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 چکیده

فی یک معر ،هدف این پژوهش در گام نخست. پایدار شهری یک مفهوم چندلایه است ةتوسع اهداف:

ساناریوهای  ئاةاراو در گاام دوم  استپایداری محلات شهر مشهد  بندی فضاییروش ارزیابی و رتبه

 است. جهت حرکت به سمت شهر پایدار ریزی دربرنامهة چندگان

اطلاعات مورد نیاز در این تحلیلی است. -صیفیوو  ت کاربردی-ایروش تحقیق این مقاله توسعه روش:

و  ستویژه شهرداری جمع آوری شده ه ب های اجراییاطلاعات دستگاهو  هامنتحقیق از طریق پرسش

محلاات  یوضاعیت پایادار (OWAو  AHPمدل) فضایی ۀتصمیم گیری چند معیاررویکرد  با

  .است شدهمشهد تعیین 

مختلفای از میازان پایاداری محلاات  طیفهای تحقیق نشان داد که یافته ها/ نتایج:یافته

از هرگوناه عملیاات و مدیران قبل  تولید شده است OWAز مدل شهری با استفاده ا

هاا کاه بر خلاف بسیاری از مدل-را  های مختلف منتج از مدلتوانند گزینهاجرایی می

شااخ  پایاداری  ،. در ایان تحقیاقدکننا گیریتصمیمارزیابی و -تک سناریو هستند

( 1 ة)منطق جنت رشور،محلات سنشان داد که کلی محلات در سناریوی کاملا بدبینانه 

هاای و محلاه با پایداری بسیار قوی از محلات (03) و احمدآباد (02) نقویه مجیدیه،

                                                   

های توسعة شهری در راستای شهر پایدار، تدوین استراتژی"این مقاله برگرفته از رسالة دکتری حسین آقاجانی با عنوان .0

 باشد.می "شهر مشهدنمونه موردی کلان
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از محلاات باا  (05ة )منطقا و نویاد (00) منینؤ، امیرالم(5) ، فدک(5ة )منطق کشاورز

 د.نباشبسیار ضعیف در بین محلات مشهد میپایداری 

دلیال ه با نیزشهر مشهد  .ترین موضوعات جهانی استناپایداری شهرها یکی از مهم گیری:نتیجه

لحاا  ه بامشاکلات فراوانای با خود  ةرنامه در حاشیبة بیشرایط رشد سریع و توسع

راساتا باا هاای باومی شاهر پایادار هامشااخ  . تعیاینروساته پایداری با آن روب

-تاولویاهمچنین،  ومحلات در معرض ناپایداری شدید  ، تعییناستانداردهای جهانی

شاهر هاای شااخ  یتواند کمک زیادی باه رشاد و ارتقااگذاری مدیران شهری می

 نماید. پایدار

 شهر مشهد، کلان OWAبندی، شهر پایدار، رتبهارزیابی،  :هاکلیدواژه

 مقدمه.1

ای را در های چندبعدی در شهرها است که ابعاد گساتردهترین چالشپایداری یکی از مهم

-نیاز به برنامه مختلفبا توجه به گستردگی و دارابودن ابعاد و ذینفعان ه ئلگیرد. این مسبر می

ساازمان بر اساس گازارش  .دارد چند بعدی و متناسب با ابعاد مختلف آن ریزیریزی و طرح

 زماین ۀکار کل جمعیت( میلیارد 3) درصد 53 ، جمعیت شهرنشین در دنیا2302ملل در سال 

 انبوه شهرنشینی. یابد افزایش درصد 22 به مقدار این ،2353 سال تا شودمی بینیو پیش هستند

 خطار معارض در باا و است نیز ناپایدار است، رشد محرک شک بدون که حالی در امروزی،

 محیط بر منفی تأثیر باعث غیرضروری هایهزینه ایجاد ،ها و جوامعانسان از بسیاری دادن قرار

)ساازمان ملال،  اسات را به هماراه داشاته اجتماعی نابرابری تقویت وشده زندگی و  زیست

به صاورت  و کرده اشغال را زمین سطح از درصد 2 تنها شهرها که است حالی در این .(2302

ص.  ،0015 ، ،)قرخلو اندشناخته شده محیطی تنزل و آلودگی اصلی منابع عنوانبه  ایگسترده

داری در بین محققان تبدیل ایمطالعات پ و مشترک تمرکز ةنقط بهحال حاضر شهرها  در (.051

تر خواهاد شهرها به مراتب شدیدتر و وسیعناپایداری غالبا در شهرهای بزرگ و کلان .اندشده

 شاهری ریزیبرنامه هایتلاش شهرهایی، چنین احتمالی نقش و جمعیت اهمیت وجود با بود.

 شاده متمرکاز شاهرکلاان منااطق مشکلات بر ینامناسب طور به ،توسعه حال در کشورهای در

 ساخت و سااز دربه ، بدون برنامه ةتوسعمحیطی، مصرف بیشتر انرژی،  لودگی زیستآ .است



 255                                    ...بر یمبتن یمحلات شهر یداریپا ییایجغراف انیب                  سال هجدهم               

 

، رهنماا و عبااس زاده) ل پیش رو در شهرهاساتنیز از دیگر مسائ اراضی مرغوب کشاورزی

 .اسات شاده تعریاف توساعه سبک یک عنوانبه ایگسترده طور به پایداری. (30. ص، 0013

 را آینده هاینسل توانایی اینکه بدون کندمی برآورده را فعلی هاینسل ازهاینی بدین شکل که

رساد تقاضاا نظر مای هب (.333 ،0،0331)مبراتو و وایت اندازدبه خطر  خود نیازهای تأمین در

های فراروی بشریت در قرن بیست و یکم ترین چالشیکی از مهم ،پایدار شهری ةبرای توسع

ة شاهر باا دامناعنوان یاک شهر مشهد بهکلان (.03،  ص.0032 وثوقی،و )بیکدلی،شفقی  دباش

 ئةها و در محلات مختلف خود نیازمند ارامتنوعی از وضعیت پایداری تا ناپایداری در شاخ 

-سیاسات آن،یک مدل جهت ارزیابی میزان پایداری در مقیاس محلی است تا بتوان بر اساس 

 تحلیال و تجزیاه مدل یک ادغامه کرد. ئت محلی اراگذاری جامع و متناسب با وضعیت متفاو

 تفسایری باه منجار ساناریو ریازیبرنامه با پایدار توسعة برای 2فضایی معیارۀ چند تصمیمات

 ایان پایاداری مادل، ایان . درباشد ترمناسب محلی شرایط برای که شودمی پایداری از متنوع

 باه جهات هااییبرناماه و هااسیاست ذاتخا با تواندمی جامعه که آورد می وجود به را فرض

 و اجتمااعی انسجام ءارتقا آلودگی، کاهش زیستی، تنوع حفظ انرژی، مصرف رساندن حداقل

تغییار جهات  تارمطلاوب آیندۀ یک سمت به و داده تغییر را توسعه کارآمد، هایطرح ترغیب

-روش گذشته، دهة یک طی (.2335، آزاپاجیک و پردان ؛2335، پریموس ؛0،2332برکه)  دهد

 بارای ابزارهاایی باا گیاریتصمیم و ریزیبرنامه ارائه و پایداری ارزیابی راهنمایی برای هایی

 مسئلة ساختارو  ماهیت در موجود هایقطعیت عدم ساختن روشن و روند از آگاهی به کمک

سیساتم مادیریت انارژی و طراحای محایط  ،هاااین روشجملة از  .است آمده پدیدپایداری 

که توسط انجمن معماران سبز امریکا تهیه است ( 2331) 5های پایدار( و سایت2333) 3زیست

 مشاخ  طراحای و فضاایی مهم معیارهای ارزیابی، هایسیستم این شروع از زمان شده بود.

 شاده شناخته هایسیستم نای (.2333 ،2هولووکا) است مناطق پایداری دهندۀ نشان که اندشده

                                                   
1. Mebratu, White 

2. Spatial Multicriteria Decision Analysis 

3. Berke, Priemus , Priemus 

4. Leadership in Energy and Environmental Design 

5. Sustainable Sites Initiative 

6. Holowka 
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، 0کارا  و لاین) دهناد می ارائه را شهری پایداری جغرافیایی بیان گیهماهن آغاز کاربردی، و

اماا  ،هاا دارنادو ارزیابی لچند که این ابزارها توانایی خوبی در تحلی (. هر 2031. ، ص2302

 کاه رویکاردی اتخااذ باا پیچیدگی و عدم قطعیت در معیارهای پایداری بسایار زیااد اسات.

 سناریوها انتخاب توانمی باشد، داشته گذاریسیاست و یریزبرنامه در بیشتری یریپذانعطاف

شاهر کلاان مطالعاه ایان در .داد قرار اصلاح و بررسی مورد را بالقوه ةتوسع هایمحدودیت و

های متنوع طبیعی، اقتصادی و اجتمااعی در مشهد با توجه به وسعت و برخورداری از ویژگی

پایاداری شاهری  ارزیاابیاسات. ده شنتخاب مورد مطالعه ا ۀمحدودعنوان به  مقیاس محلات

 روش اساسای تحقیاق اسات.  ئلةمسا ساناریوهای مختلاف،طیفی از در  محلات شهر مشهد

 از پایاداری مکاانی الگاوی بررسای باه علاوه بر رتبه بندی، فضایی، ۀگیری چند معیارتصمیم

که تعیاین میازان  شده تلاشدر این نوشتار  .پردازدمی جایگزین ةتوسع سناریوهای ئةارا طریق

ثر ؤهای جغرافیایی و متغیرهای فیزیکی مپایداری محلات شهر مشهد بیشتر با تکیه بر شاخ 

های فضایی در سطح و در واقع نوآوری آن علاوه بر استفاده از کمیت بر پایداری شهری باشد

نی، بر اساس نقشه و اطلاعات مکا )سرانه، دسترسی، تراکم، جمعیت تحت پوشش و...( محلی

میازان های تصمیم گیاری چنادمعیاره فضاایی در ساناریو ساازی گیری از روشرویکرد بهره

پایداری محلاات  ةدر گام نخست، تعیین سطح و رتب هدف از این مقاله پایداری شهری است.

تعیین سناریوهای پایاداری  ،های شهر پایدار و در گام دومشهرداری مشهد بر اساس شاخ 

ها در ابعاد مختلف پایداری شهری در ثیرگذاری هر یک از شاخ أت و تبر اساس میزان اهمی

های مختلفی را در اختیار مادیران شاهری در جهات . این سناریوها گزینهمحلات مشهد است

 دهد. وضعیت پایداری شهر قرار می یبهبود و ارتقا

 . پیشینة تحقیق0

 پایادار ةتوسع به دستیابی. تاس طبیعت و انسان بین هماهنگی ترویج پایدار ةتوسع اساس

 و معیشت ، فرهنگی ، اجتماعی) انسانی اقتصادی، اهداف بین تعادل ایجاد برای تلاش مستلزم

-تصامیم در شهروندان مؤثر مشارکت از فرایندی شامل این. است محیطی نیازهای و( سلامتی

                                                   
1. Kropp & Lein 
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 پایادار، ةتوساع نکانو عنوانبه اخیر، هایدهه در شهری پایداری (.0،2303جیان ) است گیری

 و ، 2لاو ، هوانا ) اسات شده برجسته علمی مطالعات و سیاسی فضای در ایفزاینده طور به

ساعی  ،در این پژوهش با توجه به هدف اصالی تحقیاق (.0033 ، ص.2305 جیان  وو، یان،

با توجه باه میازان ارتبااا باا را  های خارجی و داخلی ترین پژوهششده تا  تعدادی از مهم

 و معرفی کنیم. ئهارا ،ت مقالهماهی

 مطالعات خارجی .1. 0

ای به بررسی وضاعیت آثاار ذینفعاان در ( در مقاله2333) 0ماتور، پرایس، ایوستین و موبلا

 نیااهای چندمعیاره  با هدف پایداری پرداختند و نتیجه گرفتند کاه ها بر اساس سیستمپروژه

 یهااناهیدر زم نفعاانیذ ییو شناساا فیاتعر یبارا کیستماتیس کردیرو کیبه  ازین تیوضع

-در پاروژه نفعانیذ ییو شناسا نییتع یموجود را برا یکردهایرو وکرده است.  جادیمختلف ا

کند که مهم یاستدلال م نیمقاله همچن نیا. دانندمی یابیارز ندیفرا کیالزامات  از یعمران یها

دارناد مشاخ   اریکه در اخت یرتمختلف را در رابطه با قد نفعانیذ یهااست که سطح علاقه

تواناد بار یامار ما نیاا رایاز؛ مهم است اریمختلف بس نفعانیذ نیدرک روابط ب ،نیکند. بنابرا

 ینیبشیتواند در پیم نیهمچن نفعانیاز ذ یبردارنقشه نیبگذارد. چن ریروند تعامل تأث تیموفق

والتار، کارا  و  باشاد. دیمفی آن های پایداری و ارزیابگیریویژه در تصمیمهبها انتظارات آن

 و ویسنار با ترکیب یبا استفاده از روش یشهر طیمح کیدر  یداریپا یابیارز(، به 2300) 3لین

ساناریوهای مختلاف باا  ئاةاین مطالعه باا ارا در .اندپرداخته فضایی ۀاریچند مع یریگمیتصم

ابی نتاایج و ساناریوهای دهی به ارزیاهای مختلف پایداری و تغییر در وزنتمرکز بر شاخ 

 یبارا یمکاان تصمیم گیری چنادمعیارهمدل  کیادغام در این پژوهش،  تولید شده پرداختند.

 طیشارا یشاود کاه بارایما یداریاز پا یریمنجر به تفس ،ویسنار یزیربا برنامه داریپا ةتوسع

کاه بار  نیزگیجا یچشم اندازها ژهیوو به بهتر است موجود یداریپا ارزیابیهنگام در  یمحل

                                                   
1. Jain ،A.K. 

2. Lu Huang . Jianguo Wu . Lijiao Yan 

3  . Mathur, Price, Austin and Moobela 

4. Walter , Kropp, Lein    
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( 2303)0جلاالی و نلساون فرناندز، فریرا،بنتو، .است دیگذارد مفیم ریتأث ندهیآ یشهر یالگوها

گیری ای تصمیمهپایدار شهری با استفاده از نقشه و روشتوسعة ارزیابی »عنوان ی با ادر مقاله

 یزیاررناماهاقادامات ب ریمختلف تحات تاأث ینفعافراد ذ بیترک؛ اظهار کردند که ، «چندمعیاره

هر  دانست. داریپا ةتوسع یبرا یداریپا یابیارز یاهمدل ی درشرا اصل کیتوان یمرا  یشهر

 ییرا از نظار شناساا ییهااتیموجاود محادود یابیاارز یهاستمیاکثر س چند که به نظر آنان،

ور باه منظا ،یلایتحل یراتبامسلسله ندینقشه و فرآ بیترک. دهندیآن ارائه م ةو محاسب ارهایمع

کاه از آن بهاره  اساتروشی  ،یدر مناطق شهر داریپا ةکننده توسعنییتععوامل  یبند تیاولو

ئی، ویوی و دنین  ژان   پینگتاو ند.اکرده ئهارا یشنهادیپ یهاتیو محدود ایمزا گرفته شده و
هاای در کشاور چاین باا اساتفاده از روش شاهر 00 یداریپا ای به بررسی(، در مقاله2303)2

در ایان . انادپرداختاه ساتیز طی، جامعه و مح یدر سه بعد اقتصاد گیری چندمعیاره،تصمیم

 داریپا ةدهد که توسعینشان م یابیارز جیستفاده شد. نتاا ترتیبی یوزن نیانگیم مطالعه از روش

 3.5 ریاهاا زآن یعملکارد یاسات و ارزش هاا فی، ضعنیانجیاکثر شهرها، به جز پکن و ت

نیاز پیشانهاد  یهاایهای پایداری در ابعاد مختلف اساتراتژیر اساس ضعفدر انتها نیز باست.

 ند.اکرده

 . مطالعات داخلی0. 0

 نوشته شاده اسات در ایران پایدار مقالات علمی بسیاریتوسعة در ارتباا با شهر پایدار و 

در زیر تعدادی از مقالاات مارتبط باا هادف ایان  .گرددبر می  23دهة آن به اواخر  شروعکه 

 ه می گردد. ئنوشتار است ارا

 پایادار توساعة هایشاخ  پایة بر ارومیه شهر مناطقای ( در مقاله0032مبارکی و عبدلی)

لحاا  برخاورداری از پایاداری ه طبقه ب 3بندی در رتبه با استفاده از روش تاپسیس را شهری

دمات و در واقاع نتایج تحلیل نشان داد که دسترسای باه خا ،علاوه بر این بندی نمودند.دسته

سارایی، لطفای و پایداری در محلات دارای جمعیت کمتر از وضعیت بهتری برخوردار است. 

                                                   
1. Inês D. S. Fernandes, Fernando. F. Ferreira, Paulo Bento, Marjan S. Jalali &Nelson J. S. 

António  

2  . Pingtao Yi, Weiwei Li, and Danning Zhang 
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محلات شاهر  ةتوسعارزیابی و سنجش سطح پایداری »ای با عنوان ( در مقاله0013) یابراهیم

 03به تعیین وضاعیت پایاداری محلاات شاهری در  «، با استفاده از روش تحلیل عاملیبابلسر

هاای بینی اولویاتبه پیشبعد پایداری پرداخته و در نهایت با استفاده از رگرسیون  5ر و متغی

-( در مقاله0030محمدی و پاشازاده ) اند.هپرداخت در ابعاد مختلف در محلاتپایداری  ةتوسع

های سنجش سطح پایداری محلات شهر اردبیل باا تأکیاد بار محلاات باا هساته»ای با عنوان 

بعاد پایاداری  5ماه در ناهاای پرساشررسی پایداری محلات با استفاده از دادهبه ب «روستایی

بنادی اساتفاده به منظور رتباه کروسکال والیسهای آماری و روش آزموناز ، محلات منتخب

پایادار شاهری در محلاات توسعة ای به سنجش ( در مقاله0033) صفایی پور و مدانلو کردند.

بنادی، در ساه روش تحلیل شبکه پرداخته و در انتها پس از رتبه تهران با استفاده از 03منطقة 

 شماعی، اند.ه کردهئبعد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی راهبردهای پایداری محلات را ارا

 ةگاناهجادهبندی محلات سنجش پایداری و اولویت ای(، در مقاله0033) پور و مرادیساسان

در ابعاااد ابعاااد اقتصادی،زیساات  وشاااخ   21ی در شااش تهااران جهاات پایاادار ةمنطقاا

و  ویکاور،  ای ای اچ پیهای چند معیارهمدل پرداخته و بامحیطی،اجتماعی و کالبدی نهادی 

احدنژاد، محمادی و  بندی شدند.شش از لحا  پایداری رتبه ةمحلات منطق ،ضریب پراکندگی

 کاردیبار رو دیاکأباا ت یمحلات شهر یداریسنجش پا» ی با عنوانا(، در مقاله0032سبحانی)

باا  اندوآبیدر محلات شهر م یشهر داریپاة توسع یررسبه ب «اندوآبیم یشهر داریمحلات پا

مادل از  3  متغیر و شااخ  در ساه بعاد کالبادی، اجتمااعی و اقتصاادی باا  33استفاده از 

ت دهد که محلاانشان میدست آمده ه ب جینتاپرداخته اند.  ارهیچند مع یرگیمیتصم یهاروش

 موحاد، پاور، علاوه بار ایان، ساساانروستایی در طیف محلات ناپایدار قرار گرفتند.پیشینة با 

 (، یااری0030) قاسامی پور و ساسان رودی، کمان (، موحد،0030فشکی) یوسفی مصطفوی،

 ایساتگلدی مصاطفی ،خاکپور براتعلی ،برچلویی خسروبیگی (،0030کلانتری) نوروزی و قلی،

 وحساین زاده موسای بازی، و (0032عباداللهی)(،  0030آفتااب) داحما ،الدینی شمس رضا

هاای تصامیم اا با پایداری محلات شهری و اساتفاده از روشتبنیز مقالاتی در ار (0032نژاد)

هاایی اساتفاده شاده بیشاتر از روش ئهدر تمامی مقالات ارا اند.گیری چند معیاره استفاده کرده

ریزان و مدیران شهری مجبور به پذیرش ایان ی برنامهتک سناریو بوده و به نوعشده است که 
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گزیناه هاای مختلفای  ئاةاما تفاوت اساسی این مقاله ارا اند،شدهریزی تحمیلی شکل از برنامه

بین طیفی از  درسناریوی مطلوب خود را زندگی،  متناسب با شرایط محلی و ،است که مدیران

ها که بر اساس یت جغرافیایی اغلب شاخ ماه ،همچنینکنند. سناریوهای مختلف انتخاب می

-محلات را در کنار داده ایدست آمده و ارزیابی توسعهه ای و دسترسی باستانداردهای سرانه

 شمار می رود.ه داده است از دیگر نقاا قوت این مقاله ب های سرشماری قرار

 شناسی تحقیق . روش2

 .  روش تحقیق1. 2

کااربردی  و از نظار ماهیات   و ایتوساعه مطالعاات عنو ازلحا  هدف، ه ب پژوهش این

 در ابعاد متغیر و شاخ  50شامل بررسی مورد هایشاخ . است تحلیلی -توصیفی پژوهش

 بهها این شاخ  . است و مدیریتی اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، محیطی و فرهنگی گانةشش

مورد و  0033ها نامهتعداد پرسشآوری گردید. ای جمعهای نقشهامه و دادهندو طریق پرسشن

و با توجه به وزن جمعیتی  ArcGISصورت فضایی در نرم افزار ه توزیع آن در مشهد بنحوۀ 

توزیع گردید. بخش دیگر اطلاعات از   Randomتابعو استفاده از  0035های سرشماری بلوک

شایوۀ وری شاد. آجماع SDI))0ویژه شهرداری مشاهدهها و نهادهای اداری و بطریق سازمان

نفر از خبرگاان دانشاگاهی و ساازمانی در  23ها از طریق نظرات کارشناسیدهی شاخ وزن

-بخش پرساششدۀ های محاسبه پایدار انجام گرفت. شاخ توسعة های مرتبط با ابعاد رشته

تماامی اطلاعاات  .شکل فضاایی یافاتو بندی پهنه 2IDWای با استفاده از تابع درونیابی نامه

 ArcGIS   ،Expertند شده و به شکل لایه های اطلاعات مکانی در محیط نرم افزاری مکانم

Choice , SPSS چندمعیاره فضایی انجام گرفت. تحلیل و سناریوسازی با روش 
 

                                                   
1  . Spatial Data Infrastructure (Mashhad) 

2. Inverse Distance Weight 
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 فرایند و مراحل انجام پژوهش  -1شکل

 0031، نگارندگان مأخذ:

 مورد مطالعه ةمنطق .0. 2

 وزارت مصاوبة آخارین اساس بر شهر این. است رضوی خراسان استان مرکز مشهد رشه

 و انادازه باه توجاه با مطالعه این در که است شهرداری محلة 033 و منطقه 03 دارای کشور،

  ایان تحقیاق، در بررسای مورد محلات تعداد. اندشده ادغام هاآن از تعدادی ،جمعیت محلات

 ،0035 ساال مساکن و نفاوس سرشاماری اسااس بارمشهد  . شهر(2)شکل است محله 053

 (.0033 مشهد، شهر آمارنامة) است داده جای خود در را نفر 0322232 معادل جمعیتی
 

 
 تقسیم بندی محلات و مناطق شهرداری مشهد نقشة  -0شکل

  0031، شهرداری مشهدخذ: أم 
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 . مبانی نظری4

 های شهر پایدارشاخص .1. 4

شوند تاا می تولید یشهر یداریفاصله از پا تعیین به منظور ،داریی سنجش پایهاشاخ 

 رانیدباه ما هستند کاه یکم ریمقاد ها،شاخ  میزان پایداری را مشخ  نمایند.بر اساس آن 

 گیاریو سطح آن را انادازه را کنترلخود  یهااستیس ةو نتیجد تا عملکرد نکنیشهر کمک م

است.  یها ضرورشاخ  ستمیس جادی، ایداریر پاشهر از نظ کیسنجش عملکرد  یبرا .کنند

، یاقتصااد" غالبا در ساه بعاد، یداریپا هایشاخ  ةی، ضمن تهریاخ یهارو، در سال نیاز ا

 تعاداد آوریجماع باه فقط نباید هاشاخ  ةتوسعشود. یاستفاده م "یاجتماع"و  " یطیمح"

 احتماال باه و هساتندی اساس که را هاییتحلیل ترجیحاً بلکه منجر شود، هاشاخ  از زیادی

 قرار تحلیل و تجزیه مورد کنند،می تولید عملکرد وضعیت مورد در را اطلاعات تریندقیق زیاد

های پایداری وجود توافق کلی در مورد شاخ  (.2300 ،0ژان  و شاه ، اوچوا ، شن) دهدمی

اهمیت و نقش هر متغیر، در این پژوهش با توجه به  .وجود داردولی در متغیرها تفاوت  ،دارد

آوری اطلاعات صورت گرفته است. با توجه به مناابع و تعااریف مختلاف، ابعااد ماورد جمع

( 3 ؛( ابعااد اقتصاادی0 ؛( ابعاد اجتماعی2 ؛( ابعاد محیطی0بررسی در این مطالعه عبارتند از: 

 فراغت.-( ابعاد فرهنگی2 ؛زیربنایی-(ابعاد کالبدی5 ؛سیاسی-ابعاد مدیریتی

 ترتیبی میانگین وزنیتشریح روش  .0. 4

-آمااده ،آوریجمع مرحلة (0)گیرد.فضایی در سه مرحله انجام می ۀگیری چندمعیاریممتص

 ترجیحاات شاامل کاه طراحای مرحلاة( 2) ؛ GISسازی اطلاعات و وارد کاردن در محایط 

( 0) و دکنامای مشاخ  را پذیرامکان هایگزینه مجموعه واست  2سنج، کمیتگیرندهتصمیم

-مای ارائاه نهایی ةتوصی و و سناریوسازیاست  گیریتصمیم قوانین شامل که انتخاب مرحلة

 به توجه با اما است، شده استفاده MCDM و GIS روش دو هر از مرحله هر در اگرچه. شود

 بیشتری نقش ارزیابی ةاولی مراحل در GIS هایتکنیک گیری،تصمیم ئلةمس جغرافیایی ماهیت

                                                   
1. Shen, Ochoa, Shah & Zhang 

2. Quantifier 
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 تری دارندنقش فعال MCDM هایتکنیک نهایی، تصمیم سمت به آن از پسو  کنندمی ایفا را

شاود، ای در مطالعات استفاده میبه طور گسترده AHPاگر چه  (.2333و  0،0333)مالچفسکی

ها در تصمیم گیری قضاوت کننده آن ناتوانی در مقابله با عدم قطعیت ۀاما یکی از مسائل عمد

دار ترتیبای گیاری وزنبرای غلبه بر این کاستی، روش میانگین(. 205.،ص0333، 2)دِن  است

(OWA در ترکیب با )AHP  .برای تعیین بهترین گزینه معرفی شده استOWA از خاانوادۀ 

 OWAاصال مهام در فرآیناد (. 015،ص.0،0311)یااگر عملگرهای ترکیبی چند معیاره اسات

 یافط یاابیامکاان ارز OWA یکردرو ،نیبنابراهای ترتیبی است. دست آوردن وزنه روش ب

باه طاور  آورد.یرا فاراهم ما یریتمختلف ماد یهایاز استراتژ یناش یامدهایاز پ یاگسترده

و وزن  یملااک نساب یاتاهم یهااشامل دو مجموعه وزن اسات: وزن OWAخاص، روش 

شاده  ینیتع رزیابیا یارهایهر عامل را با توجه به مع ینسب یتاول وزن، اهم ة. مجموعیبترت

 یهااهاا، وزندوم وزن ةکناد. مجموعایما یینبه هدف، تع یابیعملکرد آن در دست یابیبا ارز

ه برای بامکاان مارتبط اسات. باه یمکاان یاتعامل براساس موقع یر، با مقادیبمربوا به ترت

-باه شود به این معنی کهسنج فازی استفاده میها از کمیتکارگیری متغیر زبانی در تلفیق لایه

با مشاخ  کاردن  باشند یا نصف معیارها و .....باید معیارها  "همة"بندی در رتبه ،ن مثالعنوا

( را یاریگیمتصام ی)استراتژ یجهنت یهااز نقشه یاگسترده یفتوان طی، میبیوزن مناسب ترت

-یرا نشان م یسکنسبت به ر یرندهگیممختلف تصم یهاحاصل از نگرش یجکرد که نتا یدتول

(، مقاادیر خصوصایت wjهای خصوصایت )با داشتن وزن (.233،ص.2332، ی)مالچفسک دهد

(xij و پارامتر )αی سنج مفهومی هدایت شده، کمیتOWA تواند می (0) ةبا استفاده از معادل

 تعریف شود:

(:                                           0معادله)
ij

n

j

j

k

k

j

k

ki zuuOWA  






































1

1

11



                            

که از دوباره مرتب کردن مقادیر خصوصایت  i = 1,2,…,m  ،zi1 ≥ zi2 ≥ … ≥ zinکه 

xi1,xi2,…,xin گیاری در یاک این روش مکانیزمی برای اساتراتژی تصامیم شود.حاصل می

                                                   
1. Malczewski 

2. Deng 

3. Yager 
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 αهاای مفهاومی باا پارامترهاای آمیختن اصاطلاحوسیلة بهطیف وسیع یا سناریوهای ارزیابی 

 کند.میها را فراهم مرتبط با آن

 

 متناظر  αهای مفهومی و پارامترهای سنجکمیت -1جدول 

 0،2300من ،مالچفسکی و بروشکیمأخذ: 

 At Least One Few Some Half Many Most All کمیت سنج زبانی 

 000/0 0/0 5/0 0 2 00 0000 (αمقدار آلفا)

استراتژی 

 ترکیبی
OR(MAX) - - WLC - - AND(MIN) 

OR-ness 0 * * 5/0 * * 0 

Trade-off 0 * * 0 * * 0 

استراتژی تصمیم 

 گیری

-خوشبه شدت 

 بینانه

خیلی 

 بینانهخوش

خوش 

 بینانه
 بدبینانه خنثی

خیلی 

 بدبینانه

به شدت 

 بدبینانه

 

 های تحقیقیافته. 5

محاسابه  و ( انجام2زوجی )جدولمقایسة پایداری بر اساس اهمیت هر یک از ابعاد میزان 

 اهمیاتدهنادۀ نشاانکاه  گرفاتمحیطی تعلاق  عدبُبیشترین امتیاز به  ،بُعدشش . در بین شد

 است.  شهریدر پایداری  متغیرهای محیطی
 

 

                                                   
1. Meng, Malczewski, Boroushaki 
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 امتیازات مقایسه زوجی بین ابعاد و متغیرها -0جدول

 0031، نگارندگان خذ:أم

 

 نامه در شهر مشهدهای پرسشتحلیل داده .1. 5

جامعاة هاای هاای ماورد بررسای ویژگایشااخ  دست آمده دره بر اساس نتایج کلی ب

، ساال 03نمونه در شهر مشاهد  ةجامعسکونت  یانگینمنمونه)شهر مشهد( به شرح زیر است: 

که  دهدینامه نشان مپرسش یهاداده تحلیل .سال 00ها حدود سکونت افراد در محله یانگینم

و مین قابلیت روایی أ. برای تندهست یمشهد شهر مشهد، اصالتاً یاز نمونه مطالعات یمیاز ن یشب

 (: نرخ سازگاریCR(:  آثار منفی بر پایداری .   )-)+(:  آثار مثبت بر پایداری  )
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از روش همساانی  ناماهنامه به ترتیب بر اساس نظرات خبرگان و پایایی پرساشپرسش پایایی

 د.( آورده ش0که نتایج آن به شرح جدول )درونی )با استفاده از آلفای کرونباخ(
 

  نامهمیزان آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسش-2جدول

  0031خذ: نگارندگان،أم
 مدیریتی بهداشت و محیط امنیتی سرزندگی مشارکت و همیاری حس تعلق ابعاد

 35/3 21/3 33/3 12/3 10/3 31/3 میزان آلفا

 0 0 0 3 2 0 تعدد گویه

 

شااخ  »، «سارزندگی سااکنان محلاه»، «مشارکت و همیاری»، «حس تعلق»های شاخ 

ای در نامههای اصلی پرسشن شاخ عنواهب« مدیریتی»و« بهداشت و محیط زیست»و « امنیتی

 است:آورده شده ( 3این مقاله است که نتایج آن به شرح جدول)
 

 نامه در شهر مشهدهای کیفی منتج از پرسشوضعیت شاخص -4جدول 

 0031خذ: نگارندگان،أم
گویه( 05)معیار ابعاد رت()طیف لیکمیانگین معیار   

 اجتماعی

 0.32 حس تعلق

33.2 مشارکت و همیاری  

 0.35 سرزندگی ساکنان محله

 0.0 امنیتی

 2 مدیریتی مدیریتی

یمحیط  0.23 زیست محیطی 

 

 مختلفسناریوهای  در مشهد شهرمحلات پایداری  تعیین. 0. 5

، نماید هئریزی را برای مدیران شهری اراطیفی از سناریوهای برنامه بتواندمعرفی روشی که 

گیر و همزمان باا آن پذیری و ریسک گریزی تصمیمیسکرفتار ر هدف اصلی این مقاله است.

اسات. در ایان  OWAهاای خاوب روش کنندگی معیارها از ویژگیپذیری و یا جبرانجبران

اول، بر سالامت و  ةها در مرحلثیر آنأها بیشتر بر اساس میزان تمیزان ریسک شاخ  مطالعه،
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لذا  ،اندرفاهی داشتهجنبة ها ن شاخ تعدادی از ای ،ها انتخاب شده است. همچنینجان انسان

بار اسااس متغیرهاای چندانی بر پایداری محلات نادارد. و تاثیر  اهمیت ،ریسکنوع و میزان 

( بارای سنج زباانیکمیت) مورد بررسی در این مقاله سناریوی منتخب ةگاندر ابعاد ششمؤثر 

یربناایی و اقتصاادی ز-، شاخ  کالبادی"Half"فراغتی-نهادی و فرهنگی–مدیریت  عدبُدو 

"Many" ،ُاجتماعی عد ب" Most"  محیطی هم زیستعد بُو"All"  تعیین شد. در انتها نیز باا

 سناریوی بدبینانه بارای کالمحیطی،  عدبُاهمیت بالای  ها ووضعیت موجود شاخ  توجه به

  د.یپایداری محلات شهر ترسیم گرد ابعاد

 پایداری محیطی

پاذیری آن ریساکضعیت حساس بودن وو آن در سلامتی  این شاخ  با توجه به اهمیت

چارا کاه بسایاری از  ؛گیرانه در تعیین اولویت اساتفاده شاودهای سختاز مدللازم است که 

 نوعی با حیات انساان مارتبط اسات. متغیرهاایهبر این شاخ  بمؤثر عوامل زیست محیطی 

ی هساتند کاه امکاان خطاا و های صوتی و مخاطرات طبیعی و... از ماواردآلودگی آب، هوا،

هاا تجدیدناپاذیر نیاز است. علاوه بر این بسایاری از آنها بسیار محدود فرصت جبران در آن

لاذا  مین و حتی جایگزین آن، علات وجاودی مباحاث پایاداری اسات.أو مشکلات تهستند 

 "یاا کمیات زباانی  "All "ساناریو ،سناریوی منتخب برای این معیار کلان در پایاداری شاهر

استراتژی حداقل ریسک و بدون در نظر گارفتن  خواهد بود.در فضایی بدون ریسک  "همگی

بیشاترین مقاادیر  ایان ساناریو، در باشد.گیری در شرایط بسیار بدبینانه میتوازن مبین تصمیم

باوده و  AND گیرند و منطبق بر عملگر منطقیموجود در هر موقعیت، مورد انتخاب قرار می

گیرد. در این روش، به ای صورت میگونه موازنهناپذیر و بدون هیچریسکصورت عملیات به

ایان روش بهتارین .معیاری که مهمترین معیار تحقیق است، حداکثر اولویت داده شاده اسات

ریازی شاهر مای گیرانه به مدیریت و برنامهگذارانی است که بسیار سختحالت برای سیاست

 مصاطفی ، آقا(02)، جاهدشهر(03)منطقهشریعتی شاهد، ،در این سناریو محلات رازیپردازند. 

از پایداری بسیار بالاتری نسبت باه ساایر محلاات برخوردارناد. و  (03)ولیعصرو  (5)خمینی

از محلات بسیار ناپایدار شهر مشهد  (2)امیرالمؤمنین، فدک و کوی (5منطقة ) محلات کشاورز

 اند.شهر پراکنده یپیرامون حاشیةدر عد بُاین  بیشتر محلات پایدارتر در محیطی هستند. بّعددر 
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 محیطیعد پایداری در بُمحلات  پایداری بندیرتبه -2شکل

  0031خذ: نگارندگان،أم 

  پایداری اجتماعی

بر پایداری اجتماعی، این شاخ  نیز مؤثر با توجه به پیچیدگی و ارتباا درونی متغیرهای 

در ارتبااا باا آن ریساک  دهایی است کاه بایاشاخ از نوع بدبینانه انتخاب شد و از جمله 

کمتری را در نظر گرفت. استراتژی ریسک کم و مقاداری تاوازن مبتناای بار عباارت زباناای 

 ،گیری بدبینانه است. بار اسااس ایان ساناریو( معرف استراتژی تصمیمMostتقاریباً همگای)

از پایداری بسیار  (3) لقانی، طا(1) و سرشور عنصری(، 0منطقة فلسطین) و کوی دکترامحلات 

شاهید  و بیساتکناه ،(2) شهید مطهری بالاتری نسبت به سایر محلات برخوردارند. و محلات

اجتمااعی  عاد پایاداریدر بُاز محلات بسایار ناپایادار شاهر مشاهد  (0) گلشور و (5) معقول

   هستند.
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 اجتماعی عد پایداریدر بُمحلات  پایداری بندیرتبه -4شکل

 0031، نگارندگانخذ: أم

 پایداری اقتصادی

از ریساک تاحدودی همچون متغیرهای شاخ  پایداری اجتماعی متغیرهای اقتصادی نیز 

لاذا نیااز اسات تاا در  ،تا حدودی از همان پیچیدگی و ارتباطاات درونای برخوردارناد و بالا

ت بسیاری از ها خود باعث تقویبندی مقداری ریسک ناپذیری باشد. چرا که این متغیراولویت

هاا از طریاق ایان شااخ  مین بسایاری از آنأهای دیگر پایداری می باشند و بستر تشاخ 

ثیر عوامال أگیراناه انتخااب و تابدبینانه و ساختکمی بنابراین لازم است تا  جبران می گردد.

 استراتژی ریسک به نسبت کام و تاوازن زیااد مبتنای بار عباارت زباانی اکثاراًصورت گیرد. 

(Many،) گیاری گیری بدبینانه است. در ایان ساناریو، نتاایج تصامیممعرف استراتژی تصمیم

، سجاد بر اساس این سناریو محلات کوی دکتراشود. منجر به مقداری ریسک و توازن زیاد می

از پایداری بسیار بالاتری نسبت باه  (3) طالقانی ( و1) و جنت ، عنصری(0منطقة ) و فلسطین

 (00) وکیل آباد، (3) ،مهدی آباد(2منطقة ) بهمن 22کوی ند. و محلات سایر محلات برخوردار

 هستند. اقتصادی عد پایداریبُاز محلات بسیار ناپایدار شهر مشهد در  (5)بیستو کنه
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 اقتصادیعد پایداری در بُمحلات  پایداری بندیرتبه -5شکل

 0031، خذ: نگارندگانأم

  زیربنایی-پایداری کالبدی

معارف  (،Many) سک به نسبت کم و توازن زیاد مبتنی بر عبارت زبانی اکثراًاستراتژی ری

گیاری منجار باه مقاداری است. در این سناریو، نتایج تصامیم انهگیری بدبیناستراتژی تصمیم

 ، سجاد و راهنمااییفلسطین کوی دکترا،(،03) احمدآباد. محلات شودریسک و توازن زیاد می

کشااورز، انصاار و  از محلاات بسایار پایادار و محلاات (00و)آزادشهر و دانشاج ،(0)منطقة 

-ترین سطح شاخ در پایین (00) وکیل آبادو  (3)زارعین، (05)اسماعیل آباد (،5) بسکابادی

هاا در یادار و تمرکاز آناوجود محلات پ ،بُعدقابل ذکر در این نکتة  های پایداری قرار دارند.

 است. درون شهری باطی اصلیو مجاورت محورهای ارت مرکزی شهرمحلات 
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 زیربنایی-کالبدیعد پایداری در بُبندی پایداری محلات رتبه -6شکل

 0031، خذ: نگارندگانأم

  فراغتی-پایداری فرهنگی

کناد و ای را در ذهن سیاساتگذار ایجااد نمایبدبینانه ماهیت ،شاخ  با توجه به نوعاین 

هاای ن شاخ  نقش ثانویاه در کناار ساتوناز متغیرهای ای بسیاریاست.  خوش بینانهبیشتر 

ها به پیچیدگی مین آنأد باشند که قابلیت تنتوانپایداری دارند و لذا نوعی  متغیر رفاهی هم می

استراتژی ریسک متوسط و توازن کامل، مبتنی زیست محیطی و اجتماعی نیستند.  هایشاخ 

بنادی میازان پایاداری محلاات برای اولویت بُعدمنتخب این ، (Half) بر عبارت زبانی نصف

پاذیری (تبدیل شاده و یاک جبارانWLC) در این حالت عملگر به ترکیب خطی ساده است.

 کاشاانی،شود. همانطور که از نقشاه نیاز پیداسات، محلاات کامل و ریسک متوسط اعمال می

از محلاات بسایار  (0طلااب )و  (0)، راهنمایی، کوی دکتارا(1منطقة ) جنت و صاحب الزمان

از  (0)و کارخاناه قناد آبکاوه (3)، زارعاین(5)منطقاة بساکابادی، باهنریدار شهر و محلات پا

با توجه به ماهیت مکاانی  بعُدمحلات پایدار در این  محلات بسیار ناپایدار شهر مشهد هستند.
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ها بر محورهای مرکزی شاهر، بیشاتر در پیراماون عناصر فرهنگی در شهر و توزیع متمرکز آن

 شهر مشهد قرار دارند.مناطق مرکزی 
 

 
  فراغت-فرهنگیعد پایداری در بُبندی پایداری محلات رتبه -7شکل

 0031، خذ: نگارندگانأم

  نهادی -پایداری مدیریتی

عنوان یکی دیگر از ابعاد پایداری شهرها که در مطالعات اخیار باه ساه هاین شاخ  نیز ب

ماهیتی خنثی نسبت به ریساک دارد. مانند شاخ  فرهنگی  .ده شده استوستون پایداری افز

( نیاز مانناد Half) استراتژی ریسک متوسط و توازن کامل، مبتنای بار عباارت زباانی نصاف

بندی میازان پایاداری محلاات اسات. باا شاخ  فرهنگی، منتخب این شاخ  برای اولویت

 (،03) احمادآباد، (1و جنت )منطقة  سجاددست آمده از این روش، محلات ه بنقشة توجه به 

برخوردارند و محلات  بعُداز بالاترین میزان پایداری در این  (03) رازی و (02)نقویه مجیدیه، 

 دارای پایین ترین سطح پایداری هستند. (3) و بهارستان (2)امیرالمؤمنین(، 0منطقة ) آبادعباس
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 نهادی-مدیریتیعد پایداری در بُبندی پایداری محلات رتبه -8شکل

 0031ن،خذ: نگارندگاأم
 

 های پایداریبندی محلات بر اساس تمامی شاخصرتبه. 2. 5

هاای خوبی طیفی از گزیناهه ب OWAاست، مدل های فوق مشخ  همانطور که در نقشه

ریزی به سمت پایداری را مشخ  کرده اسات. ایان مادل از منتخب به منظور اولویت برنامه

بر میزان پایداری محلاات شاهری و از ها طرفی امکان اثرگذاری و اهمیت متغیرها و شاخ 

طرف دیگر میزان ریسک متناسب با شاخ  را برای ذینفعان مختلف فاراهم کارده اسات. در 

سانج کمیاتتغییر در  ها بر اساسای از انتخابواقع سیاستگذار و مدیر با طیف بسیار گسترده

 نماید.میایدار را ترسیم راه شهر پنقشة و اولویت ترتیبی و همچنین وزن معیارها  زبانی)آلفا(

هاای پایاداری در شاش بندی محلات از منظر شاخ رتبه از در این بخش از مطالعه پس

طور که در بالا نیاز اشااره شاد در ایان عد لازم شد تا پایداری کلی نیز مشخ  گردد. همانبُ

هاا در ایان شااخ تحقیق با توجه به اثرات متغیرهای زیست محیطی و وضاعیت نامناساب 

اساتفاده  شاهر مشاهد بندی محلاتجهت نمایش رتبه Allو  Halfاز دو مدل  شرایط موجود،
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در مدل سناریوی خنثی و ریسک  هر تعداد سناریو را دارد. تولید هر چند این مدل قابلیت شد.

شریعتی و  ،محلات براساس تمامی معیارهای پایداری شامل رازی ة( بالاترین رتبHalfمتوسط)

( و 1عنصاری) ة( و محلا0ارشاد و کاوی دکتارا) ،(02)و صادقیه ، جاهدشهر(03)منطقة شاهد

و  هاای شاهید معقاول، کناه بیساتها شامل؛ محلهو ناپایدارترین محله (5)آقامصطفی خمینی

 باشد. می (2)مطهری ،(5مهدی آباد )
 

 
 )سناریوی خنثی(ابعادبندی پایداری محلات بر اساس تمامی رتبه -9 شکل

 0031، دگانخذ: نگارنأم
 

بار  .شاخ  پایداری کلی محلات در سناریوی کاملا بدبینانه هم مورد ارزیابی قرار گرفت

و نقویاه  ، مجیدیه(0) ، فلسطین و سجاد(1منطقة و جنت ) سرشوراساس این سناریو محلات 

، فادک، (5) هاای کشااورزاز پایدارترین محلات و محلاه (03) و احمدآباد(00، دانشجو)(02)

از محلات با پایداری بسیار ضعیف در باین محلاات مشاهد مای  (05)و نوید (2)مؤمنین امیرال

 د.نباش
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  (Allها)بندی پایداری محلات شهری بر اساس تمامی شاخصرتبه -12شکل

 0031، خذ: نگارندگانأم

 هاو پیشنهاد گیرینتیجه.6

)آرماان  پایادارتوساعة عنوان یکی از موضوعات حساس جهانی در رویکرد هشهر پایدار ب

تارین منباع پایاداری و هاا، مهامآن ةچرا که شهرها و تبعات رشد و توساع ؛مطرح است (00

بسایار جادی باه آن پرداخات.  د. موضوعی که در سطح جهاانی بایادناپایداری جهانی هستن

اما  ،المللی در جریان استها و نهادهای بینهرچند که اقداماتی در این زمینه از طرف سازمان

ریازی و سیاساتگذاری وجاود دارد کاه مسالما یی در اطلاعات، روش و نوع برناماهبودهاکم

-و برناماه یریتماد یدارپا ،شهر ینکها یرابمشکلات آن در سطح محلی بسیار آشکارتر است.

توانناد یتاک بعادی نما هاییستمس .یردقرار گ یابیمورد سنجش و ارز یدشود، ابتدا با ریزی

 مادل کنناد. شود حلو یا باعث ناپایداری آن می کمک یدارپا شهربه را که  یعوامل یچیدگیپ

 یویسانار ینچناد ئاةقابلیات ارا -مقاله ینشده در ا یمعرف -ییفضا هیارمعچندگیری تصمیم

قارار دهاد.  یررا تحت تاأث یدارپا ةتوسع تک بُعدی یتواند الگویکه م را داراست یزیربرنامه
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 و عمیاق تفکار بر سناریو تحلیل و تجزیه .ق وجود نداردمطل "ینبهتر" روشی یچهدر اگرچه 

در آینده بار اسااس  ریزانی کهمدیران و برنامه اینکه برای کند،می تأکید آینده مورد در خلاقانه

-برنامه .روشدن را نداشته باشنده عدم آمادگی جهت روب  یا و تعجبدچار  استراتژی منتخب،

)بیشاا ، هیناز و  در ایان مادل فاراهم اساتیناده، در آ معتبار سناریوی چندین برای ریزی

 ریازی،برناماه مختلاف اهاداف باه دستیابی برای را فرصتی فرایند این (.5ص. ،0،2333کولینز

 کناادماای فااراهم بااه تصااورات آتاای را تشااویق و تخیاال تحریااک دانااش، آوریجمااع

ازی، باا ساآوری متغیرهاا و شااخ پس از جمع ،در این پژوهش (.322ص. ،2،0333)بیزولد

کاه  انجام گرفات ابعادمحلات بر اساس  بندیرتبه ،OWAمعیاره فضایی استفاده از مدل چند

خاصیت ریسک و جبران در انتخاب متغیرها،  ها در سناریوهای مختلف متفاوت است.این رتبه

 ( در این تحقیق محلاات رازیHalfمنتخب ) یبر اساس سناریو باشد.قوت این مدل مینقطة 

و  هااالااهپایاادارترین مح (03) و شااریعتی (5) ، آقامصااطفی خمیناای(02)اهدشااهر، ج(03)

و  (2) مطهاری ،(5)و بااهنر ها شامل؛ محله های شهید معقول، کناه بیساتناپایدارترین محله

 .(5)جدول است (3) عسگریه

                                                   
1. Bishop, Hines & Collins 

2. Bezold 
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 منتخبابعاد و سناریوهای محلات با پایداری بسیار ضعیف شهر مشهد در  -5جدول 
 0031، گانخذ: نگارندأم

 بُعد

 پایداری

زیست 

 محیطی
 اقتصادی اجتماعی

-کالبدی

 زیربنایی
 کل ابعاد سیاسی-مدیریتی فراغت-فرهنگی

کمیت 

 زبانی
All(AND) Most Many Many Half(WLC) Half(WLC) Half 

ی 
دار
پای

یار
بس

ف
ضعی

 

 کشاورز-

 فدک -

 کوی امیر  -

 نوید -

 2شقایق -

 کلاهدوز -

 سعدآباد -

 فرامرز  -

 سینح-

 باشی

 مطهری-

 کنه بیست- 

 گلشور-

 معقول-

 مهدی آباد -

 رضوی-

 پروین- 

 اعتصامی

 رده- 

 اقبال -

 مقدم -

 کنه بیست-

 22کوی  -

 بهمن

 مهدی آباد- 

 وکیل آباد- 

 معقول-

 اروند- 

 انصار- 

 دروی- 

 زارعین -

 باهنر -

 کشاورز-

 انصار -

 بسکابادی- 

 اسماعیل آباد- 

 زارعین -

 وکیل آباد - 

 مهر مادر- 

 طرق -

 بسکآبادی-

 شهید باهنر- 

 زارعین- 

 کارخانه قند - 

 2طرق- 

 مهدی آباد- 

 انصار- 

 امیرالمومنین -

 اسماعیل آباد -

 التیمور -

 عباس اباد-

 امیرالمومنین -

 بهارستان- 

 وحید- 

 ایثارگران- 

 پنج تن- 

 شهید آوینی- 

 مهر مادر- 

 نیزه -

 معقول-

 کنه بیست- 

 طهریم- 

 اهنرب - 

 سگریهع-

 رده- 

 2طرق- 

 کشاورز-

 زارعین- 

 اروند -

 

با توجه به نوع سناریوهای منتخب در محلات، وضعیت پایداری مشخ  گردید که لاازم 

پاذیری و ه گاردد. انعطاافئاپایدار برای تقویت ایان محلاات اراتوسعة است استراتژی های 

 است. MCDMهای نسبت به سایر روش OWAسناریوسازی قابیلت برتر 

ویاژه هبنادی و باهاای رتباهشود با توجه به کاارایی مادل در سیساتمپیشنهاد می پایاندر 

ریازان الگوهای بسیار مناسب و متنوعی را بارای مادیران و برناماهتوان میفضایی، چندمعیارۀ 

. علاوه بر این نتایج سناریونگاری در این مدل علاوه بار مشاارکت تماامی عوامال، کردفراهم 

های محلاات بارای سناریوهای مختلف و تغییرات آلفا و به تبع آن تغییر در رتبه ةمقایس ةزمین

-پاذیر و شاناخت از جبارانتعیین میزان ریساکنماید. و مدیران شهری را فراهم میمسئولان 

-سنج زبانی است و نیاز به بررسی ویژه و بهرهترین اصل در تعیین کمیتکنندگی متغیرها، مهم

ترین چالش در تداوم مسیر پایداری داشتن رات خبرگان در این مورد است. اصلیگیری از نظ

های جهانی و هنگام، صحیح، دقیق و مکانمند منطبق بر شاخ های بهای پایهاطلاعات و داده
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هاای جدیاد و بهتر است که با توجه به فناوری المللی استاستانداردها از سطح محلی تا بین

مسئلة یا متولیان موضوع قرار گیرد.  های شهرداریمدت در اولویت برنامهاین موضوع در کوتاه

ها در مطالعات جهانی و داخلای و سازی است که با توجه به تعدد شاخ مهم دیگر شاخ 

سامت و ساوی با شود تا مطالعات پیشنهاد می ،به محقق و تخص  وی مسئلهوابستگی این 

 رایط بومی و محلی تهیه و تدوین گردد.متناسب با ش ،یکپارچه و ترکیب یکسان

 کتابنامه

 محلاه اجتمااعی و اقتصاادی پایداری (. سنجش0032نژاد، م. ) نحسی زاده، ح؛ خ؛ موسی بزی، .0

 منطقاة هایمحله: شناسی )موردAHP چندمعیاره گیری تصمیم تکنیک از استفاده با شهری های

  .035-023، 25، ایمنطقه – شهری آمایش و . جغرافیاگرگان( شهریِ یک

 ةی برای دساتیابی باه توساعیک مدل راهبرد ةارائ(. 0032بیکدلی، س؛ شفقی، س؛ وثوقی، ف.) .2

 .02-23، (3) 02 جغرافیایی، تحقیقات ةنامفصل. شهر مشهدپایدار شهری در کلان
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 تاپسایس رۀچنادمعیا گیریتصمیم تکنیک از استفاده با شهری نواحی در اجتماعی پایداری بندی

(، 20) 02 ،ای ناحیاه توساعة و جغرافیا .(ترکمن بندر شهر: موردی مطالعة) مراتبی سلسله فازی

23-0. 

 :مشاهد .هاای سانجش فارم کالبادی شاهراصول مبانی ومدل.(0013. )عباس زاده، غ ؛رهنما، م .3

 .انتشارات جهاد دانشگاهی

 شهر در شهری محلات پایداری (. ارزیابی0030فشکی. ) و یوسفی موحد، ع؛ مصطفوی، س. پور، ف؛ ساسان .5
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 یشبکه ا لیا استفاده از تحلب یمحلات شهر داریسنجش توسعه پا (.0033ی، م. )باریمدانلو جو ، م؛پور ییصفا .1
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