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چکیده
اهداف :توسعة پایدار شهری یک مفهوم چندلایه است .هدف این پژوهش در گام نخست ،معرفی یک
روش ارزیابی و رتبهبندی فضایی پایداری محلات شهر مشهد است و در گاام دوم ارائاة ساناریوهای
چندگانة برنامهریزی در جهت حرکت به سمت شهر پایدار است.
روش :روش تحقیق این مقاله توسعهای-کاربردی و توصیفی-تحلیلی است .اطلاعات مورد نیاز در این
تحقیق از طریق پرسشنامه و اطلاعات دستگاههای اجرایی به ویژه شهرداری جمع آوری شده ست و
با رویکرد تصمیم گیری چند معیارۀ فضایی (مدل AHPو  )OWAوضاعیت پایاداری محلاات
مشهد تعیین شده است.
یافتهها /نتایج :یافته های تحقیق نشان داد که طیف مختلفای از میازان پایاداری محلاات
شهری با استفاده از مدل  OWAتولید شده است و مدیران قبل از هرگوناه عملیاات
اجرایی میتوانند گزینه های مختلف منتج از مدل را -بر خلاف بسیاری از مدلهاا کاه
تک سناریو هستند -ارزیابی و تصمیمگیری کنناد  .در ایان تحقیاق ،شااخ

پایاداری

کلی محلات در سناریوی کاملا بدبینانه نشان داد که محلات س رشور ،جنت (منطقة )1
مجیدیه ،نقویه (  )02و احمدآباد (  )03از محلات با پایداری بسیار قوی و محلاههاای

 .0این مقاله برگرفته از رسالة دکتری حسین آقاجانی با عنوان"تدوین استراتژیهای توسعة شهری در راستای شهر پایدار،
نمونه موردی کلانشهر مشهد" میباشد.
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کشاورز (منطق ة  ،)5فدک ( ، )5امیرالمؤمنین (  )00و نویاد (منطقاة  )05از محلاات باا
پایداری بسیار ضعیف در بین محلات مشهد میباشند.
نتیجهگیری :ناپایداری شهرها یکی از مهمترین موضوعات جهانی است .شهر مشهد نیز باه دلیال
شرایط رشد سریع و توسع ة بیب رنامه در حاشی ة خود با مشاکلات فراوانای باه لحاا
پایداری با آن روبه روسات  .تعیاین شااخ

هاای باومی شاهر پایادار هامراساتا باا

استانداردهای جهانی ،تعیین محلات در معرض ناپایداری شدید و همچنین ،اولویات -
گذاری مدیران شهری می تواند کمک زیادی باه رشاد و ارتقاای شااخ

هاای شاهر

پایدار نماید.
کلیدواژهها :ارزیابی ،رتبهبندی ،شهر پایدار ، OWA ،کلانشهر مشهد
.1مقدمه

پایداری یکی از مهمترین چالش های چندبعدی در شهرها است که ابعاد گساتردهای را در
بر میگیرد .این مسئله با توجه به گستردگی و دارابودن ابعاد و ذینفعان مختلف نیاز به برنامه-
ریزی و طرحریزی چند بعدی و متناسب با ابعاد مختلف آن دارد .بر اساس گازارش ساازمان
ملل در سال  ،2302جمعیت شهرنشین در دنیا  53درصد ( 3میلیارد) جمعیت کل کارۀ زماین
هستند و پیشبینی میشود تا سال  ،2353این مقدار به  22درصد افزایش یابد .شهرنشینی انبوه
امروزی ،در حالی که بدون شک محرک رشد است ،ناپایدار نیز است و باا در معارض خطار
قرار دادن بسیاری از انسانها و جوامع ،ایجاد هزینههای غیرضروری باعث تأثیر منفی بر محیط
زیست و زندگی شده و تقویت نابرابری اجتماعی را به هماراه داشاته اسات (ساازمان ملال،
 .)2302این در حالی است که شهرها تنها  2درصد از سطح زمین را اشغال کرده و به صاورت
گستردهای بهعنوان منابع اصلی آلودگی و تنزل محیطی شناخته شدهاند (قرخلو ،0015 ، ،ص.
 .)051در حال حاضر شهرها به نقطة تمرکز و مشترک مطالعات پایداری در بین محققان تبدیل
شدهاند .ناپایداری غالبا در شهرهای بزرگ و کلانشهرها به مراتب شدیدتر و وسیعتر خواهاد
بود .با وجود اهمیت جمعیت و نقش احتمالی چنین شهرهایی ،تلاشهای برنامهریزی شاهری
در کشورهای در حال توسعه ،به طور نامناسبی بر مشکلات منااطق کلاانشاهر متمرکاز شاده
است .آلودگی زیست محیطی ،مصرف بیشتر انرژی ،توسعة بدون برنامه ،به ساخت و سااز در
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اراضی مرغوب کشاورزی نیز از دیگر مسائل پیش رو در شهرهاسات (رهنماا و عبااس زاده،
 ،0013ص .)30 .پایداری به طور گستردهای بهعنوان یک سبک توساعه تعریاف شاده اسات.
بدین شکل که نیازهای نسلهای فعلی را برآورده میکند بدون اینکه توانایی نسلهای آینده را
در تأمین نیازهای خود به خطر اندازد (مبراتو و وایت .)333 ،0331،0به نظر مایرساد تقاضاا
برای توسعة پایدار شهری ،یکی از مهمترین چالشهای فراروی بشریت در قرن بیست و یکم
باشد (بیکدلی،شفقی و وثوقی ،0032 ،ص .)03.کلانشهر مشهد بهعنوان یاک شاهر باا دامناة
متنوعی از وضعیت پایداری تا ناپایداری در شاخ

ها و در محلات مختلف خود نیازمند ارائة

یک مدل جهت ارزیابی میزان پایداری در مقیاس محلی است تا بتوان بر اساس آن ،سیاسات-
گذاری جامع و متناسب با وضعیت متفاوت محلی ارائه کرد .ادغام یک مدل تجزیاه و تحلیال
تصمیمات چند معیارۀ فضایی 2برای توسعة پایدار با برنامهریازی ساناریو منجار باه تفسایری
متنوع از پایداری میشود که برای شرایط محلی مناسبتر باشد .در ایان مادل ،پایاداری ایان
فرض را به وجود می آورد که جامعه میتواند با اتخاذ سیاستهاا و برناماههاایی جهات باه
حداقل رساندن مصرف انرژی ،حفظ تنوع زیستی ،کاهش آلودگی ،ارتقاء انسجام اجتمااعی و
ترغیب طرحهای کارآمد ،توسعه را تغییر داده و به سمت یک آیندۀ مطلاوبتار تغییار جهات
دهد ( برکه2332،0؛ پریموس2335 ،؛ آزاپاجیک و پردان .)2335 ،طی یک دهة گذشته ،روش-
هایی برای راهنمایی ارزیابی پایداری و ارائه برنامهریزی و تصمیمگیاری باا ابزارهاایی بارای
کمک به آگاهی از روند و روشن ساختن عدم قطعیتهای موجود در ماهیت و ساختار مسئلة
پایداری پدید آمده است .از جملة این روشهاا ،سیساتم مادیریت انارژی و طراحای محایط
زیست )2333( 3و سایتهای پایدار )2331( 5است که توسط انجمن معماران سبز امریکا تهیه
شده بود .از زمان شروع این سیستمهای ارزیابی ،معیارهای مهم فضاایی و طراحای مشاخ
شدهاند که نشان دهندۀ پایداری مناطق است (هولووکا .)2333 ،2این سیستمهای شناخته شاده
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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و کاربردی ،آغاز هماهنگی بیان جغرافیایی پایداری شهری را ارائه می دهناد (کارا

و لاین،0

 ،2302ص .) 2031 .هر چند که این ابزارها توانایی خوبی در تحلیل و ارزیابیهاا دارناد ،اماا
پیچیدگی و عدم قطعیت در معیارهای پایداری بسایار زیااد اسات .باا اتخااذ رویکاردی کاه
انعطافپذیری بیشتری در برنامهریزی و سیاستگذاری داشته باشد ،میتوان انتخاب سناریوها
و محدودیتهای توسعة بالقوه را مورد بررسی و اصلاح قرار داد .در ایان مطالعاه کلاانشاهر
مشهد با توجه به وسعت و برخورداری از ویژگیهای متنوع طبیعی ،اقتصادی و اجتمااعی در
مقیاس محلات بهعنوان محدودۀ مورد مطالعه انتخاب شده اسات .ارزیاابی پایاداری شاهری
محلات شهر مشهد در طیفی از ساناریوهای مختلاف ،مسائلة اساسای تحقیاق اسات .روش
تصمیمگیری چند معیارۀ فضایی ،علاوه بر رتبه بندی ،باه بررسای الگاوی مکاانی پایاداری از
طریق ارائة سناریوهای توسعة جایگزین میپردازد .در این نوشتار تلاش شده که تعیاین میازان
پایداری محلات شهر مشهد بیشتر با تکیه بر شاخ

های جغرافیایی و متغیرهای فیزیکی مؤثر

بر پایداری شهری باشد و در واقع نوآوری آن علاوه بر استفاده از کمیتهای فضایی در سطح
محلی (سرانه ،دسترسی ،تراکم ،جمعیت تحت پوشش و )...بر اساس نقشه و اطلاعات مکانی،
رویکرد بهرهگیری از روش های تصمیم گیاری چنادمعیاره فضاایی در ساناریو ساازی میازان
پایداری شهری است .هدف از این مقاله در گام نخست ،تعیین سطح و رتبة پایداری محلاات
شهرداری مشهد بر اساس شاخ

های شهر پایدار و در گام دوم ،تعیین سناریوهای پایاداری

بر اساس میزان اهمیت و تأثیرگذاری هر یک از شاخ

ها در ابعاد مختلف پایداری شهری در

محلات مشهد است .این سناریوها گزینه های مختلفی را در اختیار مادیران شاهری در جهات
بهبود و ارتقای وضعیت پایداری شهر قرار میدهد.
 .0پیشینة تحقیق

اساس توسعة پایدار ترویج هماهنگی بین انسان و طبیعت است .دستیابی به توسعة پایادار
مستلزم تلاش برای ایجاد تعادل بین اهداف اقتصادی ،انسانی (اجتماعی  ،فرهنگی  ،معیشت و
سلامتی) و نیازهای محیطی است .این شامل فرایندی از مشارکت مؤثر شهروندان در تصامیم-
1. Kropp & Lein
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گیری است ( جیان .)2303،0پایداری شهری در دهههای اخیر ،بهعنوان کانون توساعة پایادار،
به طور فزایندهای در فضای سیاسی و مطالعات علمی برجسته شده اسات (هوانا
جیان

 ،لاو ، 2و

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

شده تا تعدادی از مهمترین پژوهشهای خارجی و داخلی را با توجه باه میازان ارتبااا باا
ماهیت مقاله ،ارائه و معرفی کنیم.
 .1 .0مطالعات خارجی

ماتور ،پرایس ،ایوستین و موبلا )2333( 0در مقاله ای به بررسی وضاعیت آثاار ذینفعاان در
پروژهها بر اساس سیستم های چندمعیاره با هدف پایداری پرداختند و نتیجه گرفتند کاه ایان
وضعیت نیاز به یک رویکرد سیستماتیک بارای تعریاف و شناساایی ذینفعاان در زمیناههاای
مختلف ایجاد کرده است .و رویکردهای موجود را برای تعیین و شناسایی ذینفعان در پاروژه-
های عمرانی از الزامات یک فرایند ارزیابی میدانند .این مقاله همچنین استدلال میکند که مهم
است که سطح علاقههای ذینفعان مختلف را در رابطه با قدرتی که در اختیار دارناد مشاخ
کند .بنابراین ،درک روابط بین ذینفعان مختلف بسیار مهم است؛ زیارا ایان امار مایتواناد بار
موفقیت روند تعامل تأثیر بگذارد .چنین نقشهبرداری از ذینفعان همچنین میتواند در پیشبینی
انتظارات آنها بهویژه در تصمیمگیریهای پایداری و ارزیابی آن مفید باشاد .والتار ،کارا

و

لین ،)2300( 3به ارزیابی پایداری در یک محیط شهری با استفاده از روشی با ترکیب سناریو و
تصمیمگیری چند معیارۀ فضایی پرداختهاند .در این مطالعه باا ارائاة ساناریوهای مختلاف باا
تمرکز بر شاخ

های مختلف پایداری و تغییر در وزندهی به ارزیاابی نتاایج و ساناریوهای

تولید شده پرداختند .در این پژوهش ،ادغام یک مدل تصمیم گیری چنادمعیاره مکاانی بارای
توسعة پایدار با برنامهریزی سناریو ،منجر به تفسیری از پایداری مایشاود کاه بارای شارایط
محلی در هنگام ارزیابی پایداری موجود بهتر است و بهویژه چشم اندازهای جایگزین کاه بار

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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الگوهای شهری آینده تأثیر میگذارد مفید است .فرناندز ،فریرا،بنتو ،جلاالی و نلساون)2303(0
در مقالهای با عنوان «ارزیابی توسعة پایدار شهری با استفاده از نقشه و روشهای تصمیمگیری
چندمعیاره»  ،اظهار کردند که ؛ترکیب افراد ذینفع مختلف تحات تاأثیر اقادامات برناماهریازی
شهری را میتوان یک شرا اصلی در مدلهای ارزیابی پایداری برای توسعة پایدار دانست .هر
چند که به نظر آنان ،اکثر سیستمهای ارزیاابی موجاود محادودیتهاایی را از نظار شناساایی
معیارها و محاسبة آن ارائه میدهند .ترکیب نقشه و فرآیند سلسلهمراتبای تحلیلای ،باه منظاور
اولویت بندی عوامل تعیینکننده توسعة پایدار در مناطق شهری ،روشی اسات کاه از آن بهاره
گرفته شده و مزایا و محدودیتهای پیشنهادی ارائه کردهاند .پینگتاو ئی ،ویوی و دنین

ژان

 ،)2303(2در مقالهای به بررسی پایداری  00شاهر در کشاور چاین باا اساتفاده از روشهاای
تصمیمگیری چندمعیاره ،در سه بعد اقتصادی  ،جامعه و محیط زیسات پرداختاهاناد .در ایان
مطالعه از روش میانگین وزنی ترتیبی استفاده شد .نتایج ارزیابی نشان میدهد که توسعة پایدار
اکثر شهرها ،به جز پکن و تیانجین ،ضعیف اسات و ارزش هاای عملکاردی آنهاا زیار 3.5
است.در انتها نیز بر اساس ضعفهای پایداری در ابعاد مختلف اساتراتژیهاایی نیاز پیشانهاد
کردهاند.
 .0 .0مطالعات داخلی

در ارتباا با شهر پایدار و توسعة پایدار مقالات علمی بسیاری در ایران نوشته شاده اسات
که شروع آن به اواخر دهة  23بر میگردد .در زیر تعدادی از مقالاات مارتبط باا هادف ایان
نوشتار است ارائه می گردد.
مبارکی و عبدلی( )0032در مقالهای مناطق شهر ارومیه بر پایة شاخ

های توساعة پایادار

شهری را با استفاده از روش تاپسیس رتبهبندی در  3طبقه به لحاا برخاورداری از پایاداری
دستهبندی نمودند .علاوه بر این ،نتایج تحلیل نشان داد که دسترسای باه خادمات و در واقاع
پایداری در محلات دارای جمعیت کمتر از وضعیت بهتری برخوردار است .سارایی ،لطفای و
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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ابراهیمی ( )0013در مقالهای با عنوان « ارزیابی و سنجش سطح پایداری توسعة محلات شاهر
بابلسر ،با استفاده از روش تحلیل عاملی» به تعیین وضاعیت پایاداری محلاات شاهری در 03
متغیر و  5بعد پایداری پرداخته و در نهایت با استفاده از رگرسیون به پیشبینی اولویاتهاای
توسعة پایداری در ابعاد مختلف در محلات پرداختهاند .محمدی و پاشازاده ( )0030در مقاله-
ای با عنوان « سنجش سطح پایداری محلات شهر اردبیل باا تأکیاد بار محلاات باا هساتههای
روستایی» به بررسی پایداری محلات با استفاده از دادههاای پرساشناماه در  5بعاد پایاداری
محلات منتخب ،از روش آزمونهای آماری و کروسکال والیس به منظور رتباهبنادی اساتفاده
کردند .صفایی پور و مدانلو ( )0033در مقالهای به سنجش توسعة پایادار شاهری در محلاات
منطقة  03تهران با استفاده از روش تحلیل شبکه پرداخته و در انتها پس از رتبهبنادی ،در ساه
بعد اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی راهبردهای پایداری محلات را ارائه کردهاند .شماعی،
ساسانپور و مرادی ( ،)0033در مقالهای سنجش پایداری و اولویتبندی محلات هجادهگاناة
منطق اة شااش تهااران جهاات پایااداری در  21شاااخ

و در ابعاااد ابعاااد اقتصادی،زیساات

محیطی،اجتماعی و کالبدی نهادی پرداخته و با مدلهای چند معیارهای ای اچ پی  ،ویکاور و
ضریب پراکندگی ،محلات منطقة شش از لحا پایداری رتبهبندی شدند .احدنژاد ،محمادی و
سبحانی( ،)0032در مقالهای با عنوان «سنجش پایداری محلات شهری باا تأکیاد بار رویکارد
محلات پایدار شهری میاندوآب» به بررسی توسعة پایدار شهری در محلات شهر میاندوآب باا
استفاده از  33متغیر و شااخ

در ساه بعاد کالبادی ،اجتمااعی و اقتصاادی باا  3مادل از

روشهای تصمیمگیری چند معیاره پرداخته اند .نتایج به دست آمده نشان میدهد که محلاات
با پیشینة روستایی در طیف محلات ناپایدار قرار گرفتند.علاوه بار ایان ،ساساان پاور ،موحاد،
مصطفوی ،یوسفی فشکی( ،)0030موحد ،کمان رودی ،ساسان پور و قاسامی ( ،)0030یااری
قلی ،نوروزی و کلانتری( ،)0030خسروبیگی برچلویی ،براتعلی خاکپور ،مصاطفی ایساتگلدی
رضا شمس الدینی ،احماد آفتااب( ،)0030عباداللهی( )0032و بازی ،موسای زاده وحساین
نژاد( )0032نیز مقالاتی در ارتب اا با پایداری محلات شهری و اساتفاده از روشهاای تصامیم
گیری چند معیاره استفاده کردهاند .در تمامی مقالات ارائه شاده بیشاتر از روشهاایی اساتفاده
شده است که تک سناریو بوده و به نوعی برنامهریزان و مدیران شهری مجبور به پذیرش ایان
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شکل از برنامهریزی تحمیلی شدهاند ،اما تفاوت اساسی این مقاله ارائاة گزیناه هاای مختلفای
است که مدیران ،متناسب با شرایط محلی و زندگی ،سناریوی مطلوب خود را در بین طیفی از
سناریوهای مختلف انتخاب میکنند .همچنین ،ماهیت جغرافیایی اغلب شاخ

ها که بر اساس

استانداردهای سرانهای و دسترسی به دست آمده و ارزیابی توسعهای محلات را در کنار داده-
های سرشماری قرار داده است از دیگر نقاا قوت این مقاله به شمار می رود.
 .2روششناسی تحقیق
 .1 .2روش تحقیق

این پژوهش به لحا هدف ،از نوع مطالعاات توساعهای و کااربردی و از نظار ماهیات
پژوهش توصیفی -تحلیلی است .شاخ

های مورد بررسی شامل 50متغیر و شاخ

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

در ابعاد
ها به

دو طریق پرسشننامه و دادههای نقشهای جمعآوری گردید .تعداد پرسشنامهها  0033مورد و
نحوۀ توزیع آن در مشهد به صورت فضایی در نرم افزار  ArcGISو با توجه به وزن جمعیتی
بلوکهای سرشماری  0035و استفاده از تابع  Randomتوزیع گردید .بخش دیگر اطلاعات از
طریق سازمانها و نهادهای اداری و بهویژه شهرداری مشاهد (SDI(0جماعآوری شاد .شایوۀ
وزندهی شاخ

ها از طریق نظرات کارشناسی 23نفر از خبرگاان دانشاگاهی و ساازمانی در

رشتههای مرتبط با ابعاد توسعة پایدار انجام گرفت .شاخ

های محاسبه شدۀ بخش پرساش-

نامهای با استفاده از تابع درونیابی  IDW2پهنهبندی و شکل فضاایی یافات .تماامی اطلاعاات
مکانم ند شده و به شکل لایه های اطلاعات مکانی در محیط نرم افزاری Expert ، ArcGIS

 Choice , SPSSتحلیل و سناریوسازی با روش چندمعیاره فضایی انجام گرفت.

)1. Spatial Data Infrastructure (Mashhad
2. Inverse Distance Weight
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شکل -1فرایند و مراحل انجام پژوهش
مأخذ :نگارندگان0031 ،

 .0 .2منطقة مورد مطالعه

شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی است .این شهر بر اساس آخارین مصاوبة وزارت
کشور ،دارای  03منطقه و  033محلة شهرداری است که در این مطالعه با توجاه باه انادازه و
جمعیت محلات ،تعدادی از آنها ادغام شدهاند .تعداد محلات مورد بررسای در ایان تحقیاق،
 053محله است (شکل .)2شهر مشهد بار اسااس سرشاماری نفاوس و مساکن ساال ،0035
جمعیتی معادل  0322232نفر را در خود جای داده است (آمارنامة شهر مشهد.)0033 ،

شکل -0نقشة تقسیم بندی محلات و مناطق شهرداری مشهد
مأخذ :شهرداری مشهد0031 ،
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 .4مبانی نظری
 .1 .4شاخصهای شهر پایدار

شاخ

های سنجش پایداری ،به منظور تعیین فاصله از پایداری شهری تولید میشوند تاا

بر اساس آن میزان پایداری را مشخ

نمایند .شاخ

ها ،مقادیر کمی هستند کاه باه مادیران

شهر کمک میکنند تا عملکرد و نتیجة سیاستهای خود را کنترل و سطح آن را انادازهگیاری
کنند .برای سنجش عملکرد یک شهر از نظر پایداری ،ایجاد سیستم شاخ
از این رو ،در سالهای اخیر ،ضمن تهیة شاخ

های پایداری ،غالبا در ساه بعاد "اقتصاادی،

"محیطی " و "اجتماعی" استفاده میشود .توسعة شاخ
زیادی از شاخ

ها ضروری است.

ها نباید فقط باه جماعآوری تعاداد

ها منجر شود ،بلکه ترجیحاً تحلیلهایی را که اساسی هساتند و باه احتماال

زیاد دقیقترین اطلاعات را در مورد وضعیت عملکرد تولید میکنند ،مورد تجزیه و تحلیل قرار
میدهد (شن  ،اوچوا  ،شاه و ژان  .)2300 ،0توافق کلی در مورد شاخ

های پایداری وجود

دارد ،ولی در متغیرها تفاوت وجود دارد .در این پژوهش با توجه به اهمیت و نقش هر متغیر،
جمع آوری اطلاعات صورت گرفته است .با توجه به مناابع و تعااریف مختلاف ،ابعااد ماورد
بررسی در این مطالعه عبارتند از )0 :ابعاد محیطی؛  )2ابعاد اجتماعی؛  )0ابعااد اقتصاادی؛ )3
ابعاد مدیریتی-سیاسی؛ )5ابعاد کالبدی-زیربنایی؛  )2ابعاد فرهنگی-فراغت.
 .0 .4تشریح روش میانگین وزنی ترتیبی

تصمیمگیری چندمعیارۀ فضایی در سه مرحله انجام میگیرد )0(.مرحلة جمعآوری ،آمااده-
سازی اطلاعات و وارد کاردن در محایط  GIS؛ ( )2مرحلاة طراحای کاه شاامل ترجیحاات
تصمیمگیرنده ،کمیتسنج 2است و مجموعه گزینههای امکانپذیر را مشاخ

مایکناد و ()0

مرحلة انتخاب که شامل قوانین تصمیمگیری است و سناریوسازی و توصیة نهایی ارائاه مای-
شود .اگرچه در هر مرحله از هر دو روش  GISو  MCDMاستفاده شده است ،اما با توجه به
ماهیت جغرافیایی مسئلة تصمیمگیری ،تکنیکهای  GISدر مراحل اولیة ارزیابی نقش بیشتری
1. Shen, Ochoa, Shah & Zhang
2. Quantifier
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را ایفا میکنند و پس از آن به سمت تصمیم نهایی ،تکنیکهای  MCDMنقش فعالتری دارند
(مالچفسکی 0333،0و  .)2333اگر چه  AHPبه طور گستردهای در مطالعات استفاده میشاود،
اما یکی از مسائل عمدۀ آن ناتوانی در مقابله با عدم قطعیتها در تصمیم گیری قضاوت کننده
است (دِن ،0333 ،2ص .)205.برای غلبه بر این کاستی ،روش میانگینگیاری وزندار ترتیبای
( )OWAدر ترکیب با  AHPبرای تعیین بهترین گزینه معرفی شده است OWA .از خاانوادۀ
عملگرهای ترکیبی چند معیاره اسات (یااگر،0311،0ص.) 015.اصال مهام در فرآیناد OWA

روش به دست آوردن وزنهای ترتیبی است .بنابراین ،رویکرد  OWAامکاان ارزیاابی طیاف
گستردهای از پیامدهای ناشی از استراتژیهای مختلف مادیریت را فاراهم مایآورد .باه طاور
خاص ،روش  OWAشامل دو مجموعه وزن اسات :وزنهاای اهمیات ملااک نسابی و وزن
ترتیب .مجموعة اول وزن ،اهمیت نسبی هر عامل را با توجه به معیارهای ارزیابی تعیین شاده
با ارزیابی عملکرد آن در دستیابی به هدف ،تعیین مایکناد .مجموعاة دوم وزنهاا ،وزنهاای
مربوا به ترتیب ،با مقادیر عامل براساس موقعیات مکاانی باه مکاان مارتبط اسات.برای باه
کارگیری متغیر زبانی در تلفیق لایهها از کمیتسنج فازی استفاده میشود به این معنی که باه-
عنوان مثال ،در رتبهبندی "همة" معیارها باید باشند یا نصف معیارها و  .....با مشاخ

کاردن

وزن مناسب ترتیبی ،میتوان طیف گستردهای از نقشههای نتیجه (استراتژی تصامیمگیاری) را
تولید کرد که نتایج حاصل از نگرشهای مختلف تصمیمگیرنده نسبت به ریسک را نشان می-
دهد (مالچفسکی،2332 ،ص .)233.با داشتن وزنهای خصوصایت ( ،)wjمقاادیر خصوصایت
( )xijو پارامتر  ،αکمیتسنج مفهومی هدایت شدهی  OWAبا استفاده از معادلة ( )0میتواند
تعریف شود:
معادله(:)0



 j
  j 1  

OWAi     u k     u k  zij

j 1  k 1
  k 1  

n

که  zi1 ≥ zi2 ≥ … ≥ zin ، i = 1,2,…,mکه از دوباره مرتب کردن مقادیر خصوصایت
 xi1,xi2,…,xinحاصل میشود .این روش مکانیزمی برای اساتراتژی تصامیمگیاری در یاک
1. Malczewski
2. Deng
3. Yager
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طیف وسیع یا سناریوهای ارزیابی بهوسیلة آمیختن اصاطلاحهاای مفهاومی باا پارامترهاای α

مرتبط با آنها را فراهم میکند.
جدول  -1کمیتسنجهای مفهومی و پارامترهای  αمتناظر
مأخذ :من ،مالچفسکی و بروشکی2300،0
کمیت سنج زبانی

At Least One

Few

Some

Half

Many

Most

All

مقدار آلفا()α

0/000

0/0

0/5

0

2

00

0000

استراتژی
ترکیبی

)OR(MAX

-

-

WLC

-

-

)AND(MIN

OR-ness

0

*

*

0/5

*

*

0

Trade-off
استراتژی تصمیم
گیری

0

*

*

0

*

*

0

به شدت خوش-
بینانه

خیلی
خوشبینانه

خوش
بینانه

خنثی

بدبینانه

خیلی
بدبینانه

به شدت
بدبینانه

 .5یافتههای تحقیق
میزان اهمیت هر یک از ابعاد پایداری بر اساس مقایسة زوجی (جدول )2انجام و محاسابه
شد .در بین شش بُعد ،بیشترین امتیاز به بُعد محیطی تعلاق گرفات کاه نشااندهنادۀ اهمیات
متغیرهای محیطی در پایداری شهری است.

1. Meng, Malczewski, Boroushaki
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جدول -0امتیازات مقایسه زوجی بین ابعاد و متغیرها
مأخذ :نگارندگان0031 ،

( :)+آثار مثبت بر پایداری (  :)-آثار منفی بر پایداری  :)CR( .نرخ سازگاری

 .1 .5تحلیل دادههای پرسشنامه در شهر مشهد

بر اساس نتایج کلی به دست آمده در شااخ

هاای ماورد بررسای ویژگایهاای جامعاة

نمونه(شهر مشهد) به شرح زیر است :میانگین سکونت جامعة نمونه در شهر مشاهد  03ساال،
میانگین سکونت افراد در محلهها حدود  00سال .تحلیل دادههای پرسشنامه نشان میدهد که
بیش از نیمی از نمونه مطالعاتی شهر مشهد ،اصالتاً مشهدی هستند .برای تأمین قابلیت روایی و
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پایایی پرسش نامه به ترتیب بر اساس نظرات خبرگان و پایایی پرساشناماه از روش همساانی
درونی (با استفاده از آلفای کرونباخ)که نتایج آن به شرح جدول ( )0آورده شد.
جدول-2میزان آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه
مأخذ :نگارندگان0031،
ابعاد

حس تعلق

مشارکت و همیاری

سرزندگی

امنیتی

بهداشت و محیط

مدیریتی

میزان آلفا

3/31

3/10

3/12

3/33

3/21

3/35

تعدد گویه

0

2

3

0

0

0

شاخ

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

امنیتی» و «بهداشت و محیط زیست» و«مدیریتی» بهعنوان شاخ

های اصلی پرسشنامهای در

این مقاله است که نتایج آن به شرح جدول( )3آورده شده است:
جدول  -4وضعیت شاخصهای کیفی منتج از پرسشنامه در شهر مشهد
مأخذ :نگارندگان0031،
معیار( 05گویه)

میانگین معیار(طیف لیکرت)

ابعاد

حس تعلق

0.32

مشارکت و همیاری

2.33

سرزندگی ساکنان محله

0.35

امنیتی

0.0

مدیریتی

مدیریتی

2

محیطی

زیست محیطی

0.23

اجتماعی

 .0 .5تعیین پایداری محلات شهر مشهد در سناریوهای مختلف

معرفی روشی که بتواند طیفی از سناریوهای برنامهریزی را برای مدیران شهری ارائه نماید،
هدف اصلی این مقاله است .رفتار ریسکپذیری و ریسک گریزی تصمیمگیر و همزمان باا آن
جبرانپذیری و یا جبرانکنندگی معیارها از ویژگیهاای خاوب روش  OWAاسات .در ایان
مطالعه ،میزان ریسک شاخ

ها بیشتر بر اساس میزان تأثیر آنها در مرحلة اول ،بر سالامت و

بیان جغرافیایی پایداری محلات شهری مبتنی بر...
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ها جنبة رفاهی داشتهاند ،لذا

نوع و میزان ریسک ،اهمیت و تاثیر چندانی بر پایداری محلات نادارد .بار اسااس متغیرهاای
مؤثر در ابعاد ششگانة مورد بررسی در این مقاله سناریوی منتخب (کمیتسنج زباانی) بارای
دو بُعد مدیریت –نهادی و فرهنگی-فراغتی" ،"Halfشاخ

کالبادی-زیربناایی و اقتصاادی

" ،"Manyبُعد اجتماعی "  "Mostو بُعد زیستمحیطی هم " "Allتعیین شد .در انتها نیز باا
توجه به وضعیت موجود شاخ

ها و اهمیت بالای بُعد محیطی ،سناریوی بدبینانه بارای کال

ابعاد پایداری محلات شهر ترسیم گردید.
پایداری محیطی

این شاخ

با توجه به اهمیت آن در سلامتی و حساس بودن وضعیت ریساکپاذیری آن

لازم است که از مدلهای سختگیرانه در تعیین اولویت اساتفاده شاود؛ چارا کاه بسایاری از
عوامل زیست محیطی مؤثر بر این شاخ

بهنوعی با حیات انساان مارتبط اسات .متغیرهاای

آب ،هوا ،آلودگیهای صوتی و مخاطرات طبیعی و ...از ماواردی هساتند کاه امکاان خطاا و
فرصت جبران در آنها بسیار محدود است .علاوه بر این بسایاری از آنهاا تجدیدناپاذیر نیاز
هستند و مشکلات تأ مین و حتی جایگزین آن ،علات وجاودی مباحاث پایاداری اسات .لاذا
سناریوی منتخب برای این معیار کلان در پایاداری شاهر ،ساناریو"  "Allیاا کمیات زباانی "
همگی" در فضایی بدون ریسک خواهد بود .استراتژی حداقل ریسک و بدون در نظر گارفتن
توازن مبین تصمیمگیری در شرایط بسیار بدبینانه میباشد .در ایان ساناریو ،بیشاترین مقاادیر
موجود در هر موقعیت ،مورد انتخاب قرار میگیرند و منطبق بر عملگر منطقی  ANDباوده و
عملیات بهصورت ریسکناپذیر و بدون هیچگونه موازنهای صورت میگیرد .در این روش ،به
معیاری که مهمترین معیار تحقیق است ،حداکثر اولویت داده شاده اسات.ایان روش بهتارین
حالت برای سیاستگذارانی است که بسیار سختگیرانه به مدیریت و برنامهریازی شاهر مای
پردازند .در این سناریو محلات رازی ،شاهد ،شریعتی(منطقه ،)03جاهدشهر( ،)02آقا مصاطفی
خمینی( )5و ولیعصر( )03از پایداری بسیار بالاتری نسبت باه ساایر محلاات برخوردارناد .و
محلات کشاورز (منطقة  ،)5فدک و کوی امیرالمؤمنین( )2از محلات بسیار ناپایدار شهر مشهد
در بّعد محیطی هستند .بیشتر محلات پایدارتر در این بُعد در حاشیة پیرامونی شهر پراکندهاند.
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شکل -2رتبهبندی پایداری محلات در بُعد پایداری محیطی
مأخذ :نگارندگان0031،

پایداری اجتماعی

با توجه به پیچیدگی و ارتباا درونی متغیرهای مؤثر بر پایداری اجتماعی ،این شاخ
از نوع بدبینانه انتخاب شد و از جمله شاخ

نیز

هایی است کاه بایاد در ارتبااا باا آن ریساک

کمتری را در نظر گرفت .استراتژی ریسک کم و مقاداری تاوازن مبتناای بار عباارت زباناای
تقاریباً همگای( )Mostمعرف استراتژی تصمیم گیری بدبینانه است .بار اسااس ایان ساناریو،
محلات کوی دکترا و فلسطین(منطقة  ،)0عنصری و سرشور ( ،)1طالقانی ( )3از پایداری بسیار
بالاتری نسبت به سایر محلات برخوردارند .و محلات شهید مطهری ( ،)2کناهبیسات و شاهید
معقول ( )5و گلشور ( )0از محلات بسایار ناپایادار شاهر مشاهد در بُعاد پایاداری اجتمااعی
هستند.

سال هجدهم
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شکل -4رتبهبندی پایداری محلات در بُعد پایداری اجتماعی
مأخذ :نگارندگان0031 ،

پایداری اقتصادی

متغیرهای اقتصادی نیز همچون متغیرهای شاخ

پایداری اجتماعی تاحدودی از ریساک

بالا و تا حدودی از همان پیچیدگی و ارتباطاات درونای برخوردارناد ،لاذا نیااز اسات تاا در
اولویت بندی مقداری ریسک ناپذیری باشد .چرا که این متغیرها خود باعث تقویت بسیاری از
شاخ

های دیگر پایداری می باشند و بستر تأمین بسایاری از آنهاا از طریاق ایان شااخ

جبران می گردد .بنابراین لازم است تا کمی بدبینانه و ساختگیراناه انتخااب و تاأثیر عوامال
صورت گیرد .استراتژی ریسک به نسبت کام و تاوازن زیااد مبتنای بار عباارت زباانی اکثاراً
( ،)Manyمعرف استراتژی تصمیم گیری بدبینانه است .در ایان ساناریو ،نتاایج تصامیمگیاری
منجر به مقداری ریسک و توازن زیاد میشود .بر اساس این سناریو محلات کوی دکترا ،سجاد
و فلسطین (منطقة  ،)0عنصری و جنت ( )1و طالقانی ( )3از پایداری بسیار بالاتری نسبت باه
سایر محلات برخوردارند .و محلات کوی  22بهمن (منطقة ،)2مهدی آباد ( ،)3وکیل آباد ()00
و کنهبیست( )5از محلات بسیار ناپایدار شهر مشهد در بُعد پایداری اقتصادی هستند.
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شکل -5رتبهبندی پایداری محلات در بُعد پایداری اقتصادی
مأخذ :نگارندگان0031 ،

پایداری کالبدی-زیربنایی

استراتژی ریسک به نسبت کم و توازن زیاد مبتنی بر عبارت زبانی اکثراً ( ،)Manyمعارف
استراتژی تصمیمگیری بدبینانه است .در این سناریو ،نتایج تصامیمگیاری منجار باه مقاداری
ریسک و توازن زیاد میشود .محلات احمدآباد (،)03کوی دکترا ،فلسطین ،سجاد و راهنماایی
(منطقة  ،)0آزادشهر و دانشاجو( )00از محلاات بسایار پایادار و محلاات کشااورز ،انصاار و
بسکابادی ( ،)5اسماعیل آباد( ،)05زارعین( )3و وکیل آباد ( )00در پایینترین سطح شاخ

-

های پایداری قرار دارند .نکتة قابل ذکر در این بُعد ،وجود محلات پایادار و تمرکاز آنهاا در
محلات مرکزی شهر و مجاورت محورهای ارتباطی اصلی درون شهری است.
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شکل -6رتبهبندی پایداری محلات در بُعد پایداری کالبدی-زیربنایی
مأخذ :نگارندگان0031 ،

پایداری فرهنگی-فراغتی

این شاخ

با توجه به نوع ،ماهیت بدبینانهای را در ذهن سیاساتگذار ایجااد نمایکناد و

بیشتر خوش بینانه است .بسیاری از متغیرهای این شاخ

نقش ثانویاه در کناار ساتونهاای

پایداری دارند و لذا نوعی متغیر رفاهی هم میتوانند باشند که قابلیت تأمین آنها به پیچیدگی
شاخ

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

بر عبارت زبانی نصف (، )Halfمنتخب این بُعد برای اولویتبنادی میازان پایاداری محلاات
است .در این حالت عملگر به ترکیب خطی ساده ()WLCتبدیل شاده و یاک جبارانپاذیری
کامل و ریسک متوسط اعمال می شود .همانطور که از نقشاه نیاز پیداسات ،محلاات کاشاانی،
جنت و صاحب الزمان (منطقة  ،)1راهنمایی ،کوی دکتارا( )0و طلااب ( )0از محلاات بسایار
پایدار شهر و محلات بساکابادی ،باهنر(منطقاة  ،)5زارعاین( )3و کارخاناه قناد آبکاوه( )0از
محلات بسیار ناپایدار شهر مشهد هستند .محلات پایدار در این بعُد با توجه به ماهیت مکاانی
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عناصر فرهنگی در شهر و توزیع متمرکز آنها بر محورهای مرکزی شاهر ،بیشاتر در پیراماون
مناطق مرکزی شهر مشهد قرار دارند.

شکل -7رتبهبندی پایداری محلات در بُعد پایداری فرهنگی-فراغت
مأخذ :نگارندگان0031 ،

پایداری مدیریتی -نهادی

این شاخ

نیز به عنوان یکی دیگر از ابعاد پایداری شهرها که در مطالعات اخیار باه ساه

ستون پایداری افزوده شده است .مانند شاخ

فرهنگی ماهیتی خنثی نسبت به ریساک دارد.

استراتژی ریسک متوسط و توازن کامل ،مبتنای بار عباارت زباانی نصاف ( )Halfنیاز مانناد
شاخ

فرهنگی ،منتخب این شاخ

برای اولویت بندی میازان پایاداری محلاات اسات .باا

توجه به نقشة به دست آمده از این روش ،محلات سجاد و جنت (منطقة  ،)1احمادآباد (،)03
مجیدیه ،نقویه ( )02و رازی ( )03از بالاترین میزان پایداری در این بعُد برخوردارند و محلات
عباسآباد (منطقة  ،)0امیرالمؤمنین( )2و بهارستان ( )3دارای پایین ترین سطح پایداری هستند.

سال هجدهم
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شکل -8رتبهبندی پایداری محلات در بُعد پایداری مدیریتی-نهادی
مأخذ :نگارندگان0031،

 .2 .5رتبهبندی محلات بر اساس تمامی شاخصهای پایداری

همانطور که در نقشههای فوق مشخ

است ،مدل  OWAبه خوبی طیفی از گزیناههاای

منتخب به منظور اولویت برنامه ریزی به سمت پایداری را مشخ
طرفی امکان اثرگذاری و اهمیت متغیرها و شاخ
طرف دیگر میزان ریسک متناسب با شاخ

کرده اسات .ایان مادل از

ها بر میزان پایداری محلاات شاهری و از

را برای ذینفعان مختلف فاراهم کارده اسات .در

واقع سیاستگذار و مدیر با طیف بسیار گستردهای از انتخابها بر اساس تغییر در کمیاتسانج
زبانی(آلفا) و اولویت ترتیبی و همچنین وزن معیارها نقشة راه شهر پایدار را ترسیم مینماید.
در این بخش از مطالعه پس از رتبهبندی محلات از منظر شاخ
بُ عد لازم شد تا پایداری کلی نیز مشخ

هاای پایاداری در شاش

گردد .همان طور که در بالا نیاز اشااره شاد در ایان

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

هاا در

شرایط موجود ،از دو مدل Halfو  Allجهت نمایش رتبهبندی محلات شاهر مشاهد اساتفاده
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شد .هر چند این مدل قابلیت تولید هر تعداد سناریو را دارد .در مدل سناریوی خنثی و ریسک
متوسط( )Halfبالاترین رتبة محلات براساس تمامی معیارهای پایداری شامل رازی ،شریعتی و
شاهد (منطقة ،)03جاهدشهر و صادقیه( ،)02ارشاد و کاوی دکتارا( )0و محلاة عنصاری( )1و
آقامصطفی خمینی( )5و ناپایدارترین محلهها شامل؛ محلههاای شاهید معقاول ،کناه بیسات و
مهدی آباد ( ،)5مطهری( )2میباشد.

شکل  -9رتبهبندی پایداری محلات بر اساس تمامی ابعاد(سناریوی خنثی)
مأخذ :نگارندگان0031 ،

شاخ

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

اساس این سناریو محلات سرشور و جنت (منطقة  ،)1فلسطین و سجاد ( ،)0مجیدیه و نقویاه
( ،)02دانشجو()00و احمدآباد ( )03از پایدارترین محلات و محلاههاای کشااورز ( ،)5فادک،
امیرالمؤمنین ( )2و نوید( )05از محلات با پایداری بسیار ضعیف در باین محلاات مشاهد مای
باشند.

بیان جغرافیایی پایداری محلات شهری مبتنی بر...

سال هجدهم
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شکل -12رتبهبندی پایداری محلات شهری بر اساس تمامی شاخصها()All
مأخذ :نگارندگان0031 ،

.6نتیجهگیری و پیشنهادها

شهر پایدار به عنوان یکی از موضوعات حساس جهانی در رویکرد توساعة پایادار (آرماان
 )00مطرح است؛ چرا که شهرها و تبعات رشد و توساعة آنهاا ،مهامتارین منباع پایاداری و
ناپایداری جهانی هستند .موضوعی که در سطح جهاانی بایاد بسایار جادی باه آن پرداخات.
هرچند که اقداماتی در این زمینه از طرف سازمانها و نهادهای بینالمللی در جریان است ،اما
کمبودهایی در اطلاعات ،روش و نوع برناماهریازی و سیاساتگذاری وجاود دارد کاه مسالما
مشکلات آن در سطح محلی بسیار آشکارتر است.برای اینکه شهر ،پایدار مادیریت و برناماه-
ریزی شود ،ابتدا باید مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد .سیستمهای تاک بعادی نمایتوانناد
پیچیدگی عواملی را که به شهر پایدار کمک و یا باعث ناپایداری آن میشود حل کنناد .مادل
تصمیمگیری چندمعیاره فضایی -معرفی شده در این مقاله -قابلیات ارائاة چنادین ساناریوی
برنامهریزی را داراست که میتواند الگوی تک بُعدی توسعة پایدار را تحت تاأثیر قارار دهاد.
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اگرچه در هیچ روشی "بهترین" مطلق وجود ندارد .تجزیه و تحلیل سناریو بر تفکار عمیاق و
خلاقانه در مورد آینده تأکید میکند ،برای اینکه مدیران و برنامهریزانی که در آینده بار اسااس
استراتژی منتخب ،دچار تعجب و یا عدم آمادگی جهت روبه روشدن را نداشته باشند .برنامه-
ریزی برای چندین سناریوی معتبار در آیناده ،در ایان مادل فاراهم اسات (بیشاا  ،هیناز و
کولینز ،2333،0ص .)5.این فرایند فرصتی را برای دستیابی باه اهاداف مختلاف برناماهریازی،
جمااعآوری دانااش ،تحریااک تخیاال و تشااویق بااه تصااورات آتاای را فااراهم ماایکنااد
(بیزولد،0333،2ص .)322 .در این پژوهش ،پس از جمعآوری متغیرهاا و شااخ

ساازی ،باا

استفاده از مدل چندمعیاره فضایی  ،OWAرتبهبندی محلات بر اساس ابعاد انجام گرفات کاه
این رتبهها در سناریوهای مختلف متفاوت است .خاصیت ریسک و جبران در انتخاب متغیرها،
نقطة قوت این مدل میباشد .بر اساس سناریوی منتخب ( )Halfدر این تحقیق محلاات رازی
( ،)03جاهدشااهر( ،)02آقامصااطفی خمیناای ( )5و شااریعتی ( )03پایاادارترین محلااههااا و
ناپایدارترین محلهها شامل؛ محله های شهید معقول ،کناه بیسات و بااهنر( ،)5مطهاری ( )2و
عسگریه ( )3است (جدول.)5

1. Bishop, Hines & Collins
2. Bezold
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جدول  -5محلات با پایداری بسیار ضعیف شهر مشهد در ابعاد و سناریوهای منتخب
مأخذ :نگارندگان0031 ،
بُعد

زیست

پایداری

محیطی

کمیت
زبانی

کالبدی-

پایداری بسیارضعیف

اجتماعی

اقتصادی

Most

Many

-کشاورز

-مطهری

-کنه بیست

-کشاورز

 -فدک

-کنه بیست

 -کوی 22

 -انصار

-شهید باهنر

 -کوی امیر

-گلشور

بهمن

-بسکابادی

-زارعین

-بهارستان

 -نوید

-معقول

-مهدی آباد

-اسماعیل آباد

-کارخانه قند

-وحید

 -باهنر

 -شقایق2

 -مهدی آباد

-وکیل آباد

 -زارعین

-طرق2

-ایثارگران

-عسگریه

 -کلاهدوز

-رضوی

-معقول

 -وکیل آباد

-مهدی آباد

-پنج تن

-رده

 -سعدآباد

-پروین

-اروند

-مهر مادر

-انصار

-شهید آوینی

-طرق2

 -فرامرز

اعتصامی

-انصار

 -طرق

 -امیرالمومنین

-مهر مادر

-کشاورز

-حسین

-رده

-دروی

 -اسماعیل آباد

 -نیزه

-زارعین

باشی

 -اقبال

 -زارعین

 -التیمور

 -مقدم

 -باهنر

)All(AND

زیربنایی

Many

فرهنگی-فراغت

مدیریتی-سیاسی

کل ابعاد

)Half(WLC

)Half(WLC

Half

-بسکآبادی

-عباس اباد

-معقول

 -امیرالمومنین

کنه بیست-مطهری

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

 -اروند

گردید که لاازم

است استراتژی های توسعة پایدار برای تقویت ایان محلاات ارائاه گاردد .انعطاافپاذیری و
سناریوسازی قابیلت برتر  OWAنسبت به سایر روشهای  MCDMاست.
در پایان پیشنهاد می شود با توجه به کاارایی مادل در سیساتمهاای رتباهبنادی و باهویاژه
چندمعیارۀ فضایی ،میتوان الگوهای بسیار مناسب و متنوعی را بارای مادیران و برناماهریازان
فراهم کرد  .علاوه بر این نتایج سناریونگاری در این مدل علاوه بار مشاارکت تماامی عوامال،
زمینة مقایسة سناریوهای مختلف و تغییرات آلفا و به تبع آن تغییر در رتبههای محلاات بارای
مسئولان و مدیران شهری را فراهم مینماید .تعیین میزان ریساکپاذیر و شاناخت از جباران-
کنندگی متغیرها ،مهمترین اصل در تعیین کمیت سنج زبانی است و نیاز به بررسی ویژه و بهره-
گیری از نظرات خبرگان در این مورد است .اصلیترین چالش در تداوم مسیر پایداری داشتن
اطلاعات و دادههای پایهای بههنگام ،صحیح ،دقیق و مکانمند منطبق بر شاخ

های جهانی و
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استانداردها از سطح محلی تا بینالمللی است و بهتر است که با توجه به فناوریهاای جدیاد
این موضوع در کوتاهمدت در اولویت برنامههای شهرداری یا متولیان موضوع قرار گیرد .مسئلة
مهم دیگر شاخ

سازی است که با توجه به تعدد شاخ

وابستگی این مسئله به محقق و تخص

ها در مطالعات جهانی و داخلای و

وی ،پیشنهاد میشود تا مطالعات با سامت و ساوی

یکپارچه و ترکیب یکسان ،متناسب با شرایط بومی و محلی تهیه و تدوین گردد.
کتابنامه
 .0بزی ،خ؛ موسی زاده ،ح؛ حسین نژاد ،م .)0032( .سنجش پایداری اقتصاادی و اجتمااعی محلاه
های شهری با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره( AHPمورد شناسی :محلههای منطقاة
یک شهریِ گرگان) .جغرافیا و آمایش شهری – منطقهای.035-023 ،25 ،
 .2بیکدلی ،س؛ شفقی ،س؛ وثوقی ،ف .)0032(.ارائة یک مدل راهبردی برای دساتیابی باه توساعة
پایدار شهری در کلانشهر مشهد .فصلنامة تحقیقات جغرافیایی.02-23 ،)3( 02 ،
 .0خسروبیگی ،ر؛ خاکپور ،ب؛ ایستگلدی ،م؛ شمس الدینی و آفتاب ،ا .)0030( .ارزیابی و اولویت
بندی پایداری اجتماعی در نواحی شهری با استفاده از تکنیک تصمیمگیری چنادمعیارۀ تاپسایس
فازی سلسله مراتبی (مطالعة موردی :شهر بندر ترکمن) .جغرافیا و توساعة ناحیاه ای،)20( 02 ،
.0-23
 .3رهنما ،م؛ عباس زاده ،غ.)0013( .اصول مبانی ومدلهاای سانجش فارم کالبادی شاهر .مشاهد:
انتشارات جهاد دانشگاهی.

 .5ساسان پور ،ف؛ موحد ،ع؛ مصطفوی ،س .و یوسفی فشکی .)0030( .ارزیابی پایداری محلات شهری در شهر
سقز .پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزیشهری.30-33 ،)0(2 ،
 .2سرایی ،م؛ لطفی ،ص؛ ابراهیمی ،س . )0013( .ارزیابی و سنجش سطح پایداری توسعة محلات شهر بابلسر.
پژوهش و برنامهریزی شهری.03-23 ،)2( 0 ،
 .3شماعی ،ع؛ ساسان پور ،ف ،مرادی ،ث .)0032( .ارزیابی پایداری محله های شهری با استفاده از روشهاای

تصمیم گیری چند معیاره( مورد مطالعه :محلههای منطقه  2شهرداری تهران) .فصلناماة علاوم و تکنولاوژی
محیط زیست.020-031 ،)2( 03 ،
 .1صفایی پور ،م؛ مدانلو جویباری ،م .)0033( .سنجش توسعه پایدار محلات شهری با استفاده از تحلیل شبکه ای
(مطالعه موردی :محلات منطقه  03شهر تهران) .شهر پایدار.000-003 ،)3( 2 ،
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ANP, Topsis, Saw  سنجش و ارزیابی پایداری شهری با استفاده از تکنیک های.)0032( .ا. ع، عبداللهی.3
.033-023 ،)21( 3 ، برنامهریزی منطقهای.) شهر کرمان:(مطالعة موردی

. جغرافیا و توسعة ناحیهای.های توسعةه پایدار شهری

 شاخ.)0015( .ه. س، م؛ حسینی، قرخلو.03
.053-031 ،01

هاای توساعة پایادار

 تحلیل سلسله مراتب مناطق شهر ارومیه بر پایة شااخ.)0032( . ا، ا؛ عبدلی، مبارکی.00
.33-25 ،)03( 00 ، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی.شهری

 سنجش سطح پایداری محلات شهر اردبیل با تأکید بر محلات با هساتههای.)0030( . ا، ع؛ پاشازاده، محمدی.02
.50-23 ،)00( 0 ، مطالعات شهری.روستایی
 بررسی پایداری محله های شهری.)0030( . س، ف؛ قاسمی کفرودی، م؛ ساسان پور، ع؛ کمان رودی، موحد.00
.551-530 ،)3( 2 ، پژوهشهای جغرافیایی برنامهریزی شهری.) شهرداری تهران03  منطقة:(مطالة موردی
) تحلیل کیفیت پایداری نواحی شهری با استفاده از تکنیک0030( . ب،ج؛ کلانتری. م، و؛ نوروزی، یاری قلی.03
.33-033 ،)03( 3 ،) برنامهریزی منطقهای (دانشگاه آزاد مرودشت.) شهر ابهر:(نمونة موردیELECTRE
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