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 هایمحلّه اخیر، دوران در شهری یتوسعه و گسترش در موثّر عوامل و شرایط در ییرتغ دنبال به

 یتوسعه .اندداشته هاآن پایدار یتوسعه و شهرها گیریشکل در ایویژه جایگاه ساختانسان مسکونی

 اتادبی از ایعمده بخش شود،می تلقی جاری و اخیر هایسیاست و هانظریه ازجمله كه پایدار شهری

 هنوز یمحل مقیاس در اخیر ینظریه امّا. است داده اختصاص خود به را اخیر هایسال شهرسازی

 مقیاس در داریپا یتوسعه باشد، مدنظر هاپژوهش موضوع عنوانبه تواندمی و نشده تبیین یدرستبه

 انسانی با همراه مدرن شهرهای در شهری فضاهای تیفیك بهبود یریپذ ستیز. است مسکونی محلّه

 مسکونی محالت در توسعه و تنوع وضعیت تا دارد سعی حاضر پژوهش. است ممکن حد تا هاآن كردن

 یفیتوص روش از مقاله این در. بسنجد شهری پایدار یتوسعه اركان تریناساسی از یکی عنوانبه را

 شهری، یریپذ ستیز هایشاخص و محالت یتوسعه و تنوع سنجش برای. است شدهاستفاده یلیتحل
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 نشان قتحقی نتایج. شد استفاده ماكسماكسی و مینماكسی جبرانی غیر (MADMشاخصه ) چند

 توسعه و تنوع مطلوب وضعیت دارای 1 و 1 ،7 ،19 ،11 ،3 ،1 ،0 ،2 ،6 ،8 ،12محالت  ترتیب به دهدمی

 اند.بوده

.، شهر سرابماكسماكسی و مانیماكس شهری، یریپذستیز شهری، پایداریها: كلید واژه

hataminejad@ut.ac.ir مسئول: ینویسنده*

ره 
دو

2
ره 

ما
 ش

،
3

ار 
به

 ،
11

99
 

ص
ص

 1-
17 

D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
71

73
74

7.
14

00
.2

.1
.1

.7

فصلنامه پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي

http://jurs.znu.ac.ir/article_244518.html


   های جغرافیای اقتصادیپژوهش     2
 

 .1011بهار، 11-1، 3، شماره 2، دوره  های جغرافیای اقتصادیپژوهش
 

 

 

 مقدمه
کردن  تربخشتیرضا، توسعه چیزی جز گریدعبارتبهی خاطر بسیاری از کشورهاست، ی توسعه دغدغهامروزه مقوله

عنوان ها بههای موجود و رفع دوگانگیپردازان توسعه، بر کاهش نابرابریوضعیت زندگی مردم نیست. بسیاری از نظریه

. نبود توازن در جریان توسعه بین مناطق گوناگون موجب ایجاد شکاف و تسریع نابرابری ددارندیتأکیکی از اهداف اساسی 

 ریتأث(. شهرها همواره تحت Zarabi and Tabrizi, 2011: 3ر توسعه است )شود که خود مانعی در مسیای میمنطقه

صادی های جمعیتی، تغییرات اقتجایییابند. با تحواّلت اجتماعی، جابهو گسترش می گرفتهشکلنیروها و عوامل گوناگونی 

یابد و گذاری به شدّت توسعه میو سرمایه تیفعالشوند. با افزایش جمعیت نیز ، دگرگون مییفن شناختهای و نوآوری

تغییرات اشاره داشته و  یتوسعه به هدف و وسیلهشود. نظام و سازمان کالبدی شهرها دستخوش تغییرات اساسی می

 ازنظرتر و ، جدیدتر، دارای غنای معنوی بیشمرفّه ترمادی  ازنظرنمای نوعی زندگی بهتر که طور همزمان دوربه

 یطورکلبهکند. ای از وسایل الزم برای رسیدن به این دورنما، ترسیم میمجموعه صورتبهاست را  «کاراتر»تکنولوژیکی 

آن جامعه از طریق ترکیب  برحسبباید اذعان داشت که توسعه هم واقعیتی مادی و معنوی است و هم حالتی ذهنی، که 

)حاتمی نژاد و  کندیم نیتأمآوردن زندگی بهتر  به دستفرآیندهای اجتماعی، اقتصادی و نهادی، وسایلی را برای 

 هایواحد صورتبهای مسکونی گیری نظام محلّهشکل هاانسانهای اساسی و مشترک یکی از نیاز. (21: 0369همکاران، 

تی یسو نیازهای روحی و روانی و از سوی دیگر نیازهای اجتماعی، اقتصادی و امنزیرا از یک؛ باشداجتماعی و کالبدی می

ته باهم با یکدیگر داش یترنهیهزکمتر و تر، دقیقای، روابط اجتماعی سالمکند که خانوارها در قالب نظام محلّهایجاب می

 (.Pakzad, 1990: 16باشند )

وجود معیارهای  یواسطهبهزندگی ساکنین محله، گذشته از روابط اجتماعی پویا در یک محدوده جغرافیایی معیّن،  

مشترک، تعلق فرهنگی و معیارهای عینی چون قلمروی زیست مشترک و  تیهوذهنی مانند احساس سرنوشت، 

شد و نیاز به راست.  ختهیآمدرهمبا یکدیگر  یواصل هیاولنیازهای  نیتأمدر جهت بهبود زندگی جمعی و  یمساعکیتشر

یابی ای صعوبت دستدای است که سوگونههدورنمای آتی آن بحیاتی شده و شرایط کنونی جهان و  شیازپشیبتوسعه 

 افتهینتوسعهاند که جوامع نظران بر این عقیدهبه توسعه، عدم توسعه نیز مترادف اضمحالل معنی شده و برخی از صاحب

د، اساسی برآورده نشونها شدت یابند و نیازهای که اگر بحرانطوریه، باندقرارگرفتهتوسعه و یا اضمحالل  یدوراهبر سر 

و ثروت، از بین  رفاه ی امکانات،نتیجه آن عدم توزیع بهینه ؛ که(Khezri, 1997: 102) راهشان اضمحالل خواهد بود

ه است. ای بودهای نواحی، افزایش شکاف توسعه و از بین رفتن عدالت اجتماعی و اقتصادی و دوگانگی ناحیهبردن برابری

ای را برای رهایی از بینانه علّت وجودی دوگانگی ناحیهریزان و طراحان توسعه با دیدی واقعامهضروری است برن رونیازا

گذاری ها و سیاستها، برنامهی طرحقرار دهند. امروزه آگاهی از نقاط قوت و ضعف نواحی، جهت ارائه موردتوجهاین معضل 

تواند معیاری مناسب برای تعیین جتماعی، فرهنگی و ... میهای اقتصادی، اای که استفاده از شاخصگونهضروری است، به

رسیدن به توسعه و عدالت اجتماعی باشد  درراههای موجود جایگاه نواحی و عاملی مهم در جهت رفع مشکالت و نارسایی

شهر ها برای رسیدن به ی مناطق شهری و سنجش میزان تفاوت(. هدف از مطالعه690: 3603)ساسان پور و همکاران،

تا حد امکان و  هاآنو بازیافت  ضایعات ازحدشیباست که به دلیل استفاده اقتصادی از منابع، اجتناب از تولید  0پایدار

های نوگرا با مشخصات، ، قادر به ادامه حیات خود باشد. شهر پایدار در مقابل شهردرازمدتهای مفید در پذیرش سیاست

ریزان شهر پایدار باید هدفشان را بر ایجاد شهرهایی با یاد خروجی است. برنامهوجود حجم زیاد ورودی در مقابل حجم ز

ه بحرینی، شهر پایدار جانشینی موجّ  تر ضایعات و آلودگی متمرکز کنند. به نظرو خروجی کم تر انرژی و مصالحورودی کم

، به مسائل اجتماعی یطیمحستیزتوجه به مسائل  موازاتبهو معقول برای شهرسازی مخرب قرن بیستم است و در آن 

 (.Bahreini, 1997: 28-39شود )حداقل، نیز توجّه می یوزندگو انسانی، نظیر مسکن مناسب 

                                                            
1.Sustainable city 
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 حاتمی نژاد و همکاران/...و  یریپذستیابعاد زسنجش 

 

تواند در آن درآمدی عادالنه به دست آورد، شهر پایدار فقط شهر تمیز نیست، بلکه همچنین شهری است که انسان می 

سرپناه مناسب تهیه کند، احساس راحتی کند و تالش و وقت خود را وقف حفاظت از تصویر شهر نماید. ساخت یک 

های اجتماعی موجود حفظ گروه باهدفهایی با تالش محیطی بایدزیست ازنظراقتصاد شهری قوی و شهری قابل زندگی 

 Zarabi andبستگی و انسجام اجتماعی محفوظ بماند )ی شهر و کنترل آن همگام شود تا همی اشکال نوین ادارهو ارائه

Tabrizi, 2011: 7 .)بـا و  ، ایـن مفهـومیریپذ ستیزی پایدار و توسعه ینهیدرزمشده با در نظر گرفتن عوامل ارائه

هایی عنـوان پاسخپوشانی دارند، زیرا جملگی بههم یینوشهر گرارویکردهـایی همچون کیفیت زندگی، رشد هوشمند و 

 ستیزهای مشترکی با و جنبه اندافتهیتوسعههای شهری نامطلوب و اثرات جانبی منفی رشد شهری؛ انتقادی به سیاست

در بازطراحی فضا و ارزیابی کیفیت محیطی ساخت فضا  یریپذ ستیزرویکرد  تیاهمدانستن  محفوظدارند. لذا  یریپذ

و مناطق شهری امری انکارناپذیر و مستلزم تالش و مدیریتی کارآمد در راستای این رویکرد نوین در شهرها  محالتدر 

های رخش سیاسترغم چدهد که ساخت شهر سراب، علی(. شواهد موجود نشان میPan et al, 2018: 80خواهـد بود )

آن را دگرگون و نظام زیستی آن را از حیث کارکرد اجزای حیاتی دچار  ی اخیر، سیمای پایداریتوسعه در یک دهه

ای هپایدار شهر سراب بر اساس شاخص یتوسعه و یریپذ ستیز نوسان کرده است. در این پژوهش ضمن ارزیابی ابعاد

ی شهر سراب با اهداف توسعه محالت یریپذ ستیزمیزان تناسب و تطابق الگوی  ذیل دنبال خواهد شد: سؤالعملیاتی، 

 پایدار به چه میزان است؟

 ی پژوهشو پیشینه مبانی نظری
 آنها و رویکردهای پارادایمتوسعه، 

 (Oxford dictionary, 2009).توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته شدن و قدرتمند شدن است

توان آن را معادل افزایش کیفیت زندگی دانست گیرد و مییک مفهوم کیفی است که در برابر رشد قرار می توسعه

(Kakpor and Bavan Pori, 2009.) یکلتوان دو چارچوب نیافتگی، میهای توسعه و توسعهبا مروری اجمالی بر نظریه 

که مکتب تکاملی توسعه، طوریهای نوین توسعه را مطرح نمود بهچارچوب های بنیادین توسعه ورا شامل چارچوب

 دگیرنهای بنیادین قرار میوابستگی در درون چارچوب ینظریه ی نوسازی، دیدگاه مارکسیستی از توسعه ونظریه

(Azkiya, 2002.) وسیعی به  طوربه هاآنهای عقالنی گرا بوده و ریشهعقل ،مکاتب مطرح در چارچوب بنیادین توسعه

رکت دولت در توسعه همراه با مشا ی، این گروه از مکاتب معتقد به گسترش نقش مداخلهگرددیبرماقتصاد کینزی )پولی( 

ر تمام این مکاتب، به لحاظ غلبه رویکرد باال به پایین د .(031: 0363 همکاران، و ساسان پور) خارجی هستند هایکمک

ل، ئدر تحلیل مسا گرایانه( و به دلیل نگرش جزءSarafi, 1998ریزی توسعه )در امر برنامهو ایفای نقش حاکمیتی دولت 

 مسائلهای سهولت درک و شناخت پیچیدگی باهدفریزان های ریاضی توسط برنامههای کمی و مدلگیری از روشبهره

های نوین توسعه با پذیرش ، چارچوبدر مقابل (.Afrakhte, 1995شود )می ریناپذاجتنابو مشکالت در مناطق مختلف، 

(، مباحث جنسیتی، عدالت و دموکراسی، NGO) یردولتیغهای ، نقش سازمانیمحلهایی همچون اجتماعات دیدگاه

ی، شاهوکند )می دیتأکپایدار بر رویکرد توسعه از پایین ی و توسعه ستیزطیمحتر از همه مشارکت شهروندی و مهم

 (.Hodder, 2000:16؛25: 0365

سعه در و گوناگونی تجربیات تو تنوعبر اصول بنیادین علوم اجتماعی بوده که از  یمتّکبه هر صورت پیدایی الگوی جدید، 

ت پایدار، نقش دول یتوسعه یدر نظریه مردم محوربر شالوده رویکرد  دیتأککند و با های مختلف حمایت میزمان و مکان

های قدرتمند قانونی، تفویض قدرت و تشویق چارچوب یجادکنندهیااصلی به  یکنندهو تنظیم کنندهفراهمرا از سازنده، 

ه داشت که در کنار تفکیک رویکردها به دو باید توجّ. (Morgan and Gulliford, 2003: 23دهد )تغییر می هایاریهم

ی و کمّ  هایها و تکنیکاز روش عی، انواع متنوّیافتگیتوسعهرویکرد بنیادین و نوین در زمینه سنجش و تعیین سطح 

دهی و ریزان، برای سازمانهای برنامهدر دسترس و مهارت اطالعاتکیفی وجود دارند که بسته به میزان اعتبار و وثوق 
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توان به روش تاکسونومی، روش موریس، روش ها میاین روش یازجملهگیرند. قرار می مورداستفاده اطالعاتارزیابی 

نه و است. پیشی شدهپرداخته هاآنهای اصلی و غیره اشاره کرد که قبالً در گزارشی مستقل به فهمولّ پتانسیلی و روش

توسط میردال، هیرشمن، فریدمن،  شدهانجامهای تالیّتر بر فعّسال پیش برگشته و بیش 01ها به سوابق نظری این مدل

ی های کمّکاربرد گسترده روش رغمبهاز طرف دیگر،  (.Crabtree & Copus, 1999متمرکز بوده است ) شیپر بو  پرو

ور های مرتبط و مجایافتگی مناطق اعم از مطالعات جغرافیایی و سایر رشتههایی خاص از سنجش توسعهدر زمینه ژهیوبه

و  هاگیری از این مدلرسد نوعی اغتشاش و سردرگمی در استفاده و بهرهمانند اقتصاد و علوم اجتماعی، به نظر می

که روی کدام عامل های توسعه را برحسب ایننظریه (.Keylock and Dorling, 2004) ی وجود داردهای کمّروش

 توان به چهار دسته عمده تقسیم کرد:تری دارند میبیش دیتأک

 (؛...دهند )وبر، تونیس، کنت ورا به عامل فرهنگی می تیاولوهایی که نظریه  (0

 (؛...، هیرشمن ونور کستری دارند )مارکس، روستو، لوییز، بیش دیتأکهایی که روی عوامل اقتصادی نظریه  (2

 (؛...قائل هستند )نظریه رادیکال وابستگی، فرانک، امین و تیاولوهایی که برای عوامل سیاسی نظریه  (3

کنند وبر، دورکهایم اسپنسر، هایی که بر انفکاک و تخصّصی شدن ساختارهای نظام اجتماعی تمرکز مینظریه  (0

 (.Aytaç,2007:2پارسونز و ... )

 ریزان در مورد شهری پایدار و دیدگاه برنامه، توسعهیریپذ ستیز

حل مشکالت شهری، بهبود وضعیت کیفی و کمّی زندگی  باهدفهای جدیـد شـهر کـه هـر یـک پرداختن به تئوری

 نداشدهمطرحتر شدن مطلوب یسوبهمحـیط شهر، مدیریت شهر، پیشبرد شهر  تیفیکشهروندان در شهرها، ارتقـای 

ها و (. در راستای حل این معضالت نظریات، الگوها، روش031: 0363و همکاران،  ساسان پوررسد )ضروری به نظر می

حفظ و اعتالی کیفیت فضاهای  ،(Honey-Rosés et al, 2020: 7جدید و مشخص در نگرش به شهر و شهرسازی )فنون 

(. در حقیقت به دلیل آگاهی از خطراتی مثل Kozak et al, 2020: 64شهری و حل مشکالت نظام حرکت ابداع گردید )

ی و فضاهای باز، کمبود مسکن معقول و مناسب، هـای کشـاورزرشد سریع جمعیت، ازدحام و شلوغی، از بین رفتن زمـین

های اجتماعی و از بین رفتن حس تعلّق بـه مکـان، هویـت مکانی و زندگی اجتماعی که کیفیت زندگی افزایش نابرابری

باید  رونیازا .(Wheeler, 2001: 9بـه وجـود آمـده و رشـد کـرده اسـت ) یریپذ ستیزکنند، جوامع را تهدید می

جانبه، از شـرایط زنـدگی بـا معیارهای علمی صورت گیرد تا بر پایه شناختی همه جانبههمهمطالعه و سنجشـی 

شهرها  یریپذ ستیز (.28: 0369و همکاران،  نژاد یحاتمریزی بـرای بهبـود شـرایط زنـدگی صـورت گیرد )برنامه

 ستیز، تعریف جهیدرنتاست.  شدهلیتشکوامل متقابل یکدیگر یک سیستم پیچیده است که از بسیاری از ع کنندهمنعکس

را  یریذپ ستیز محققانهای مختلف متفاوت باشد. برخی از نگرانی تیاولوتواند بسته به در ادبیات می شدهارائه یریپذ

رفاه عمومی ساکنان سطح راحتی ساکنان  عنوانبه یریپذ ستیز، مثالعنوانبهکنند. از منظر نسبتاً ذهنی تفسیر می

 دهشفیتعری خاص و کیفیت زندگی شهری یا یک منطقه یمحلشهری و رفاه یک فرد در رابطه با هر دو محیط شهری 

 هـای زیسـت ـخیابـان»عنوان تحت  یریپذ ستیزشاید بتوان گفت اوّلین مفهوم  .(Zhan et al ,102 :1248است )

را بـه ایـن معنی  یریپذ ستیز 2ارائه شد. لیکن اپلیارد به اتّفاق آلن جیکوبز 0680سال در  0توسط دانلد اپلیارد «پذیر

که یک شهر باید مکانی باشد که هر شخص بتواند در آن از راحتی نسـبی برخـوردار باشـد، از اهـداف ضروری برای آینده 

با اصول کلیدی خود شامل برابری،  یریپذ ستیز (.5: 0363یان، دارد )صفوی و رضویک محیط خوب شهری بیان مـی

انی همه و رو یکالبد اجتماعی، اقتصادی، سالمتبهیابی عدالت، امنیت، مشارکت، تفرج و قدرت بخشیدن به دنبال دست

 یهاتیاولوی پایدار و با توجه به ا اصلی توسعه بر اساس (.Plus C, 2003: 33ساکنان در یک سیستم شهری است )

                                                            
1 .Donald Sidney Appleyard 
2.Alan Jacobs 
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: دکنیمریزان در خصوص شهر اشاره دهد و در آن به سه دیدگاه برنامهریزان، کمپبل، الگویی سه وجهی ارائه میبرنامه

های مهم دیگری مثل معماری، خواهانه. کمپبل به دیدگاهو دیدگاه عدالت یطیمحستیز، دیدگاه یاقتصاددیدگاه 

 ,Campbellاست )معتقد  گرددیبازم یزیربرنامهاز  محقق( نیز که به تصورات یونقلحمل) یانیجرشناختی و روان

بیند که در آن تولید، توزیع، مصرف و نوآوری صورت ، شهر را مکانی می0ریزی توسعه اقتصادی(. برنامه1 :792996

و  ها، نواحی بازارراهدی بزرگگیرد. شهر در رقابت با دیگر شهرها برای بازارها و صنایع جدید است. فضا، فضای اقتصامی

اقتصادی پایدار باشد بنابراین منابع اقتصادی باید تداوم  ازنظرتوجّه به این دیدگاه شهر باید  با است. آمدوشدمناطق 

کننده منابع و تولیدکننده زباله و فاضالب در نظر دارد. شهر برای شهر را مصرف 2محیطیریزی زیستداشته باشد. برنامه

، هااهررود. فضا، فضای سبز، و زمین در رقابت با طبیعت است و همواره تهدیدی برای طبیعت به شمار می ابیکممنابع 

اکولوژیکی است. بر اساس این دیدگاه، پایداری اکولوژیک و منابع طبیعی باید حفظ و  یهاانیآشها های رودخانهحوزه

ها بیند. ا محل تضاد و منازعه بر روی توزیع منابع، خدمات و فرصتشهر ر 3خواهریزی عدالتتداوم داشته باشند. برنامه

های ، سازمانیمحلاجتماعی مختلف وجود دارد. فضا، فضای اجتماعی، اجتماعات  یهاگروهرقابت در خود شهر میان 

است. با این نگرش ضامن پایداری اجتماعی  ینیگز یجدا، فضای دسترسی و گریدعبارتبههای کارگری، یا ، اتحادیهیمحل

 (.Kazemi Mohammadi, 2001: 17ـ اقتصادی، تداوم برابری و مساوات در جامعه است )

 محالتدر  تنوعای و ی پایدار محلّهتوسعه

. است ممرسو پایدار یتوسعه به شود همراه نسلی بین عدالت با منابع مصرف در و نشده خود نابودی مسبب که ایتوسعه

 الزامات درک بشر، حقوق و اجتماعی عدالت انسانی، اساسی یازهاین به مناسب دسترسی اقتصادی، منافع توزیع در برابری

 Mosa Kazemiشود )لحاظ  بایستی پایدار شهری به یابیدست برای که هستند یتیبااهم اهداف ستیزطیمح

Mohammadi, 2001:95.) از منابع طبیعی،  و استفاده یبرداربهره به منوط شهری، پاره ترینپایدار کوچک یتوسعه

 جتماعیا انسجام ،تیامن از بهداشت، مناسبی از سطح آینده و حال ساکنین یهمه که است یاگونهبه کیو اکولوژ انسانی

 یهیبر پا محلی پایدار توسعه(. Kline, 2005: 162) کنند تجربه را پویا اقتصادی و مطلوب ستیزطیمح و بوده برخوردار

 و انسانی کالبدی، طبیعی، هایسرمایه ترکیب با محله از درون مشکالت حل و شودمی بنا محلی اجتماعات یتوسعه

 ترینبیش عنصر این و دارد یمحل اجتماعات به متوجّه رویکردی محلی پایدار توسعه بیانی به و مقدور خواهد شد اجتماعی

 انتقاداتی ترینماندگار از یکی (.Khakpoor and Bavan puri, 2009:62داراست )مهم  این به یابیدست برای را نقش

 جیکوبز از اخیر یدهه چندین و تفکردرمورد آن در درامد اجرا شهری به طراحی طریق شهری از مدرن تحواّلت در که

شهرهای معاصر آن را به  ، تمرکز در پیرامون با تجارب ناکافی گوناگون است کهادامه داشت (0680) کریر به( 0690)

ها کاربری انواع به عملی، نیازمندی کاربردهای در مفهوم این به یابیدست در ایعمده دهد. مشکلشهروندان خود ارائه می

 دیگر متنوّع و یهاساختمان از مختلف انواع به ندنیازم خود است که شهری یهامکان توسط شدهارائههای فعّالیّت و

اربران ک غنی انواع نیتأماز  اطمینان برای تنوع از یتوجهقابل سطح در هاکاربری انواع بنابراین،؛ است شدهساخته اشکال

محیط کاربری فضا و  ،در کالبد جامعی را تنوع در کنار یکدیگر هانیا است. سپس، شدهگرفته نظر در هاآنتجارب  و

 شهری هایمحیط در شرطشیپ چهار( 0690) جیکوبز جین ،طور خاصگردد. بهبصری را شامل می تنوع کند وایجاد می

ابتدایی  یهایکاربر . ترکیب2 ها؛فعّالیّت و مردم تراکم . میزان0کند را شناسایی کرد: )گوناگونی( می تنوع ایجاد که

انواع سن و  ها در. ترکیبی از ساختمان0پیاده؛  دار عابردوست و های کوتاهی خیابانگسترهها و . بلوک3 )مقدماتی(؛

 یه صورتبهای مختلط بوده، و کاربری عابر پیاده دوستدار (،وجورجمعو  وستهیپهمبهباید فشرده ) هامحلّه شرایط گوناگون.

ای به یکدیگر متّصل باشند و این فرصت را به مردم بدهند صورت خوشههای زیربنایی و اساسی و کاربردها بهکه کاربری

 (.Lee et al, 2015: 23بزنند )ها قدم در خیابان یراحتبهنیازهای خود بتوانند  نیتأمتا برای 

                                                            
1. economic development planner 
2. environmental planner 
3. equality planner 
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 .1011بهار، 11-1، 3، شماره 2، دوره  های جغرافیای اقتصادیپژوهش
 

 

 

 
مصرف گونهکیو  تخصّصی مناطق( ب) آن؛ اصلی اجزای و تنوع( الف). 0شکل   

 (Bentley et al. 1985منبع: )

  باعث درمجموع که لذّت بخش اجتماعی زندگی داشتن و سودمند(موثّر ) معامالت ساکنان شانس انجاماین شرایط به  

که مطابق با نیازهای  دئالیای صـــورت اعتدال، محلهدهد. بهمی محالتاســـت را به  اجتماعی زندگی تیفیک افزایش

فرم و کاربری و کاربران  ازلحاظای گســترده تنوعرود که الگویی اســت که گمان می ادیزاحتمالبهی کاربران باشــد همه

شد.  شته با ستترکیبی متعادل از کاربری درواقعدا سعه ا ست طبیکه با محیط ها و امکانات در یک الگویی از تو عی زی

شد و باید توانایی نگاه شدهادغام ساکنان به لحاظ با سطح  تنوعداری گروهای مختلفی از  سن، جنسیت، تحصیالت،  در 

صت تحقّق نیازها  درآمد و شد و فر شته با سقابلهای متنوّع و امکانات کاربری قیاز طرغیره را در کنار یکدیگر دا  ترسد

است که معنای غنی ادراکی را به  شدهارائهها های بسیار متنوع در محلّهفرصت تجربه رونیازا در آن وجود داشته باشد.

شکل الف(. محلّه شکل ب(  یتک کاربرهای در محلّه تنوعدر مقابل عدم  کهیدرحالها خواهد آورد ) شده ) صی  ّص تخ

شده تا  شند بنابراین مفهوم ادراک که مبتنی بر تجربه هاآنباعث  شته با های توان دست یافتن به تجارب گوناگون را ندا

ست که  ستگی دارد. در محیط شدتبهگوناگون ا از آن  کامالًو کاربران ها ، کاربریینیچننیاهای به الگوهای گوناگون ب

 .(Bentley, 1985) اندمحروم

 هااشکال و فرم در تنوع

در نظر دارد تا یک محیط کالبدی مناسب برای  ساختانساندر محیط  تنوع(: ساختانسانمحیط شده )ساختهمحیط 

 وجود توسعه، قبیل الگویی از هایی ازجنبه راستا، این در(. Talen, 2002آورد )مطلوب محلّه را فراهم  و کارکردمعاشرت 

ان( )جری گردش امکانات خیابان، هایشبکه تشکیل شهری، هایبلوک شکل و ، تراکم، اندازه(مرزها)روشن  یلبه و مرکز

 محلّه کی این، بر بررسی دارد. عالوه به نیاز (ازکارافتاده) توان و ناتواننیازهای افراد کم عابران پیاده، و نقلیه وسایل برای

 .(Saeidi and Oktay: 2012:4کند ) پشتیبانی محله را متنوّعی جمعیت اندازه و مسکن انواع از ایگسترده طیف با

 املش این. است شهری فرم به شکل دادن در مهم عامل یک محله در طبیعی هایمحیط در تنوع: محیط )زیست( طبیعی

 وصیخص فضاهای در سبز فضای و هاخیابان در درختان سبز، و باز فضاهای طبیعی، هایپارک ،نماآب تپه، از پر هایسایت

 عاملت برای محل یک یارائه با را مردم تنهانه مثالعنوانبه نماآب یا سبز یباز عموم فضاهای حضور است. یخصوصمهین و

 المس شادتر، را هاآن کند وارائه میروزمره را  زندگی روال از رهایی هاآن بلکه به های تفریحی،فعّالیّت با طیف وسیعی از

 (Duany, 2000).داردعرضه می هاآنشان را به زندگی کیفیت بهبود تیدرنها و ترآرام و

مصرف در تنوع   
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های زمین کاربری بندی خوب از ترکیبیک دانه»کند ها بیان می( از ترکیب کاربری0663در این رابطه تعریف مورین )

سکن بهیعنی انواع گونه هیاول سکن و محل کار با م شتصورت یکپارچه نزدیک با تمام خدمات های م دیگر  یهایبانیو پ

صله سب از توده بافا شد.می «های دیگری خانهمنا شته با های های گوناگون محلّهیکاربر تواند کمک مفیدی در بحث دا

 انواع مانند هاتیفعال ها و، پوشش طیف متنوّع از کاربریلّهمح تیشخصمتنوع گرایش به پیوند با یکدیگر و تقویت حس 

سکن، شی، امکانات م شی،خرده آموز صلهکی در .غیره دارند و بازی هایزمین فرهنگی، نهادهای سرگرمی، فرو  قابل فا

 توانایی ترفیع برای وجهچیهبه عملکردی تنوع یا و مصــرف تنوع ،رونیازا. مســکونی واحدهای از ایمجموعه در پیاده

 .(Saeidi & Oktay, 2012:4روی ضروری نیست )پیاده تیقابل و ونقلحمل بازده ،جامعه زندگی

 كاربران تنوع

سترده منافع دئالیا محله یک ساخت برای متنوّع کاربران طریق از اجتماعی زندگی ارتقای امکان  شهر میان در ایگ

است. در راستای تشویق کاربران متنوّع دریک محلّه گنجاندن انواع مسکن به لحاظ  کرده تولید شناسانجامعه و سازان

بندی طیف متنوّع مســکن این شــانس را به انواع ســیســتم رتبه LEED-NDکند.ها را پیشــنهاد میگونه تنوعســایز و 

ـــاکنان خانواده ـــالمندان، زوجمختلف س ـــترده، س حلّه زندگی کنند. دهد تا در یک مهای مجرد میها و جوانهای گس

ـــانی که در نزدیکی این محلّههمچنین می ـــکن کس ایی برای نیروی کار، کنند مانند جوانان حرفهها کار میتواند مس

 لهیوسنیبدشود ثبات محله می تیتقوباعث  جهیدرنتضروری و کارگران ارائه دهند. این ترکیب  دهندگانپاسخمعلّمان، 

ــاکنان  ا ــر مراحل مختلف زندگی خود را در یک محلّه ثابت بمانند جازه میکه به طیف مختلفی از س ــراس دهد تا در س

(ibid.) 

 هاو روشمواد 
ت اس شدهمطرحترین هدف این تحقیق عنوان مهمشهری به محالتفضاهای عمومی  داریپای و توسعه یریپذ ستیزبحث 

 حالتمبر  دیتأکیابی به این اهداف، وضعیت زیست پذیری فضاهای عمومی شهری )با که در این رابطه و در راستای دست

از معابر اصلی بخش مرکزی شهر سراب با توجه به  چهارتا جهیدرنتاست.  قرارگرفتهو ارزیابی  یموردبررسو عناصر آن( 

اطق عنوان مندر سطح خود، به ...ل عناصر کالبدی، ترافیکی و جمعیتی وترین حجم عناصر شهرسازی شامدارا بودن بیش

 یریپذ ستیزدر راستای اهداف  هاآنهدف این تحقیق انتخاب و سعی شد تا نسبت به ارزیابی میزان ایمنی و راحتی 

-ل چکتکمی صورتبههای میدانی تحلیلی در قالب مطالعات اسنادی و بررسی -شهری اقدام شود. روش تحقیق توصیفی

 لیوتحلهیتجزنیز جهت  تیدرنهای صورت گرفته است. برداری از محدودهلیست از وضعیت موجود، سرشماری و عکس

افزارهای مربوطه بهره متناسب با ( و سایر نرمGISجغرافیایی ) اطالعات، از سیستم آمدهدستبههای و داده اطالعات

ای و مرور ادبیات مربوط کتابخانهاسنادی یا چارچوب نظری با استفاده از روش  است.نظرخواهی از خبرگان بهره برده شده 

ـ محلّهتوسعه به  رگذاریأثتبررسی عوامل مربوطه به  هایبا استفاده از دیدگاهای و همچنین ابعاد مختلف آن ی پایدار شهری 

 و محالتدر  تنوعبرای انجام این مقاله و سنجش  .گیردبهره می محالتدر  تنوعای و سنجش بر روی نظام پایدار محله

گویه  91در ساخت با مجموع بیش از  تنوعدر کاربران و  تنوعدر مصرف،  تنوعشاخص اصلی:  3از  یمحلی پایدار توسعه

خست ایم. در بخش نمنبع اطالعاتی بهره گرفته 2ها از مربوط به هریک از شاخص اطالعاتی است. برای تهیّه شدهاستفاده

 ای و همچنین مطالعه طرحتوصیفی و برخی آمار و ارقام، از روش اسنادی مبتنی بر مطالعات کتابخانه اطالعاتبرای تهیه 

گیری، برداشت و مطالعه ها و تهیه ماتریس تصمیمی شاخص، تهیّهاطالعاتجامع شهر و در بخش دوم برای تکمیل 

 العاتاطو  هیاول، پس از تشکیل ماتریس یریگمیتصمایجاد نظام  و اطالعاتمیدانی صورت گرفته است. برای تحلیل 

در  سبتاًنها از سه نماد پیکانی: رو به باال به مفهوم در دسترس، رو به طرفین به معنی توصیفی، برای بیان وضعیت گویه

یری نهایی گو تصمیم اتاطالعاست. در انتها برای تحلیل  شدهاستفادهدسترس و نماد رو به پایین به معنی عدم دسترسی 

 .مین( استفاده شدماکس و ماکسیگیری چند شاخصه )ماکسیاز مجموع تمامی نمادها با استفاده از روش تصمیم
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 موردپژوهشمحدوده 
در غرب استان و در مسیر ارتباطی  استشهر سراب که مرکزیّت شهرستان مربوطه از شهرهای استان آذربایجان شرقی  

از سطح  متر 0301شرقی و در ارتفاع متوسط  01٫5080 شمالی 31٫6290و در موقعیت  قرارگرفتهغرب به شرق استان 

. اردد کوهستانی و سرد هوایی و آب بزقوش، و سبالن کوه دو بین در شدنواقع دلیل به سراب است. شهر شدهواقعدریا 

شهر سراب در طی روند تحواّلت کالبدی ـ فضایی . شده است گسترده لومترمربعیک 03 وسعت به ایمنطقه در شهر این

 0310. هسته اولیه شهر تا سال باشدیممختلف  یهاتیفعال تنوعی مسکونی و نیز افزایش خود شاهد گسترش عرصه

شهر مسجد موجود در  هیاولترین عنصر در هسته پروری بوده است. شاخصروستایی با معیشت کشاورزی ـ دام صورتبه

شمال، شمال غربی و شمال شرقی رشد و  ژهیوبهتدریج در تمامی جهات ی مذکور بهبافت کهن شهر بوده است. هسته

 (.210: 0381)طرح جامع شهر سراب،  یافته است یامالحظهقابلگسترش 

 
 (0011منبع: نگارندگان، ) موردمطالعهی جغرافیایی . محدوده2شکل 

 :باشدیم 0ی محلّه مطابق جدول شماره 02ناحیه و  3بر مبنای مطالعات طرح جامع، نظام تقسیمات کالبدی شهر شامل 
 گانه 02 محالتهای جمعیتی ـ کالبدی . شاخص0جدول 

 مساحت محالت

 (هکتار)

 1301 شده برآورد جمعیت

 (نفر)

 شهر كل مساحت از سهم

 (درصد)

 جمعیت ناخالص تراكم

 (هکتار در نفر)

0 86/53 3892 90/6 12 

2 00/08 1102 91/8 056 

3 85/20 5059 60/3 239 

0 65/56 361 12/01 1 

5 98/38 5203 62/9 035 

9 61/51 6656 01/6 069 

1 62/93 181 03/00 02 
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 حاتمی نژاد و همکاران/...و  یریپذستیابعاد زسنجش 

 

8 83/52 0368 25/6 83 

6 19/23 2918 25/0 001 

01 36/30 0000 05/9 33 

00 03/06 952 16/8 03 

02 32/90 5208 61/01 85 

 80 11/011 01162 11/556 مجموع

 (000: 0381طرح جامع شهر سراب،  )منبع:

 های تحقیقبحث و یافته
گیری چند معیاره مواجه از مسائل تصمیم یاگونهای )اعم از شهری و روستایی( با ریزی منطقهدر اکثر مطالعات برنامه

استفاده از یک معیار  یجابهها گیریهستند. در این تصمیم 0MADMهای تر موارد نیز از نوع روشهستیم که در بیش

 گونهنیاگیری در ماتریس تصمیم بیترت نیبدسنجش بهینگی از چندین معیار سنجش ممکن است استفاده گردد. 

 ریزیها یا عوامل دخیل در برنامهها و شاخصگزینه عنوانبهریزی مل مناطق مختلف یا واحدهای برنامهها شاریزیبرنامه

 عنوان معیارها خواهد بود.به

 

 
 (0011)نگارندگان،  نحوه کاربرد ازنظر MADM یهاروشانواع مختلف  .3شکل  

ریزی توسعه، شناخت اولیه و ارزیابی علمی وضعیت موجود مناطق و واحدهای مطالعات مقدماتی در برنامه ازجمله

واحدها  یافتگیتوسعهگیری و تعیین درجه گیری( است که در قالب اندازهواحدهای تصمیم گریدعبارتبهریزی )و برنامه

 گیرند.صورت می موردمطالعهیا مناطق 

در مصرف و  تنوعدر ساخت،  تنوعشاخص اصلی ) 3گیری در قالب ا ماتریسی از وضعیت تصمیمدر پژوهش حاضر ابتد

تهیه شد. سپس برای تکمیل آن  محالتدر  تنوعسنجش سطوح توسعه و  منظوربهگویه  91در کاربران( با بیش از  تنوع

                                                            
1. Multi attribute decision making 



   های جغرافیای اقتصادیپژوهش     01
 

 .1011بهار، 11-1، 3، شماره 2، دوره  های جغرافیای اقتصادیپژوهش
 

 

 

 هااخصشمنظور مطالعه برخی به تیدرنهاصورت گیرد.  محالت هیکلتصمیم گرفته شد تا مطالعه و برداشت میدانی از 

 رتصوبهیا ذکر ارقام، نتایج  ینمره دهبندی، طیف یجابهنیز مطالعه طرح جامع شهر انجام شد. برای تکمیل اطالعات 

استفاده  خوب، عدم دسترسی/ ضعیف نسبتاً در دسترس/  نسبتاًدر دسترس/ خوب،  ـ 0نمودار پیکانی و با سه تفسیر: 

اکسی م صورتبه یجبران ریغگیری چند شاخصه ها، تصمیمبرای تفسیر اطالعات از تعداد هریک از پیکان تیدرنهاشد. 

 در محالت سنجیده شود. و تنوع( گرفته شد تا سطوح توسعه Max Max( و ماکسی مکس )Maxi Minمین )

 محالت یتوسعه و تنوع وضعیت بررسی در تحقیق اصلی یهاشاخص .2 جدول
 هاویژگی

1 2 3 1 1 6 7 8 0 19 11 12 

ع 
نو

ت
ده

تفا
اس

در 
 

یمح
یزط

ت
س

 
ی

یع
طب

 

 هاشاخص

ی
بز

رس
 س

ی و
راف

وگ
وپ

ت
 

 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 یاتپهاماکن 

 رودخانه، دریا،نما )آب آب کنارـ

 (اچهیدر
2 00 0 2 00 0 2 00 0 2 00 0 

 0 02 2 0 02 2 0 02 2 0 02 2 طبیعی یهاپارک

 0 5 2 00 2 0 00 5 2 0 5 2 شهری یهاباغفضای باز سبز/ 

 0 0 3 02 2 0 02 0 3 0 0 3 هاابانیخوجود درختان در امتداد 

 3 3 2 5 2 0 5 3 2 3 3 2 سرسبزی در فضای خصوصی

ار 
خت

سا
یز

ت
س

طیمح
) ی

یمح
یزط

ت
س

 
ته

اخ
س

ده
ش

)
 

ی 
برا

ی 
وم

عم
ت 

یال
سه

ت
یپ

ده
ا

ها
رو

 

ک
لو

ب
ها

 ی
ی

هر
ش

 

ی
الگو

 
توسعه

 

 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 سنتی() کیارگان

 5 1 5 3 2 3 3 1 5 5 1 5 (شبکهمشبک )

تراکم
 5 3 0 2 0 0 2 3 0 5 3 0 (یبعد 2افقی ) 

 2 0 00 1 5 5 1 3 0 2 3 0 بعدی( 3عمودی )

 2 0 02 3 0 5 3 00 2 0 00 2 محدودیت در اندازه

 2 0 5 2 0 00 0 02 2 0 02 2 آسان به مرکز قابلیت دسترسی

ی
مرزها

 
محله
ا

ی ی
عناصر درون

 

 3 0 0 2 0 02 0 5 2 0 5 2 دیوار

عناصر 

 آبی
3 0 0 3 0 0 5 0 2 3 3 2 

کمربند 

 سبز
2 3 3 2 3 3 0 0 3 2 0 0 

خیابان 

یا 

 بزرگراه

0 2 0 0 2 0 3 3 2 1 5 5 

ی
ابان

خی
ه 

بک
ش

 

گرایش 

وسایل 

 نقلیه

 0 5 3 0 0 2 5 1 5 5 1 5 روادهیپسطح 

عالئم 

 ترافیک/اخطار
0 3 5 0 3 5 1 5 5 1 5 0 

 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 محل پارکینگ

گذرگاه 

 دوچرخه

 یهایدسترس

برای  شدهفیتعر

 دوچرخه

5 1 3 3 5 1 3 3 5 1 3 3 

 0 2 3 0 0 2 3 0 0 2 3 0 عمومی ونقلحمل 



 های جغرافیای اقتصادیوهشژپ   00
 

 حاتمی نژاد و همکاران/...و  یریپذستیابعاد زسنجش 

 

 اتوبوس هاستگاهیا

 دار بانهیسا
0 3 1 5 0 3 1 5 0 3 1 5 

 یآسفالته روادهیپ

 هموار
2 00 3 5 2 00 3 5 2 00 3 5 

 00 0 02 2 00 0 02 2 00 0 02 2 عناصر نشستنی

 ریگعناصر سایه 

، گذرگاه درختان،)

 طاق دار(

2 5 0 02 2 5 0 02 2 5 0 02 

عناصر 

 بخشیروشن
3 0 0 5 3 0 0 5 3 0 0 5 

عالئم / خطوط 

 عبور و مرور

2 3 3 0 2 3 3 0 2 0 0 0 

0 2 0 3 0 2 0 5 1 3 3 3 

ت
اخ
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در
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نو
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ویلچر  دسترسی

 در بین ساختمان

0 2 0 0 0 2 0 0 3 2 0 2 

5 1 3 3 5 1 3 0 3 1 5 3 

0 3 2 0 0 3 2 2 00 3 5 00 

دسترسی ویلچر 

در تقاطع عبور و 

 مرور

0 3 1 5 0 3 1 2 02 0 00 02 

ان
تم

اخ
س

ها
ی 

ابان
خی

ه 
بک

ش
 

 5 02 0 5 2 3 00 2 5 3 00 2 ادوار توسعه

 0 5 0 0 3 0 02 2 00 0 02 2 معماریهویت 

 3 0 3 3 2 0 5 2 02 0 5 2 مشخصه زیبایی

تناسب مقیاس، 

 اندازه، شکل
3 0 0 5 3 0 0 0 2 0 3 2 

هماهنگی و 

اکن اسب در امتن

بیمارستانی )رنگ 

 عناصر(و 

2 3 3 0 2 3 3 5 1 5 2 5 

حیاط، جلوخان، 

 تراس
0 2 0 3 0 2 5 2 00 3 2 22 

ف
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تن

 

ان
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ف

 

ی
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مس
 

 0 3 0 02 2 00 1 5 2 5 1 5 های یک خانواریحوزه خانه

مانند های نواری یا شهرک خانه

 سه واحد یا بیشتر در راستا()
0 0 0 2 0 0 02 2 5 0 2 0 

یا  واحد 5) یمسکونهای آپارتمان

 فروشگاه یا کمتر( 3بیشتر،
3 3 5 1 3 3 5 3 0 0 0 3 

یا  واحد 5) یمسکونهای آپارتمان

 فروشگاه و بیشتر( 0بیشتر، 
2 0 0 3 2 0 2 0 0 3 2 0 

 یبیترکها با ساختار آپارتمان

 ، تجاری(یادار مسکونی،)
1 5 0 3 1 5 1 5 0 3 1 5 

ی
یح

فر
و ت

ی 
جار

ت
 

سایر ) یخواروبارفروشگاه فروش

 (یفروشخردههای بازار
3 5 2 00 3 5 3 5 2 00 3 5 

 00 0 02 2 00 0 00 0 02 2 00 0 یامنطقهدفاتر / بانک / بازار 

خانه قهوه/  خانهسفرهرستوران / 

 کافه()
0 02 2 5 0 02 0 02 2 5 0 02 

 5 0 0 3 5 0 5 0 0 3 5 0 هتل و مسافرخانه
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 0 3 3 2 0 3 0 3 3 2 0 3 تئاترـ سینما

سرپوشیده، ) یورزشهای مجتمع

 باز(
0 3 0 2 0 5 0 3 0 2 0 5 

ی
وم

عم
ت 

یال
سه

ت
 

 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 مهدکودکمدارس ـ 

 0 3 1 5 3 3 0 3 1 5 3 3 بیمارستان ـ مراکز سالمتی

 2 2 3 0 0 2 2 2 3 0 0 2 های هنریها ـ گالریکارگاه

 2 1 3 0 5 1 2 1 3 0 5 1 کتابخانه ـ مراکز فرهنگی

 2 3 00 2 5 3 2 3 00 2 5 3 بناهای مذهبی

 3 0 02 2 00 0 3 0 02 2 00 0 فضای باز و بسته(اجتماع )مرکز 

ی
وم

عم
از 

ی ب
ضا

ف
 

 2 0 5 2 02 0 2 0 5 2 02 0 میدان شهر ـ بازار

 0 0 0 3 5 0 0 0 0 3 5 0 هایروادهیپمحل 

آب نماها )آبو  هاتفرجگاه

 ها(کنار
3 0 2 3 3 5 3 0 1 5 0 5 

 0 2 5 3 0 5 1 2 1 3 0 5 هاشهری ـ گرین پارک یهاپارک

 2 2 00 0 0 5 1 2 0 5 1 5 کودکان یبازنیزم

 2 2 02 0 2 5 00 0 3 0 02 2 ـ برای استفاده روزانه خلوتاطیح

 هاگذرگاه

دقیقه  5میانگین 

از مرکز  یروادهیپ

 به بیرون

2 5 0 2 0 02 00 2 0 5 3 2 

 یرهایمس

 یروهاادهیپ

 بخشلذت

3 0 0 0 0 5 02 2 3 0 2 3 

ی
رز

شاو
ک

 

مزارع کشاورزی ـ زمینی برای 

 حیوانات یدارنگه
2 3 3 5 3 0 5 3 5 0 3 2 

ی ها )ترکیب استفادهسازگاری استفاده

 (یطیمحستیز
3 1 2 1 5 0 0 2 00 5 0 3 

 

 چند شاخصهگیری های غیر جبرانی در تصمیمروش

 ضعفنقطهگیرد. بدین معنی که ها صورت نمیتبادل بین شاخص هاآنشوند که در را شامل می MADMاز  ییهامدل

ها شود بلکه هر شاخص جدا از دیگر شاخصموجود در یک شاخص توسط مزیّت موجود در شاخص دیگر جبران نمی

گیرنده و محدود هاست که با رفتار تصمیمها سادگی آنگیرد. مزیّت مهم این مدلهای رقیب قرار میمبنای ارزیابی گزینه

هایی مانند روش تسلط، لکسیکوگراف، حذف، ماکسی مین، او مطابقت دارد. روش غیر جبرانی شامل روش اطالعاتبودن 

 است. ...و خاص بخشتیرضامینی ماکس، 

 ماكسو ماكسیمین روش ماكسی

ا در ها رشوند و ماکزیمم مقدار مینیممارزیابی می نهیهر گزترین شاخص ها بر اساس ضعیفمین گزینهدر روش ماکسی

قدار ترین میش، از بین معیارها بهادادهمین به این صورت است که پس از تشکیل ماتریس گیرد. روش ماکسینظر می

کند که بجای مینیمم مقدار، روی نقاط قوت تأکید می هاضعفنقطه یجابهماکسی مکس  درروششود. امّا انتخاب می

های ها انجام شود. یکی از انواع روش. برای این کار الزم است ابتدا بی مقیاس سازی دادهردیگیمماکزیمم مقدار را در نظر 



 های جغرافیای اقتصادیوهشژپ   03
 

 حاتمی نژاد و همکاران/...و  یریپذستیابعاد زسنجش 

 

شاخص در دسترس و  2های شاخص این تحقیق، خطی است. در تحلیل داده یساز اسیمقبی مقیاس سازی، روش بی 

( در نظر گرفته شدند و برای بی -)شاخص منفی  عنوانبهترسی عنوان داده مثبت )+( و عدم دسدر دسترس به نسبتاً 

 زیر استفاده شد: یهاروشمقیاس سازی از 

های مثبت:برای داده
𝑥𝑖𝑗

𝑀𝑎𝑥𝑥𝑗
 ها است.د مثبت گزینهبزرگ تریبزرگMax xj  مقدار هریک از داده ماتریس و  xijکه در آن 

های منفی: برای داده
𝑀𝑖𝑛𝑥

𝑥𝑖𝑗
است.پس  هازینهبزرگ عدد من تربزرگMin xj  مقدار هریک از داده ماتریس و  xijکه در آن 

ن تریبزرگ هاآنترین اعداد هر ستون مشخص شدند و از بین مین، کوچکماکسی درروش هادادهی پس از بی مقیاس س

 هاآنترین اعداد هر ستون مشخص و از بین ماکسی ماکس بزرگ درروشگزینه انتخاب شد.  نیترمطلوبعنوان عدد به

به رنگ قرمز  شدهمشخصمقادیر  3در جدول شماره  ترین گزینه انتخاب شد.عنوان مطلوبترین عدد بهبزرگ مجدداً

 دهد.های مثبت و منفی را نشان میمقادیر ماکزیمم به ازای داده

به ازای سه وضعیت کلی در سنجش تنوع محالت آمدهدستبه یهاشاخص. تعداد 3جدول   

 

 محالت

 هاوضعیت شاخص

 (-محروم ) +( دسترسدر ) نسبتاًخوب/  نسبتاً +(دسترس )خوب/ در 

0 05 26 25 

2 21 30 08 

3 05 21 21 

0 6 03 01 

5 01 08 00 

9 22 28 06 

1 02 20 39 

8 01 38 00 

6 22 20 29 

01 06 00 39 

00 08 09 35 

02 01 36 03 

برای سه وضعیت کلی با استفاده از روش ماکسی مین آمدهدستبه یهاشاخصنتایج  .0جدول   

 محالت
 هاوضعیت شاخص

 رتبه محالت
 وضعیت نهایی ( -محروم ) +( دسترسدر ) نسبتاًخوب/  نسبتاً +(دسترس )خوب/ در 

0 9808/1 1035/1 52/1 52/1 0 

2 6161/1 1608/1 12/1 12/1 2 

3 9808/1 9623/1 0800/1 0800/1 9 

0 0161/1 3333/1 2195/1 2195/1 00 

5 0505/1 0905/1 3011/1 3011/1 01 

9 0 1016/1 9802/1 9802/1 3 

1 5050/1 5380/1 3900/1 3900/1 8 

8 1121/1 6103/1 6285/1 1121/1 0 

6 0 5380/1 5/1 5/1 5 

01 8939/1 3586/1 3900/1 3586/1 6 

00 8080/1 0012/1 3100/1 3100/1 1 

02 1121/1 0 0 1121/1 0 
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با استفاده از روش ماکسی ماکس یکلبرای سه وضعیت  آمدهدستبههای . نتایج شاخص5جدول   

 

 محالت

  هاوضعیت شاخص

 وضعیت نهایی ( -محروم ) +( دسترسدر ) نسبتاًخوب/  نسبتاً +(دسترس )خوب/ در  رتبه محالت

0 9808/1 1035/1 1.52 1035/1 9 

2 6161/1 1608/1 1.12 6161/1 3 

3 9808/1 9623/1 1.0800 9623/1 8 

0 0161/1 3333/1 1.2195 0161/1 00 

5 0505/1 0905/1 1.3011 0905/1 01 

9 0 1016/1 1.9802 0 0 

1 5050/1 5380/1 1.3900 5050/1 6 

8 1121/1 6103/1 1.6285 6103/1 2 

6 0 5380/1 1.5 0 0 

01 8939/1 3586/1 1.3900 8939/1 0 

00 8080/1 0012/1 1.3100 8080/1 5 

02 1121/1 0 0 0 0 

محالتی و توسعه تنوع. رتبه نهایی وضعیت 9جدول   

 محالت رتبه ماكسی مین رتبه ماكسی ماكس رتبه نهایی وضعیت نهایی تنوع ـ توسعه

مطلوب نسبتاً  9 9 4 1 

 2 2 3 0 مطلوب

مطلوبنا نسبتاً  1 8 9 3 

مطلوببسیار نا  02 00 00 0 

 5 01 01 00 بسیار نامطلوب

 9 3 0 3 مطلوب

مطلوبنا  01 6 8 1 

 8 0 2 2 مطلوب

مطلوب نسبتاً  5 0 5 6 

مطلوبنا  6 5 6 01 

مطلوب نسبتاً  8 0 1 00 

 02 0 0 0 مطلوب

 گیرینتیجه
ای مطلوب برای جوامع بشری متصور است که ی پایدار شهری ترسیم فرآیند و راهکارهای رسیدن به آیندههدف توسعه

زهای های حیاتی، نیادر آن شرایط زندگی و استفاده از منابع، بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظام

هایی را برای الگوهای فانی ساختاری، اجتماعی و حلشهری راهی پایدار توسعه قتیدر حقسازد. انسان را برطرف می

ودگی، های زیستی، آلدهد تا بتواند از بروز مسائلی همچون نابودی منابع طبیعی، تخریب سامانهاقتصادی توسعه ارائه می

یری آینده جلوگ عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی شهری حال وی جمعیت، بیرویهتغییرات آب و هوایی، افزایش بی

وند. شیکپارچه بررسی می صورتبهو اجتماعی  یطیمحستیزکند. در حقیقت در مباحث پایداری، سه جنبه اقتصادی، 

 یدر شهرهامحیطی زمان با ظهور مشکالت اجتماعی، اقتصادی و زیستاز طرفی تداوم رشد شتابان شهرنشینی، هم

شهرها شده است. لزوم  یریپذ ستیزآن کاهش پایداری و افت  تبعهبامروزی منجر به کاهش استانداردهای زندگی و 

عنوان مفاهیمی که در کاهش ی پایدار برای شهرهای امروزی بهو توسعه یریپذ ستیزکاربست رویکردهایی چون 
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 ستیز چراکهاست  ریناپذاجتنابدارند ضرورتی  تیاهم حائزشهرها نقشی  یطیمحستیزمشکالت اجتماعی، اقتصادی و 

شود که در آن به ابعاد سالمت اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و روانی همه ساکنانش به یک سیستم شهری اطالق می یریپذ

های شهری سروکار دارد و گاهشهری تمام زوایا و ابعاد ذهنی و عینی سکونت یریپذ ستیزشود. از این منظر توجّه می

 تسیزهای آینده است به همین سبب رای شهروندان کنونی نسلب تر ریپذ در پی ایجاد محیط شهری سالم و زیست

زی ریهای برنامهترین ایدهمفهوم و رویکردی جدید در پارادایم توسعه پایدار شهری است که برخی آن را از بزرگ یریپذ

 دانند.شهری در دوران معاصر می

در تحلیل پایداری سطح محله  عموماًنامند. می ایترین پاره شهری را توسعه پایدار محلّهدر کوچک یداریپا یتوسعه

ای و پایداری محلّه تیهوبستگی به محیط محلّه، بهداشت و سالمت محیطی، خوانایی و افزایش انسجام اجتماعی، دل

برای ارزیابی پایداری در سطح محله، سیستم شهری به شکل سیستمی باز فرض  .اقتصادی و ارزش مسکن مطرح است

. در این نظام ارتباطی، سنجش پایداری در سطح محله با فرض کردن باشندیمآن  یهاستمیرسیز هالهمحکه  شودیم

در پژوهش حاضر سعی شد الگویی طراحی شود تا مطالعه و  .ردیگیمقرار  یموردبررسعنوان یک سیستم جامع محلّه به

عنوان زیر بنایی جهت سنجش توسعه پایدار شهری مورد ارزیابی قرار گیرد. الگوی طراح شده به محالت تنوعشناخت 

ارائه دهد. در این الگو برای سنجش تنوع در محالت از  محالتشناختی کلی و جامع از الگوی توسعه و تنوع در  تواندیم

در سنجش وضعیت از سه الگوی پیکان با  محالتبه هریک از  یازدهیامتگویه استفاده شد. برای  96شاخص کلی با  3

 در دسترس و عدم دسترسی استفاده شد. نسبتاًدر دسترس،  مفهوم

چند شاخصه غیر جبرانی  یریگمیتصم یهاروشاز  محالتبندی هر محله و رتبه یهادادهبرای تحلیل شاخص و  تیدرنها

، 6، 2، 9، 8، 02 محالتاست که به ترتیب  تیواقعگر این بیان قیتحقماکسی مین و ماکسی ماکس استفاده شد. نتایج 

نتایج نهایی فرآیند تحقیق را نشان  9. جدول شماره اندبودهدارای وضعیت مطلوب توسعه  0و  5، 1، 01، 00، 3، 0

میلیارد  1از جمعیت  %51بیش از  کهیطوربهاند، ی بشر شدهبخش عمده یوزندگدهد. امروزه، شهرها مکان اصلی کار می

، توجه به کیفیت زندگی، شرایط، امکانات و نیازهای ساکنان شهرها، رونیازاکنند. نفری جهان در شهرها زندگی می

 هانآای حیاتی است. نظر به مشکالت متعدد شهرها، رویکردهای مختلفی برای ارتقا و بهبود شرایط زندگی در مسئله

تر کشورهای در بیش یریپذ ستیزاست. امروزه  هاآنری یکی از شه یریپذ ستیزاست که  شدهمطرحپیشنهاد و 

ریزی شهری گسترش ها و برنامهگذارییک اصل راهنما در چارچوب گفتمان پایداری در سیاست عنوانبهیافته توسعه

محله دارای  0شهر سراب  گانه 02های مقاله بیانگر این موضوع است که با توجّه به شرایط محالت است. یافته داکردهیپ

 تیوضعمحلّه دارای  0اند همچنین تعداد داشته هسته جدیدی عمدتاًکه  اندبودهوضعیت مطلوب توسعه و زیست پذیری 

قدیم شهری و دارای  یهاهسته عمدتاًکه  اندبودهنامطلوب وضعیت توسعه  تیوضعمحله دارای  3نامطلوب و  نسبتاً

 .اندبودهو تجهیزات ضعیف  ساتیتأس

 منابع

، )واحد تهران( یجهاد دانشگاهانتشارات  ،(یکشاورز یهاتیها در قلمرو فعال)کاربرد مدل ای(. مدل در جغراف0310) حسن افراخته،

 چاپ اول، تهران.

، صص (21)21 ،21شماره ، 21 . دورهیشناسطی: از فکر تا عمل. محداریپا ی(. توسعه شهر0381رضا. ) ،مکنون ؛ ونیحس ی،نیبحر

23-36 

های گاهزندگی ساکنان سکونت تیفیکابعاد  ،(0369، حسین؛ حیدری، اصغر؛ نجفی، اسماعیل و عباسی فالح، وحید )نژاد یحاتم 

شهری )مطالعه سالمی ی موردی: محلّهخودروی  شهری،کالن آبادا شماره2ی دورهشهر تهران(، جغرافیای اجتماعی  ، 0ی ، 

 .05-23صص 

  سجادیه کوچه مانند پایدار، توسعه محله در اجتماعی سرمایه نقش(. 0388) علیرضا پوری، باوان ؛اهللعزت مافی، براتعلی؛ خاکپور،

 .80-55 ،(02) یامنطقه توسعه و جغرافیا مجله مشهد،
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