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چکیده
با بروز ضایعات زیست محیطی و کاهش سطح عمومی زندگی مردم به ویژه در جوامع شهری طی یکی دو دهه گذشته ،رهیافت
پایداری شهری به عنوان موضوع روز دهه آخر قرن  20از سوی سازمان ملل مطرح شد و به عنوان دستور کار قرن  21در سطوح بین-
المللی ،منطقهای و محلی تعیین گردید .هدف کلی تحقیق حاضر؛ ارزیابی شاخصهای پایداری شهری در شهر کرمان با استفاده از
تکنیکهای تصمیمگیری چند شاخصه میباشد .روش شناسی تحقیق توصیفی – تحلیلی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی  GISو
تکنیکهای تصمیمگیری چند شاخصه ( )ANP,Topsis,Sawمیباشد .براساس یافتههای به دست آمده از تکنیک  ،ANPمعیارهای
اقتصادی با  ،0/254زیربنایی با  ،0/251اجتماعی با  ،0/162زیستی با  0/125و معیار کالبدی با  0/35به ترتیب باالترین مقادیر را از نظر
سطوح پایداری به خود اختصاص دادهاند .بر همین اساس منطقه  2با  ،0/491منطقه  1با  ،0/302منطقه  4با  0/213و در نهایت منطقه 3
با  0/211اولویتهای اول تا چهارم را به خود اختصاص دادهاند .نتایج به دست آمده از تکنین  SAWنیز بیانگر این مهم میباشدکه از بین
معیارهای مؤثر در سطوح پایداری شهر کرمان ،معیار زیستی با  ، 0/26اجتماعی و کالبدی با  ،0/23اقتصادی با  0/18و زیربنایی با  0/07به
ترتیب بیشترین وزن را به خود اختصاص دادهاند و منطقه  2با  ،0/73منطقه  1با  ،0/63منطقه  3با  0/55و منطقه  4با  0/53به ترتیب
اولویت های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادهاند .در ادامه یافته های تحقیق ،نتایج به دست آمده از تکنیک  Topsisنشان میدهد که
منطقه  1با  ،0/783منطقه  4با  ،0/743منطقه  2با  0/591و منطقه  3با  0/170به ترتیب اولویتهای اول تا چهارم را به خود اختصاص
دادهاند.
واژههای کلیدی :شاخص های پایداری شهری ،توسعه پایدار شهری ،شهر پایدار ، ANP,Topsis,Saw ،کرمان.

 . 1نویسنده مسئول09178092409 ،aliabdollahi1313@gmail.com :
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بیان مسأله:
موضوع پایداری در سال های اخیر بخش وسیعی از ادبیات شهرسازی را بهه خهود اختصهاص داده اسهت .توسهعه پایهداری
شهری موضوعی جذاب برای برنامه ریزان شهری و منطقه ای محسوب می شود ،بنابراین شهری دارای توسعه پایدار اسهت کهه
دارای اقتصادی شهری پایدار ،جامعه شهری پایدار ،یعنی از همبستگی و یکپارچگی اجتماعی برخهوردار ،دارای سهرپناه شههری
پایدار  ،بدین مفهوم که برای مردم شهر خانه سازی شایسته در استطاعت همه وجود داشهته باشهد و از محهی زیسهت شههری
پایدار با حفظ اکوسیستمهای باثبات برخوردار باشد ( .)Saraffi, 2002نگرش پایداری بر این اندیشهه اسهت کهه فهن آوری نمهی
تواند هرگونه کاهش منابع طبیعی را جبران سازد و سرمایه ی طبیعی مکمل سرمایه ی انسهان سهاخت اسهت و در ایهن راسهتا
سازمان ملل از مبانی و دیدگاه مفهومی پایداری حمایت می کند و راه دست یابی به توسعه پایدار را وجهود بسهترهای فرهنگهی
مناسب می داند که با آموزش و آگاهی دادن به مردم می توان به آن دست یافت ) .(Kiyani, 2005ویژگی عصر ما شههر نشهین
شدن جمعیت ،افزایش جمعیت شهرها و به تبع آن توسعه شهرهای کوچک و بزرگ است .شههر نشهینی بهیش از  5000سهال
قدمت دارد .به سال  1900میالدی از هر  8نفر  1نفر در مناطق شهری زنهدگی مهی کهرده اسهت (  .)Gilbert and etl.1996در
سال  1950جمعیت شهری جهان  737میلیون نفر یا  29درصد کل جهان بود .تا سال  1995این میزان به  2603میلیون نفهر
یا  45درصد از کل جمعیت جهان افزایش یافته است .بنا بر برآوردهای نواحی شههری در سهال  ،2000نزدیهک بهه  50درصهد
جمعیت جهان را ماوا و مسکن داده اند .طی دوره  1990تا  ،2030جمعیت نواحی شهری تا حدود  3/3میلیارد نفر رشد خواهد
داشت ،که از این میزان  90درصد نقاط شهری کشورهای درحال توسعه خواهند بود (.)flood 1997.p.1635
از اینرو در متن جهانی شدن بعید است شهر پایدار موضوع مستقلی باشد و سبک زندگی همراه با برخورداری در بسهیاری
از شهرهای جهان توسعه یافته ،اغلب به هزینه کیفیت زندگی افراد بسیاری است که در جایی دیگر ،اغلب در کشورهای در حال
توسعه کار می کنند .بنابراین بایستی شهر نشینی پایدار را به عنوان یک فرایند تعریه کهرد ( .)Drakakis-Smith 1996.p.111
در جوامع شهری طی یکی دو دهه گذشته ،رهیافت پایداری شهری به عنوان موضوع روز دهه آخهر قهرن  20از سهوی سهازمان
ملل مطرح شد و بهه عنهوان دسهتور کهار قهرن  21در سهطوح بهینالمللهی ،منطقهه ای و محلهی تعیهین گردیهد ( Roseland
 .)1997.p.1990به عبارت دیگر اصل پایداری در طرح ها و برنامه های توسعه به عنوان هدفی کلی مورد تأکیهد قهرار مهیگیهرد،
هدفی که نهایت ندارد و مستمر است .با توسعه شهرها و مطرح شدن اصل پایداری ،توجه به اصل پایداری هرچهه بیشهتر مهورد
سؤال قرار میگیرد .مسایل و مشکالت موجود به ویهژه در شههرها نشهانگر عهدم تحقهق مشخصههههای پایهداری در آنهاسهت.
جغرافیای شهری در این وضعیت ابعاد و قلمروهای تازهای مییابهد و بها بررسهی مسهایل مههم شههرهای جههان سهوم ،عهدالت
اجتماعی ،کیفیت دسترسی مردم شهرها به نیازهای اساسی ،حوزه های اجتمهاعی و  ،(Shakoei, 1992: 9 ) ...ضهمن ارزیهابی و
تحلیل فضایی و اکولوژیکی از مشخصه های پایداری در مناطق و حوزه های شهری ،سعی دارد کمهک کنهد تها محهی زیسهت
شهری مناسبی برای ساکنان شهرها فراهم شود .به علت تمرکز پیوسته رشد جمعیت و فعالیتهای اقتصادی در مراکز شههری،
به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته ،پایداری توسعه شهری بیشتر مورد توجه قرار گرفتهه اسهت .ولهی علهی رغهم مرکزیهت
شهرها در فرایند توسعه ،مباحثات پیرامون شهر و پایداری تا حدود زیادی به صورت دو موضوع جهدا از ههم شهکل گرفتهه انهد
( .)Drakakis-Smith 1996.p.111طرح رویکرد پایداری شهری و مطرح شهدن اههداف آن ،در برنامهه ریهزی و توسهعه شههری،
تضادهایی به وجود آورده است .به عقیده کمپبل1برنامه ریزان ،تصمیماتی دشورا پیرامون وظای خهود در خصهوص حفاظهت از
شهر سبز 2،ترویج شههر رشهد3از نظهر اقتصهادی و طرفهداری از عهدالت اجتمهاعی و شههر عهدالت 4،پهیش رو دارنهد ( Campbell
.)1996.p.296
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مسأله اساسی تحقیق در این است که ،شهر کرمان علی رغم دارا بودن پتانسیلهای جمعیتی و مالی ،امکان هدایت جریان-
های اقتصادی منطقه شرق کشور را کسب نموده و این مهم به ارتقاء و تحول ساختاری شهر کمک مینماید تا پویایی های الزم
جهت الزم جهت توسعه پایداری شهر کرمان را فراهم نماید .اما به طور عمده به علهت تمرکهز پیوسهته رو بهه رشهد جمعیهت و
فعالیتهای اقتصادی و خدماتی در مراکز شهری ،این امر اهمیت و توجه بیشتری را بهه خهود جلهب کهرده اسهت .کهالن شههر
کرمان ،در دهههای اخیر با مشکالت و مسائل عدیدهای همچون افزایش آلودگیهای زیست محیطی ،کهاهش تهوان اکولوژیهک،
مسائل اقتصادی و اجتماعی ،افزایش بار وارده بر محی زیست و از همه مهمتر ناتوانی مهدیریت شههری در تهأمین و اداره امهور
شهری مواجه شده است .این سؤال مطرح میشود که وضعیت پایداری شهر کرمهان در سهطوح مختله (اقتصهادی ،اجتمهاعی،
زیست محیطی ،کالبدی و  )...چگونه بوده؟ و آیا بین مناطق کرمان از نظر سطح پایداری تفاوت معنی داری وچود دارد یا خیر؟
مبانی نظری و پیشینه تحقیق:
با بروز انقالب صنعتی و دگرگونی های عمیق در ارکان سازمان اجتماعی -اقتصادی جوامع مسائل و مشکالت بی سابقه و نو
ظهوری در شهرها به وجود آمد که به طور عمده ناشی از پیشی گرفتن رشد صهنعت و تکنولهوژی بهر فرهنه برنامهه ریهزی و
شهرسازی متناسب با شرای جدید بوده است ( .)Maleki, 2012: 22امروزه بیش از نیمی از مردم جهان در شهرها زنهدگی مهی
کنند ،و از یک سو شهرها به عنوان کانون های توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فضایی به شمار مهی رونهد) .(Varol,et al,2010,1از
سوی دیگر مناسبترین مکان هایی هستند که مسائل و مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی در آنها پدیهد مهیآیهد
) .(Conelly,2007:259بنابراین مظاهر اصلی توسعه و دست آوردهای اعم از منفی و مثبت آن عمدتاً در شهرها اتفاق مهیافتهد،
بدان علت که طبق گزارش سازمان ملل در سال  1900تنها  %10از جمعیت جهان در شهرها زنهدگی مهیکردنهد امها در سهال
 2007جمعیت شهری جهان به  % 50رسید)  . (Oliver, 2008:2شهرها به عنوان عامل اصلی ایجاد کننده ناپایهداری در جههان
به شمار میروند و در واقع ،پایداری شهری و پایهداری جههانی ههردو مفههومی واحهد هسهتند ) Hossein zadeh Dalir et all,
. (2012: 22پایداری شهری مفهوم موازی دیگری است که در این زمینه توس برخی از مولفان و از جمله خانم مکالرن1مطهرح
می شود ( .)Maclaren,1996.pp.185به طور کلی مشخصات پایداری شهری شامل :برابری بین نسل ها 2،برابری درون نسهل هها3
( شامل :برابری اجتماعی ،برابری جغرافیایی4و برابری در حکومت) ،حفاظت از محی طبیعی (و زندگی در چهارچوب ظرفیهت و
تحمل آن) ،استفاده حداقل از منابع تجدید نشدنی ،بقای اقتصادی5و تنهوع ( .)Maclaren,1996.pp.185در نتیجهه ،مجموعههای
از شاخصهای طرح شده برای سنجش پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف کلی پایهداری در ههر جامعهه ،لزومهاً نبایهد بهرای
سنجش پیشرفت پایداری در جامعه ای دیگر باشد ( .)Terner, 1996: 180از اینرو شهر پایدار فق شهری تمیهز نیسهت ،بلکهه
همچنین شهری است که انسان میتواند در آن درآمدی عدالنه به دست آورد ،سرپناه مناسب تهیه کند ،احساس راحتی کنهد و
تالش و وقت خود را وق حفاظت از تصویر شهر نماید (  .)Mukomoo,1996,p.266بنابراین شهر پایدار شهری است کهه امکهان
زیستن متناسب و هماهن شهروندان را براساس حقوق متقابل و تعری شده جامعه مدنی فهراهم مهیکنهد ) Poorjafi et all,
 .(2012: 15تأکید به پایداری به عنوان اصل محوری برای توسعه های آینده حائز اهمیهت اسهت .در بحه پایهداری بیشهتر بهر
عوامل زیست محیطی و اقتصادی متمرکز شده و جنبه های حیاتی – اجتماعی آن مورد بی توجهی قرار گرفته است (کج کوب،
.)1390
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شاخص ها ابزاری برای شناخت دقیق تر شرای موجود در جامعه در یهک مقطهع زمهانی هسهتند و نیهز تصهویر رونهدها و
دگرگونی هایی را نشان می دهند که طی دوره های مشخص در این شرای رخ داده اند .با در نظهر گهرفتن معیارههای ایجهاد
شاخص مطلوب ضروری است که مشخص گردد چه تعداد شاخص مورد نیاز است ( .)Hancock,1993اگر تعداد بسیار زیادی از
شاخص ها انتخاب شود ،موجب درماندگی کاربران شده و از سوی دیگر اگر شاخص ها به اندازه کافی توسعه نیابند ،موجب می
شود تا کاربران نتوانند ارزیابی و تصویر کلی را ارائه دهند .تعداد کم شاخص ها به سه دلیل مهم است ( National Economic
 .)and Social Council, 2002, p 11از اینرو شاخصهای منهدر در فرآینهد تحقیهق ،برگرفتهه از آمارنامهه ههای اقتصهادی –
اجتماعی و کالبدی شهر کرمان ،سالنامه های آماری و استخرا سهم هر یک از شاخص ها با استفاده از نرمافزار  gisبه تفکیک
چهار منطقه شهر کرمان صورت گرفته است که در ادامه به بررسی مفصل آن ها پرداخته شده است.
کریم حسین زاده دلیر و همکاران ،)1388( ،طی مقالهای با عنوان تحلیل و ارزیابی کیفی سنجه های پایداری شههری در
شهر تبریز به مطالعه در این زمینه می پردازند .یافته های تحقیق نشهان مهی دههد کهه میهزان رضهایت منهدی شههروندان از
سرزندگی شهری در چهار بافت مختل شهر تبریز پایین است .رحمت اهلل فرهودی و دیگران ( ،)1390در مقالهه ای بها عنهوان
سنجش توسعه ی پایدار محله های شهری با استفاده از منطق فازی و سیستم اطالعات جغرافیهایی منطقهه ی  17شههرداری
تهران به تحقیق در این زمینه می پردازند  .نتیجه ی مطالعه نشان می دهد که وضعیت پایداری محله های شهری منطقهه ی
 17در سطوح متوس و پایین از آن قرار دارند .اذانی و همکاران ( ،)1392با هدف بررسی شاخص های توسعه پایدار محهالت
منطقه  13شهر اصفهان و نشان دادن سطوح توسعه محالت از نظر امکانات و دسترسی ها و بهره منهدی بهه مطالعهه د ر ایهن
زمینه می پردازند نتایج نشان می دهد که بیشتر محله های منطقه  13شهر اصفهان در سطوح پایداری متوس و ناپایدار قهرار
دارند .جوزا و براون ،)2005(1از دانشگاه مک گیل در اقدامی کاربردی با استفاده ا ز نظرا ت  40نفر از کارشناسهان بهه انتخهاب
شاخص های پایداری در سطح محله های شهر مونترال پرداخته و شاخص های خهود را در بهه تفکیهک موضهوعات (مقهوالت)
مربوط به سه بعد محیطی ،اجتماعی و اقتصادی ارائه نمودند که در هر یک از این ابعاد شاخص های کالبدی -فضایی مختلفهی
از جمله مسکن ،حمل ونقل و ارتباطات ،دسترسی به خهدمات ،اسهتفاده پایهدار از زمهین و  ...وجهود دارد .کریسهتینا آلپهوپی2
( ،)2011طی مقاله ای با عنوان ارزیابی سطح توسعه پایدار با استفاده از شاخص های پایداری بهه مطالعهه در ایهن زمینهه مهی
پردازند .نتایج نشان از برتری شهر بوداپست پایتخت رومانی در شاخص های پایداری در طول دوره زمانی فوق مهی دههد .اتهاوا3
 ،)2004(،در کانادا که یکی از پیشگامان برنامه ریزی شهر زیست پذیر در دنیا می باشند پس از مطالعه کالن و جامع در ایهن
شهر به این نتیجه رسیده اند که شهر زیست پذیر ،شهری است که مردم آن دسترسی به گزینه های مناسب و متفاوت حمل و
نقل و مسکن داشته و مقاصد موجود به راحتی قابل دسترسی هستند.
روش تحقیق:
روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی ،با استفاده از  GISو تکنیک های ( )ANP,Topsis,Sawمی باشد .جمعآوری آمهار و
اطالعات به دو صورت اسنادی  -کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) صورت گرفته است .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل شههر
کرمان بوده و حجم نمونه مشتمل بر تعداد  150پرسشنامه مرتب پایداری شهری در سطح مناطق شهر کرمان می باشد.

1

- Joza & Brown
- Cristina Alpopi
3
- Ottawa county urban smart growth
2
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جدول  -1شاخص های اصلی تحقیق
ردی

1

2

3

4

مولفه

اجتماعی

اقتصادی

زیربنایی

زیستی

کالبدی
5

شاخص
درصد جمعیت باسواد
درصد جمعیت با تحصیالت عالیه
میانگین تعداد سال های تحصیلی
میانگین مدت اقامت
درصد مهاجران وارد شده
درصد جمعیت شاغل در بخش تولیدی
درصد جمعیت شاغل در بخش کشاورزی
درصد جمعیت شاغل در بخش علمی -فنی و تخصصی
میانگین درآمد ماهیانه خانوار
معکوس میانگین هزینه ماهیانه خانوار
معکوس درصد خانوارهای مستأجر
درصد خانوارهای مالک ساختمان و زمین محل سکونت
درصد خانوارهای مالک ساختمان محل سکونت

گزینه ها

منطقه  1شهر کرمان

منطقه  2شهر کرمان

درصد خانوارهای برخوردار از تلفن
درصد خانوارهای برخوردار از کولر
درصد خانوارهای برخوردار از آب آشامیدنی
درصد خانوارهای برخوردار از حرارت مرکزی
معکوس درصد واحدهای مسکونی دو اتاقه
درصد واحدهای مسکونی با یک خانوار ساکن
معکوس درصد واحدهای مسکونی با دو خانوار ساکن و بیشتر
متوس مساحت قطعات مسکونی
متوس مساحت زیربنای واحدهای مسکونی
درصد واحد های مسکونی تک واحدی
درصد واحد های مسکونی آپارتمانی
درصد واحد های مسکونی با دوام
معکوس درصد واحد های مسکونی کم دوام
معکوس درصد مساکن بی دوام

منطقه  3شهر کرمان

منطقه  4شهر کرمان

منبع :نویسنده.1395 ،

محدوده مورد مطالعه:
کرمان مرکز شهرستان کرمان است که در  50درجه و  57دقیقه طول شرقی و  17درجه و  30دقیقه عرض شهمالی قهرار
گرفته است (وزیری .)107 :1364 ،شهرکرمان  1757متر از سطح دریا ارتفاع دارد و از شمال به بخهش چتهرود ،از جنهوب بهه
شهر جوپار ،ازشرق به بخش شهداد و از غرب به دهستان باغین محدود می شود .آب و هوای شهر کرمان خشک و نیمه معتدل
با مقدار متوس بارندگی در سال 140 ،میلیمتر است .حداقل  24و حداکثر  40درجه حرارت در سال میتهوان مشهاهده کهرد.
درصد میزان تحصیالت در مشترکان شهر کرمان برابر با  15/23درصهد سهطح ابتهدایی و  63/65درصهد درسهطح راهنمهایی و
متوسطه می باشند 65/97 .درصد مردم شهر کرمان مالک محل سکونت خود هسهتند و  99/54درصهد از واحهدهای مسهکونی
شهر دارای برق 99/52 ،درصد دارای آب لوله کشی شده 47/18 ،درصد دارای تلفن میباشند (.)Shahabi, 2002: 241
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شکل  -1موقعیت جغرافیایی شهر کرمان -منبع :نگارنده

نتایج و بحث:
کرمان از سمت شمال در دامنه ارتفاعات با شی ب تند و در ادامه گسترش آن به سمت شرق و غرب از شیب تند آن کاسته
می شود .مجموع این عوامل باع می گردند که شعاع دسترسی به نواحی مختل شهر دارای مشکالت زیادی گردد .در حالیکه
بعضی از این نواحی دارای شعاع دسترسی مطلوب و برخی از نواحی دیگر دارای شعاع دسترسی بسیار نامتوازن خصوصاً نهواحی
جنوبی استان می باشد .مناسب ترین شیب برای شهرسازی 5 ،تا  6درصد است ،اما در شیب های تا  9درصد نیز مجتمهع ههای
مسکونی و تجهیزات شهری نیز ساخته می شود و از نظر پایداری و ناپایداری زمین ،شیب های کمتهر از  5درصهد شهیب ههای
پایدار محسوب می شوند .از  150پرسشنامه مورد بررسی در فرآینهد تحقیهق منطقهه  ، ) 45 ( 1منطقهه  ، ) 40 ( 2منطقهه 3
( )35و منطقه  4نیز (  ) 30پرسشنامه توزیع شده است .همچنین نمودار دایره ای توزیع فراوانی پرسشنامه ها بر حسب مناطق
در شکل شماره  2آورده شده است.

شکل  -2توزیع فراوانی پرسشنامه ها بر حسب مناطق شهر کرمان (پژوهشگر)

تکنیک :ANP

مرحله اول « :مقایسه زوجی معیار ها با توجه به هدف مسئله »)W1=(C1,…CN
مرحله دوم « :مقایسه زوجی بین معیارها با توجه به هریک از معیارها »)W2=(W21,…W2N
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مرحله سوم « :مقایسه زوجی بین گزینه ها با توجه به معیارها »
مرحله چهارم « :مقایسه زوجی بین گزینه ها نسبت به هر گزینه »
برای محاسبه وزن در تکنیک  anpاز روش های مختلفی استفاده می شود که در اینجا از روش میانگین هندسی استفاده شهده
است( .جدول شماره .)2
جدول  -2وزن شاخصها در مدل ANP
0/043

0/040

0/155

0/244

وزن

0/056

محاسبه ارجحیت نهایی معیارها  ، WC=W2×W1از حاصلضرب وزن های به دسهت آمهده از مراحهل ( )2مقایسهه زوجهی
معیارها با توجه به هر معیار با هر یک از وزن های به دست آمده در مرحله ( )1مقایسه زوجی معیارهها بها توجهه بهه ههدف بهه
دست می آید( .جدول شماره .)3
جدول  -3ارحجیت نهایی معیارها
0/162

0/056

0/578

0/245

0/254

0/155

0/243

0/556

0/214

0/251

0/244

0/052

0/148

0/078

0/023

0/268

0

0/590

0/101

0/698

0/707

0

0/125
0/35

=

0/043
0/040

×

0

0/671

0/625

0/279

0/957

0/043

0/458
0
0/654

WC=W2×W1

300
250

200
150
100

50
0
کالبدی

زیستی

زیر بنایی

اقتصادی

اجتماعی

شکل -3اولویت نهایی معیارها (پژوهشگر)

ارحجیت نهایی معیارها در بیان سطوح پایداری شهر کرمهان بها اسهتفاده از تکنیهک تحلیهل شهبکه  ANPنشهان از برتهری
شاخص های اقتصادی ،زیر بنایی و اجتماعی در مناطق شهری کرمان دارد.
محاسبه ارجحیت نهایی گزینه ها  ، WANP=WA×WCاز حاصلضرب وزن های به دست آمده از مراحل ( )3مقایسهه زوجهی
گزینه ها با توجه به هر معیار با هر یک از وزن های به دست آمده در مرحله ( )2ارجحیت نهایی معیارهها بهه دسهت مهیآیهد.
(جدول شماره .)4
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جدول  -4ارجحیت نهایی گزینهها
0/302

0/162

0/216

0/226

0/288

0/223

0/217

0/491

0/254

0/266

0/654

0/495

0/632

0/664

0/608

0/295

0/252

0/09

0/105

0/232

0/188

0/249

0/212

0/109

0/211
0/213

=

0/251

×

0/125
0/35

WANP=WA×WC

جدول  -5وزن نهایی و اولویت مناطق
اولویت

مقدار

WANP

WANP
منطقه 1

2

0/302

WP1

1

0/491

WP2

منطقه 2

4

0/211

WP3

منطقه 3

3

0/213

WP4

منطقه 4

در سطح بندی مناطق شهر کرمان براساس سطوح پایداری با روش تحلیل شبکه مشاهده میشود که مناطق  2و  1بهترین
شرای را در خصوص پایداری در شهر کرمان داردا می باشند( .شکل شماره .)4

شکل  -4اولویت بندی مناطق شهر کرمان براساس تکنیک  ( ANPپژوهشگر)

تکنیک : SAW
مدل مجموع ساده وزنی، SAW،یکی از ساده ترین رو شهای تصمیم گیری چنهد شاخصهه مهی باشهد .بها محاسهبه اوزان
شاخص ها ،می توان به راحتی از این روش استفاده کرد .برای استفاده از این روش ،مراحل زیر ضروری است:
کمی کردن ماتریس تصمیم گیری
بی مقیاس سازی خطی مقادیر ماتریس تصمیمگیری
ضرب ماتریس بی مقیاس شده در اوزان شاخص ها
انتخاب بهترین گزینه (َ* )Aبا استفاده از معیار زیر :
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بههه بیههان دیگههر در روش  ،sawگزینههه ای انتخههاب مههی شههود(* )Aکههه حاصههل جمههع مقههادیر بههی مقیههاس شههده وزنههی آن
ازبقیه گزینه ها بیشتر باشد.
بههرای محاسههبه ضههرایب اهمیههت شههاخص ههها نیههز روش هههای مختلفههی وجههود دارد کههه از جملههه آن ههها مههی تههوان بههه
آنتروپههی ،لینمههم ،کمتههرین مجههذورات مههوزون ،بههردار ویههژه ،مقایسههات زوجههی فرآینههد سلسههله مراتبههی تحلیل هی ( )AHPو...
اشاره کرد .در مسئله حاضر با استفاده از روش آنتروپی شانون این کار انجام می شود( .جدول.)6
= Pij
=K

d = 1=w
جدول  -6ماتریس وزن
شهر کرمان

اجتماعی

اقتصادی

زیربنایی

زیستی

کالبدی

0/9

0/93

0/97

0/91

0/92

0/07

0/62

0/025

0/08

0/007

0/23

0/18

0/07

0/26

0/23

منبع :یافته های تحقیق.1395 ،
جدول -7اولویت بندی مناطق
اولویت

مقدار

منطقه

3

0/55

منطقه 3

1

0/73

منطقه 2

2

0/63

منطقه 1

4

0/53

منطقه 4

منبع :یافته های تحقیق.1395 ،

همانطور که از نتایج به دست آمده از روش مجموع ساده وزنی بر میآید ،از بین مناطق شههر کرمهان در خصهوص سهطوح
پایداری مناطق  2و  1رتبه های برتر پایداری در سطح شهر را دارا میباشند( .شکل شماره .)5
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شکل  -5اولویت بندی مناطق شهر کرمان براساس تکنیک  ( SAWپژوهشگر)

تکنیک :Topsis
گام اول بی مقیاس کردن شاخص ها(هم مقیاس کردن)
Nij = aij ÷ √∑ (aij)2
گام دوم محاسبه ضرایب وزنی هرکدام از شاخص ها
گام سوم محاسبه ماتریس بی مقیاس موزون

گام چهارم تعیین ایده آل های مثبت و منفی
D+
Dگام پنج محاسبه فاصله هر راهکار از ایده آل ها(مثبت و منفی)
=DA+
=DA-
گام شش محاسبه درصد اثر بخشی هر راهکار
=CL
گام هفتم تعیین بهترین راهکار تصمیم گیری
A1 > A2 > A3
دراین تکنیک نیز همچون تکنیهک  sawبهرای محاشهبه وزن از روش آنتروپهی شهانون بهه صهورت زیهر ایهن کهار انجهام مهی
شود( .جدول.)7
= Pij
=K
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d = 1=w
جدول - 7ماتریس وزن
0/971

0/952

0/976

0/974

0/984

0/029

0/048

0/024

0/026

0/016

0/92

0/302

0/0151

0/164

0/0101

منبع :یافته های تحقیق.1395 ،

در ماتریس ایده آل ،مقادیر ماکزیمم و مینیمم هر ستون را باید مشخص کرد( .جدول شماره .)8
جدول  -8ماتریس ایده آل مثبت و منفی

0/094

0/191

0/102

0/036

0/54

0/081

0/169

0/102

0/063

0/045

0/054

0/064

0/064

0/054

0/036

0/094

0/148

0/076

0/045

0/045

منبع :یافته های تحقیق.1395 ،

در این مرحله مینیمم منفی هر گزینه را بر مینیمم منفی و ماکزیمم مثبت آن گزینه تقسیم می کنیم.
جدول  -9نزدیکی به ایده آل مثبت و منفی
اولویت

مقدار

1

0/783

3

0/591

4

0/170

2

0/743

منبع :یافته های تحقیق.1395 ،

مقادیر نهایی به دست آمده از تکنیک رتبه بندی  TOPSISنشهاندهنده ی برتهری جایگهاه منهاطق  1و  4در سهطحبنهدی
پایداری شهر کرمان بر اساس شاخصهای مندرجه دارد و مناطق  2و  3نیز در جایگاه های بعدی از ایهن نظهر قهرار گرفتههانهد.
(شکل شماره .)6
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شکل  -6اولویت بندی مناطق شهر کرمان براساس تکنیک  ( TOPSISپژوهشگر)

نتیجهگیری:
شهر کرمان با دارا بودن پتانسیلهای جمعیتی و مالی ،امکان هدایت جریانههای اقتصهادی منطقهه شهرق کشهور را کسهب
نموده و این مهم به ارتقاء و تحول ساختاری شهر کمک مینماید ،تا پویایی های الزم جهت الزم جههت توسهعه پایهداری شههر
کرمان را فراهم نماید .اما به طور عمده به علت تمرکز پیوسته رو به رشد جمعیت و فعالیت های اقتصادی و خهدماتی در مراکهز
شهری ،این امر اهمیت و توجه بیشتری را به خود جلب کرده است .کالن شهر کرمان ،در دهه های اخیر با مشهکالت و مسهائل
عدیده ای همچون افزایش آلودگی های زیست محیطی ،کاهش توان اکولوژیک ،مسائل اقتصادی و اجتماعی ،افهزایش بهار وارده
بر محی زیست و ازهمه مهم تر ناتوانی مدیریت شهری در تأمین و اداره امور شههر ی مواجهه شهده اسهت .شهاخص ههای بهه
کارگرفته شده در این مقاله به صور ت مفصل تمامی ابعاد پایداری یک شهر را در بر داشته و به کهار گیهری حجمهه دقیهق ایهن
شاخص ها در مقایسه با سایر شاخص های مطرح شده در پژوهش های مشابه در خصوص سطوح پایهداری  ،دلیهل برتهری ایهن
پژوهش نسبت به سایر نمونه های مشابه دارد .در سطح شهر کرمان ،بی توجی به مساله آب های زیهر زمینهی ،فقهر بسهیاری از
محالت شهری ،نداشتن جوی های جمع آوری کننده آب های روان و فاضالب خانه هها ،عهدم درص صهحیح از فوایهد درخهت و
باغات موجود در سطح شهر ،مساکن قدیمی و غیر استاندارد در بافت مرکزی و قدیمی شهر ،وجود پادگان های نظامی در وس
شهر ،بی توجهی به خیابان های کم عرض ،همه و همه توسعه شهر را با ناپایداری همراه ساخته و الگوی توسعه پایدار شهری را
از آن دور میسازد.
براساس یافتههای به دست آمده از تکنیک ای ان پی ،معیارهای اقتصادی با  ، 0/254زیربنایی با  ، 0/251اجتماعی با
 ،0/162زیستی با  0/125و معیار کالبدی با  0/35به ترتیب باالترین مقادیر را از نظر سطوح پایداری به خود اختصاص داده اد.
بر همین اساس منطقه  2با  ، 0/491منطقه  1با  ،0/302منطقه  4با  0/213و در نهایت منطقه  3با  0/211اولویت های اول تا
چهارم را به خود اختصاص داده اند .نتایج به دست آمده از تکنین ساو نیز بیانگر این مهم می باشد که از بین معیارهای مؤثر در
سطوح پایداری شهر کرمان ،معیار زیستی با  ،0/26اجتماعی و کالبدی با  ،0/23اقتصادی با  0/18و زیربنایی با  0/07به ترتیب
بیشترین وزن را به خود اختصاص داده اند و منطقه  2با  ،0/73منطقه  1با  ،0/63منطقه  3با  0/55و منطقه  4با  0/53به
ترتیب اولویتهای اول تا چهارم را به خود اختصاص داده اند .در ادامه یافته های تحقیق ،نتایج به دست آمده از تکنیک
تاپسیس نشان می دهد که منطقه  1با  ،0/783منطقه  4با  ،0/743منطقه  2با  0/591و منطقه  3با  0/170به ترتیب اولویت-
های اول تا چهارم را به خود اختصاص داده ند.
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