 1400مطالعات علوم محیط زیست، دوره ششم، شماره سوم، فصل پاییز،سال 
 

4094 

 

محیط زیست سالم مهم تری، و قابل توجه توری، بخوش از  بیان شد
سوط   ا کیییوت خووب،کیییت زندگی با کیییت عالی شامل هوای بو

ک و کافی، طراحی شهری خوب با فضا های سبز و پا آب صدای کم،
عمومی کافی و با با کیییت، سازگار و موافق بوا آب و هووای محلوی 

 (.European Environmet Agency,2010 ) جامعه است 
، اردبیول و استان شهرستان مرکزدر ای، میان، شهر اردبیل به عنوان 

 بسیاری همانند ، امروزه1395نیر در سال  525702با جمعیتی حدود 

 گسوترده، نشوینی قبیل؛ حاشویه از عدیده ای مشکالت با شهرها از

 و صووتی ودگیآلو آب، افوزایش جودی بحوث وسیع، فرسوده بافت
 روند ای، ادامه که است مواجه فاضالب همچنی، زباله، و هوا آلودگی

 سوالمت و محویط سوالمت بوه های جودیآسیب آمدن وارد باعث

ایو، پوژوهش،  اساسوی هودف راسوتا، ای، شد. در خواهد شهروندان
ارزیابی وضعیت زیست محیطی شهر اردبیل بوا رویکورد شوهر سوالم 

 باشد.میریزی آتی آن جهت برنامه

   روش انجام تحقیق -2
 ایو، در اسوت کواربردی هدف با تحلیلی توصییی نوع از حاضر پژوهش
 شهر اردبیول بوا رویکورد شوهر سوالم محیطی زیست وضعیت پژوهش،
 مبنای(. 1 جدول) است گرفته قرار بررسی مورد معیار 16 قالب در اردبیل
. باشود موی یاسوناد و ای کتابخانوه مطالعات اساس بر معیارها انتخاب
 از و باشود موی اردبیول شهر گانه پنج مناطق پژوهش ای، آماری جامعه
. اسوت شوده اسوتیاده اطالعوات و آمار آوری جمع برای پرسشنامه ابزار
 امور کارشناسوان و اسواتید توسوط پرسشنامه های سوال محتوای روایی
 یوایآل  ضریب از استیاده با نامه پرسش پایایی  و گرفته قرار تائید مورد
 ینمونه حجم آوردن دسته ب برای. است آمده دست به 817/0 کرونباخ
 ضوریب و05/0 خطای درصد با که شد استیاده کوکران فرمول از آماری
هت دقت افزایش دقت کوار ج نیر برآورد گردید. 382درصد، 95 اطمینان
 تصوادفی صوورت بوه( ناموه پرسش 80 منطقه هر برای) پرسشنامه400

وزن  تعیوی، بورای. شود توزیوع اردبیول شهر مناطق درطبقه بندی شده 
 مدل از ها داده تحلیل برای و شانون آنتروپی روش از پژوهش معیارهای
 .است شده استیاده پرومته

 پژوهش در شده استفاده معیارهای -1جدول

 معیار شاخص

 

 

زیست 

 محیطی

 آب بهوره منودی از (،C1)محویط  بهداشوت وضعیت

کیییت  ،(C3)یزان تولید زباله م (،C2)آشامیدنی سالم 
 (،C4)مدیریت سیسوتم جموع آوری زبالوه و دفو، آن 

میزان  گورد  (،C5)دسترسی به فضای سبز و پارک ها 
زیبایی فضواهای عموومی  (،C6)و خاک موجود در هوا 

آلوودگی بصوری   (،C8)آلودگی صوتی  ،(C7)شهری 
(C9،)  توزیع بهینه کاربری هوا(C10،)  دسترسوی بوه

دسترسی به فضوای  ،(C11)پیاده روی  ناسبم فضای
، وجوود تعوداد کوافی  (C12)مناسب دوچرخه سواری 

نسوبت فضوای  (،C13) مکان های تیریحی و ورزشی
میزان استیاده از انرژی هوای  ،(C14)سبز به مسکونی 
محویط زیسوتی  آمووزش کیییوت (،C15)تجدیدپوذیر

(C16) 

 منبع : )مطالعات نگارندگان(

 

 العهمط مورد محدوده   
 دشتی در اردبیل استان سیاسی – اداری مرکزیت عنوان به اردبیل شهر
 آخری، اساس بر. است یافته گسترش شعاعی صورت به و نام همی، به

 525702 اردبیول شوهر جمعیت 1395 سال در کشور رسمی آمارگیری
 شوده گزارش هکتار 6100 از بیش آن مساحت و( خانوار 158009) نیر
 از خوود، کلوی حالوت در اردبیول شوهر فضایی سازمان و ساختار. است
 عوامول و شوورابیل دریاچوه و چای بالغلی رودخانه چون طبیعی عوامل
 فرهنگوی، موذهبی، مهوم هوای سواختمان و معابر چون ساختی انسان
 بور(. 81:1397همکواران، و یزدانوی) اسوت شوده متأثر تجاری و اداری
 منطقوه 5 دارای اردبیل شهر اردبیل، شهرداری گزارشات آخری، اساس
 د.باش می شهری محله 197 و شهری ناحیه 44 شهری،

 
 اردبیل شهرداری مناطق و مطالعه مورد محدوده -1 شکل      

 

  روش تجزیه و تحلیل داده 

 شانون آنتروپی روش     
و   ارتباطوات علووم در شانون کلود توسط بار اولی، برای آنتروپی میهوم
علووم  ماننود تحقیقاتی مختل  های زمینه در ای گسترده طور به بعدها

 .گرفوت قورار اسوتیاده موورد گسترده طور به فیزیب اقتصاد، اجتماعی،
میوزان  برای است معیاری اطالعات نظریه در آنتروپی بود معتقد شانون
عودم  ای، که گسسته احتمال توزیع یب توسط شده بیان اطمینان عدم

 and et)شوود  موی داده نشوان توابع یوب صوورت بوه اطمینوان

al,18:2018 Maghsoodi). 
 

 PROMETHEEمدل       
به  که است قدرتمند ابزاری( MCDM) چند معیار تصمیم گیری مدل
 معیارهای مشکالت شامل رتبه بندی ارزیابی و برای گسترده ای   طور

 روش های میان در شده است. گرفته کار به متضاد بیشتر و متعدد

رتبه  برنامه های برای توجهی جالب به طور پرومته ، MCDMمتعدد 
 برای را و انعطاف پذیری یکپارچگی مدل ای، زیرا مناسب است؛ بندی

روش  دیگر با مقایسه در کاربرد و میهوم در و می آورد ارمغان به کاربر
 :Goumas & Lygerou,) 2000 بسیار است  تحلیل برای ها

برای  ترجیحی تبه بندیر هساختار یافت روش پرومته در واقع (.609
 با یکدیگر با گزینه ها از یب هر مقایسه بر اساس ارزیابی غنی سازی

می  نشان معیار بر اساس هر جایگزی، ها که است انحرافاتی به توجه
 به طور می دهد اجازه روش ای، مدل، ای، ساختار به توجه دهند. با

 شود انجام اییمتغیره روی سازی به نرمال نیاز بدون ارزیابی مسیتقیم

 1985 هده در را روش دارند. ای، قرار تصمیم گیری ماتریس در که

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
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کردند  ارائه رتبه بندی انجام برای وینب و میالدی، برانس
(Caterino et al,2008:15.) پرومته،  روش مهم مزایای  از جمله

 ساده صورت به حساسیت تحلیل امکان و نتایج پایایی و وضوح سادگی

 عدد کوچکتری، تا  بزرگتری، از رتبه بندی در نهایت .است  سریع و

 ,.Gilliams et al., 2005: 149; Wu) et al می شود انجام

 PROMETHEE  مدل  اجرای گام های در ادامه (.2017:529

 به صورت خالصه آورده شده است: 
 

معیار )به  تعیین نوع و گیری تصمیم ماتریس تشکیل.1

، مرحله ضم، تشکیل ماتریس تصمیم در ایلحاظ سود و هزینه(: 

 گیری شاخص های مثبت و منیی را مشخص می کنیم.
 وزن محاسبه جهت حاضر پژوهش در .تعیین وزن شاخص ها:2 

( وزن 2ل )نتروپی شانون استیاده شده است. در جدوآاز روش  معیارها
 شاخص ها آورده شده است.

 
 ش آنتروپی شانونوزن معیارهای به کاررفته در پژوهش به رو -2جدول

 نوع معیار وزن معیارها

C1 0724/0 مثبت 

C2 0824/0 مثبت 

C3 0526/0 منیی 

C4 0492/0 مثبت 

C5 0867/0 مثبت 

C6 0527/0 منیی 

C7 0781/0 مثبت 

C8 0529/0 منیی 

C9 0663/0 منیی 

C10 0634/0 مثبت 

C11 0428/0 مثبت 

C12 0427/0 مثبت 

C13 0476/0 مثبت 

C14 0420/0 مثبت 

C15 0438/0 مثبت 

C16 0387/0 مثبت 

 منبع : )محاسبات نگارندگان(
 

 دسوته بو زیر رابطه با گزینه: برتری موزون مجموع میزان .3

  .آید می
 (:   1رابطه )

  
 

  )کوه گزینه هوا اگرتعداد منفی: و مثبت بندی رتبه . جریان4

وسیله  به پایانی بندی رتبه باشد، تا دو از بیشترنشان داده می شود(  nبا
موی تووان جریوان آید.  می دست به زوجی مقادیر مقایسات مجموع ی

 ( به دست آورد:3( و رابطه )2رتبه بندی را با استیاده از رابطه )

 جریان رتبه بندی مثبت (:2رابطه )

 

 اولویت دیگر های بر گزینه چقدر aگزینه  که دهد می نشان جریان ای،

 .است گزینه بهتری، معنایبه معنای  Φ +(  a) تری، دارد بزرگ
 منیی بندی رتبه (: جریان3رابطه )

 
 تا چه میوزان اولویوت دیگر های گزینه که دهد می نشان جریان ای،

 دهنوده نشان a  - Φ)) گزینه ی بر میزان چه a تری، دارند. کوچب

 جریوان بوا تووان موی را ها گزینه رتبه بندی ت.اس گزینه بهتری، ی

 طوور بوه رتبوه بنودی دو ایو، کرد. بندی رتبه منیی جریان یا مثبت

 رتبه بنودی خواهان همیشه تصمیم گیرنده اما نیستند، یکسان معمول

 جریوان محاسوبه بوود. خواهد ساده تر تصمیم گیری زیرا است؛ کامل

 حاصول جریوان فراهم می سازد ایو، را امکان ای، رتبه بندی خالص

باالتر  خالص است. جریان منیی و تمثب بندی جریان رتبه میان توازن
 (.286:1391است )نصیری و همکاران، برتر گزینه ی دهنده نشان

 نتایج -3
 تری، مهم از یکی عنوان به محیطی زیست شاخصبا توجه به اهمیت  

، در ای، پژوهش بعد زیست سالم شهر توسعه بر تاثیرگذار های شاخص
میانگی، معیارهای مورد  2. شکل شد ارزیابی معیار 16 قالب در محیطی

 مطالعه را نشان می دهد.

 

معیارهای       برای نمونه )شهر اردبیل( جامعه پاسخ های میانگین -2شکل 

 زیست محیطی شهر سالم

 
گزینوه ای   5 طی  با توجه به اینکه جهت محاسبه میانگی، معیارها از

بوه سوواالت اختصواص داده  5 تا 1 رتبه های و شده استیاده لیکرت
گرفتوه  نظور در پاسخ ها نظری میانه عنوان به 3 شده است. لذا  عدد
 و مثبوت معیارهواینوع  دو هر کهنشان می دهد  3شده است. شکل 

 وضوعیت درسوالم در شوهر اردبیول  بعد زیست محیطوی شوهر  منیی

ز حود یانگی، تمامی متغیور هوای مثبوت کمتور ا. مدارند قرار نامناسبی
( می باشد. اما در معیارهای منیی به جز معیار میوزان گورد و 3متوسط )

میانگی، بقیه معیارهای منیی بواالتر از حود  (C6)خاک موجود در هوا 
 ( می باشد. جهت رتبه بندی مناطق شوهر اردبیول از مودل 3متوسط )

PROMETHEE استیاده شده است خروجی نهایی نهایی به دست
 ( می باشد.3بق جدول )آمده از ای، مدل ط
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زیست  معیارهایرتبه بندی مناطق شهراردبیل بر اساس  -3جدول

 طی شهر سالمیمح

 رتبه بندی Φ -Φ Φ+ منطقه

 2 01444/0 00123/0 01567/0 1منطقه 

 1 01629/0 00246/0 01875/0 2منطقه 

 3 01334/0 00345/0 01679/0 3منطقه 

 5 -00703/0 01167/0 00457/0 4منطقه 

 4 00502/0 00865/0 01367/0 5منطقه 

 منبع : )محاسبات نگارندگان(                 
 
 منطقه Φخالص  برتری مقدار  3از جدول  آمده دست به نتایج اساس بر

، منطقه سه با  01444/0، منطقه یب با امتیاز01629/0امتیاز با دو
هار با امیتاز و منطقه چ 00502/0، منطقه پنج با امتیاز01334/0امتیاز
میزان برخورداری از  کمتری، و بیشتری، دارای ترتیب به -00703/0
شهر سالم هستند. به طور کلی یافته های  زیست محیطیشاخص 

شهر اردبیل به لحاظ معیارهای مورد مطالعه در می دهد. پژوهش نشان 
 با (2 )منطقه منطقه برخوردارتری، مقایسه ر ندارند.وضعیت مناسبی قرا

( به لحاظ معیارهای زیست محیطی شهر 4 )منطقه منطقه روم تری،مح
 2از آن است که وجود سایت تیریحی شورابیل در منطقه  سالم حاکی

بیشتری، تاثیر مثبت را بر معیارهای )دسترسی به فضای سبز و پارک ها 
(c5) زیبایی فضاهای عمومی ،(C7) دسترسی به فضای مناسب پیاده ،

 (c14)، وجود مکان تیریحی (C12)، (C11) یروی و دوچرخه سوار
ای، منطقه موجب تمایز  داشته است. همچنی، استقرار پارک بانوان در 

شهر به  4 منطقهای، منطقه نسبت به سایر مناطق شده است. در مقابل 
دست شهری می باشد در تمامی معیارهای  دلیل اینکه جز مناطق فرو

 می سر به بحرانی شرایطست و در مورد مطالعه نامطلوب ارزیابی شده ا

زیست محیطی شهر سالم   معیارهای از یب هر ( وضعیت3شکل )برد. 
 .شهری اردبیل نشان می دهد پنج گانه مناطق را به تیکیب

 

 
 وضعیت مناطق شهر اردبیل -3شکل 

 شهر سالمبر اساس معیارهای زیست میحطی 

 

 نتیجه گیری -4

 اساسی، نیازهای یکننده تأمی، که شهر، در پایداری میهوم به توجه با
 و هوا اکوسیسوتم بهتور یاداره و همه برای زندگی سط  ارتقا و بهبود
 اسوت پرواض . است شهروندان برای مرفه، و سالم ام،، ایآینده نهایتا
 شوهر تعریو  بورای کافی شرط بیماری، نبود صرف جامعه، یب در که
 زندگی کیییت و قابلیت از ایدب سالم، شهر شهروندان بلکه نیست، سالم
 هدف با پژوهش ای، موضوع، اهمیت به توجه با. باشند برخوردار باالیی
 انجام سالم شهر رویکرد با اردبیل شهر محیطی زیست وضعیت ارزیابی
 شوهری منواطق بندی رتبه و ها داده تحلیل و تجزیه برای. است شده
 می نشان آمده دست به نتایج. است شده استیاده پرومته مدل از اردبیل،
 زیسوت معیارهای وضعیت اردبیل شهر گانه پنج مناطق تمامی در دهد

 بوه امتیواز بیشوتری، پرومته مدل براساس. باشد می نامطلوب محیطی
 اینکه به توجه با. دارد اختصاص 4 منطقه به امتیاز کمتری، و دو منطقه
 سوالم شوهر محیطی زیست معیارهای تمامی در اردبیل شهری مناطق
 مثابوه بوه محیطی زیست شاخص ارتقای برای دارند نامطلوبی وضعیت
 مطلووب اهوداف بوه رسویدن و سوالم شهر تحقق اصلی ارکان از یکی
 بوا شوهری مسوئوالن و امور متولیوان شود می پیشنهاد شهری توسعه
 منواطق در شواخص شاخص ای،  ارتقای مسیر در اصولی ریزی برنامه
 ارائوه زیور پیشونهادات راستا ای، در. رندبردا جدی گامی اردبیل شهری
 :گردد می

 فضوای و پوارک ورزشوی، کاربری سرانه های سرانه سط  افزایش -1
 خیابوان کیییوت افزایش -2چهار و پنج،  مناطق در خصوص به... سبزو
 برنامه و ها همایش برگزاری-3 ،شهری مناطق همه در روها پیاده و ها
 در شهرنشوینی فرهنو  و حقو  اب شهروندان آشنایی و فرهنگی های
 و رفواهی میواهیم بوه ویوژه توجه -4،زیست محیط از حیاظت راستای
 اقتصووادی و اجتموواعی فرهنگووی، هایمقولووه کنووار در زیسووتی محوویط
 و ورزشوی تیریحوی، امکانات گرفت، نظر در -5، سالم شهر هایپروژه
 دسترسوی در تسوهیل جهوت ایناحیه مقیاس در حداقل فراغت اوقات
 اردبیول منواطق در شوهری سوبز فضوای متناسوب توزیع -6، اکنی،س

 از اسوتیاده و شوهری منواظر سوازی زیبا -7، جمعیت توزیع با متناسب
 زیبوا طورح در شوهر سونتی و بومی هنرهای ویژه به هنری های جنبه
بهبود کیییوت معوابر و  -8، بیشتر الویت با مناطق شهری، منظر سازی

 چرخوه در هوا زبالوه تیکیب سیستم اندازی راه -9آسیالت خیابان ها، 
 تور مناسوب و بهتور کنتورل و نظارت -10،شهری هایزباله آوریجمع

 حاشویه مناطق و فرسوده بافت شهری، فرودست محالت در شهرداری
  5 و 4 مناطق در ویژه به هستند نشینی حاشیه معضل با درگیر که شهر
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Abstract  

Introduction  
Increasing environmental problems, threats to public health indicators, limited access to recreational 

facilities, and ultimately to the increasing weakness of access to sustainable development. Meanwhile, 

due the worrying and increasing threat to health of citizens' lives, urban planners and health planners 

introduce a relatively new term called health planning, which seeks to link the urban environment 

with physical and mental health. They are urban dwellers and they strengthen their decisions some 

basic issues such as urban health, demographic welfare and quality of improving human life. Today, 

most countries the world, especially developing countries, are facing the phenomenon of widespread 

urban sprawl. In addition to environmental consequences and social and cultural damage, this trend 

has affected the health of citizens. With growth and development of urbanization in developing 

societies, urbanization problems such as environmental degradation, pollution, housing shortages, 

quality of life have created difficult conditions for urban residents and public health has decreased 

significantly. About quarter of century ago Increasing issues to growth of cities have led attention to 

issues such as sustainable development and healthy city. The healthy city approach is considered as 

dominant approaches in urban and rural studies and even on national scale. Considering the 

importance the environmental index most important indicators affecting the development of healthy 

city, this study was conducted with the aim of assessing the environmental situation of Ardabil with 

healthy city approach. 
 

Methodology  
The present study a descriptive-analytical study with applied purpose. this study, the environmental 

situation of Ardabil city the approach of healthy city of Ardabil the form 16 criteria (environmental 

health status, use of safe drinking water, waste production, quality of waste collection system 

management And its burial, access to green space and parks, the amount of dust in the air, the beauty 

of urban public spaces, noise pollution, visual pollution, optimal distribution of land uses, access to 

suitable walking space, access to suitable cycling space, Existence of sufficient number of recreational 

and sports places, ratio of green space to residential, rate of use of renewable energy, quality of 

environmental education have been studied and the basis for selecting criteria is based on library and 

documentary studies. The validity of the content of the questionnaire questions was confirmed by 

professors and experts and the reliability of the questionnaire was obtained using Cronbach's alpha 

coefficient of 0.817. To obtain the sample size of Ama Ray used Cochran's formula which was 

estimated to 382 with an error rate of 0.05 and a confidence interval of 95%. In order to increase the 

accuracy of work, 400 questionnaires (80 questionnaires for each region) were randomly distributed 

in Ardabil city. Shannon entropy method was used to determine the weight of research criteria and 

Prometheus model was used to analyze the data. The Multi-Criteria Decision Model (MCDM) is 

powerful tool has widely used to evaluate and rank problems involving multiple and more conflicting 

criteria. Among the many MCDM methods, Prometheus is remarkably suitable for ranking programs; 

Because this model brings integration and flexibility to user, and terms of concept and application 

compared other methods for analysis. In fact, Prometheus is preferred structured ranking method for 

enriching the evaluation based on comparison each the options with each other according to the 

deviations that the alternatives show based on each criterion. Due to structure this model, this method 

allows direct evaluation without the need to normalize the variables that decision matrix. This method 

was introduced in 1985 by Brans and Wink for ranking. Among the important advantages of 

Prometheus method are simplicity of clarity and reliability the results and possibility of sensitivity 

analysis in simple and fast way. Finally, the ranking is done from largest to the smallest number. The 

following are the steps for implementing the PROMETHEE model: 
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1- Forming a decision matrix and determining the type criteria (in terms of profit and cost): In this 

step, while forming a decision matrix, we determine the positive and negative indicators. 

  2. Determining the weight of indicators: In the present study, Shannon entropy method has used to 

calculate the weight of criteria. (Table 2) 

3. The weighted sum the superiority the option: is obtained by following relation. Equation (1): 

 

4. Positive and Negative Ranking Flow: If number of options (denoted by n) is more than two, the 

final ranking is obtained by sum the values of pairwise comparisons. The ranking stream can obtained 

using Equation (2) and Equation (3): 

Equation (2): Positive ranking flow 

 

This stream shows how much option a has priority over other options. The largest (a) + Φ means the 

best option. 

Equation (3): Negative rating stream 

 

This flow shows how much other options take precedence. What is the smallest value of the (a - Φ 

option the best option? The ranking of options can be ranked with positive or negative current. The 

two rankings are not usually the same, but the decision maker It always wants  complete ranking 

because it will be easier to decide. 

Due to fact that in order to calculate the average of the criteria, a 5-point Likert scale is used and the 

ranks 1 to 5 are assigned to the questions. Therefore, the number 3 is considered the theoretical 

middle ground of the answers. Figure 3 shows that both positive and negative environmental criteria 

of  healthy city in Ardabil are bad situation. The average of all positive variables is less than the 

average (3). But in the negative criteria, except for amount of dust in the air (C6), the average the 

other negative criteria is higher than the average (3). The PROMETHEE model has used to rank the 

areas of Ardabil city. The final final output obtained from this model is according to Table (3). 

Conclusion 
Based the  results obtained from Table 3, the net superiority value Φ of Region Two with  score of  
)0.01629(, Region One with score of )0.0444(, Region Three with  score of )0.01334(, Region Five with 

score of )0.00502( and Region Four with score of )-0.00703( to They have highest and lowest levels of 

environmental health the city, respectively. In general, the research findings show. The city of Ardabil 

is not  a good position in terms of the criteria studied. Comparison the most prosperous region (region 

2) with the most deprived region (region 4) in terms of environmental criteria of Salem city indicates 

that existence of Shurabil recreation site in region 2 has the most positive effect  the criteria (access to 

green space and parks) c5 ), The beauty of public spaces (C7), access to  suitable space for walking 

and cycling (C11), (C12), the existence of  recreational place (c14). Also, the establishment of  
women's park this area distinguishes this area from other areas. In contrast, District 4 of the city, 

because it is one  the sub-urban areas, has been evaluated as unfavorable in all the studied criteria and 

is critical condition.Figure (3) The status of each the environmental criteria of  healthy city Separately 

shows the five urban areas of Ardabil. 
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