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چکیده
رشد شتابان شهرنشینی و مشکالت ناشی از آن در دهههای اخیر ،نگاه برنامه ریزان شهری را به مباحث پای رادیاپ هعسوت و یراد    
معطوف داشته است و در این بین محله بهعنوان هسته ا لص ی توسعه شهری از نظام رسمی برنامهریزی فضایی به دور مانده و محالتی
شکل گرفتهاند که به لحاظ رعایت اصول و قواعد با اهداف توسعهی پایدار شهری در تضاد قرار گرفتهاند لذا این پژوهش ب شور ا
توصیفی -تحلیلی و با هدف تحلیل میزان پایداری و سطوح پایداری محالت منتخب واقع در چهار نوع بافت قدیمی ،بافت ،ینایم    
بافت جدید و اسکان غیررسمی بر مبنای  5شاخص ا لص ی (کالبدی ،اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی ،خدماتی ،زیستتتمحیطییی) و 44
شاخص فرعی استخراج شده ،صورت گرفته که ابتدا با استفاده از مدل کمی تاپسیس و وزنهای آنتروپی شانون اقدام به رتبهههبندییی
بتررر و
محالت شده که رتبه محالت شکل گرفته در بافت میانی و قدیمی به دلیل نزدیکی به مرکز شهر و برخورداری بهت ،ر مط ول ب ب
رتبه محالت نوساز و اسکان غیر رسمی که در دهههای اخیر توسعه یافتهاند در رتبههای پایینتری از لحاظ مقایسه قرار گرفتهانددد .و
سپس محالت مورد مطالعه با استفاده از مدل تحلیل خوشهای در سه سطح پایدار و نیمه پایدار و ناپایدار دسته بندی شده که محالت
شکل گرفته در بافت میانی و قدیمی در سطح پایدار و محله بافت نوساز در سطح نیمه پایدار و محالت اسکان غیررس حطس رد یم   
ناپایدار شکل گرفتهاند.

واژگان کلیدی :پایداری شهری ،مدل تاپسیس ،مدل تحلیل خوشهای ،توسعه محلهای پایدار ،مهاباد
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مقدمه
رشد سریع جمعیت شهرها به دلیل نرخ باالی مولید و مهاجرت به شهرها ،به همان نسبت مص رد عبانم فر    آنهاا و
انتشار آلودگی از آنها را افزایش داده و امروز نهتنها تعادل اقتصادی و اجتماعی درون ش تسا هدز مه رب ار اهره     
بلکه موجب عدم تعادل اکولوژیک منطقهای که در آن قرارگرفتهاند که این امر درست خ دیاپ هعسوت لوصا فال ار     
یباشد ) (Arghan,2014;1در گذشتههای دور محلهها محور حیاتی اجتما یگدنز رد یع   
طزیست م 
برای حفظ محی 
یرفتند و بهعنوان سلولهای حیات شهر نقش اساسی در زندگی ساکنان داشتهاند بهتدررریج باا
شهری سنتی به شمار م 
یو
ی اقتص صصـادی کالبدی ی
ظ تعاادل متغیرهای ی
تغییر روشهای معیشـتی و پیامـدهای ناشـی از آن و همچنین عدددم حفظ ظ
اجتماعی و زیستمحیطی فرهنگی موجب گسست ننن محلههههاا و درنتیجههه ع ععـدم پاس سسـخگویی ب ببـه نی ییـاز سا ینک ننن و
ی از افزززایش
ناکارآمدی عملکردی محالت شـهری شـد .محالت مسکونی جدید ،به دلیل فقدان فضـای ک ککـافی ناشی ی
یو
ی بااز و نووور کافی ی
یهای فاق ققـد فضای ی
قیمـت زمـین و تـراکم بیشازحد سـاختمان ،به صورت تودههای ساختمان 
فقدان منـاظر زیبـای طبیعـت ساخته شدهاند و این موضـوع عمومی زندگی در محالت را با اشکال مواجههه نمووود .و
یدهددد و ناپای ییـداری
محله مفهوم خود را بهعنوان یک عامـل همین دلیل استمراربخش هویت اجتماعی از دس سسـت م مم 
سـکونتی در آن هویـدا میشود و عدم وجود برنامهریزی مناسب برای محالت به تشدید ناپایداری توسعه در آنهاا،
منتهی شده است (. (Habibi,2014;58
شهر مهاباد در دهههای گذشته به دالیل مختلف اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی از رشد و توس و هدرتسگ هع باتشرپ   
برخوردار بوده است و با وجود برنامههای مختلف ،دگرگونی شهر از سازوکار برنامهریزی فارغ ب و تالکشم و هدو
نارسای 
یهایی وجود داشته است و این افزایش رشد طبیعی جمعیت ،افزایش مهاجرت روستاییان و ش رطا یاهره اف   
با ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی متفاوت به شهر مهاباد و از طرف دیگر محدودیتهایی طبیعی همچ نو
ت ما عن
وضعیت توپوگرافی و محصوریت شهر در میان ارتفاعات و تپهها ،همچنین سایر محدودیتهای انسانننساخت ت
یهاا و خ تامد
فراهم شدن امکانات و فضاهای اساسی زندگی همچون زمین و مسکن مناسب ،و نی ریاس ز    کا بر ررر 
حیاتی شهری شده است) . (Karkeh abadi,2013;2و نتیجه این شرایط برهم خوردن تعا دیاپ و لد ا و یعامتجا یر
یهای فضایی بهویژه در محلهها بوده است و عدم وجود ظرفیتهای الزم جه  هعسوت ت ه ،گنهام    
زیستی و نابرابر 
تهاای مختل رهش حطس ف    
ناپایداری محالت را به دنبال داشته است .که در این بین تمایزات و عدم توازن در بافت ت
مهاباد در چهار قالب بافت قدیمی (سنتی و فرسوده) و حاشیهای (اسکان غیررسمی و روستایی تغییر ش تفای لک هه ههه) و
بافت میانی و بافت جدید (برنامهریزی شده) به این عدم توازن به ناپایداری در مقیاس ش اذل تسا هدز نماد یره     
شناخت وضعیت ناپایداری و رتبهبندی محال و ت سطحبندی مح تال

بهههمنظوررر درک ه نیا لماوع رتشیب هچ ر    

تهاا از
ناپایداری بهمنظور ارتقای سطوح پایداری در بافتهای مذکور و برنامهریزی در جهت افزایش هماهنگی بافت ت
لحاظ شاخصهای پایداری مطالعات حاضر را بیش از بیش ضروری ساخته است.
توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری
توسعه پایدار عبارت کلی ،مبهم و رایجی است که تالش میکند از طریق پرداختن به رابطه پیچیده بین محیطزیست

تحلیل پایداری محالت شهری بر109 ...

یرغم وجهه جها فیرعت ،حالطصا نیا ین     
و توسعه ،نگرانیهای فزاینده درباره آینده سیاره زمین را در برگیرد .عل 
توافق شدهای جهانی در مورد توسعه پایدار وجود ندارد .توسعه پایدار در بردارنده تغییر در روابط بین انسانها و بین
انسان و طبیعت در زمان کنونی و در طی زمان است

طزیس و ت
) (Fanni,2000;49توس مک ط ییس یحم یناهج نوی ططط ططط

توسعه ،توسعه پایدار بهعنوان" توسعه است که پاسخگوی نیازها در حال حاضر باشد بدون به خطر انداختن توانایی
نسلهای آینده برای رفع نیازهای خود "تعریف شده است (Hawley, 2014;15) .مو توان گفت توسعه پایدار تمرکز
توسعه بر مردم و برقراری عدالت برای نسلهای جـاری و آینـده است ( )Barton,2003:22تحقیق و تفکر در م درو
ثهای مداوم جهانی در مورد پای هد رد یراد ههههه  ، 1990ش فرگ لک تت تت
ت
شهرهای پایدار در دهه  1980آغاز شد ،اما بح 
).)Sorensen,2014;1

ی در جهاان مطرررح گردیددد.
پایداری شهری مفهومی است که در پی طرح توسعههه پایدددار بهههعن او ننن پاارادایم جدیدی ی
ی -اکووو اقتصاادی در ش هره اا از نظررر
ج توسعههه و رشددد اجتماعی ی
ریشههای نگرش توسعه پایدار به نارضایتی از نتایج ج
اکولوژی (بومشناسی) برم 
یگردد (Maleki,2013;39) .توسعه پایدار شهری ،پدیدهای با ابعاد گسترده و پیچیده است ت
ت
که در رشد و تکوین شهرها تأثیرگذار بوده و عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،زیست -محیطی و اکولوژیک را مورد توجه
یو
ت -محیطی ی
یدهد .آنچه امروزه مهم است ،آگاهی از نقاط قوت و ضعف ابعادد اجتما یع  ،،اقتصا ید  ،،زیست ت
قرار م 
اکولوژیک توسعه است که میتواند عاملی مهم در جهت رفع مشکالت و نارسای 
ل بههه رفاهه
ی نیل ل
یهاای موجودد ب ار ی ی
اقتصادی ،سالمتی اجتماعی و درنهایت عدالت منجر شود (Ghadiri,2014;24) .توسط کمیسیون جهانی محیطزیست
و توسعه ،توسعه پایدار بهعنوان" توسعه است که پاسخگوی نیازها در حال حاض دشاب ر    ب ود ننن ب نتخادنا رطخ ه   
توانایی نسلهای آینده برای رفع نیازهای خود "تعری .تسا هدش ف     ) (Hawley, 2014:15ام رادیاپ هعسوت هزور    
بهطور کلی ارتباط بین ابعاد زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی است (Murphy,2012;15).توسعهای میتواند موفق
باشد که نیازهای شهروندان را از همه جهات و مطابق با ارزشهای آنها در نظر گیرد(Safaipoor,2015;123) .

محله و توسعه محلهای پایدار
یدهند .اگر چه زندگی روزمره در مقیاس محله به طور محسوسی
محالت ساخت و بافت اصلی شهرها را تشکیل م 
قابل درک بوده و آن را تحت تأثیر قرار م 
یدهد به لحاظ تاریخی در  ، 1994کنف سنار

سا نال هههای در ش هب وگاکی    نام

ی مح دیاپ تال ا رر ررر» ب ،حالطصا نیا .دو
«اتحادیه مدیریت شهرها بخشهای جهانی» ،شامل بخشی به نام «برنامهریزی ی

   

توسط شهر سازان نوین آمریکا بدن گونه تفسیر شد":یک محیط انسانی مناسب رش  کی نورد ،یقرتو د اک یژولو     
حفاظت شده .در سال  ،4002اداره معاونت نخستوزیری بریتانیا ،شعار"ساخت محالت پایدار"را سرلوحه کار خ دو

یکند :برآوردن نیازها عونتم ی   
قرار داد .گزارشی که برای این سازمان تهیه شده است ،محله پایدار را چنین تعریف م 
تهاا و
زمان حال و آینده ساکنان ،فرزندانش و دیگر کاربران؛ مشارکت در ایجاد کیفیت باالتر زندگی و ایجاد فرصت ت
گزینههای متنوع و دستیابی به اهداف با کاراکتر کردن استفاده از منابع طبیعی ،ارتقا مح  یقرت ،یعیبط طی ا حت ا و د   
سازگاری اجتماعی و تقویت دارای 
یهای اقتصادی ( (Cown,2005:386در دهههای اخیر محّلّله و مح ححیط اجتماعععی و
ی بهت اسزاب ر زز زززی شهررری ف مهار
انسانی آن بهویژه در سطح روابط اجتماعی زمینه را برای برنامهههریزی ی
) (Mousavi,1998;18محله مفه و تباث مو

ک ککرده است ت
ت

اا ااایستاایی در مباح انشرهش ث سس سسسی جغرافی ییایی و ساایر عل هلمج زا مو   
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برنامهریزی شهری ،علوم اجتماعی و علوم سیاسی در قرن گذشته نداشته است .در زمان حاضر نیز این مفه راچد مو   
تغییرات اساسی شده است ،به گونهای که پیرامون مفهوم و ابعاد آن مباحث فراوانی وجود دارد .درواقع در هر یک از
حوزههای علمی از زاویه دی یید خا عت نآ ص ررری ییف ش  .تسا هد

(( ((( .)Williams,1985:30پترهاللل در تعری هعسوت ف   

یگوید :توسعه محلهای در واقع برنامهریزی برای توسعه شهر آن هم در سطح محدودتر و خردت زا ر
محلهای چنین م 
قبل است ( .)Krause, 1996:3-4مهمترین نکته در این پروسه شرکت دادن ساکنین محله در برنامهریزی اس یتح ت   
تهاای مناس یرهش ب   
یکند که مهمتر از شرکت مردم در زمینههای اقتصادی شهر ،نیاز به سیاست ت
فلوریدا استدالل م 
برای جذب شهروندان در زمینه بهبود شرایط زندگی م 
یباشد ( .( Morais, Ana Camanho , 2010:401ج ار یعماو
ینا مم میم ک تخاس ه ا متجا یاهر ا  ،یع ا و تمالس ،یداصتق
پایدار    م مم 

      

طزیس تت ت آنه اا در ه شاب هدینت م دددددد د
محی طط 

)(Swisher,2014;2

یش گ و دو وووی ییای ویژگ گگی فراین و د
مفهوم پایداری به مفاهیم ایستادگی و مقاومت ،برقراری و همیشگی بکار گفته م مم 
وضعیتی است که بتواند نامحدود نگاهداری شود .برای دستیابی به شهرهای پایدار قبل از هر چیز محالت پای اد ررر الزم
یش نو ددد.
ت ش یره  ،،ان اد مممهاای سا دنز هه شهررر محسو ببب م مم 
است ،زیرا محالت بهعنوان کوچکترین واحد تقس امی ت ت
) (Habibi,2014;53هدف نهایی توسعه پایدار محلهای ارتباط میان سرمایههای اجتماعی و کالبدی است .بدین معنی
که از فرایندهای اجتماعی بهمنظور بهبود هویت و ساختار کالبدی و ایجاد ظرفی رب ت ای    توسعههههاای آت هدافتسا ی   
م
یگردد .به عبارت دیگر برنامهریزی با مردم ،نه برای آنها ،عنصر کلیدی توسعه محلهای است).(Sasanpur,2013;8
ع طبیع ععی ،انساننی و
توسعه پایدار محلهای توانایی جوامع کوچک محلی (محالت) در بهرهبرداری و اس دافت هه از منابع ع
اکولوژیکی است .بهگونهای که همه اعضا یا اجتماعات محلهای در حال حاضر و آینده از سطوح مناسبی در بهداشت
و سالمت ،زندگی مطلوب ،امنیت ،یکپارچگی میان محیطزیست و فعالیت انسانی و اقتصادی پویا رادروخرب     ش دنو
ت .ایجااد
( .)Kline,1995;4تمرکززدایی و محله گرایی در واقع واگذاری امور محلهههای بههه مررردم هماان محلههه است ت
یهاای
واحدهای محلهای موجب ارتقاء و کارآمدی نظام مدیریت شهری و تسهیل در اداره امور شهری و صرفهجوووی 
وسیع اقتصادی در درازمدت خواهد شد ).)Shahmoradi.2014;58
مواد و روشها
این تحقیق ازنظر نوع ،جزو تحقیقات کاربردی و روش بررسی آن ،مبتنی بر روش توصیفی -تحلیلی است .بهههمنظوررر
عآوری دادهها از روشهای اسنادی و میدانی استفاده شده است ،و بر این اساس با استفاده از منابعی همچون طرح
جم 
بهسازی و نوسازی بافت فرسوده مهاباد ( ،) 86 31طرح بهسازی و توانمندسازی سکونتگاههای نابسا باهم رهش نام اد    
( ،) 87 31نتایج تفصیلی سرشماری نفوس و مسکن ( ،) 90 31و طرح تفصیلی شهر مهابا  د ( ( )9313و همچن نی

عیزوت   

یو
تمحیطی ی
پرسشنامه به جمعآوری اطالعات مورد نیاز شاخصهای فرهنگی -اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی و زیست ت
خدماتی پرداخته شده است .شایان ذکر است که جهت سنجش میزان درآمد خانوارها نسبت به پرسش عیزوت و یرگ   
ت که
پرسشنامه به روش نمونهگیری غیر احتمالی در محالت مورد مطالعه شهری مهاباد اقدام شده است .بدینص رو ت ت
با استفاده از فرمول کوکران تعداد  371پرسشنامه به تناسب تعداد خانوار در محالت م ت و میسقت هعلاطم درو و عیز     
ت رتبهههبندی ی
شدند .در این پژوهش با استفاده از مدل تاپسیس و وزن دهی آنتروپی شانون محالت ت
ی و س لدم اب سپ    

تحلیل پایداری محالت شهری بر111 ...

تحلیل خوشهای به سطحبندی محالت مورد مطالعه اقدام شده است .شایان ذکر است که سطوح پایداری مدنظر این
یباشند و سپس نقشههای رتبهبندی و سطحبندددی بهههوس سسیله
پژوهش شامل سه سطح پایدار و نیمه پایدار و ناپایدار م 
 Arc Gisترسیم شده است.
مدل تاپسیس
یکی از روشهای تصمیمگیری چند شاخصه ،روش تاپسیس است که جزء مدلهای جبرانی (مدلهایی کههه در مبادلههه
ح خواهددد بودد کههه
ی گزینهههای ارجح ح
ی (در مدلللهاای زیرگ ور هه سازشی ی
بین شاخصها مهم است) از زیرگروه سازشی ی
نزدیکترین گزینه به راهحل آینده باشد) است که ساختار کلی مدل به شرح زیر است ).(Asgharpour,1999; 213
 -1تشکیل ماتریس تصمیمگیری :این ماتریس از  nشاخص و  mمکان تشکیل شده است.
ت گرفتههه اس ک ت هه ههه سا اتخ ررر مدللل
ی ص رو ت ت
 -2وزن دهی به شاخصها :وزن دهی به شاخصها از طریق مدل آنتروپی ی
آنتروپی به شرح زیر است.
رابطه ()1
یگردد
در مرحله بعدی مقدار آنتروپی هر یک از شاخصها محاسبه م 
رابطه ()2
مقدار آنتروپی هر یک از شاخصها مقداری بین صفر و یک است .بعد از
یگردد:
محاسبه آنتروپی هر شاخص ،درجه انحراف هر شاخص از طریق رابطه زیر محاسبه م 

رابطه ()3
یگردد.
محاسبه وزن هر شاخص از طریق رابطه ( )4محاسبه م 
رابطه ()4
یباشد.
 wوزن شاخص و  dدرجه انحراف م 
 -3تشکیل ماتریس بی استاندارد شده :در این مرحله ماتریس تصمیمگیری موجود را به یک ماتریس «بی مقیاس شده»
با استفاده از فرمول زیر تبدیل میشود.
رابطه ()5
 -4ماتریس بی مقیاس شده موزون :این ماتریس از طریق ضرب ماتریس بی مقیاس شده در ماتریس وزن هر شاخص،
یگردد.
حاصل م 

گترین مق اد ررر هررر شاخ صصص بهههعن او ننن ای ییده آل مثب  ت ( ( )A+و
 -5یافتن ایده آلهای مثبت و منفی :در این مرحله بزر 
یگردد.
کمترین مقدار هر شاخص بهعنوان ایده آل منفی ( )A-تعیین م 

رابطه ()6
رابطه ()7
بهای ایدهه
 -6محاسبه اندازه جدایی :این مرحله به کمک روابط ( )8و ( )9فاصله اقلیدسی هر یک از گزینهها از جوا 
یگردد:
آل مثبت و منفی مربوط به هر شاخص مسئله ،محاسبه م 
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رابطه ()8
رابطه ()9
 -7تعیین نزدیکی نسبی هرگزینه :بعد از یافتن فاصلههاای مثب یفنم و ت   
یگردد.
برای هر گزینه (ناحیه) ،فاصله نسبی گزینهها به صورت زیر تعیین م 
رابطه ( ) 10
 -8رتبهبندی هر یک از گزینهها (نواحی) بر اساس CLi

مدل تحلیل خوشهای
تحلیل خوشهای روشی آماری برای تعیین گروهها یا خوشههای همگن است .اصطالح تحلیل خوشهای را اولین باررر
 Tryonدر سال  93 19برای روشهای گروهبندی اشیایی کـه شـبیه بودنـد اسـتفاده کـرد .در واقع تحلی ییل خوشهههای
یک تحلیـل چند متغیره است که به دنبال سازماندهی اطالعا تم ت غغغیرهاس ات ،ت    آنهاا را بههه ص ترو

ی
گ ور هههای ی

متجـانس یـا خوشههای همگن درآورد که در آن اجزای هر خوشه به هم شبیهاند و اعضاای ه ةشوخ هب هشوخ ر    
دیگر شباهتی ندارنـد .بـه عبـارت دیگر ،تحلیل خوشهای نواحی شهری را که بیشترین همانندی را از نظر امتیازهاای
یگیرنددد ک ککه
یکند؛ بهگونهای که در این روش ،نواحی در گروههایی ق رار م مم 
عاملی دارند ،در یک خوشه دستهبندی م 
اخت فال

یشان کمتـرین و اخـت فال
درونگروه 

بین گروه هه 
یشاننن بیشترررین باشد ) .)Maleki,2009;67-68در روش

ی از ای یین روشهاا
یتواند به شیوههای مختل  ماجنا ف گگ گگگی ییرد .یکی ی
خوشهای ،همگنی مناطق ،شهرهای تحت مطالعه م 
مقایسة دوبه دوی آنها و تعیین شباهت و همگنی هر جفت از آنهاست .راه دیگر تعیین فاصله یا میزان تفا ره تو   
یهاا
تهاا و همگن نن 
یتواند برنامهریز را در دستیابی به ش هاب ت ت
جفت از موارد فوق است .تعیین فاصلهها و تفاوت نیز م 
یتوان در دو گروه طبقهبندی کرد:
رهنمون کند .الگوریتمهای عمومی استفاده شده در روش خوشهای را م 

 -1روش خوشهای سلسله مراتبی
 -2روش خوشهای غیر سلسله مراتبی .(Kalantari.2013;87).
یشودد .در روش خوشهههای سلسلههه مراتب ببی
در مطالعات جغرافیایی بیشتر از روش خوشهای سلسله مراتبی استفاده م 
یسازدد.
یشود و خوشهههای جدی یید م مم 
یشود ،سپس دو مکان با هم ترکیب م 
تراکم هر مکان با خوشهای خاص آغاز م 
ییابد .در بعض ضضی م  ،دراو ممک ککـان س وـ ممی بـا
بنـابراین ،در هر مرحله تعداد خوشهها به صورت یک به یک کاهش م 
یشود و خوشهای جدید به وجود م 
خوش ةـ دو مکـانی ادغـام م 
یآورد و بعضی موارد نیز ممکن اس ةـشوخ ود تـ
دو مکـانی بـا هـم ترکیـب شـوند و خوشهای جدید را به وجود آورند .بدین ترتی ییب ،بهههتدررریج تمام مکانننهاا با
یگردند و نهایت ًاًا یک خوشة بـزرگ را پدید م 
یکدیگر ادغام م 
یآورند ).(Hekmatnia,2006;236
شاخصهای تحقیق
در جدول ( )1متغیرها و شاخصهای مربوطه مش صخ

گردیدهاند.

تحلیل پایداری محالت شهری بر311 ...
صهای بکار گرفته شده در تحقیق
جدول ( :)1متغیرها و شاخ 
متغیرها

صها
شا خ 

اجتماعی -فرهنگی

تراکم مسکونی ،درصد باسوادی مردان ،درصد باسوادی زنان ،تراکم جمعیت ،تعداد مدارس ،تعداد مساجد ،بعد خانوار ،در صد باسوادی ،تعداد کتابخانه

اقتصادی

تعداد جمعیت  65 -51ساله ،تعداد جمعیت ده ساله به باال ،درصد شاغالن ،درصد بیکاران ،قیمت زمین ،بار تکفل ،میزان درآمد

کا ل ب دی

ت-
ی -انتظا یم  ،،تأسیسات ت
سرانه کاربریهای شهری شامل مسکونی ،تجاری ،کارگاهی ،مذهبی ،فرهنگی ،ورزشی ،فضای سبز ،جهانگردی -پ یاریذ ی رادا  ،ی ی
تجهیزات شهری ،بهداشتی -درمانی ،آموزش عمومی ،شبکه معابر و حمل و نقل و انبار

تم ح ی ط ی
زیس 

تعداد پارک ،تعداد مخازن زباله ،تعداد خانوارهای بدون سیستم دفع زباله ،مساحت کا و یتعنص یربر

وناخ ،یهاگراک ا هر ا ف ی ا هکبش دق گا ش ز هههههههه هههههههههری،

خانوارهای فاقد شبکه آب شرب شهری
خ د مات ی

شنشانی ،دفتر اسناد رسمی ،دفاتر بیمه ،پارکینگ عمومی ،سالن ورزشی ،آزمایشگاه و کلینیک
ایستگاه تاکسی ،آژانس ،آت 
()Source: authors

قلمرو پژوهش
شهرستان مهاباد یکی از شهرستانهای استان آذربایجان غربی است که در جنوب اس م .تسا هدش عقاو نات

رررر رررررک ککز آن

شهر مهاباد است و با ارومیه که مرکز استان است  121کیلومتر فاصله دارد ،شهرستان مهابا رد د منطقهههای کوهس ات ننی
واقع شده است اما شهر مهاباد برساحل رودخانه مهاباد در جلگهای کم عرض و کوچک استقرار یافته است که ش ششیب
آن از جنوب به شمال افزایش مییابد و ارتفاع آن از سطح دریا  1320متر است .شهر مهاباد در  45درجه و  34دقیقه
و  3ثانیه شرقی نصفالنهار گرینویچ و  36درجه و  46دقیقه و  3ثانی ییه ع مش ضر ا لل لللی واق و هدش ع تحاسم    

ک ککل

ی
شهرستان  5600کیلومتر مربع است این شهر به واسطه واقع شدن در جنوب غرب ببی دریاچ ورا ه ممی ییه و می ییان راههای ی
ی
ارتباطی شهرهای ارومیه ،میاندوآب ،بوکان ،نقده و سردشت از موقعیت خاصی برخوردار بوده و محل تالقی راههای ی
سه استان آذربایجان غرب ببی و آذربایجا رش ن قق قققی و کردس بوسحم نات

م مم 
یشودد ( poya naghshe shahr va bana

)Consulting Engineers, 2011;10

ی (س )هدوسرف و یتن    و حاش ششیهای (اس ناک
جامعه آماری این پژوهش شامل  5محله هدف از چهار نوع بافت ق مید ی ی
غیررسمی و روستایی تغییر شکل یافته) و بافت میانی و بافت جدید (برنامهریزی شده) مهاباد میباشد که جمعی و ت
مساحت آنها بر مبنای مطالعات طرح تفصیلی شهر مهاباد به شرح ذیل است:
ی (س هدوسرف و یتن )) ))))-2
محله  1ناحیه ( 3باغ سیسه) با جمعیت  54 15نفر و مساحت  01 . 41هکتا میدق تفاب( ر ییی ییی
محله  2ناحیه ( 6پشت تپ) با جمعیت  74 6 16نفر و مساحت  802/ 96هکتار (روستایی تغییر شکل یافتههه) -3محله
 1ناحیه (1کانی مام قنبران و اصحابه سفید) با جمعیت  16997نفر و مساحت  96 / 42هکتار (اس ریغ ناک ر )یمس
محله  2ناحیه ( 4تپه قاضی) با جمعیت

 7323نفررر و مسا تح

   -4

ی)  -5محله  4ناحیه 5
 67 / 10هکتا نایم تفاب( ر ییی ییی

(مکریان باال) با جمعیت  1443نفر و مساحت  53 / 44هکتار (بافت جدید (برنامهریزی شده)) میباش یاش .د ا رکذ ن    
است که انتخاب هر یک از این نمونهها در بافت خود بر اساس نمونهگیری تصادفی ساده صورت گرفته است
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نقشه شماره ( :)1نقشه موقعیت شهر مهاباد در استان و کشور ))Source:Consulting Engineers gozine,2014

نقشه شماره ( :)2نقشه نواحی شهری مهاباد بر اساس طرح تفصیلی ()Source: authors

تحلیل پایداری محالت شهری بر511 ...

یافتهها و نتایج
رتبهبندی محالت مورد مطالعه بر اساس شاخصهای توسعه پایدار
سهاای
بهمنظور رتبهبندی محالت در مدل تاپسیس شاخصها به وسیله آنتروپی شانون وزن دهی شده و سپس ماتری 
نرمالیزه بوسیله آن موزون شده و ایده آلهای مثبت و منفی تحلیل شده و سپس بر مبنای ضرایب نزدیکی محالت بر
اساس تکتک شاخصهای مورد مطالعه رتبهبندی و درنهایت بر اساس شاخصهای تلفیقی رتبهبندی نهایی ص ترو
گرفته است.
جدول شماره ( :)2اندازه فواصل ،ضریب نزدیکی به ایده آلها و رتبهبندی در شاخصهای کالبدی
رتبه تاپسیس

ضریب نزدیکی

3

0/ 9998 11 11 30

0/ 267079486

0/ 120621544

کانی مام قنبران

فاصله از بهترین گزینه

فاصله از بدترین گزینه

محله

2

0/ 416728106

0/ 1592493 32

0/ 16546503

باغ سیسه

1

0/ 6855 113 45

0/ 6933 3 2255

0/ 7317 6 1868

تپه قاضی

4

0/ 298229268

0/103 278693

0/ 5403 3 1184

موکریان

5

0/ 386 313 256

0/ 963 141 277

0/ 7646 1 0955

پشت تپ

Source: Research findings

لها و رتبهبندی در شاخص فرهنگی-اجتماعی
جدول شماره ( :)3اندازه فواصل ،ضریب نزدیکی به ایده آ 
رتبه تاپسیس
5

ضریب نزدیکی
0/ 766 3 3014

فاصله از بهترین گزینه

فاصله از بدترین گزینه

محله
کانی مام قنبران

0/ 2174 3 73 02

0/ 6212 6 894 0

0/ 131277707

0/ 141159494

باغ سیسه

3

0/73 399607

0/81 15795

0/ 105129044

تپه قاضی

1

0/ 60404032

0/ 13279606

0/ 674 1 258 02

موکریان

0/ 195224602

0/ 5743 0 0992

پشت تپ

0/ 59 31815

2

0/3 36941 3

4

Source: Research findings

لها و رتبهبندی در شاخص اقتصادی
جدول شماره ( :)4اندازه فواصل ،ضریب نزدیکی به ایده آ 
رتبه تاپسیس

ضریب نزدیکی

فاصله از بهترین گزینه

فاصله از بدترین گزینه

محله
کانی مام قنبران

4

0/91 58964 10

0/ 1475 0 0688

0/ 364 111 001

3

0/ 456981054

0/ 2497 3 75 30

0/ 31585712 0

2

0/ 675844474

0/ 022472356

0/ 04685349

تپه قاضی

1

0/ 4778 390 89

0/ 00832666

0/ 9036 1 0680

موکریان

5

0/ 57178 0 147

0/ 058894895

0/ 0154159 10

پشت تپ

باغ سیسه

Source: Research findings

لها و رتبهبندی در شاخص خدماتی
جدول شماره ( :)5اندازه فواصل ،ضریب نزدیکی به ایده آ 
رتبه تاپسیس

ضریب نزدیکی

فاصله از بهترین گزینه

5

0/ 124194977

0/ 48554 3 96 3

فاصله از بدترین گزینه
0/ 4861 0 0562

محله
کانی مام قنبران

2

0/ 828223958

0/33 55 0 0820

0/3 924 3 95 3

باغ سیسه

1

0/ 984781215

0/10 67 3 62 00

0/ 403566102 0

تپه قاضی

3

0/ 39 3 753 323

0/26 08926 63

0/ 172777496

موکریان

4

0/ 171776042

0/3 924 3 95 3

0/33 55 0 0820

پشت تپ

Source: Research findings

لها و رتبهبندی در شاخص زیستمحیطی
جدول شماره ( :)6اندازه فواصل ،ضریب نزدیکی به ایده آ 
رتبه تاپسیس

ضریب نزدیکی

فاصله از بهترین گزینه

فاصله از بدترین گزینه

5

0/ 171276227

0/ 384922147

0/ 079553664

محله
کانی مام قنبران

2

0/ 886477098

0/ 54559142 0

0/ 42604117

باغ سیسه

1

0/ 852 646219

0/ 6951 6 0400

0/ 0856 1 86 14

تپه قاضی

3

0/ 2889 1 8749

0/ 58071592 0

0/ 15 6 177 6 40

موکریان

4

0/ 24 1 785 104

0/ 3157296

0/ 212056673

پشت تپ

Source: Research findings
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صهای تلفیقی از طریق آنتروپی شانون خالص
جدول شماره ( :)7وزن شاخ 
وزن آنتروپی

وزن آنتروپی

شا خ ص

وزن آنتروپی

شا خ ص

شا خ ص

0/ 032670057

آموزشی عمومی

0/ 006987448

مسکونی

0/ 061757954

اداری انتطامی

0/ 77 4 07852

تجاری و خدماتی

0/ 066752956

ورزشی

0/ 06342014

درمانی

0/ 0018186521

مذهبی

فرهنگی و هنری

0/ 054688399

پارک و فضای سبز

0/1000000

0/ 5607 4 0329

حمل و نقل و انبارداری

0/ 065197242

تجهیزات شهری

0/ 56 1325170

تاسیسات شهری

0/ 9433 2 0108

معابر

0/ 4725 0 1107

تفریحی و توریستی

0/70000

جمعیت فعال

0/ 271 00 000

نرخ اشتغال

0/ 515 0 000

جمعیت ده سال به باال

0/ 636 0 000

بارتکفل

0/ 000450336

قیمت زمین

0/ 5951 1 0055

آژانس تاکسی

0/ 4266 3 0167

ایستگاه تاکسی

0/ 42946 3 00

دفاتر بیمه

0/1000000
0/1000000

0/ 97 09210 00

نرخ بیکاری

0/ 00030178

میزان درآمد

0 /1 0 0 0 0 0 0

ایستگاه آتش نشانی

دفتر اسناد رسمی

0/ 8115 2 0630

پارکینگ عمومی

0/ 75 7 03513

مرکز ورزشی

آزمایشگاه وکلینیک

0/ 82 40014 00

تعداد پارک

0/ 057293939

خانوار بدون سیستم زباله

0/ 003880842

تعداد مخازن زباله

0/ 016254071

مساحت صنعتی کارگاهی

0/ 469 73 0405

خانوار فاقد آب شهری

0/ 054758722

خانوار فاقد گاز

0/ 00471933

تراکم مسکونی
تراکم جمعیت

0/ 382 0 000

باسوادی زنان

0/ 289 0 000

باسوادی مردان

0/70 22 1 86 00

0/1000000

تعداد کتابخانه

0/ 8839 4 0059

تعداد مدارس

0/ 994 1 000

بعد خانوار

م سا ج د

0/ 158 202 000

درصد باسوادی

0/ 158 202 000

م سا ج د

0/ 158 202 000

Source: Research findings

لها و رتبهبندی در شاخص تلفیقی
جدول شماره ( :)8اندازه فواصل ،ضریب نزدیکی به ایده آ 
رتبه تاپسیس

ضریب نزدیکی

فاصله از بهترین گزینه

فاصله از بدترین گزینه
0/ 4861 0 0562

محله
کانی مام قنبران

4

0/ 294244675

0/ 082850369

2

0/ 477479159

0/ 279995 341

0/3 924 3 95 3

باغ سیسه

1

0/ 558985 3 50

0/1 5445202 1

0/20 61 6 35 04

تپه قاضی

3

0/ 795 01 3617

0/ 588 616 109

0/ 172777496

موکریان

5

0/ 9793 6 2722

0/ 62 1 75245 0

0/33 55 0 0820

پشت تپ

Source: Research findings

بر مبنای تحلیل نمرات تاپسیس و رتبه محالت حاکی از برتری رتبهای تپه قاضی محله واقع در بافت میانی بهههعن او ننن
رتبه اول و محله بافت فرسوده باغ سیسه در رتبه دوم قرار دارد محله نوساز مکریان برخ فال

تصورات رایج در رتبه

سوم قرار دارد و محالت اسکان غیررسمی کانی مام قنبران و پشت تپ همانگونه که قابلانتظار بود در رتبههای آخر
قرار دارند و اینگونه میتوان عنوان کرد که محالت قدیمی و میانی که نزدیکتر ب یتامدخ نوناک و رهش زکرم ه      
هستند از لحاظ رتبه برخورداری در رتبه بهتری از محالتی قرار دارند که در دهههای اخیر توسعه یافتهاند.

تحلیل پایداری محالت شهری بر711 ...

صهای تلفیقی ()Source: authors
نقشه شماره ( :)3رتبهبندی تاپسیس محالت براساس شاخ 

حبندی محالت بر اساس شاخص فرهنگی -اجتماعی
سط 
در شاخص فرهنگی -اجتماعی بیشترین سطح مربوط به سطح ناپایدار است .در سطحبندی فرهنگی -اجتماعی محله
مکریان (برنامهریزی شده) در سطح پایدار قرار دارد و این مسئله به دلیل قرارگی زگ ییادج( یگنهرف رشق یر ی ین      
اجتماعی بر اساس قشربندی) بهویژه معلمان آموزشوپرورش است چرا که این محله توسط تعاونی مسکن فرهنگیان
ًال ،قابل توجیه است .محله بافت فرسوده باغ سیسه در سطح نیم دیاپ ه ا هتفرگ یاج ر     
مهاباد به اعضا واگذار شده قب ًال
است .همچنین قرارگیری محالت کانی مام قنبران و پشت تپ که جزو محالت اس ریغ ناک ر رهش یمس     ب دو ه هانددد و
جمعیت زیاد و شاخصهای اجتماعی و فرهنگی پایینتر از خصوصیات مناطق اسکان غیررسمی م 
یباشد .ولی منطقه
لقبولللتررری
تپه قاضی هرچند جزو محالت ناپایدار محاسبه گردیده اما نسبت به دو محله مذکور وضعیت نس تب ًاًاًاًا قابل ل
دارد.
جدول ( :)9سطحبندی محالت شهری مهاباد بر اساس شاخص فرهنگی -اجتماعی
سطح پایداری
محالت
نمره تاپسیس

پایدار
مکریان
0/ 60404032

نیمه پایدار
باغ سیسه
0/ 59 31815

ناپایدار
تپه قاضی
0/73 399607

Source: Research findings

کانی مام قنبران
0/ 766 3 3014

پشت تپ
0/ 766 3 3014
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حبندی محالت بر اساس شاخص اقتصادی
سط 
یت او ننن
در سطحبندی محالت بر مبنای شاخص اقتصادی محالت تپه قاضی و مکریان در سطح پایدار قرار دارند و م مم 
دلیل این امر را بیشتر به علت بار روانی حاکم در شهر توجیه کرد که معمو ًالًال رفا  ا قا تیعضو اب د تصا ید       مرفهههتررر
معموًالًال تمایل بیشتری به سکونت در نواحی نوساز و برنامهریزی شده و میانی دارند و معموًالًال اقشا و ریگب قوقح ر
بازاریان شهر در این نواحی سکونت دارند.
باغ سیسه که در بافت فرسوده شهر واقع شده است در سطح نیمه پایدار ق و دراد رار شاخ صصصهاای قیم و نیمز ت
وضعیت درآمد در این نواحی از سطح پایینتری برخوردار م 
یباشد .محالت کانی مام قنبران و پش حطس رد پت ت    
ناپایداری قرار دارند که به دلیل شکلگیری این محالت در محدوده اسکان غیررسمی دارای شاخ صصصهاای اقتصا ید
ازجمله قیمت پایین زمین ،درآمد پایینتر و شاخصهای منفی بار تکفل و تراکم جمعیتی مسکونی در مقایسه با سایر
محالت مورد مطالعه میباشند.
حبندی محالت مورد مطالعه شهر مهاباد بر اساس شاخص اقتصادی
جدول (  :) 10سط 
سطح پایداری

پایدار

محالت

مکریان

نمره تاپسیس

تپه قاضی
0/ 675844474

0/ 4778 390 89

نیمه پایدار

ناپایدار

باغ سیسه

کانی مام قنبران

0/ 456981054

پشت تپ

0/91 58964 10

0/ 57178 0 147

Source: Research findings

حبندی محالت بر اساس شاخص کالبدی
سط 
در تحلیل شاخصهای کالبدی محله باغ سیسه و تپه قاضی نظر به اینکه تقریب ًاًا جزو محالت مرکزی ش و هدوب ره رد   
حاشیه بازار شکل گرفتهاند و از قدمت باالتری برخوردار هستند از لحاظ اکثر کاربریها در سطح باالتری قرار دارند
و در سطح محالت پایدار هستند و جز در مواردی محدود در اکثر شاخصها از اولویت برخوردار بودهاند و در مقام
مقایسه با سایر محالت یا مانند مکریان نوساز بوده و هنوز بسیاری از کاربریها در آن لحاظ نشده است از وض تیع
مطلوبتری برخوردار بودهاند و یا در مقام مقایسه با محالت کانی مام قنبران و پشت تپ که ج ناکسا تالحم وز    
کهای غیرقانونی آنها بحث کاربری لحاظ نشده است باز به مراتب باالتر هستند.
غیررسمی هستند و در تفکی 
ًال روستا بوده و به بافت اص لصتم رهش یل    
همچنین محله پشت تپ بهعنوان پرجمعیتترین محله سطح شهر که قب ًال
گشته است در اکثر کاربریها از سطح پایینتری برخوردار است و محله اسکان غیررسمی کانی مام قنبران و مکریان
در سطوح نیمه پایدار هستند که در این بین محله کانی مام قنبران در س ک تیعضو مغریلع رادیاپ همین حط ااااا اااااالب ید
نامناسب و محسوس بیشتر به دلیل وجود تأسیسات شهری و منبع توزی بآ ع

و شکل ل
لگی ییری در حاش مود هتسه هی   

بازار شهر یعنی میدان استقالل ازلحاظ شاخصهای کالبدی توانسته از محله پشت تپ فاص و هتفرگ هل
بهتری قرار بگیرد.
جدول ( :)11محالت مورد مطالعه شهر مهاباد بر اساس شاخص کالبدی
سطح پایداری

پایدار

محالت

باغ سیسه

نمره تاپسیس

0/ 416728106

نیمه پایدار
تپه قاضی
0/ 6855 113 45

مکریان
0/ 298229268

Source: Research findings

ناپایدار
کانی مام قنبران
0/ 9998 1 111 3

پشت تپ
0/ 386 313 256

تیعضو رد    

تحلیل پایداری محالت شهری بر911 ...

تمحیطی
حبندی محالت بر اساس شاخص زیس 
سط 
یباشد و محالت باغ سیسه و تپه
از لحاظ شاخصهای زیستمحیطی محالت بیشترین سطح مربوط به سطح پایدار م 
قاضی و مکریان در سطح پایدار با اخت فال

نسبت به دو محله نیمه پایدار پشت تپ و ناپایدار کا هک ناربنق مام ین
بیشتر ب رد توافت لیلد ه

هردو جزو محالت اسکان غیررسمی هستند قرار گرفتهاند و این اخت فال

   

بر وخ ردا  یر از

  

یباشد بدینصورت که مح دیاپ تال ا مدع لقادح ر     
شاخصهای لوله کشی آب و گاز و سیستم جمعآوری زباله م 
برخورداری از این شاخصها را دارن کسا تالحم رد یلو د ا دشر هب ور تلع هب یمسرریغ ن ب تعرس ندو      

     

ساختوسازهای غیرمجاز و خارج از محدوده خدماتی شهر و نبود امکانا گن رارق و یرهش تامدخ و ت ر رد نتف

  

شبکههای توسعه خطوط گازرسانی و آبرسانی و سا ب یاراد هلابز عفد یهدنام ی مورحم راوناخ دادعت نیرتش زا        
خدمات شهری هستند که در این میان وضعیت محله پشت تپ ب تلع ه   

لگی ییری در نشست ت
شکل ل
ت گااه توپ یفارگو

هموارتر وضعیت مناسبتتری دارد و نیمه پایدار م 
یباشد ولی در محله کانی مام قنبران به علت قرارگی هنماد رب یر    
پرشیب کوه حتی تعدادی از واحدهای مسکونی و کوچه ماشینرو نبوده و مصالح هم جهت ساخت به شیوههای غیر
یهاای
متعارف حمل شده است و در بعضی نقاط امکان توسعه شبکه خدماترسانی حت اب زین هدنیآ رد ی     دش او ررر 
زیادی همراه خواهد بود.
تمحیطی
جدول (  :) 12محالت مورد مطالعه شهر مهاباد بر اساس شاخص زیس 
سطح پایداری
محالت
نمره تاپسیس

پایدار
باغ سیسه
0/ 886477098

نیمه پایدار
تپه قاضی
0/ 852 646219

پشت تپ

مکریان
0/ 2889 1 8749

ناپایدار
کانی مام قنبران
0/ 171276227

0/ 24 1 785 104

Source: Research findings

حبندی محالت بر اساس شاخص خدماتی
سط 
از لحاظ شاخص خدماتی محالت تپه قاضی و باغ سیسه به علت برخورداری از اک رث شاخ صصصهاا در س دیاپ حط ار   
هستند و در سطح دوم یعنی نیمه پایدار محله مکریان قرار دارد ولی مناطق اسکان غیررسمی کانی مام قنبران و پشت
شنشاننی و
تپ به علت محروم بودن از شاخصهای آزمایشگاه و کلینیک و سالن ورزشی و کتابخانه و ایس هاگت آتش ش
صفر بودن این شاخصها در سطح نازل و ناپایدار جای گرفتهاند.
جدول (  :) 13محالت مورد مطالعه شهر مهاباد بر اساس شاخص خدماتی
سطح پایداری

پایدار

محالت

باغ سیسه

نمره تاپسیس

0/ 828223958

تپه قاضی
0/ 984781215

نیمه پایدار

ناپایدار

مکریان

کانی مام قنبران

0/ 39 3 753 323

0/ 124194977

پشت تپ
0/ 171776042

Source: Research findings

حبندی نواحی بر اساس شاخص تلفیقی (نهایی)
سط 
در نهایت بر اساس نتایج حاصل از تحلیل خوشهای تپه قاضی محله واقع در بافت میانی و محله باف غاب هدوسرف ت    
سیسه در سطح پایدار قرار گرفتهاند محله نوساز مکریان برخ فال

تصورات رایج در سطح نیم دیاپ ه ا هتفرگ یاج ر     

است و محالت نابسامان کانی مام قنبران و پشت تپ همانگونه که قابل انتظار بود در سطح نازل ناپایدار و نتایج به
یکند که محلههای پایدار قدیمی و میانی از وض تیع
روشنی این موضوع را نمایان م 
دارند که در دهههای اخیر توسعه یافتهاند.

بت تتری از محالت رق ی ار   
مناسب ب
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حبندی نواحی شهری مهاباد بر اساس شاخص تلفیقی
جدول (  :) 14سط 
سطح پایداری
محالت

پایدار
تپه قاضی

نمره تاپسیس

0/ 558985 3 50

نیمه پایدار
باغ سیسه
0/ 477479159

مکریان
0/ 795 01 3617

ناپایدار
کانی مام قنبران
0/ 294244675

پشت تپ
0/ 9793 6 2722

Source: Research findings

نمودار ( :)1دندوگرام تحلیل خوشهای سلسله مراتبی براساس شاخص تلفیقی ()Source: Research findings

حبندی محالت مورد مطالعه بر اساس شاخص تلفیقی ()Source: authors
نقشه ( )4سط 

تحلیل پایداری محالت شهری بر121 ...

نتیجهگیری
با توجه به بررسی محالت واقع در بافتهای مختلف بر اساس شاخصهای م علاطم درو هه ههه و تحلی ییلهاای آما و یر
نتایج ناشی از نتایج نمرات تاپسیس و سطحبندی در مدل تحلیل خوشهای حاکی از نتایج ذیل میباشددد :محل عقاو ه   
در بافت میانی تپه قاضی از لحاظ مجموع رتبههای کسب شده در رتبه نخست قرار گرفته و به دلی رشق تنوکس ل    
یهای شهری و همچنین دسترسی به مراکز خدماتی
مرفه جامعه در آن و نزدیکی به مرکز شهر و دارا بودن اکثر کاربر 
و تأسیساتی ازلحاظ اکثر شاخصها (غیر از اجتماعی -فرهنگی) در سطح پایدار قرار دارد .و محله باف و هدوسرف ت
قدیمی باغ سیسه نیز در رتبه دوم قرار دارد و از به دلیل اینکه جزو اولین محالت شهر بوده و در مرکز شهر نیز ق رار
دارد از لحاظ شاخصهای کالبدی ،خدماتی ،زیستمحیطی و تلفیق در سطح پایدار قرار دارد .و محله نوساز مکریان
بر خ فال

تصورات در رتبه نهایی محالت در رتبه سوم جای گرفته و ازلحاظ شاخصهای زیستمحیطی و خ یتامد

و تلفیقی در سطح نیمه پایدار جای گرفته و فقط به دلیل بار روانی و رغبت سکونت اف دار مرفهههتررر ب رد تنوکس ه   
یهاا و
نواحی نوساز ازلحاظ شاخصهای اقتصادی و اجتماعی پایدار بوده و در کل به دلی ب هجوت مدع ل ه     کا بر ررر 
خدمات شهری و تأسیسات الزم در توسعه نواحی جدید در سطح نیم دیاپ ه ا راد رارق ر د  .... ...در نهای ناکسا هلحم ت    
غیررسمی پشت تپ در رتبه چهارم و محله دیگر اسکان غیررسمی کانی مام قنبران در رتبه آخر قرار گرفتهاند که به
دلیل جمعیت زیادتر و فقیرتر و قیمت پایین زمین و نبود خدمات و تأسیسات ش ب هجوت مدع و یره ه رد طباوض   

  

کهای غیرمجاز و محروم بودن از اکثر شاخصهای مورد مطالعه در سطح نازل ناپایدار قرار گرفتهاند.
تفکی 
نتایج به روشنی این موضوع را نمایان م 
یکند که محالت قدیمی و میانی که نزدیکتر به مرکز شهر و کانون خ یتامد
هستند ازلحاظ رتبه برخورداری و سطح پایداری از وضعیت مناسبتری از محالتی قرار دارند که در دهههاای اخیر
چه در قالب نوساز و چه محالت اسکان غیررسمی توسعه یافتهاند و این موضوع بیش از بیش توجه به توسعه پایدار
یبایستتی از وض تیع
محلهای را روشن میسازد چرا که این محالت تازه توسعهیافته در حالی که م مم 

مطلو بببتررری

یتوان ای 
برخوردار بوده باشند در سطوح و رتبه نازلی قرار گرفتهاند .م 
نگونه نتیجه گرفت که در ش دوبمک داباهم ره    
ت بههه دور از مراکززز
تهای توس الحم هعسوت ،رهش هع تتتت تتتت
عرضه زمین مناسب به تبعیت از توپوگرافی شهر و محدودی 
شهری ،و به حومهها رانده شده است و محالت جدیدی شکل گرفته که به لحاظ رعایت اصول و قواعد باا اهددداف
توسعهی پایدار شهری در تضاد قرار گرفتهاند .لذا ادعای پایداری بیشتر محلههای واقع در بافتهای جدید شهری در
یالخصوص بافتهای قدیمی شهری میتواند مورد پ یذ رررش
مقایسه با محلههای واقع در دیگر بافتهای شهری و عل 
ی از
ی ش ره ی ی
ی ن یو ننن زن گد ی ی
واقع نگردد ،و در صورت بهسازی و نوسازی آنها و انطبااق هررر چههه بیشتررر باا نیازهای ی
یشود جلوگیری نمود .این امر نیازمنددد توجههه جدی ی
ی
توسعههای جدید که موجب پراکنده رویی و هدر رفت منابع م 
ت کههه
تهاایی است ت
مسئوالن و مدیران شهری در جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت و همچنی ننن تهدیدددات و فرصت ت
ی و توسعهههی پایدددار
ل بههه آرماان توسعهههی پایدددار ش ره ی ی
هرکدام از محلههای واقع در بافتهای سکونتی جهت نیل ل
محلهای ،با آن مواجهاند.
ت کا و یف
نتایج علمی پژوهش بیانگر این موضوع است که در برنامهریزیهای جدید برای شهرها به دلیل عدم نظارت ت
یهاای توس یرهش هع   
نبود مدیریت یکپارچه شهری ،توسعه شهری را با خطر مواجه شده چرا که در این برنامهریزی ی
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منفعت جایگزین مصلحت شده و همین امر باعث شده که در توسعه و شکلگیری محالت جدید شهری که معمو ًالًال ًالًال
در حاشیه شهر شکل میگیرند تأمین نیازهای زندگی شهروندان آنچنانکه شایسته است در نظر گرفته نشده ک نیا ه
یطلبد.
یهای توسعه شهر م 
امر نیز توجه جدی لزوم تحقق اهداف توسعه پایدار را در برنامهریز 
پیشنهادها و راهکارها
ت جامع ع
ع
بر مبنای یافتهها ،انجام برنامهریزی برای کاهش ناپایداری و خروج از توسعهنیافتگی محالت مستلزم اق اماد ت ت
ی توسعههه
ت و برنامهههریزی ی
شهای مرتبط با توسعههه در چا وچر ببب م یرید ت ت
و یکپارچه یا حداقل هماهنگ در تمامی بخ 
ی م علاطم درو هه ههه
محلهای است .ازاینرو برنامهریزی در سطح محلهای و توانمندسازی ساکنان محالت ازنظر معیارهای ی
یگردد:
تها و پیشنهادها زیر ارائه م 
یکه در توسعه محالت اثرگذار باشد ،ضروری بوده و سیاس 
بهنحو 

تهای متناسب با جمعیت در ابعاد اجتماعی-فرهنگی ازجمله تقوی هاضف ت ای   
بعد اجتماعی – فرهنگی :اتخاذ سیاس 
یهای جدید یا استقرار صحیح کاربریهای فرهنگی جهت ت
ت
باز بهعنوان بستر مناسب برای تعامالت اجتماعی ،مکانیاب 
ت مراکززز اجتماعی ی
ی
افزایش دسترسی به این خدمات ،تقویت حسن تعلق مردم به مکان ،ایجاد نهادهای مدنی و تقویت ت
درون محلهای
بعد اقتصادی :اتخاذ سیاستهایی بهمنظور تصمیماتی در جهت رونق بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی ازجمله انجام
تمهیداتی در جهت رفع بیکاری ،کنترل قیمت زمین ،ایجاد زمینه برای تمایل استقرار واحدهای اقتصادی در محلههای
مورد مطالعه ،تشکیل صندوق تعاون در سطح محالت در جهت تأمین منابع مالی برای توانمندسازی مح کسا تال ان   
غیررسمی.
بعد کالبدی :اتخاذ سیاستهایی بهمنظور تدوین ضوابط هدایتگر جهت کنترل ساختوسازهای جدید ازجمله ح فذ
فعالیتهای ناسازگار با عملکرد مسکونی در محالت ،شناسایی فضاهای رهاشده و باززز و غیرمفی یید درون محلهههای و
تبدیل آنها به کاربریهای موردنیاز بهتناسب وضعیت کالبدی محله ،تدوین ضوابط و مقررات ویژه جهت بهرهگیری
تهای جدید و اسکان غیررسمی و توسعه محالت
بهخصوص در باف 
یها ازجمله پیشبین ننی
یهای خدماتی و بهبود وضعیت دسترس 
بعد خدماتی :اتخاذ سیاستهایی بهمنظور تقویت کاربر 
خدمات و جاذبههای الزم برای مشارکت گروهای مختلف در خدمات محلهای ،افزایش تع و یسکات داد

سهاا،
آژانس س

ی بههه ای ننن
پارکینگ و کلینیکهای درمانی ،مکانیابی مناسب برای کاربریهای رفاه عمومی در جهت افزایش دسترسی ی
خدمات
ت از جمل لاقتنا ه   
طزیست ت
بعد زیستمحیطی :اتخاذ سیاستهایی بهمنظور بهبود شرایط کمی و کیفی درزمینههه محیط ط
یهای صنعتی مزاحم به نقاط غیرمسکونی ،برنامهریزی برای حل معضل سیستم دفع ع
کاربر 
ع زبال  ه ووو شببکه فاضالب،
توسعه شبکههای تأسیسات شهری در محالت جدید و اسکان غیررسمی
پیشنهادها پژوهشی
در این پژوهش با توجه به اس زا هدافت مدلللهاای تحلیل و یرامآ و ی

و قیفلت

عبندددی از دادههاای حاص زا ل
جمع ع

شاخصهای مورد مطالعه و همچنین تفکیک انواع گونههای محالت ازلحاظ باف نتسا لباق شور هب یرهش ت ا ید      

321 ...تحلیل پایداری محالت شهری بر

یتررر ش ند
 تیافته و ب هچره یار    غن نن
 جهت تحلیل رتبه و سطح پایداری محالت بر مبنای شاخصهای پایداری دس
:مطالعات شهری درزمینه پایداری محالت شهری پژوهش درزمینههایی به شرح زیر پیشنهاد میگردد
پژوهش درزمینه توسعه درونی شهری جهت نیل به عدالت فضایی با تأکید بر کاربریهای مختلط و مکانیابی آنها
    

حهاای سا حرط دننام یرهش یزاسهب و یهدنام
قپذذذیری طرح ح
پژوهش در ارتباط با آسیبشناس سسی درزمینههه تحقق ق
 توانمندسازی سکونتگاهی غیررسمی و بهسازی و نوسازی باف
.تهای فرسوده در شهرهای با اندازه متفاوت
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