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این فصلنامه مسئول آرا و نظریات مندرج در مقاالت نیست .فصلنامه در ویرایش مطالب آزاد است؛ مقاالت دریافت شده برگردانده نمیشود.
این فصلنامه با عنوان "مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای " در زمینه جغرافیا (تخصصی) به زبان فارسی و ترتیب انتشار فصلنامه
مجوز انتشار به شماره  82682مورخ  0311/16/30از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دریافت نموده است.

راهنمای تدوین و ارسال مقاله به فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای
نحوه ارسال مقاله
 -0پذیرش مقاله صرفاً از طریق سایت فصلنامه  http://srds.irامکانپذیر است .برای ثبت نام در سایت فصلنامۀ مطالعات توسعه پایدار
شهری و منطقه ای و ارسال مقاله لطفاً مراحل زیر را اجرا فرمایید:
 به سایت  http://srds.irوارد شوید .به سایت فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای خوشآمدید روی گزینۀ (ورود به سامانه) کلیک کنید ،سپس روی کلمۀ (ثبت نام در سامانه) کلیک کنید .صفحۀ ثبت نام ظاهر خواهد شد .پس از تکمیلصفحۀ ثبت نام روی گزینۀ ذخیره در پایین صفحه کلیک کنید ،آنگاه به  E-mailخود مراجعه فرمایید و کد کاربری و رمز ورود خود را
دریافت نمایید.
 در این مرحله ،کد کاربری و رمز ورود که از طریق سیستم به ایمیل شما ارسال گردیده ،وارد کنید و از خدمات  Onlineفصلنامه استفادهنمایید.
یادآوری :قابل ذکر است که از این اسم شناسه و کلمۀ عبور هم برای انجام داوری و هم برای ارسال مقاالت خود میتوانید استفاده نمایید.
راهنمای نگارش مقاله
نشریه" مطالعات توسعهپایدار شهری و منطقه ای "در عل وم جغرافیایی ،برنامه ریزی شهری و منطقه ای ،محیط زیست شهری ،آمایش
سرزمین ،علوم اجتماعی ،شهرسازی و سایر رشته های مرتبط ،به زبان فارسی ،مقاله میپذیرد.
 .0نشریه" مطالعات توسعهپایدار شهری و منطقه ای " فقط مقاالت علمی را میپذیرد که جنبۀ علمی و پژوهشی داشته باشد.
.2حاصل مطالعات ،تجربهها و پژوهش های نویسنده یا نویسندگان باشد.
 .3مقاله قبالً برای هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی ارسال و یا در هیچ یک از آنها چاپ نشده باشد.
 -0زبان رسمی فصلنامه ،فارسی است ،امّا چکیدۀ مقاالت به زبان انگلیسی نیز ضروری است.
 -5مقاالتی که توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری باهمکاری استادان راهنما و یا مشاور تهیه میشود ،ضرورتاً باید با امضای استاد
مربوطه به فصلنامه ارسال گردد؛ در غیر این صورت در هیأت تحریریه قابل طرح نخواهد بود .در عین حال نویسنده مسئول و ترتیب اسامی
نویسندگان به همان ترتیبی که در سایت ثبت شده باشد ،در مقاله خواهد آمد و پس از آن غیر قابل تغییر خواهد بود.
 -6چکیدۀ فارسی مقاله ( 211تا  251واژه) ،و شامل باید دارای مقدمه و بیان مسأله ،هدف ،روش ،یافتهها ،نتیجهگیری و  3تا  6واژه کلیدی
باشند.
 -6مقاالت ارسالی به فصلنامه ،در محیط Wordبا قلم  B Nazaninنازک فونت  ، 02فاصلۀ تقریبی میان سطور  0حروفچینی و تایپ گردد.
حاشیه از باال  ،3از پایین  ،3از راست  3و از چپ  3سانتیمتر باشد .عنوان مقاله با فونت  ،00 B Titrمشخصات نویسنده یاا نویساندگان باا
فونت  ،01 B Nazaninچکیدۀ فارسی با فونت  01 B Nazaninو چکیدۀ انگلیسی با قلم )01 Times New Romanفهرست عنوانهای متن
با فونت  ،00 B Nazanin Boldعنوان های فرعی با فونت ،02 B Nazanin Boldمنابع و مآخذ با فونات معماولی  02 Nazaninنگاشاته
شود.
 -8مقاله در چهار فایل جداگانه شامل؛ یک فایل مقاله با مشخصات نویسنده یا نویسندگان با فرمت  ، Wordفایل دوم حاوی مقالۀ اصلی
درمحیط  Wordبدون صفحۀ مشخصات نویسندگان ،فایل سوم حاوی مقالۀ اصلی PDFشده بدون صفحۀ مشخصات نویسندگان و فرم
تعدنامه مقاله باشد.
 -1مقاالت ارسال شده باید دارای بخشهای زیر باشد :
صفحۀ اوّل:
عنوان کامل مقاله به فارسی ،مشخصات نویسنده یا نویسندگان بر اساس فرمت مجله
چکیدۀ فارسی ( 211تا  251واژه) ،کلید واژگان فارسی ( 3تا  6واژه کلیدی).
و عنوان کامل مقاله به انگلیسی  ،مشخصات نویسنده یا نویسندگان بر اساس فرمت مجله به انگلیسی
چکیدۀ انگلیسی ( 251تا  311واژه) ،کلید واژگان انگلیسی (معادل کلید واژه های فارسی)
صفحۀ دوم

د


به بعد متن اصلی مقاله آورده شود ،شامل :مقدمه و بیان مسأله ،مبانی نظری ،معرفی محدوده مورد مطالعه (با ارائه نقشه) ،پیشینه پژوهش،
روش پژوهش ،تجزیه و تحلیل داده ها ،نتیجهگیری ،پیشنهادها  ،منابع و مأخذ باشد.
مأخذ در متن مقاله به روش  APAشامل؛ داخل پرانتز با ذکر نام خانوادگی نویسنده ،سال انتشار :صفحۀ مورد استفاده آورده شود.
مثال نحوۀ ارجاع در داخل متن( :شکوئی)61 :0362 ،
 معادلهای انگلیسی در هر صفحه با عالمت یا شمارهگذاری مستقل برای هر صفحه ،در پاورقی آورده شود.
روش ارائۀ منابع و مأخذ در انتهای مقاله:
 مثال برای کتاب :نام خانوادگی ،نام نویسنده یا نویسندگان( ،سال انتشار) .عنوان کتاب .نام ناشر .شمارۀ جلد .نوبت چاپ .محل انتشار.

بدیهی است نحوۀ درج در فهرست منابع و مأخذ به ترتیب حروف الفبا خواهد بود .مثال :شکوئی ،حسین ( .)0362دیدگاه های نو در جغرافیای
شهری ،انتشارات سمت ،جلد اول  ،چاپ هفتم ،تهران.
 مثال برای نشریه :نام خانوادگی ،نام نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار) .عنوان مقاله ،نام نشریه ،دوره ،شماره صفحات مقاله (مثال :صص
.)36 -01
در استفاده از واژه ها و عبارات غیرفارسی تا حد امکان معادل فارسی آنها در متن بکاررود و خود عبارت در اولین بکارگیری در زیرنویس
ذکر شود.
 در صورت استفاده از منابع غیرفارسی ارجاع داخل متن به فارسی در متن نوشته شود و نامها و سال در اولین بار به انگلیسی در زیرنویس
ارائه شود.
در ارجاع درون متنی ،در منابعی که بین  2تا  5نویسنده دارند در ب ار نخست ذکر نام فامیل همه نویسندگان الزامی است ،در تکرارهای
بعدی از واژه «و همکاران» استفاده میشود .برای منابع با نویسندگان  6و بیشتر از واژه «و همکاران» استفاده نمایید
 دقت داشته باشید تمام منابع فارسی و انگلیسی در فهرست منابع قرار داشته باشد و از ذکر منابعی که در متن استفاده نشده است ،جداً
خودداری گردد.
از بکار بردن واژه همان در منابع داخل متن (همان و قبلی )21 :0318 ،خودداری شود.
در متن مقاله به شماره عکسها ،جداول و نمودارها اشاره شود و محل تقریبی آنها مشخص گردد.

در تنظیم جداول ،منحنیها ،اشکال و تصاویر ،رعایت نکات زیر الزامی است:
 -0اطالعات جداول باید شامل؛ شماره و عنوان باشد و اگر داده ها و اطالعات جداول از سازمان  ،سایت و پژوهشی اخذ شده است در پایین
جدول مأخذ آن ذکر گردد.
 -2هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد ،چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند ،میتوان واحد را در
عنوان جدول ذکر نمود.
 -3توضیحات اضافی عنوان و متن جدول ،به صورت زیرنویس ارائه گردد .نتایج بررسیهای آماری ،باید به یکی از روشهای علمی در جدول
منعکس شود.
 -0شکلها با فرمت تک ستونی با کیفیت مطلوب در مقاله درج میشوند.
 -5کلیه نقشه ها ،شکلها ،نمودارها و تصاویر با واژه "شکل" نامگذاری شده و عنوان شکل در زیر آن درج شود.
 -6شماره شکل(ها) به ترتیب ارائه نتایج آنها در مقاله تعیین و محل قرارگیری شماره آنها پس از ارائه نتایج ذیربط در متن مقاله میباشد
 -6شکل ها باید به صورت رنگی یا سیاه و سفید و با کیفیت مناسب و مطلوب تهیه شده و شماره و عنوان آنها در پایین بیاید .نقشه ها باید
واضح باشند مطالب آنها خوانا و دارای مقیاس باشد .ذکر مأخذ عکسها یا شکلهایی که از منابع دیگر اقتباس شدهاند ،الزامی است ،در عین
حال جداول ،نقشه ها ،نمودارها و اشکالی که توسط نویسنده یا نویسندگان تولید گردیده نیز مأخذ آن به نویسنده یا نویسندگان ارجاع داده
شود .بطور مثال (مأخذ :نویسندگان.)0318 ،
روابط و فرمولهای ریاضی با یک سایز کوچکتر از متن مقاله و از سمت چپ تایپ میشوند و برای اشاره به آنها از شماره فرمول در داخل
پرانتز استفاده می شود .شماره هر فرمول در گوشه سمت راست آخرین سطر فرمول درج میشود.
به کاربردن اعداد به صورت التین (به استثنای فرمولها) مجاز نمیباشد ،بنابراین تمام اعداد در داخل متن و جداول به صورت فارسی تایپ
شده و دقت شود که تنظیمات نرم افزار آفیس به صورت ( )Contextباشد.
 -مقالههای رسیده توسط سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

 بدیهی است در صورتی که مقاله از نظر داوران نیاز به اصالحاتی داشته باشد ،پس از اعمال نظرات اصالحی داوران در مقاله ،الزم است جهت بررسی هایبعدی ،موارد اصالح شده توسط نویسنده به صورت هایالیت شده به رنگ زرد در داخل متن مقاله مشخص گردد.

 مسؤولیت صحّت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهدۀ نویسندۀ مسئول مکاتبات است. مقاالت ترجمه اصوالً پذیرفته نمیشود. حداکثر حجم مقاالت ،شامل جدولها و منحنیها  21صفحه A4باشد. فصلنامه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاالت را برای خودمحفوظ میدارد و از بازگرداندن مقاالت دریافتی معذوراست. اصل مقاالت رد شده یا انصراف داده شده ،پس از سه ماه از مجموعۀ آرشیو فصلنامه خارج خواهد شد و فصلنامه هیچ گونه مسؤولیتی دراین زمینه نخواهد داشت.
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تاریخ دریافت0011/18/15 :

تاریخ پذیرش0011/01/10 :

چکیده

تعیین مسیرهای عمدۀگردشگریرهیافتی جهت تعیین الگوی تراکم حرکتی گردشگران درراستایرونقبخشی
بهکسبوکارهایگردشگریروستایی است .پژوهش حاضر با استفاده ازعملگرهایفازیدرمحیط ،GISبهپهنهبندی
مسیرهای عمدهگردشگری کهتاثیربسزاییدرموفقیتکسبوکارهادارد،میپردازد .روش تحقیقتوصیفی -تحلیلی با
استفاده از سیستم اطالعات جغرافیاییومدلهایتصمیمگیریچندمعیاره است .نتایج تحقیق نشان میدهدروستاهادر
چهارمسیرجاذبگردشگریواقعشده اندکهاینمسیرهامیتواندبهعنوانالگوییبرایرفتوآمدعمدهگردشگران
مقصدهایروستایی باشد.درادامهتالششددرقالبمسیرهایچهارگانه،بهبررسیامکاناتوتسهیالتطولمسیرو
مقصد گردشگران ،جاذبه های طبیعی و انسانی هر مسیر ،مشخص کردن روستاهای هدف آن و وضعیت ایجاد کسب و
کارهایگردشگریدرروستاهایواقعدراینمسیرهابررسیشود.نتایجاینبخشنشاندادمسیرشمارهیکبافاصلهاز
ایدهآلمثبت ()2/1446وایدهآلمنفی()2/2544ودرجهنزدیکی(،)2/4875بیشترینامتیازرابهخوداختصاصداد(با
محوریتجادهاصلیبهسمتامامزادهسلطانسیداحمد(ع)) .




کلید واژهها :پهنهبندیمسیر،کسبوکارهایگردشگری،مناطقروستایی،عملگرهایفازی،شهرستانجیرفت .
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اینمقاله مستخرجازرساله دکتری تحت عنوان ارئه و تبیین الگوی مطلوب اکوسیستم کارآفرینی گردشگری در مناطق روستایی
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وعلومانسانی،دانشگاهفردوسیمشهداست .
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مقدمه و بیان مسأله
گردشگری از دیرباز با اشکال خاص خود در جوامع بشری بر اساس انگیزه اصل سفر و جابه جاییوجود داشته و طی
مراحل مختلف سیر تکاملی خود را سپری کرده است(محمدیدهچشمهوزنگیآبادی .)6:1844،عمدهتحول اساسی آن
بهدوران انقالب صنعتیبرمیگردد که تحولی شگرف در زندگی و توسعهکسبوکارها به وجود آورد (سجاسیقیداریو
همکاران)1818،وبراساساینپشتوانهبودکهرفتوآمدهایمتعددودرنتیجهتوسعهصنعتگردشگریبهشکلمدرن
امروزیظاهرشدوپیشرفتآنتاجاییادامهپیداکردکهامروزهحتیدرجوامعروستایی،ازگردشگریبهعنوان ابزاری

کلیدیجهتتغییرِساختارِتوسعهمحلییادمیشود(دشمنزیاریوهمکاران)16:1812،ونیازمندمدیریتاصولیاست
) .(World Tourism Organization,2000
مهمترین وجوهمدیریتی آن ،تعیین فضاهاومسیرهاییاست که عمده گردشگران در دید و بازدید ازآن استفاده می-
کند .درواقعالگوی مسیریابیوشناساییمسیرها تابعیاست از منابع موجود که تبلورآن سببتوسعهکسبوکارهادر
مقیاس محلی میشود (موحد .)11 :1810 ،یعنی مسیرهای ویژه رهیافتی است در سطح روستا که پیاده کردن این
استراتژی هاوایجادفضاهایکسبوکار در این مناطق میتواند تحولی شگرف در پایداریگردشگری ایفا نمایدو با اخذ
خروجیهای متناسب با حرکات جمعیتی،برنامهریزی گردشگری را با توجه به ویژگیهای گروههای متقاضی بهسرانجام
رساند و زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز را تامین کند(فرجزادهوکریمپناه.)84:1844،ازدیدگاهاینرویکرد،الزماست
تاپتانسیلهایمقاصدگردشگریشناساییشوندومناسبباهرمقصدوظرفیتهایآن،بهصورتمطلوبسرمایهگذاری
شودتامعیارمناسبیبرایارتقاءجایگاهمناطقهدفگردشگریدرفرآیند جذبگردشگرورفعمشکالتونارساییهابه
گردشگرانمشخصباشد(مهدویوهمکاران.)15:1818،درواقعتعیین مسیرهای ویژه گردشگریگام نخست تخصیص
آگاهانه و هدفمند امکانات در فضای گردشگری است .پژوهش حاضرسعی در تعیین مسیرهای ویژه گردشگری در راستای
ساماندهیفضاییتوسعهکسبوکارهای گردشگری روستایی دارد .
سؤال ویژه پژوهش در ارتباط با نحوه تعیین مسیرهایویژه گردشگری و تعیین پارامترها و معیارهای موجود در این
فرآیند است(سراییوهمکاران .)171:1818،
ایرانبا توجهبهوجودتنوعجغرافیاییجاذبهها ،قابلیتهایزیادیبرایرونقبخشیبه مسیرهایگردشگریدر
مقیاس  روستایی دارد .در این میان یکی از مناطق کشور برای رونق دهی این نوع از گردشگری ،شهرستان جیرفت و
بخصوصبخششمالیاینشهرستانواقعدرمحدو دهبخشساردوئیهمیباشدکهازشرایطمطلوبآبوهواییوجاذبه-
بهعنوان یک اکوسیستم طبیعی کمیاب و
های طبیعی منحصربهفردی برخوردار بوده و بدلیل دلیل موقعیت جغرافیایی  
استثناییدرمناطقبیابانیمحسوبمیشود .
با وجود این،کسبوکارهایکارآفرینانهایبهصورتخودجوشبادرنظرگرفتنظرفیتهایگردشگریدرمنطقه
شکلگرفتهاستامااینکسبوکارهابدلیلفصلیبودنگردشگری؛ناشناخته ماندن توانمندیهای گردشگری (بدالیلی
همچون؛ ضعف زیرساختی ،عدم توجه به بحث تبلیغات گردشگری منطقه ،عدم اختصاص محیط های کسب و کارهای
گردشگریمنطقهایاشارهکردکهفضاینامســاعدیراپیشِرویِفعاالنبخشگردشگریقراردادهاست .
بهلحاظعلمینیزدراینزمینهمتأ سفانهچهدرپژوهشهایصورتگرفتهوچهدرپروژههایتحقیقاتی،عواملو
عناصر محیطی  دخیلدرشناساییمسیرهایگردشگریدرراستایتوسعهکسبوکارهایمحلیبه طور کافی و جامع
موردبررسیقرارنگرفتهتااینمواردبرجستگیالزمراداشتهباشدوبتواندمشکلگشایموانعموجودباشد .

شناسایی و اولویتبندی مسیرهای....



اینرو جهت کاهش این مشکالت ،الزم است نسبت به تعیین الگوی حرکتی گردشگراندرراستایتوسعهکسبو
کارها برنامه ای جامع تدوین نمود تابتوان عالوه بر گردشگران محلی و منطقهای از گردشگران ملی و بین المللی نیز بهره
مند شده و از آن درجهت ساخت و استفاده مطلوبتر از فضاهای موجود به خصوص فضاهای گردشگری و افزایش درآمد و
اشتغال و به طور کلی رونق اقتصادی سود برد .


مبانی نظری پژوهش
گردشگرییکصنعتپویا،بزرگ،متنوعونیزیکیازبخشهایرشدیابندهسیستماقتصادیبخصوصدرجوامع
نوپاست (استکی و محمدی تبار .) 110 :1814 ،بنابراین برنامه ریزی برای توسعه آن مستلزم توسعه و توجه به نیازها،
ویژگیهاوخواستههایگردشگرانبهعنوانعواملتقاضایگردشگریاست.دراینراستاتوجهبهدیدگاههاوانگیزههای
گردشگرانبرایسفربهیکمقصد،بهعنوانیکضرورتتوسعهگردشگریوهمچنینمبناییبرایطراحیزیرساخت
هایمرتبطباگردشگری،ازاهمیتخاصیبرخورداراست) .(Stoyanova-Doycheva, 2020: 42
چنانچهانگیزههاواهدافگردشگران باتوجهبهخصوصیاتجمعیتشناختیوروانیآنانبهدرستیشناختهشود،
میتوان مقاصد هدف را به گونهای تعیین کرد که ضمن رعایت ارزشهای جامعه میزبان ،به طریقی مناسب به تأمین
خواسته های گردشگران پرداخته شود .از طرفی دیگر در چشم انداز صنعت گردشگری ،به دلیل رقابت روزافزون مقاصد
گردشگری،داشتنبرندبهابزاریاستراتژیکتبدیلشدهاست (شهماریکلستانوفرهودی.)41:1811،برند مقصدهای
موفق،می توانددرافزایشمزیترقابتی،جذبگردشگرودرنتیجهافزایشدرآمدهایناشیازصنعتگردشگریورونق
اقتصادملیبسیارتأثیرگذارباشد(پروازی .)61:1816،

فضای گردشگری روستایی
گردشگری روستایی را میتوان مترادف با عبارت تجربه زندگی محلی دانست .این تجربه ،شامل موارد
بسیار متنوعی از جاذبههای طبیعی ،فرهنگی و فعالیتهایی میشود که در یک منطقهروستایی و کشاورزی خاص وجود
دارند.بهطورکلی محورایننوعگردشگری،درکزیباییهاوجاذبههایطبیعتوفرهنگمردمآنمنطقهاستوبستهبه
جغرافیایمنطقهفعالیتهایمتفاوتیمیتوانددرآنصورتپذیرد .
امروزه رسیدن به سطحی از توسعه یکی از دغدغههای دولتها ،به ویژه در کشورهای در حال توسعه است.
روستاهابادارابودنمنابعطبیعیوکشاورزی،بامسائلومشکالتفراوانیروبروهستند.اینمسئلهباعثشدهاستکهدر
سالهایاخیرباردیگر،توسعهروستاییموردتوجهنظریهپردازان،برنامهریزانومجریانحکومتیقرارگیرد .
یکی از راهبردهایی که در اغلب کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و حتی در برخی از این کشورها به اجرا
درآمدهاستونتایجمثبتیبههمراهداشته،توسعهوگسترشگردشگردیدرنواحیروستاییاست(عنابستانیوهمکاران،
 .)166:1815
الگوی رفتاری گردشگران در انتخاب مقاصد گردشگری هدف
رضایتمندی گردشگران که پدیده ای رفتاری  است از مهمترین عوامل رقابتی و بهترین شاخص برای مشاهده
الگویرفتاریبهحسابمیآید.اینرضایتپدیدهایرفتاریاستکهازطریقابعاداحساسیوشناختیفعالیتهای
گردشگری و ارزیابی عناصر و اشکال متعدد مبتنی بر انتظارات مقصد ایجاد می شود( .)Alegre,2010: 54چهار عنصر
اصلیدرفرآیندتصمیمگیریفردموثراستورفتاراومنتجازآناستکهعبارتنداز :
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  تأثیرگذارها:مصرفکنندهدرموردمقصدگردشگری،محصول،تصویرشرکتیواطالعاتیکهبدستمیآوردتأثیربرتقویتکنندههایگوناگونداشتهوآنهاراافزایشیاکاهشمیدهدکهنهایتابهتصمیمگیریفردمنتهیمیگردد .
  نقشها:مهمتریننقشمتعلقبهخانوادهاستکهدرفرآیندخریددستداشتهوتصمیمنهاییاینگروه کهدرچهزمانی،کجاوچگونهبایدایجادشودرادربرمیگیرد(کمانداریوهمکار.)181:1816،

مسیرهای ویژه گردشگری و توسعه کسب و کارهای محلی
انتخابوطراحیمسیرهایگردشگریباهدفتامیننیازهایمربوطبهمقولهگردشگریازاقداماتیاستکهمیتواند
بهعنوانراهبردیمکملطرحهایگردشگریبهشمارآید).(Zheng & Liao, 2019, 315شناختوارائهالگویبهینه
مسیرهای دسترسی به جاذبهها یکی از مهمترین و ضروریترین عواملی است که ارتباط تنگاتنگی با نوع تاثیرپذیری و
تاثیرگذاریگردشگرانازمحیطهایگردشگریروستاییدارد.بطوریکهبابرنامهریزیومدیریتدرسازمانهایدولتیو
همچنینپیشنهادمسیرهایویژهمیتوانازبهوجودآمدنمشکالتزیادیجلوگیریورضایتگردشگرانرابهارمغان
آوردوباعثجذببیشترگردشگرورونقکسبوکارهادرمحیطهایروستاییشد .

پیشینه پژوهش
در زمینه پهنهبندی مسیرهای عمده گردشگری روستایی پژوهش های متعددی صورت پذیرفته است که در
جدول()1بهچندمورداشارهشدهاست؛ 
جدول(:)1پیشنههایبکاررفتهمرتبطباموضوعپژوهش 
نام

عنوان پژوهش

هدف

روش

نتیجه

Viljoen, 2007

بررسی شاخصهای پایداری به
منظور توسعۀ مسیرهای گردشگری
در آفریقا 

شناسایی مجموعهای ازشاخصهای
توسعۀ پایدار برایارتقای مسیرهای
گردشگری 

توصیفی-موردی 

ارائه نقشهای ارزیابیپایداری برای هر
مسیر 

& Chen
Zhou, 2015

طراحیواجراییکسیستم
هوشمندبرایتوصیهمسیرهای
توریستی 

طراحیمسیرهایگردشگری
شخصیدرمناطقتوریستی 

توصیفی-
تحلیلی 

توصیفهوشمندانهمسیرهایتوریستی
جهتارتقاءخدماتپیشنهادی 

Lee& Han,
2019

خوشهبندیمسیرهایتوریستی
برایگردشگرانانفرادیبااستفاده
ازالگویمتوالی 

ارائهالگویخوشهبندیمسیرهای
مشابهیایکسانباتوجهبه
مسیرهایتوریستیگردشگران
انفرادی 

توصیفی-تحلیل 

الگوریتمپیشنهادیبرایافزایشتعداد
سفرهاوتعامالت 

SánchezMartín et al,
2020

میراثفرهنگیوشکلگیری
برنامههایسفرهایتوریستیدر
مناطقروستایی:مجموعههای
تاریخیاکستادادورا،اسپانیا 

تالشدرجهتشناساییمسیرهای
فرهنگیفراموششدهدرسکونتگاه
هایروستایی 

توصیفی-تحلیل 

دولتمیتواندبهعنوانیکابزارمدیریتی
مبانییکسیاستگردشگریمنسجمو
کارآمدرافراهمکند .

صابری و افالکی،

اولویتبندی مسیرهای اصلی
گردشگری استان چهارمحال و

شناسایی و اولویتبندیمسیرهای
گردشگری 

توصیفی-تحلیلی 

ارائهراهکارهای الزم به منظور رفع عدم
تعادل در مسیرهای گردشگری 



شناسایی و اولویتبندی مسیرهای....
0310
فاضلی و
همکاران0310 ،
کمانداری و
مستوفی
الممالکی0315 ،

بختیاریبا استفاده از مدلهای
تاپسیس و ای.اچ.پی 
مسیرهایبهینهگردشگریشهر
مشهدازطریقشناساییوسنجش
عناصردارایپتانسیلگردشگری 
بررسیوتحلیلفضایگردشگری
شهریبهمنظورارائهمسیرهای
ویژهگردشگریموردشناسی:شهر
کرمان 

ساماندهیمسیرهایگردشگری 

توصیفی-تحلیلی  ارایهمسیرهایپیشنهادیباتوجهبهعواملی
همچونهزینهجابجاییمحلاسکانغالب
زائرین 

اولویتبندیگردشگراندرانتخاب
سفرورعایتاصولومعیارهادر
انتخابمسیرهایبهینه 

توصیفی-تحلیلی  مسیرهایویژهگردشگریازحدفاصلبین
میدانارگتاسهراهشمالجنوبیو
همچنینحدفاصلبینمیدانمشتاقیهتا
خیابانآتشکدهدرشهرکرمانتعیینشد .


پس از بررسی و تحلیل منابع و پیشینه تحقیقات راجع به پهنهبندی مسیرهای عمده کسب و کارهای گردشگری
روستایی ،مشاهده شد که در برخی از تحقیقات صورت گرفته ،در ارتباط بااهمیت و ضرورت تعیین فضاهای گردشگری و
تخصیص بهینه زیرساختها و امکانات به اینفضاها سخن به میان آمدهاست ،اما در رابطه با معیارها و پارامترهای تعیین
حدود کلی اینفضاها سخنی به میان نیامده است .فضاهای گردشگری تابعی از مسیرهایعمدهوکسبوکارهایشکل
گرفته میباشد.در پژوهش حاضر با اولویت دادن به الگوهای فازیسعیدرشناختاینمسیرهاورتبهبندیآنهاجهت
شناختبیشترگردشگرانبافضاهایروستاییوپتانسیلهایگردشگریدرراستایتوسعهکسبوکارهادارد .


روش پژوهش
پژوهشحاضربهروشکاربردیوبهشیوهتوصیفی -تحلیلیبهانجامرسیدهاست.هدفپژوهشحاضر،مسیریابی
روستاهای کانونی و شناسایی کسب و کارهای عمده گردشگری در بخش ساردوئیه می باشد .جهت بررسی نمونه های
مکانیبهپایشمحدودهموردمطالعهپرداختهشدهاست.همانگونهکهپیشترعنوانشد،کارآفرینیدرروستاهاییکهبه
لحاظپتانسیلهای گردشگریروستاییازوضعیت  مساعدیبرخوردارباشند،رونقبیشتریدارد.دراینراستاابتدابه
بررسینقاطروستاییمستعدبااستفادهازتوابعهمپوشانیفازیدرمحیط GISوبابهرهگیریازشاخصهایطبیعیو
انسانی (ازجمله؛فاصلهازجادهاصلی،راههایفرعی،فاصلهازمراکزپرجمعیتسکونتگاهی،روخانههایاصلیوفرعی،
تیپاراضی،نقشهآبوهوایی،طبقاتارتفاعی،پوششگیاهی،خاک،طبقاتاقلیمی،زمینشناسی،شیبوجهتشیب)
اقدامشد (قیاسینوعی1810،؛مومنیوهمکاران1810،؛افتخاریوهمکاران1818،؛ضیائیانوآرامی1817،؛برقیو
همکاران .)1817،پسازمشخصشدنپتانسیلهایگردشگریبرایانتخابروستاهاینمونهازبینکلیهنقاطروستایی،
باتوجهبهمالکهایجمعیتی،ضعفزیرساختهایارتباطی (برایرفعاینمشلباتوجهبهصعبالعبوربودنمسیربعضی
ازروستاها،ناشناختهبودنجاذبههایروستاییواستقبالکممردمیازبافر یککیلومتربرایراههایاصلیودوکیلومتر
برایراه هایفرعیبانظرکارشناساناستفادهشد)وهمچنینمستثنیکردنروستاهاییکهدارایاماکنجذبتوریست
بوده،مسیرعمدهگردشگریبهعنوانروستاهایواقعدرمحدودهموردمطالعهانتخابگردید .
در بررسیهای به عمل آمده ،برای اولویتبندی مسیرهای گردشگری ابتدا با استفاده از روشهای پیمایشی– تحلیل
نقشهای و مشاهده دادههای مورد نیاز در قالب شش معیار اصلی جاذبههای طبیعی؛ جاذبههای تاریخی-فرهنگی؛ خدمات
بهداشتی -درمانی؛ خدمات زیرساختی و دسترسی؛خدمات اقامتی و پذیرایی و کیفیت مسیر گردآوری ودستهبندی شد.
پسازمحاسباتپایهآنتروپیشانون،وزنهایبدستآمدهدرمدلتاپسیسبکارگرفتهشددراینمرحلهوزنایدهآل-
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هایمثبتومنفیشناساییشدوبراساسآندرصدنزدیکینسبیبدستآمدومسیرهایگردشگریبراساسآنرتبه
بندیشد .

محدوده مورد مطالعه
بخشساردوئیه در شمال غربی شهرستان جیرفتواقعشدهاست.جمعیتنقاطروستاییاینبخش درسال،1816
محاسبهشدهاست.اینمحدودهدرمسیرجادهبافت–جیرفتقرارداردویکی

برابربا81164نفرجمعیتو10468خانوار
میشود.فاصلهآنباشهرجیرفت46کیلومترومرکزاستان152
ازمناطقخوشآبوهوایجنوبشرقایرانمحسوب 
کیلومتریمیباشد(شکل .)1

شکل -1نقشه محدوده مورد مطالعه

تجزیه و تحلیل داده ها
در این بخش سعی شد با استفاده از مدلسلسلهمراتبیو گامای فازی نتایج به دست آمده مورد مقایسه وارزیابی
قرار گیرد.کهبخشاولنتایجحاصلازمدلتحلیلسلسله مراتبیودربخشدومنتایجحاصلازمدلگامایفازی آورده
شدهاست.در نهایتبهمقایسهایندوروشجهت دقتدرمکانیابی مسیرهایگردشگریروستاهایبخشساردوئیه
پرداختهمیشود .



شناسایی و اولویتبندی مسیرهای....

در روش Index overlayنقشههاومتغییرهایمورداستفادهدرعملیاتمکانیابی،باتوجهبهوزنهایکارشناسی
شدهمربوطبهشاخصهایبهکاربردهشدهدرپژوهشباوزنیکهدادهمیشوندسنجیدهخواهندشدکهروشیمنعطف،
قویوسادهاستو  برایتصمیمگیریدرشرایطیکهمعیارهایمتضاد،انتخاببینگزینههارابامشکلمواجهکند،
استفادهمیشود .
درروش Fuzzy overlayدرجه عضویت ،معموال با یک تابع عضویت بیان می شود ،که شکل تابع میتواند خطی،
غیر خطی ،پیوسته یا ناپیوسته باشد .در مدل فازی به هر یک از پیکسل ها در هر نقشه فاکتور مقداری بین صفر تا یک
اختصاص داده می شود که بیانگر میزان مناسب بودن محل پیکسل از دیدگاه معیار مربوطه برای هدف مورد نظر می باشد.
رسیدن به موفقیت در بکارگیری ریاضیات فازی در کاربردهای مختلف تا حد زیادی به تعریف توابع عضویت مناسب
بستگی دارد(بهشتی فر و دیگران .)684:1841 ،
با توجه به تأثیر عوامل مختلف در جهتتعیینمرکزیتخدماتی در سطح یک بخش و نیز وضعیت داده های موجود
مربوط به آنها دو نوع تابع عضویت در نظر گرفته می شود :تابع نوع اول(خطی چند تکه) :از این تابع در تهیه نقشه های
فاکتوری استفاده می شود ،که در آنها درجه تناسب مکان های مختلف جهت احداس مدارس جدید با توجه به نقش عامل
مربوط به صورت تدریجی و پیوسته تغییر می یابد .
به طور کلی عوامل مربوط به فاصله و نیز پدیده های پیوسته مثل توپوگرافی را می توان با این تابع مدلسازی کرد.تابع
نوع دوم (غیر خطی) :با توجه به ماهیت برخی از عوامل و نیز داده های موجود ،امکان بررسی تغییرات تدریجی درجه
مناسبت مکان های مختلف در نقشه های فاکتور مربوط به آنها وجود ندارد .برای این عوامل تابع عضویت به صورت میله ای
مشخص خواهد شد(فاضل نیا و همکاران .)141:1811 ،
نتایج حاصل از مدل سلسله مراتب فازی
در مدلتحلیلسلسلهمراتبیفازی ،بعداز مقایسات زوجی اهمیت متغیرهای 11گانه در قالب متغیرهای زبانی به
صورت اعدادفازیمثلثی به انجامرسیدووزنهاینرمالشدهمطابقجدول()0استخراجشد .
جدول()2؛ شاخص های بکار رفته در پژوهش و وزن فازی تعلق گرفته
معیارها

NORMAL
2/1511

DEFUZZY
2/171814

X3MAX
2/178444

X2MAX
2/175584

X1MAX
 2/171814

فاصله از جاده اصلی

2/2752

2/270701

2/272740

2/271760

 2/270701

درجه حرارت

2/2442

 2/241240

2/254566

2/251857

 2/241240

بارش

2/2064

208411/2

2/200246

2/200174

 2/208411

شیب

2/2621

2/275051

2/277048

2/276045

 2/275051

تیپ اراضی

2/1182

2/2144277

2/140284

2/14627

 2/144277

فاصله از رودخانه اصلی

2/1686

2/171514

2/185856

2/184111

 2/171514

فاصله از جاده فرعی

2/2752

2/270701

2/272740

2/271760

 2/270701

آب و هوا

2/1446

2/148160

2/154217

2/142148

 2/148160

فاصله از رودخانه فرعی

2/2852

2/288118

2/200650

2/204444

 2/288118

پوشش گیاهی

2/2001

2/202711

2/218684

2/215144

 2/202711

خاک

1/222

2/100514
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دراینمدل ابتدا به ارزش گذاری اولیه داده ها در قالب اعداد فازیمثلثیوباروشماکسیممحداکثراقدام و سپس
به تهیه الیه های موضوعیپرداختهشد .
ابتدایاتوجهبهمراحلریاضیاتیوتحلیلمدلسلسلهمراتبیفازی،بااستفادهازنرمافزار،EXCELبهمحاسبه
وزنیمتغیرهای 12گانهجهتظرفیتسنجیتوسعهبهینهمسیرهایگردشگریمبادرتشد.ودرانتهاوزننهاییبدست
آمدهازمتغیرهادرمرحلهقبلازطریقجعبهتحلیلی Map Algebraوابزار Raster Calculatorموردتحلیلقرار
گرفتوشکلهایزیراستخراجشد .


شکل-0وضعیتآبوهواشکل-8وضعیتبارشمنطقه 



شکل-7موقعیتپوششگیاهیشکل-6موقعیتتیپاراضی 

شکل-5فاصلهازجادهاصلیشکل-4فاصلهازجادهفرعی 







شناسایی و اولویتبندی مسیرهای....



شکل-4موقعیتخاکمحدودهشکل-1موقعیتدرجهحرارت 


شکل-12فاصلهازرودخانههایفرعیشکل-11فاصلهازرودخانههایاصلی

شکل-10موقعیتقرارگیریشیبمنطقه 



خروجی حاصل از مدل گامای فازی

در این مرحله از پژوهش ابتدا الیه های مربوط به  4الیه منتخب پژوهش جهت دستیابی به هدف
پژوهشبا استفاده از توابع فازی بهعضویت فازی در آمده اند که مبنای ارزش گذاری آنها بین صفر تا یک بوده
است.بهعلت ماهیت شاخصها و خوانایی الیهها در عملگرهای فازی و تحلیل منطقی آنها در مکانیابیجهت
تعیینمسیرهایبهینهگردشکری با استفاده از تابع آستانه خطی فازی سازی شده اند .
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شکل-18عضویتفازیبارانشکل-17عضویتفازیجادهاصلی 

شکل-16عضویتجادهفرعیشکل-15عضویتجهتشیب 



شکل-14عضویتفازیدرجهحرارتشکل-14عضویتفازیرودخانهاصلی 











شناسایی و اولویتبندی مسیرهای....

-11عضویتفازیرودخانهفرعیشکل-02عضویتفازیشیب 




عملگر عمده فازی برای تحلیل به شیوه منطق فازی در  5عملگر خالصه میشوند که عبارتنداز:عملگرهای OR,
Product،Sum،ANDو .Gama

عملگر  ANDمشابه عملگرهای اشتراک در مجموعه های کالسیک می باشد که برای تهیه خروجی از این عملگر از
تابع زیراستفاده می شود .

این عملگر در یک موقعیت مشخص حداقل درجه عضویت واحد های سلولی را اسـتخراج نمـوده و در نقشـه نهـای 
ی
منظور میکند.در حقیقتبه دلیل عدم وجود شاهد یا عامل یا شاخص خاص در تعیین پهنـه یـا مکـان مناسـب بـرای
توسعه و ضعف این عملگر در اعمال اثر تمامیشاخصهای دخیل در ارزیابی استقرار بهینه مکانی؛ این عملگر در مطالعه
حاضر برای تحلیل استفاده نشده است .
عملگر  ORفازی مشابه عملگر اجتماع در مجموعههای کالسیک عمل میکند که به صورت رابطه زیر تعریف میگردد .
در این عملگر در یک موقعیت مشخص ،برخالف عملگر  ، ANDحداکثر درجه عضویت واحدهای سلولی استخراج و
در نقشه نهاییاعمال میگردد .به عبارت دیگر مقدار عضویت ترکیب شده در یک موقعیت ،توسط مناسبترین نقشههای
فاکتور محدود می گردد .
درمناطقی که شاخصهای تأثیر گذار محدود بوده و وجود عوامل یا شاخص های مثبت برای تعیین پهنه یا
مکان مناسب برای توسعه وپیشبرد طرح کافی باشد از این عملگر استفاده می شود.درواقعمیتوانگفتاستفادهاز
عملگر  ORصرفاًدرمواردیقابلاستفادهاستکهاجتماعدادههامالکقرارگیردودرصورتعدماشتراکیکالیهبا
الیههایدیگرسیستمبهالیهبعدیمیرودوصرفاًوجودیکالیهکفایتخواهدکرد.بنابرتوضیحاتیکهدادهشدو
استفادهازالیههایاطالعاتیدرراستایهدفپژوهشاز این عملگر نیز به واسطه عدم اعمال تأثیر همه شاخصها در
0
موضوع مد نظراستفاده نشده است.عملگرهای  Productو  Sumفازی که به ضرب جبری فازی1و جمع جبری فازی
معروف هستند به ترتیب گرایش حداکثر کاهشی وحداکثر افزایشی دارند و معموالً به تنهایی نتیجه قابل اتکایی ارائه نمی
دهند و در بدنه عملگر  Gamaفازی مورد استفاده قرار می گیرند .
- Fuzzy Algebraic Product
- Fuzzy Algebraic Sum

1
2
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عملگر  Gamaفازی یک حالت کلی از عملگرهای  Productو  Sumفازی میباشد که به صورت تلفیقی و
در قالب رابطه زیر بکارگرفته میشود .
)
)
در عملگر Gamaفازیو رابطه بیان شده برای آن مقدار بینصفرتایکمتغیرهستاگرمقداریکانتخابشودتبدیل
بهیکعملگر Sumفازی میگردد و اگر صفر انتخاب شود به عملگر  Pr du δتبدیل میگردد .بنابراین بایستی
توجه شود که انتخاب صحیح مقدار در خروجی تأثیر خواهد گذاشت و میتواند در سازگاری گرایشات کاهشی که در
عملگر  Productقرار دارد .در این پژوهش از عملگر  Gamaبرای مکانیابی بهترین مسیرهای گردشگری روستایی
استفادهشدهاست(عنابستانیوهمکاران .)172:1815،

نتایج حاصل از مقایسه روش  FAHPو FGAMA
مکانیابیبهترینمسیرهایگردشگریروستاییبادوروش FAHPو  FGAMAصورتپذیرفتهاست.مطابق
باتحلیلهایسلسلهمراتبیفازیحدود08/71کیلومترازمساحتاینحوضهدرطبقهباکالسمناسبجهتتوسعهو
بین  12/ 80کیلومترازمساحتاینحوضهنامناسبجهتتوسعهتشخیصدادهشد.همچنیننتایجروشگامایفازی
نشانمیدهد؛ 14/ 80کیلومترازمساحتاینحوزهدرطبقهباکالسمناسبجایداردوحدود 12/ 81کیلومترازاین
مساحتباکالسنامناسبجهتتوسعهتشخیصدادهشد .
نتایجبدستآمدهازمدلسلسلهمراتبیفازیوگامایفازینشانمیدهدکهپهنههایتوسعهدرهردومدل
بههمنزدیکمیباشدوبهترینجهتمسیرتوسعهرامناطقمرکزینشانمیدهدکهبهترینمسیرهابهسمتجادهاصلی
کشیدهشدهاست .




شکل  -20نقشه نهایی جهت مسیرهای گرشگری به روش سلسله گامای فازی  1/1شکل  -22نقشه نهایی جهت توسعه مسیرهای گردشگری به روش سلسله
مراتبی فازی





شناسایی و اولویتبندی مسیرهای....

جدول  -3طبقه بندی درصد برآورد تعیین مسیرهای بهینه گردشگری با روش سلسله مراتب فازی و گامای فازی
گامای فازی

مساحت

درصد

سلسله مراتبی فازی

مساحت

درصد

مناسبجهتتوسعه

80/14

5/76

مناسبجهتتوسعه

71/08

06/06

تقریبامناسب

67/10

11/81

تقریبامناسب

57/15

13/33

نامناسب

81/1

01/08

نامناسب

80/12

51/21

منبع :یافته های پژوهش 0311 ،
پس از مشخص شدن پتانسیل های گردشگری برای انتخاب روستاهای نمونه از بین کلیه نقاط روستایی(طبق
برآورد اولیه  1142نقطه روستایی مورد تحلیل قرار گرفت) 862 ،روستا از وضعیت بسیار مطلوب برخوردار بوده که در
مرحلهبعد،اینمیزانباتوجهبهمالکهایجمعیتی،ضعفزیرساختهایارتباطی(برایرفعاینمشلباتوجهبهصعب
العبوربودنمسیربعضیازروستاها،ناشناختهبودنجاذبههایروستاییواستقبالکممردمیازبافریککیلومتربرایراه-
هایاصلیودوکیلومتربرایراه هایفرعیبانظرکارشناساناستفادهشد)وهمچنینمستثنیکردنروستاهاییکهدارای
اماکنجذبتوریستبوده،درنهایت 81مرکزجمعیتیروستاییدرقالب 7مسیرعمدهگردشگریبهعنوانروستاهای
واقعدرمحدودهموردمطالعهانتخابگردید .




شکل-08مسیرهایعمدهگردشگریمحدودهموردمطالعه 
لذااینروستاهادرچهارمسیرجاذبگردشگریواقعشدهاندکهاینمسیرهامنطبقبارفتوآمدعمدهگردشگران
می باشد.درادامهتالششددرقالبمسیرهایچهارگانه،بهبررسیامکاناتوتسهیالتطولمسیرومقصدگردشگران،
جاذبهها یطبیعیوانسانیهرمسیر،مشخصکردنروستاهایهدفآنووضعیتایجادکسبوکارهایگردشگریدر
روستاهایواقعدراینمسیرهاودرانتها،میزاناستقبالمردمیازاینمکانهاباتوجهبهنظراتکارشناسیشدهطبق
جدول(،)0پرداختهشود .
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باتوجهبهاینکهپرسشگریدرموردمیزاناستقبالمردمینیازمندداشتناطالعاتدقیقدرزمینهروستاهایهدف
میباشد،لذابرایاینکارازیکپرسشنامهاولویتسنجیدرقالب 02سوالاز 16کارشناسروستاییکهمشرفبه
اطالعاتیدرموردمنطقهموردمطالعهبودند،استفادهشد .

نام مسیر

امکانات و تسهالت

گردشگران

طول مسیر و مقصد

جاذبه های

روستاهای هدف

گردشگری واقع در

مسیرهای چهارگانه

ایجاد شدن کسب

اکوتوریستی

مسیر( :)0جاده اصلی به سمت امامزاده سلطان سید احمد(ع)
روستاهای درهای دلفارد

مسیر( :)2به سمت

گور

مسیر( :)3به سمت آبگرم

صنایع دستی ،محصوالت کشاورزی منحصر به
فرد ،غذاهای بومی(آبگوشت زمستانی ،کشک
گردو ،آش گردو ،بزقورمه و انواع کباب محلی)،
آبگرموچشمههایمعدنیگور 

و کارهای مرتبط با

منحصر به فرد

اغذیهفروشی،
سرویسهای
بهداشتی،پمپ
بنزین،درمانگاه،
مراکزخرید،
نمازخانهومسجد،
مهمانپذیر 

گردشگری

مسیرهای چهارگانه

اغذیهفروشی،
سرویسهای
بهداشتی،کبابی،
پمپبنزین،
درمانگاه،نمازخانهو
مسجد،خدمات
امدادخودرو،هتل،
مهمانپذیر 

تولید فرآوردههای کشاورزی و دامی،اقامتگاهبوم
گردیرضیآباد،اقامتگاهبومگردیروستایدروا،
وجود دو نوع آب و هوای گرمسیری و سردسیری
در مجاورت یکدیگر ،وجود جنگل های طبیعی
(بنه ،ارچن ،اورس) و گیاهانداروئی و دیگر گونه
های گیاهی ،رودخانه سرتاسری واقع در مسیر
روستاهایدرهایدلفارد 

مردم بودن

گردشگری

وجود بارگاه امامزادهسلطانسیداحمد(ع) ،وجود
آبشارکراهوچندآبشارمتوالیبنامآبشارهایدره
گلم دخترکش ،باغ طبیعی منحصر به فرد انار
اغذیهفروشی،
شیطانجنوبدلفارد(گلپرک)،قناتهایاحدث
سرویسهای
بهداشتی،رستوران ،شدهدرروستاهایسامانوکهنوجسادات،آبشار
اغذیهفروشی،کبابی ،گلیجنیروستاسهچشمه،آبشارطبیعیوسد
پمپبنزین،باجهها سیمانی روستای بابکرفس ،اقامتگاه های بوم
خودپرداز،درمانگاه ،گردی آرمین دلفارد ،قهوهخانه سنتی و سوئیت
های اقامتی در درب بهشت ،اقامتگاه بوم گردی
پایانهتاکسرانی،
باغ بهشت واقع در درب بهشت ،اقامتگاه بوم
مراکزخرید،
گردی روستای کراه ،اقامتگاه بومی روستای
نمازخانهومسجد،
کلدان ،اقامتگاه بومگردی امین واقع در روستای
پلیسراه،خدمات
رز شیرین ،اقامتگاه بوم گردی کتوک واقع در
امدادخودرو،هتل،
روستای باغعلیشیر ،اقامتگاه بوم گردی هفت
مهمانپذیر 
چشمهروستایکراه،اقامتگاهبومگردیساردوئیه
روستایشیراغوش 

مورد استقبال

جدول( :)0خالصه وضعیت مسیرهای عمده گردشگری ،روستاهای منتخب و کسب و کارهای احداث شده

باغعلیشیر 

+

+

درهای 

+

+

انجیربازوئیه 

+

+

قلعه 

+

-

رزشیرین 

+

+

بچگی 

+

-

کراه 

+

+

پلپیران 

+

+

سرگدار 

+

+

سهچشمه 

+

+

نمچ 

+

+

خاکسفیدباال 

-

-

کهنوجسادات 

+

+

درهرود 

+

+

بابکرفس 

-

-

علیشاهی 

+

-

بابترش 

+

-

جگاه 

+

+

دوکدان 

-

-

بهرامی 

+

+

ارچنویئه 

-

-

آببرده 

+

+

سنگدان 

+

-

گنبدبهرام 

+

-

گورسفلی 

+

+

گورعلیا

+

+

دوکستان 

-

-

قناتسامان 

+

+

دهدیوان 

+

-

قالتوئیه 

+

+
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ارتفاعات بهرآسمان

مسیر( :)0به سمت آبشار دهوالی و

اغذیهفروشی،
سرویسهای
بهداشتی،درمانگاه،
مراکزخرید،
نمازخانهومسجد 

صنایع دستی ،زندگی عشایری و پدیده کوچ
عشایر ،آبشار ده والی ،ارتفاعات سر به فلک
درههای طبیعی زیبا ،زیستگاه
کشیده بهرآسمان  ،
گونههایشاخصودرحالانقراض(خرسسیاه،
پلنگ و چارپایان علفخوار :بز ،میش و قوچ
کوهی) ،وجود مناطق حفاظت شده گیاهی (از
جملهگونههایبابونه،مریمگلیخلیجی،شنگ
اسبی نخجوانی ،شیر تیغک ،استپی ،انواع گز،
اسپرس درختی ،انار شیطان ،انگور وحشی،
کاکوتی،کناروقیچ) 

سینآباد 

+

+

کدرنگ 

-

-

دولتآباد 

+

+

دهوالی 

+

+

محمدآباد 

+

+

زرکشت 

-

-

صاحبآباد 

-

-

سیفآباد 

-

-



درمرحلهبعدازبین 81نقطه روستاییواقعدرمسیرهایچهارگانهکهبهلحاظمعیارهایاکوتوریستیازوضعمطلوبی
برخورداربودهوهمچنینکسبوکارهایگردشگریدرآنراهاندازیشدهومورداستقبالمردمیمیباشد 00،نقطه
روستاییبهعنوانروستاهاینمونهانتخابگردید.جدول( .)6
جدول( :)5خالصه وضعیت روستاهای منتخب جهت بررسی الگوی مطلوب اکوسیستم کارآفرینی گردشگری
مسیر

شماره

نام روستاهای

نوع راه

مسیرشمارهیک 
دو 

مسیرشماره

سه 

مسیرشماره

خانوار

جمعیت

تیپ اراضی

نوع اقلیم

باغ علیشیر

 821

 477

تپهای 

خشک 

آسفالته 

دره ای

 851

 414

تپهای 

خشک 

آسفالته 

انجیر بازوئیه

 120

 021

تپهای 

خشک 

شوسه 

رزشیرین

 116

 014

فالتهایفوقانی 

نیمهخشک 

آسفالته 

کراه

 121

 087

کوهستانی 

نیمهخشک 

آسفالته 

پل پیران

 118

 811

کوهستانی 

مرطوب 

آسفالته 

سرگدار

 116

 018

کوهستانی 

مرطوب 

آسفالته 

سه چشمه

 121

 814

کوهستانی 

مرطوب 

آسفالته 

نمچ

 128

 014

کوهستانی 

مرطوب 

شوسه 

کهنوج سادات

 125

 018

کوهستانی 

مرطوب 

آسفالته 

دره رود

 061

 410

کوهستانی 

نیمهمرطوب 

آسفالته 

جگاه

 116

 061

کوهستانی 

نیمهخشک 

راهشوسه 

بهرامی

 121

 011

کوهستانی 

نیمهمرطوب 

راهشوسه 

آببرده

 126

 015

کوهستانی 

نیمهمرطوب 

آسفالته 

گور سفلی

 126

 868

کوهستانی 

نیمهخشک 

راهشوسه 

گور علیا

 114

 874

کوهستانی 

نیمهخشک 

راهشوسه 

قنات سامان

 122

 001

تپهای 

نیمهخشک 

راهشوسه 

منتخب

دسترسی
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مسیرشمارهچهار 

قالتوئیه

 120

 146

تپهای 

نیمهخشک 

راهشوسه 

سین آباد

 174

 742

واریزهایبادبزنیشکل 

مرطوب 

آسفالته 

دولت آباد

 177

 768

کوهستانی 

نیمهمرطوب 

راهشوسه 

ده والی

 120

 001

واریزهایبادبزنیشکل 

مرطوب 

راهشوسه 

محمدآباد

 188

 715

واریزهایبادبزنیشکل 

مرطوب 

راهشوسه 



در بررسیهای به عمل آمده،برای اولویتبندی مسیرهای گردشگری ابتدا با استفاده از روشهای پیمایشی– تحلیل
نقشهای و مشاهده دادههای مورد نیاز در قالب شش معیار اصلی جاذبههای طبیعی؛ جاذبههای تاریخی-فرهنگی؛ خدمات
بهداشتی-درمانی؛ خدمات زیرساختی و دسترسی؛خدمات اقامتی و پذیرایی و کیفیت مسیر گردآوری ودستهبندی شد .
برای تشکیل ماتریس داده ها از تعداد  5شاخص طبیعی؛  7شاخص در زمینه جاذبههای تاریخی فرهنگی؛  7شاخص
خدماتامدادی و بهداشتی-درمانی؛ 5شاخص خدمات زیرساختی و دسترسی؛ 7شاخص خدمات اقامتی و پذیرایی و 7
شاخصدر زمینه کیفیت مسیر گردشگری استفاده شد .دادههای گردآوری شده با استفاده از روش آنتروپیشانونوزندهی
شد .
نتایج این بخش نشان داد در بین شاخصهای طبیعی زیرمعیار باغهای طبیعی منحصر به فرد()252264؛ در بین
شاخصهای فرهنگی-تاریخی ،زیرمعیار وجود کاروانسرا()2/2875؛ در بین شاخصهای بهداشتی درمانی ،زیرمعیار پایگاه
امدادونجاتجادهای(،)2/2611دربینشاخصهایزیرساختیزیرمعیارپمپگازوبنزین(،)252464راههایاصلیدرجه
یک( ،)252561دسترسی به پارکینگ( ،)252572دسترسی به سرویس بهداشتی()252751؛ در بین شاخص های اقامتی-
پذیرایی وجود مهمانپذیر و مهمانسرا( )2/1271و هتل و هتل آپارتمان()2/2411؛ در بین شاخصهای کیفیت مسیر،
جذابیتمسیر()2/1148وتنوعمسیر()2/2621بیشترینامتیازرابهخوداختصاصدادهاند .
شکل( :)6تلفیق نهایی وزن معیارها و زیرمعیارها با استفاده از وزن آنتروپی شانون
زیرمعیار 

وزن 

معیار 

زیرمعیار 

طبیعی

رودخانههایدائمیوفرعی 

وزن 

معیار 

پمپگازوبنزین 

 2/2464

پارکجنگلیوباغ 

 2/2250

راههایاصلیدرجهیک 

 2/2561

چشمههاوقناتها 

 2/2220

راههایفرعیمناسب 

 2/2886

دریاچهوسد 

 2/2214

دسترسیبهحملونقل
عمومی 

 2/1012

زیستگاهگونههایشاخصودرحال
انقراض 

 2/2212

دسترسیبهسرویسبهداشتی   2/2751

باغهایطبیعیمنحصربهفرد 

 2/2264

دسترسیبهپارکینگ 

 2/2572

فرهنگی-

پل 

 2/2220

خانههایبومگردی 

 2/2817

تاریخی

مسجد 

 2/2221

مجتمعبینراهی 

 2/2254

کاروانسرا 

 2/2875

مهمانپذیرومهمانسرا 

 2/1271

  2/2200زیرساختی 

اقامتی-
پذیرایی 
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هتلوهتلآپارتمان 

 2/2411

امامزاده 

 2/2068

جذابیت 

 2/1148

بهداشتی-

پایگاهامدادونجاتجادهای 

 2/2611

تنوعمسیر 

 2/2621

درمانی

پلیسراه 

 2/2208

 2/2878

درمانگاه 

 2/2220

احساسامنیتمسیر 

 2/2112

راهنمایمسافراننورزوی 

 2/2106

وسعتمسیر 

کیفیت
مسیر 



پسازمحاسباتپایهآنتروپیشانون  ،وزنهایبدستآمدهدرمدلتاپسیسبکارگرفتهشددراینمرحلهوزنایدهآل-
هایمثبتومنفیشناساییشدوبراساسآندرصدنزدیکینسبیبدستآمدومسیرهایچهارگانهبراساسآنرتبه
بندیشد .
مسیر شماره یک بافاصلهازایدهآلمثبت()2/1446وایدهآلمنفی()2/2544ودرجهنزدیکی(،)2/4875بیشترین
امتیازرابهخوداختصاصداد(بامحوریتجادهاصلیبهسمتامامزادهسلطانسیداحمد(ع)) .
مسیر شماره دو با فاصلهازایدهآلمثبت()2/14184وایدهآلمنفی()2/2652ودرجهنزدیکی(،)2/0074رده دوم
امتیازیرابهخوداختصاصداد(بامحوریتبامحوریتبهسمتروستاهایدرهایدلفارد) .
مسیر شماره سهبافاصلهازایدهآلمثبت()2/2414وایدهآلمنفی()2/1444ودرجهنزدیکی(،)2/4214درسومین
ردهامتیازیجایگرفت(بامحوریتبهسمتآبگرمگور) .
مسیر شماره چهاربافاصلهازایدهآلمثبت()2/1512وایدهآلمنفی()2/1011ودرجهنزدیکی(،)2/6424کمترین
امتیازرابهخوداختصاصداد(بامحوریتبهسمتآبشاردهوالیوارتفاعاتبهرآسمان) .
شکل( :)6اولویتبندی مسیرهای گردشگری

فاصله از ایده آل

فاصله از ایده آل

مثبت

منفی

مسیر شماره 0

 2/1446

 2/2544

مسیر شماره 2

 2/14184

 2/2652

مسیر شماره 3

 2/2414

 2/1444

2/4214

مسیر شماره 0

2/1512

 2/1011

 2/6424

شماره گذاری مسیر



نزدیکی نسبی
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مسیر شماره 4

مسیر شماره 3

مسیر شماره 2

مسیر شماره 1

0

0.1

0.2

فاصله از ایده آل مثبت

0.3

0.4

فاصله از ایده آل منفی

0.5

0.6

0.7

نزدیکی نسبی

شکل -07فاصلهازایدهآلمثبتومنفیونزدیکینسبیمسیرهایعمدهگردشگری 

0.8



نتیجه گیری و پیشنهادها
امروزه تقویت مسیرهای گردشگری ،یکی از عوامل بسیار مهم در زمینه جذب گردشگر به نواحی مقصد است.
شناساییجاذبه ها و زیرساخت های گردشگری و همچنین ،توزیع فضایی بهینه خدمات پشتیبان گردشگری در طول مسیر،
ازعوامل بسیار مهم در زمینه رونقکسبوکارهای گردشگری و افزایش رضایت گردشگران و مردم محلی است.پژوهش
حاضر با استفاده ازعملگرهایفازیدرمحیط ،GISبهپهنهبندی مسیرهای عمدهگردشگری کهتاثیربسزاییدرموفقیت
کسبوکارهادارد،میپردازد.نتایج پژوهشنشان میدهدروستاهادرچهارمسیرجاذبگردشگریواقعشدهاندکهاین
مسیرها منطبق با رفت و آمد عمده گردشگران میباشد .در ادامه در قالب مسیرهای چهارگانه ،به بررسی امکانات و
تسهیالت طول مسیر و مقصد گردشگران ،جاذبههای طبیعی و انسانی هر مسیر ،مشخص کردن روستاهای هدف آن و
وضعیتایجادکسبوکارهایگردشگریدرروستاهایواقعدراینمسیرهابررسیشود.نتایجاینبخشنشاندادمسیر
شمارهیکبافاصلهازایدهآلمثبت()2/1446وایدهآلمنفی()2/2544ودرجهنزدیکی(،)2/4875بیشترینامتیازرابه
خوداختصاصداد(بامحوریتجادهاصلیبهسمتامامزادهسلطانسیداحمد(ع))ومسیرشمارهچهاربافاصلهازایدهآل
مثبت()2/1512وایدهآلمنفی()2/1011ودرجهنزدیکی(،)2/6424کمترینامتیازرابهخوداختصاصداد(بامحوریتبه
سمتآبشارده والیوارتفاعاتبهرآسمان).نتایجاینپژوهشدرراستایپژوهشفاضلی و همکاران()1817استکهبه
بررسیمسیرهای بهینه گردشگری شهر مشهد از طریق شناسایی و سنجش عناصر دارای پتانسیل گردشگریساماندهی
مسیرهای گردشگری میپردازدوبهارائه مسیرهای پیشنهادی باتوجه به عواملی همچون هزینه جابجایی اشارهمیکند.
نکتهایکهاینشباهترابیشترمیکندتوجهبهروستاهاییکهدرمسیرهایراههایاصلیواقعشدهاند.درواقعبهتاثیر

شناسایی و اولویتبندی مسیرهای....



بحثزیرساختهابرتوسعهگردشگریودرنتیجهرونقیابیکسبوکارهایشلگرفتهتاکیددارد.برای کاهش نابرابری و
تقویت مسیرهای گردشگری پیشنهادهای زیر توصیه میشود؛ 
تقویت امکانات و تسهیالت در مسیرهای گردشگری و بهبود کیفیت تجهیزات موجود؛ 
نصبتابلوهایراهنمادرمسیرهایعمدهگردشگری؛ 
سرمایه گذاری برای شناسایی منابع و تبدیل آن به جاذبههای گردشگری،توسط منابع رسانهای؛ 
ترغیببخشخصوصیودولتیجهتسرمایهگذاریدرمسیرهایبهینهوتوسعهکسبوکارهایگردشگری .
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تاریخ دریافت0011/18/16 :

تاریخ پذیرش0011/01/10 :

چکیده

پیداکردنراهیبرایمقاوم کردنجوامعوافرادبرایمقابلهبابالیایطبیعی،ضرورتتعریفوارزیابیتابآوری
درحوزهسوانحطبیعیرادوچندانکردهاست.هدف از این پژوهش ،ارزیابی مولفههای تابآوری اجتماعی و اقتصادی شهر
زلزلهزدهبمبودهاست.اینپژوهش،ازنوعکاربردیاستکهبااستفادهازروشتوصیفی-تحلیلیبهارزیابیمولفههایتاب-
آوری اجتماعی و اقتصادی شهر زلزلهزده بم پرداختهاست.با توجه به ناهمگنبودن جامعه و واحدهای نمونهگیری ،از روش
نمونهگیری چند مرحلهای ،استفاده شد .حجم نمونه در این تحقیق ،با استفاده از فرمول کوکران 882 ،خانوار تعیین
شدهاست.جهتتجزبهوتحلیلدادهها،ازآزمونهایآمارتوصیفیوتحلیلیازجملهتیتکنمونهایورگرسیونخطی
چندگانه،استفادهشد.نتایجنشاندادکهخانوارهایساکندرشهربم،ازنظرمولفههایمیزاندانشومهارتدرسطح
نامطلوب و از حیث مولفه های آگاهی ،نگرش و سرمایه اجتماعی در سطح مطلوبی قراردارند .در مجموع ،بعد تابآوری
اجتماعیازسطحمطلوبیبرخوداربودهاست.ازحیثوضعیتتابآوریاقتصادیومولفههایسهگانهآنشامل:میزان و
شدتخسارت،تواناییجبرانخسارتوبازگشتبهشرایطشغلیومالیمناسب،دروضعیتنسبتابدونامطلوبیقراردارند .
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مقدمه و بیان مسأله
دادههایجهانینشاندهندهاینواقعیتاستکهخطرات و آسیبهای ناشی از سوانح طبیعی و بالیا در سطح
جهانی رو به افزایشاست و بهدنبال آن ،خسارات و تلفات شدید و گستردهای در زمینههای فیزیکی ،اقتصادی ،توسعه
اجتماعی ،مرگ و میر ،اموال و داراییها ،منابع و تخریب کلی برجایگذاشتهاست( ;Gaillard and Texier, 2010: 82
 .)Lall and Deichmann, 2011: 3; Ainuddin et al., 2015: 67
درچندسالگذشته،جهانشاهدحوادثپیشبینینشدهای(همانند،زلزله0228بم،تسونامی0227اقیانوس
هند  ،زلزله  0226کشمیر و زلزله  0221هائیتی)بودهاست.اگرچهبرخیاقداماتپیشبینیکنندهانجامگرفتهاست،اما
واقعیتایناستکهنمیتوانازپیامدهایبالیابهطورکاملجلوگیریکرد،زیرابرخیازاینبالیا،دارایاشکالبزرگو
غیرقابل پیشبینی می باشند .بنابراین ،باید ظرفیت و توان ساکنین برای مقاومت و زندگی در کنار بالیا را بهبود
بخشید(.)Ahrens and Rudolph, 2006: 208; O’Brien et al., 2008: 418; Miller and Rivera, 2010: 2
از اینرو ،در چند سال اخیر ،توجه زیادی به ظرفیتهای جوامع بحرانزده برای "بازگشت به وضعیت گذشته(اولیه یا
عادی)" یا بازیابی با استفاده از حداقل کمکهای خارجی ،شدهاست که این موضوع  ،ایجاد تغییراتی در فرهنگ کاری
کاهشخطراتمطرحنمودهاست .
در رویکرد جدید ،به تابآوری به جای آسیبپذیری ،تاکید میشود( .)Mayunga, 2007: 3در این راستا،
گفتمانهای سیاسی و بحثهای دانشگاهی ،تابآوری را بهعنوان یکی از ایدههای مهم برای مواجه با عدم قطعیتها و
تغییراتمطرحکردهاند.بههمیندلیل،اکنوناین شیوه،برایمباحثمختلفیازجملهکاهشسوانحطبیعیمورداستفاده
قرارمیگیرد( .)Jones et al., 2013: 15; Hutter et al., 2013: 48; Gaillard, 2010: 82
1
ورودواژهتابآوریبهمباحثمدیریتسوانح ،بعد از تصویب چارچوب قانونی طرح هیوگو مطرحشدوبهتدریج
درهردو زمینهنظریوعملیکاهشخطراتسوانح،جایگاهبیشتریرابهخوداختصاصداد( ;Manyena, 2006: 418
.)UNISDR, 2005به دنبال آن ،ایجاد جوامع تابآور بهوسیله روشهایی چون یکپارچگی در دیدگاههای کاهش آسیب-
پذیری؛ افزایش ظرفیت محلی جهت ایجاد تابآوری و یکپارچهکردن برنامههایکاهش خطر با طراحی واجرای آمادگی
اضطراری،واکنش،بازتوانیوبرنامههایبازسازی،دنبالگردید( .)UNISDR, 2005
تواناییهای مردم برای مقابله با خطرات

آسیبپذیری جوامع و تقویت 

در واقع ،هدف از رویکرد تابآوری ،کاهش 
ناشیازوقوعسوانحطبیعیاست( Zhou et al., 2010: 26; Ainuddin and Routray, 2012: 27; Lei et al., 2014:
.)612; Haynes and Tanner, 2015: 359این دیدگاه در قالبهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،کالبدی و محیطی،
دیدگاههای قبل را که بالیای طبیعی را بهعنوان حوادث غیرقابل اجتناب میدانست ،رد میکند و به مدیریت فجایع ،برای
کمکردن اثرات منفی آنها اعتقاد دارد( .)Coppola, 2006: 14به بیان دیگر ،به علت عدم پیشبینی کامل آسیبپذیری
سیستمهای اجتماعی و فراهمکردن ارزیابیهای جامع و کلینگر در مقابل مخاطرات ،تابآوری میتواند به عنوان توانایی
سازگاری سیستمها در برابر تغییرات ،بدون فروپاشی در هنگام سوانح مطرح شود( ;Madni and Jackson, 2009: 183
 .)Palliyaguru et al., 2014: 48
گزینشهای

تابآوری ،به دلیل پویا بودن واکنش جامعه در برابر مخاطرات ،نوعی آیندهنگری است و به گسترش 

میکند( )Prasad et al., 2009: 8و لذا افزایش تابآوری در برابر
سیاستی برای مواجهه با عدمقطعیت و تغییر هم کمک  
میتواندمنجربهایجادافزایشظرفیتسازگاریومعیشتپایدارجامعهشود( Birkmann, 2006b: 9; Norris et
سوانح 
 .)al., 2008: 129; Miller et al., 2010: 4با این توصیف ،باید گفت که مقوله تابآوری به مواردی در ارتباط با جوامع،
. Hyogo Framework for Actions (HFA)2005-2015
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سیستمهایی که این جوامع را حمایت مینمایند و به عملکردهای مختلف آن در محیطهای فیزیکی ،اقتصادی و طبیعی
میپردازد.شهرتاینکلمهبهعنوانیکچارچوب،بهمفهومیبرمیگرددکهبراحتیمیتواندباتمامیمراحلوبخشهای
سوانح و مدیریت بحران ارتباط پیداکند ( ;Davis et al., 2005: 2169; Rose and Krausmann, 2013: 74
 .)O'Sullivan et al., 2013: 240

یکجامعهتابآور،قادراستکهبهتغییراتیاتنشهابهروشمثبتیواکنشنشاندهدوقادراستکهکارکرد
اصلی خود را بهعنوان یک جامعه با وجود تنشها حفظ کند.یک تغییر خاص ،میتواند نتایج متفاوتی در جوامع مختلف
داشتهباشدوهریکازآنها،درجاتمتفاوتیازتابآوریرانسبتبهتغییرازخودنشانخواهندداد( Béné et al., 2012:
.)9پنداشتیکهازتابآوریدرراستایتبدیلشدنبهاصلیترینپایهکاهشآسیبپذیریشهرهادربرابرسوانحوخصوصا
زمینلرزهها وجود دارد ،اهمیت بررسی و شناخت عوامل تأثیرگذار بر میزان تطبیقپذیری شهرها و تابآوری آنها در برابر
سوانحرامشخصمینماید .
درحالحاضر،بسیاریازسازمانهایدولتیوغیردولتی،تقویتتابآوریگروههاوجوامعرادراولویتقرارداده-
اند.بهاینمنظور،تحقیق،تهیهوتوسعهبرنامهها،سیاستگذاریهاوهمچنیناقداماتآموزشی،بهمدیریتسوانحپرداخته-
اند( .)Coghlan and Norman, 2004: 4بهطور مثال ،مدیریت اضطراری استرالیا ،)0226(1ایجاد تابآوری فردی و
اجتماعی؛ بانک توسعه قاره آمریکا،)0212( 0اندازهگیری شکنندگی تابآوری اجتماعی و اقتصادی؛ مرکز توسعه مناطق-
خشک سازمانملل ،)0211( 8چارچوبی برای اندازهگیری جهانی و زمینههای خاص برای تابآوری؛ دانشکده محیطزیست،
دانشگاه واشنگتن غربی ( ،)0211ایجاد مدل شبیهسازیشده ارتقای تابآوری جامعه در ایاالت متحده( Miles and
)Chang, 2011: 37؛ دانشگاه سازمانمللمتحد ،)0218( 7وضعیت خطر بالیا در  148کشور با بررسی ابعاد تاثیرپذیری،
حساسیت،ظرفیتمقابله،سازگاری؛دفترسازمانمللمتحدبرایکاهشخطربالیایطبیعی،)0216( 6کاهشخطربالیااز
طریق ارتقای تابآوری اجتماعی و اقتصادی و مجمع اقتصادجهانی ،)0216( 5بررسی تابآوری کشورها برای مقابله با
خطراتجهانیرااولویتفعلیتحقیقاتخودمیدانند.اینموضوع،نشاندهندهاهمیتتابآوریدرکاهشخطراتبالیای
طبیعی میباشد .همچنین،باتوجهبهاینکهمدیریت سوانحطبیعیبعد از زلزله در ایران در شرایط مطلوبی قرارنداشته و
پس از وقوع چنین حوادثی ،همچون زلزله شهر بم ،آسیبهای زیادی به مردم واردشده و بدین دلیل که معموال افراد
سانحهدیدهقادرنیستندکهبهآسانیبهشرایطمتعادلبازگردندویااینکهبهآسانیشرایطخودرابهگونهایجدیدتغییر
دادهوبتوانندبهیکسازگاریموفقدستیابند( .)Bastaminia et al., 2016: 47
لذا بررسی و سنجش تابآوری بهخصوص در ابعاد اجتماعی و اقتصادی ،در اینگونه جوامع ،ضروریست .در
حقیقت،اینپژوهش با قراردادن مفهومتابآوری در کانون توجه خود ،به سنجشمولفههایاجتماعیواقتصادی تابآوری
در شهربم،بهعنوانیک شهر آسیبدیدهازسوانح طبیعی(زلزله) میپردازد.زیرا،نتایجآنمیتوانددرتدوینقوانینو
مقرراتمربوطبهحوزهمدیریتسوانحطبیعی،آسیبپذیری،سیاستهایتقلیلخطربحرانوافزایشتابآوریاجتماعی،
اقتصادیوهمچنینجهتتصمیمگیری،برنامهریزیوسیاستگذاریهایمجریانامردرشهربموشهرهایمشابه،در
خصوصمدیریتسوانحطبیعیاستفادهشود .
1

). Emergency Management Australia (EMA
). Inter-American Development Bank (IDB
3
. EMG U. Global drylands
4
). United Nations University (UNU) Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS
5
). United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR
6
. World Economic Forum
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مبانی نظری
تابآوری
محققانمختلفمعتقدندکهتابآوریاولینباربهوسیلههالینگ 1درمقالهایتحتعنوان "تابآوریوپایداری
سیستماکولوژیکی"،درعلماکولوژیبیانشدهاست(Walker and  Folke et al., 2010: 3;  Mayunga, 2007: 3
Cooper: 145; 2011؛  .)Deppisch and Hasibovic, 2013:118
واژه"تابآوری"،بهمعنی"بازگشتبهگذشته"استکهازریشهالتینresilioگرفتهشدهاست( Manyena et
.)Alexander, 2013: 27; al., 2011: 418اینمفهوم،دراصلبرایتوصیفمقاومتسیستمهایطبیعیدرمواجهبا
اختالالتوتواناییبرایبازیابیوسازماندهیخودشانبکاررفتهاست( .)Brand and Jax, 2007: 3
محققان زیادی به شیوههای متفاوت به مفهومسازی تابآوری در ادبیات سوانح پرداختهاند .تعدادی از تعاریف
مربوطهازمحققانمختلفدرزمینهادبیاتخطراتوفجایعطبیعیدرجدول()1ارائهشدهاست .
امارایجترینتعریفتابآوریدرزمینهبالیاعبارتاستاز ":تابآوریتواناییجوامعبرایواکنشوبازیابیاز
فجایعوشاملآنشرایطذاتیاستکهبهسیستماجازهجذباثراتومقابلهبایکرویدادرامیدهد"( Adger, 2000:
350؛Paton and Johnston, 2001: 272؛Kulig et al., 2008: 95؛ Lorenz, 2013: 9؛ Bastaminia et al., : 271

.)2017درهمینزمینه،بابررسیادبیاتتابآوریبالیا،میتوانتعدادیکلماتکلیدیمرتبطباتابآوریکهموضوع
موردبحثاینتحقیقنیزهستندرااستخراجنمود .
واژه هایی چون :بازیابی ،واکنش ،به حالت اولیه برگشتن ،مقاومت ،نیرومندی ،قابلیت شناوربودن ،برخاستن،
سازگاری ،جذب ،رویارویی ،ظرفیت ،کشسانی ،انعطاف و فعالیت ،از این نوع هستند( ;Rezaei et al., 2016: 1639
.)Bastaminia et al., 2016: 38; Bastaminia et al., 2018:3همچنینبهزعمپلودینک()0221تعاریفیکهاز
تابآوریمطرحشدهرامیتوانازنظرتقابلبودندربرابرشدن،سازگاریدربرابرمقاومت،خطسیر،قابلیتپیشبینیودر
نهایتازنظرآنچهکهدرموردماهیتموقتیتابآوریداللتمیکنندراموردمقایسهوطبقهبندیقرارداد .
نظریاجمالیبرتوسعهنظریتابآورینشانمیدهدکهمفهومیکهزمانیبهمعنیمستقیموواحدبهکارمی-
رفت،اکنونبهمفهومپیچیدهوچندمنظورهایتبدیلشدهکهدارایروابطیپیچیدهومتفاوتاست.بنابراین،مفهومتاب-
آوریهماکنونباتنوعبیشتریدرعلوممختلفوامورمرتبطباتعامالتبینانسانوطبیعت،نظیرآسیبپذیریوکاهش
سوانحبهکارمیرود( .)Adger, 2003: 2;Center, 2002:12
بر این اساس ،تابآوری بهوسیله طیف گستردهای از متخصصان از جمله؛ اکولوژیستها(Gunderson, 2010؛
 ،)Holling, 1973روانشناسان(Garmezy, 1991؛ Norris et al., 2008؛ ،)Ungar, 2011جغرافیدانان( Pike et al.,
2010؛ Adger, 2000؛  ،)Cutter et al., 2014متخصصین سالمتعمومی(Castleden et al., 2011؛  Poortinga,
،)2012مهندسان(Hollnagel and Woods, 2006؛،)Zoback, 2014حکومتهایمحلی()Wilson, 2013ومدیریت-
هایفرآیندجهانی()Wilson, 2012موردبررسیقرارگرفتهاست.اینویژگی،باعثشدهتاتابآوریدارایتعاریفمتعدد
و از مدلهای نظری مبتی بر شواهد تجربی قوی برخوردار باشد(Cutter et al., 2008: 601؛  Chandra et al.,
2010:2؛  .)Engle et al., 2011: 2
علیرغمداشتنروشهایمتدولوژیکجداگانهومتفاوت،اینمفهومهنوزبرایارزیابیدرسطوحمختلفهمانند
مقیاسفردی،اجتماعی،ملیوجهانیاستفادهمیشود.تابآوریدررشتههایمختلفبکارمیرود،بنابراین،ابهامدرمعناو
رویکردهای تابآوری ،نتیجه جهتگیریهای مختلف معرفتشناختی ،رویکردهای روششناسی و مفهومی میباشد
. Holling
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(.)Ainuddin and Routray, 2012: 28در این رابطه ،به زعم مکانتایر و همکاران ( ،)0220یکی دیگر از چالشهای
پیشروبرایدستیابیبهتعریفیکپارچهوموردپذیرشجامعهعلمی،ناشیازاینواقعیتاستکهافراد،گروههاوجوامع،
هرکدام ممکن است دارای درجات مختلفی از تابآوری باشند که می تواند به روش های مختلفی تعریف شود.از سوی
دیگر ایسر ()0220معتقد است که افزایش ابهام و انعطاف پذیری تابآوری بسیار باارزش است چون این مفهوم میتواند
ارتباطاتتنگاتنگتریرابینرشتههاوبینعلومدرعملبهوجودبیاورد .
بابررسیادبیاتتابآوری،پیمیبریمکهتابآوریحداقلدرچندکلمهترکیبشدهاست؛بحران،فقراقتصادی،
پایداری،آسیبپذیریوسازگاری(Turner, 2010: 572؛Gallopín, 2006:296؛Folke et al., 2010: 4؛ Friend and
 .)Moench, 2013:101
ازاینرو،تابآوریدربخشیازچارچوبهایخودبامطالعاتآسیبپذیریوپایداریاشتراکدارد( Turner et

al., 2003: 4؛ .)Miller et al., 2010: 3همچنین،تابآوریوظرفیتانطباقی،ویژگیهایکلیدیبرایتوسعهپایدار
محسوبمیشوند( Smit and Wandel, 2006: 285؛.)Leichenko, 2011: 166تابآوریوپایداریعینایکینیستند،
ولیارتباطتنگاتنگیدارند.جوامعپایداردرصورتتابآوربودن،میتوانندپایداربمانند .
بههرحال،تابآوریجوامعبهعنوانیکیازعناصراصلیسبکزندگیپایدار،تعریفشدهاست( Carpenter et
al., 2001: 774؛  ; .)Birkmann, 2006a: 17; Magis, 2010: 413همچنین ،درحالیکه تابآوری و آسیبپذیری
تفاوتهایاساسیدارند،امادرزمینههاییبهوسیلهتوسعهپایدارهمپوشانیدارند ( Adger, 2003: 2؛Turner,  : 572
 .)2010بههرحال،ازنظرگالوپین()0225و وگلوهمکاران(،)0224تابآوری،سازگاریوآسیبپذیریواژههایکلیدی
هستندکهدربرخیازروشها،بایکدیگرارتباطدارند .
پلینگ(،)0228تابآوریراعکسآسیبپذیریبیانمیکند،امادرکنارعواملحساسیت(تعریفشده بهعنوان
در معرض خطر قرارگرفتن) وظرفیتانطباقی،ازتابآوریبهعنوانیکیازسهعنصریاعواملتعیینکنندهآسیبپذیری
ناممیبرد.بهعبارتدیگر،گسترشتابآوریدرراستایکاهشآسیبپذیریاست.ادگروهمکاران(،)0225بحثمیکنند
کهتابآوریبخشیازظرفیتانطباقیاست.درحالیکهاسمیت()1111ظرفیتانطباقیرابعنوانجزءاصلیآسیبپذیری
میدانندوعدهایآنهارامفاهیمتودرتودردرونیکساختارکلیآسیبپذیریمیدانند .
درنهایت،باتوجهبههمهایننظراتوبهزعمکاتروهمکاران (،)0224میتوانتابآوریوآسیبپذیریراجداگانه
بررسیکرد؛هرچندآنهاغالبامفاهیمیمرتبطباهمهستند .بهطور خالصه ،بینش تفکر آسیبپذیری باعث کاملشدن دیدگاه
تابآوریازطریقتوجهبیشتربهسیستمهایانسانی،پیامدهایاجتماعیونقشتصمیماتسیاسیمیشود .
باتوجهبهزمینهبحثشده،دراینتحقیق،تابآوریجامعهدرمقابلبالیا،بعنوان"مقدارآشفتگیکهیکسیستم
بتواند جذب کند و همچنان در همان حوزه و وضعیت قبلی باقیبماند ،مقدار توانایی سیستم در خودسازماندهی (در مقابل
فقدانسازماندهییاسازماندهیتحتجبرنیروهایبیرونی)ومیزانتواناییسیستمدرایجادوافزایشظرفیتیادگیریو
سازگاری»"تعریفشدهاست .
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جدول .0تعاریفتابآوریوویژگیهایآنها 
تعاریف تابآوری بالیا
ظرفیت جذب فشارها یا نیروهای مخرب به وسیله پایداری و سازگاری؛ ظرفیت اداره ،حفظ ساختارها و
عملکردهای اساسی و ویژه ،در طی سوانح؛ و ظرفیت بازیابی «برگشت به گذشته» پس از یک سانحه
توانایی ایستادگی(جذب شوکها ،استرسها و حفظ کارکردهای جامعه و هماهنگی سیستمهای
اکولوژیکی) و توانایی انطباق با تغییرات ،شرایط غیرقابل پیشبینی و خطرات.
واکنش و سازگاری ذاتی افراد و جوامع در برابر مخاطرات بهطوری که آنها را قادر به کاهش
خسارات و زیانهای بالقوه ناشی از مخاطرات سازد.
سرعتی که با آن یک سیستم پس از جابجایی ،صرف نظر از مقدار نوسانات ،به حالت تعادل بر
میگردد
ظرفیت یا توانایی جامعه برای پیشبینی ،آمادگی ،پاسخ و بازیابی سریع از اثرات سوانح
تابآور ی عبارتست از :توانایی داراییها ،شبکهها و سیستمها برای پیشبینی ،جذب ،انطباق و
سرعت بازیابی از حوادث ویرانگر.

محققان

()Carpenter et al., 2001
)Adger, 2003؛ )Folke, 2006
)Rose, 2004؛(Thywissen, 2006
()Bodin and Wiman, 2004
( )Mayunga, 2007
( )Bosher et al., 2007

تابآوری جوامع بهعنوان یکی از عناصر اصلی سبک زندگی پایدار تعریف شدهاست

(Magis, 2010؛) Wilson, 2012

تابآوری به ظرفیت سیستمهای اکولوژیکی برای جذب اختالالت و نیز برای حفظ بازخوردها،

(Gallopín, 2006; Renaud et al.,
 Nelson et al., 2007)2010

فرآیندی پویا و تعاملی و همیشه در حال تغییر بین فرد و محیط است.

(Pooley and Cohen, 2010؛ Jackson
 )et al., 2007

فرایندها و ساختارهای الزم و ذاتی سیستم اطالق میشود.

تابآوری به ظرفیت جذب عملکردهای اساسی و ویژه در طی سوانح و نیز ظرفیت بازیابی
"برگشت به تعادل" پس از سانحه اطالق میشود.
ظرفیت و توانایی جامعه ،به منظور مقاومت در برابر شوک ،زنده ماندن ،سازگار شدن ،رسیدن به
تعادل بعد از وقوع بحران و گذشتن سریع از آن است.
تابآوری ،مفهومی است دال بر ظرفیت جوامع و اقتصاد برای انطباق و مقاومت در برابر شوک و
اختالالت با حداقل اختالالت در عملکرد سیستم.
تاب آوری را "ظرفیت جوامع یا اکوسیستمهای آسیبدیده برای هضم آثار منفی و ترمیم آنها"
میداند.

)(Cutter et al., 2010
؛)Matsuoka and Shaw, 2011
( Martin and Sunley, 2014
(Vugrin et al., 2010؛ UNESCAP,
 )2012
)(Birkmann et al., 2013

توانایی کشورها ،جوامع و خانوارها برای تغییر مدیریت ،بهوسیله نگهداری یا دگرگونی
استانداردهای زندگی در مواجه با شوکها یا فشارها همانند زلزله ،بدون به خطر انداختن چشم-

)(Brown, 2014

انداز بلندمدت.
شدت اختالالتی که سیستم میتواند آن را جذب کند ،قبل از اینکه ساختار سیستم از طریق
تغییر متغیرها و فرایندهایی که رفتار آن را کنترل میکند ،به ساختار متفاوتی تبدیل شود.
تابآوری یک شبکه مفهومی برای محاسبه ظرفیت جوامع در مقابله با تغییرات محیطی و شرایط
اضطراری است.

)(Kärrholm et al., 2014
)(Bonanno et al., 2015

تابآوری اجتماعی
درمقایسهباعقایدکلیدرزمینهتابآوری،تابآوریاجتماعیعمیقاازعلوماجتماعیتأثیرمیپذیردوسواالتی
همچونعاملانسانی،آدابورسوماجتماعی،روابطقدرت،سازمانها،ومباحثوابعادیکهدرسطحوسیعیدرمطالعات
اکولوژیکینادیدهگرفتهشدهاست،رامطرحمیکند( Cumming et al., 2006: 2؛Berkes et al., 2008: 32؛ Keck and
 .)Sakdapolrak, 2013: 8
اولینتعریفازتابآوریاجتماعیتوسطادگر()0222مطرحشد؛ویتابآوریاجتماعیرابهعنوانتواناییجوامع
انسانی برای تحمل حوادث غیرمنتظره خارجی یا نابسامانیهای موجود در زیرساختهای آن ،نظیر تغییرات محیطی ،یا
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هایشدیداجتماعی،اقتصادی ،سیاسیوهمچنینتواناییاینجوامعبرایبازیابیچنیننابسامانیهاییتعریف

دگرگونی
کردهاست .
تابآوریاجتماعیازظرفیتوتواناییخاصیدرافرادوگروهها،خانوادهوجوامعصحبتمیکندکهعمدتایادگیریو
سازگاری در تغییرات تحمیلشده و همچنین قدرت تطبیق با شرایط و متقضیات را در بر خواهد داشت؛ این سادهترین
تعریف از تابآوری اجتماعی است ( )Hall and Lamont, 2013: 12که احیای روابط عاطفی ،توسعه سازگاری ،قدرت
مبتنیبرانعطاف،سرمایهوسازندگیاجتماعیراتقویتمیکندوهمزمانموجبودستاوردتابآوریاست( Bonanno et
 .)al., 2010: 145

ازنظرفیلیپس(،)0212تابآوری در بحرانهای اجتماعی نقش عمدهای ایفا میکند و شناختهشدهترین عاملی که با
تابآوریاجتماعیرابطهمعکوسدارد،آسیبپذیریاجتماعیاست.آسیبپذیریاجتماعی،نتیجهعواملاجتماعیپیشاز
وقوع فاجعه ،کمبود ظرفیت و یا توانایی آمادگی برای واکنش و بازیابی در مقابل فاجعه است( Cutter et al., 2003:
246؛Pais and Elliot, 2008: 1423؛ .)Phillips et al., 2010: 415
آسیبپذیریاجتماعیشاملکسانیاستکهبهطورنامتناسبیازوضعیتاجتماعیموجودرنجمیبرندواینوضعیت
دررابطهباجنس،سن،نژاد،بیماریها،معلولیت،بیسوادیوتسلطبرزبانانگلیسیوانزوایاجتماعیمطرحمیشود
(Cutter et al., 2006: 120؛)Schmidtlein et al., 2008: 1102ودارایویژگیهاییازجمله:تابآوریپایین،اختالل
درمعیشتوتواناییبازیابیپایینازاثراتفاجعهمیباشد( .)Cutter et al., 2006: 120
گروههایآسیب پذیربهمرورزمانباافزایشانزوایاجتماعیوکاهشتعامل،ارتباطباسازمانهاومشارکتاجتماعی
مواجه میشوند ( .)Pantell et al., 2013: 2059; Bastaminia et al., 2016: 2براین اساس ،چگونگی ارتباطات
اجتماعیگروههایمختلفدرداخل جامعه،باعثتاثیرپذیریمتفاوتاینگروههاازفاجعهمیشود( Elliott and Pais,
2006: 299؛ .)Phillips et al., 2010: 415Shelton and Coleman, 2009: 484

از اینرو ،مشارکتهای مدنی و حمایتهای اجتماعی در همه حال بر تابآوری فردی و سالمت اجتماعی تاثیرات
عمیق میگذارند ،چرا که باور افراد (به ویژه آسیبدیدگان ،مددجویان و توانخواهان) ،نسبت به خود در حمایتهای
اجتماعی پرورده میشود .حمایتهای اجتماعی میتواند با تقویت جریان رشد و کاهش اثر صدمات ،تاثیر انتخابهای
نادرست ،اتفاقات تلخ و بالیای طبیعی را کاهشدهد و از این طریق ،به توسعه تابآوری اجتماعی کمککند (Walsh-
 .)Dilley et al., 2013: 6; Bastaminia et al., 2016: 7
همچنین،بهنظرماگوریوهاگان(،)0224طرحهایمدیریتسوانحبایدظرفیتیکجامعهبرایتابآوریاجتماعیرا
درکوبهآنتکیهکنند.ظرفیت جامعه ،ترکیبی موثر از تعهدات ،منابع و مهارتهایی است که میتواند باعث تقویت و
بررسیمشکالتوفرصتهایآنجامعهشود .
محققان مختلف ،سه نوع ظرفیت را برای درک کامل مفهوم تابآوری اجتماعی عنوان کردهاند که عبارتند از؛ .1
ظرفیتمقابلهایبهعنوانمیزانویاقدرتیکه مردم ازآنطریق بر تهدیدات آنی بهوسیله منابعی که بهطور مستقیم در
دسترسدارند،غلبهکردهوبهمقابلهبامشکلبرمیخیزند(Norris et al., 2008: 134؛Birkmann et al., 2013: 196؛
)Werg et al., 2013:1614؛ .0
ظرفیتانطباقی،منظورفعالیتهاییاستکهپسازفاجعهصورتمیگیردیافعالیتهایپیشگیرانهایراشاملمی-
شودکهمردمازتجربیاتگذشتهخوداستفادهکردهوخطراتآیندهراپیشبینیومعیشتخودرابراساسآنتنظیممی-
کنند.تفاوتاصلیبینظرفیت مقابلهوسازگاریدرزمینهدامنهزمانیوفعالیتهااست.بهاینمعنا کهدرحالی که
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فعالیتهایمقابلهای،برنامههایتاکتیکیاستکهبهطورمنطقیدرکوتاهمدتانجاممیشود؛فعالیتهایانطباقیبرنامه-
های استراتژیکی است که در برنامهریزیهای بلندمدت اجرا میشود(Keck and Sakdapolrak, 2013: 8؛  Wilson,
2013: 301؛   )Brown, 2014:110و.8ظرفیتدگرگونییا ظرفیت اشتراکی که توسط لورنز()0218و وس()0224
مطرح شد .این مفهوم ،توانایی مردم برای دسترسی به امکانات و کمکگرفتن از دولتهای محلی (سازمان های دولتی)،
مشارکت در فرآیندهای تصمیمگیری ،و ایجاد سازمانهایی استکه باعث بهبود رفاه فردی و تقویت توانمندی جامعه در
مقابل بحرانهای آینده میشود.تفاوت اصلی بین ظرفیتدگرگونی و سازگاری به درجه تغییر و پیامدهای کاربردی آن
مربوطاست .
در یک جمعبندی از مفاهیم ذکرشده ،میتوان گفت که تابآوری اجتماعی به توانایی افراد ،نهادهای اجتماعی،
سازمانهاوجوامعبرایبازگشت،خودسازماندهی،بازیابی،جذبضربههاومقابلهبابالیامیپردازد .

تابآوری اقتصادی
مخاطرات طبیعی عالوه بر خسارات انسانی ،پیامدهای اقتصادی نیز دارد که بر رفاه انسانها اثرگذاراست
(Perrings, 2006: 418؛ Rose, 2007: 387؛ .)Simmie and Martin, 2010: 29ازیکدیدگاهدیگر،فاجعهطبیعی
وقتیمیتواندبه عنوانبحرانطبیعیتعریفشودکهباعثآشفتگیدرکارکردهایسیستماقتصادیشدهواثراتمنفیبر
داراییها،عواملتولید،خروجی،اشتغالیامصرفکنندگانداشتهباشد( .)Hallegatte, 2014: 3
براساسنظردولیوهمکاران()0212وکریستوفرسونوهمکاران(،)0212تابآوریممکناستتجزیهوتحلیل
اندازهگیریموفقیتاقتصادییکمنطقهیاناحیهازنظر)1:تنظیم)0،سازگاری)8،همگرایی،یا)7تعادل؛یابراساس
نظرمارتین()0210ازنظر؛)1احیاء)0،جهتگیریمجدد)8،بازیابی)7،مقاومتباشد.اینجنبههابهترتیببرای)1:
درجه بازتولید همراه با مسیر رشد منطقهای؛  )0درجه انطباقپذیری در واکنش به شوکهای منطقه تحت مطالعه؛ )8
ظرفیتازنظرسرعتودرجهبازیابیازشوکهاو)7میزانحساسیتبهشوکبکارمیرود.
ازنظررز(،)0227تابآوری اقتصادیرامیتوانبهعنوانتوانایییکنهادیاسیستمباحفظکارکردهادرزمان
وقوعاختاللتعریفکرد.یکتعریفکلیتر،شاملمالحظاتپویادرتعریفتابآوریاقتصادی،شاملسرعتیکنهادیا
سیستمازاختالالتسختبرایرسیدنبهیکوضعیتمطلوبمیباشد(Rose, 2007: 387؛ Briguglio et al., 2006:
269؛  .)Folke, 2006: 256همچنین از نظر مارتین( :)0210تابآوری اقتصادی بهعنوان ،ظرفیت یک سیستم برای
پیکربندیمجدداقتصاد،انطباقپذیریوساختارها(شرکتها،صنایع،تکنولوژیهاونهادها)باحفظمسیررشدقابلقبول
درتولید،اشتغالورفاهدرطولزمانتعریفشدهاست .
دراینپژوهش،تابآوریاقتصادیبهعنوانتوانایییکاقتصادیایکجامعهمحلیبرایجذبوانطباقبااثرات
منفیشوکهایاقتصادیوحرکتبه سویتعادلیاپایداریوبرگشتبهوضعیتقبلازفاجعه،تعریفشدهاست.اینبعد
ازتابآوری(اقتصادی)بهنسبتدیگرابعاد(اجتماعی،فنی،زیستمحیطی)،پیچیدهتراست.زیراسرمایهگذاریبلندمدت
درارتباطبابازسازی،کاریبسمشکلومرحلهمنحصربفردیپسازاختاللمحسوبمیشود(.)Nelson, 2015: 609
شاخصهای متنوع اقتصادی مانند اشتغال ،تجارت ،توانایی کارکردی بخشهای

تابآوری اقتصادی ،
همچنین،حوزه شمول  
فعالیتهای مرتبط با کسب وکار ،درآمد و تأمین

مختلف اقتصادی در حین و پس از بروز بحران و تداوم عملکردی 
میگیرد ( Nelson and Winter, 2009: 12؛ Martin and Sunley,  5
آسیبدیده را در بر  

نیازمندیهای جامعه 

 .)2014:
الزم به ذکر است که مفاهیم بسیار کمی درباره تابآوری اقتصادی به عنوان یک مفهوم مستقل وجود دارد
(.)Cardona, 2004: 4تابآوریاقتصادیمیتواندازنظرتابآوریمهندسی،تابآوریاکولوژیویاترکیبیازهردونوع
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تابآوری(مهندسی،اکولوژی)دیدهشود.تابآوریاقتصادی،ازیکسوبرتجزیهوتحلیلسرعتبازگشتیکسیستمبرای
رسیدنبهشرایطقبلازشوک(تاب آوریمهندسی)وازسویدیگر،برظرفیتیکسیستمبرایرسیدنبهتعادلاحتمالی
جدیدتمرکزدارد(تابآوریاکولوژیک) ( Pickett et al., 2004: 374؛Simmie and Martin, 2010: 31؛ Modica
 .)and Reggiani, 2015: 215
تابآوریاقتصادیدرطیزمانثابتنمیماند.بهماهیتشوکهاوتغییراتوهمچنینبهساختاراجتماعیو
اقتصادیخاصشهرکهدرطولزمانتکاملمییابند،بستگیدارد.اینموضوعباعثپیدایشدورویکرددرزمینهمطالعه
تابآوریاقتصادیشد)1:رویکردتعادلاقتصادیو)0رویکردتکاملیمرتبطبامدلهایچرخهتطبیقی( Simmie and
 .)Martin, 2010: 31
رویکردتعادلیبیشترسنتیاستوبرخیاوقات"تابآوریمهندسی"نامیدهمیشودوبرپایدارییکسیستمو
حرکتبهسویتعادلیاپایداریوبرگشتبهوضعیتقبلازفاجعهتأکیددارد( .)Martin and Sunley, 2014: 5این
رویکرد ،همچنینبه عنوانتوانایییکسیستم(همانندشهر)،برایجذبوتطبیقبااختالالتبدونتغییراتساختارییا
فروپاشیتعریفشدهاست (.)Simmie and Martin, 2010: 32; Drobniak, 2012: 9اینبدانمعناستکهشوکها،
حرکتاقتصادییکشهررادرمسیررشدتعادلمختلمیسازند،امابافرضوجودنیروهایسازماندهنده،سیستممی-
توانددوبارهدرمسیررشدبهسویتعادلبرگردد( .)Drobniak, 2012: 9
دررویکردتکاملی،سیستمبایدتواناییجذبوتطبیقباشوکهایشدیدبدونهرگونهتغییرقابلتوجهیرا
داشتهباشدیاتواناییایجادساختارهایاجتماعیجدیدرابهشیوهایسریعوبهصورتموفقیتآمیزداشتهباشد( Simmie
 .)and Martin, 2010: 32
ازنظررز(،)0221تابآوری در اقتصاد میتواند به دو صورت ایستا و پویا تعریف شود .تابآوری اقتصادی ایستا؛
توانایی یک سیستم درحفظوظیفهاش (مانندتداومتولید)،هنگام بروز اختالل است.همجنین،تابآوریاقتصادیپویا
عبارتستاز"سرعتی که یک سیستم از یک اختالل شدید ،بهبود پیدامیکند تا حالت مطلوبش را به دستآورد".ایننوع
تابآوری نسبتا پیچیده است ،زیرا مساله سرمایهگذاری بلندمدتو تعمیر وبازسازی را شامل میشود که فرآیندهایی قابل
اجرا برای مراحل بعد از سوانح هستند .
عالوه بر موارد اشارهشده در فوق ،تقسیمبندی مهم دیگری درباره تابآوری اقتصادی بهعنوان تابآوری ذاتی؛
اشاره به توانایی معمول جامعه محلی برای مقابله با بالیا (دسترسی به منابع ،ظرفیت دسترسی ،جایگزینی ورودیها،
تنظیماتقراردادیتامینکنندگانکاالازخارج(واردات)،وفعالیتهاینظامبازاردراختصاصمنابعبهباالترینارزشمورد
استفادهبراساسقیمتواحد)وتابآوریانطباقی؛اشارهبهتواناییحفظوظیفهدرشرایطبحرانیازطریقمهارت،تالشو
خالقیتدارد.تابآوریتطبیقی،ازیادگیریپسازسوانحتبعیتمیکندومرزکاراییتولیدرابهسمتباالمنتقلمیکند،
اگرچهلزومابهسرمایهگذارینیازندارد(.)Rose, 2009: 4
مدل رگرسیون خطی
تکنیکهای

مدل رگرسیونخطی یک فرایند آماری برای تخمین روابط بین متغیرها میباشد.این روش ،شامل 
زیادی برای مدلسازی و تحلیل متغیرهای خاص و منحصر بفرد ،با تمرکز بر رابطه بین متغیر وابسته و یک یا چند متغیر
میکند در فهم اینکه چگونه مقدار متغیر وابسته با تغییر هرکدام از
مستقل ،میباشد .تحلیل رگرسیون خصوصاً کمک  
متغیرهایمستقلوباثابتبودندیگرمتغیرهایمستقل،تغییرمیکند .

ارزیابی مؤلفههای تابآوری اجتماعی....
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پیشفرضهایانجام رگرسیونخطی شامل:الف.میانگینخطاهاصفرباشد؛ب.واریانسخطاهاثابتباشد؛پ.
بینخطاهایمدلهمبستگیوجودنداشتهباشدوت.متغیروابستهتوزیعنرمالداشتهباشدودرعینحال،بینمتغیرهای
مستقلهمبستگیشدیدوجودنداشتهباشد.دراینمطالعه،پیشفرضهایفوقبرقراربود.بنابراین،جهتبررسیارتباط
بینمتغیروابستهومتغیرهایمستقلازرگرسیونخطیاستفادهشد .
مدل رگرسیون خطی تک متغیره :درصورتیکهدرمدلرگرسیونیفقطیکمتغیرمستقلوجودداشتهباشد،
مدلرامدلرگرسیونیخطیسادهیاتکمتغیرهمینامندکهمعادلهبهبهشکلزیرمیباشد:

y  β0   x  
دراینفرمول،β0عرضازمبداوضریبپایهاستو،βشیبخطرگرسیونوضریبزاویهخطاست.بهازای
هرواحدتغییردرمتغیر،xمتغیر،yبهاندازه βتغییرمیکند ،𝜺.خطایتصادفیاستکهبرایکاملشدنمدلونشان-
دادناینکهخطانیزتاحدیوجوددارد،درنظرگرفتهمیشود .
جهتبررسیارتباطبینمتغیرتابآوری اجتماعیواقتصادیوکل(متغیروابسته)باتکتکمتغیرهایزمینه-
ایاجتماعیواقتصادی(متغیرهایمستقل)ازمدلرگرسیونخطیتکمتغیرهاستفادهشد.سپسبراساسنتایجمدل،
متغیرهاییکهمقدار سطح معنیداری آنها کمتر از  250بودند،انتخابووارد مدل رگرسیون خطیچندگانه به روش بک
وارد1شدند .
رگرسیون خطیچندگانه:درصورتیکهدرمدلرگرسیونیبیشازیکمتغیرمستقلوجودداشتهباشد،مدلرا
مدلرگرسیونیخطیچندمتغیرهمینامندکهمعادلهآنبهشکلزیرمیباشد:

Yi  0  1 X i1  2 X i 2   p X ip òi

در این حالت ،مقادیر متغیر وابسته  ،Yiاز روی مقادیر بیش از یک متغیر مستقل (متغیرهای مستقل X3 ،X2 ،X1
)XP،.......برآوردمیشود.دراینمعادله،پارامترهایβP.....،β1،β1،β1ضرایبرگرسیونجزئی ( partial regression
)coefficientsهستندوβ0مقدارثابترگرسیوناست .

روش پژوهش
این پژوهش از نوع کاربردی است که با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی به ارزیابی مولفههای تابآوری
اجتماعیواقتصادیدرسطحخانوار،درشهربمراموردبررسیقراردادهاست .
مولفههایتابآوریشناساییشدهعبارتستاز :
.0بعد اجتماعی:شاملمولفههایآگاهی،دانش،مهارت،نگرشوسرمایهاجتماعی .
 .2بعد اقتصادی  :شامل میزان و شدت خسارات ،توانایی جبران خسارات ،توانایی برگشت به شرایط مناسب
شغلی.باتوجهبهویژگیهایمحلیشهربم«میزانتابآوریاجتماعیواقتصادی»،بهعنوانمتغیروابسته،ازطریقمولفه-
هایآنهاتعریفعملیاتیواندازهگیریشدودرقالبپرسشنامهخانوار،تنظیمگردید .
جهت سنجش روایی پرسشنامهخانوار ،از دو روش کیفی و کمی استفادهشد .به همین منظور ،پیشفرم اولیه
پرسشنامهتابآوری،دراختیار12نفرازافرادمجربومتخصصدرزمینهتابآوریدرحوزهبالیا،قرارگرفتونظراتآنان
د ر طراحی پرسشنامه اعمال گردید .برای سنجش روایی به شکل کمی از دو شاخص نسبت روایی محتوا  ) CVR(0و
شاخصرواییمحتوا)CVI(8استفادهشد.بدینصورتکهابتدابرایتعیینCVRاز12نفرازمتخصصاندرخواستشد
1

Basckward Elimination
Content Validity Ratio
3
Content Validity Index
2
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تامحتوایسواالتپرسشنامهخانواررابراساسیکطیفسهبخشیلیکرت"ضروریاست""،ضرورینیستامامفید
است" و"ضرورتندارد" بررسیکنند.سپسبراساسجدول Lawsheبرایتعیینحداقلارزششاخصرواییمحتوا،
عباراتیکهمقدار CVRآنهاباالتراز 2/50بود،حفظشدند( )Wynd et al., 2003: 511کهدراینمطالعهتمامی
سواالتتاییدشدند.شاخص CVIبراساسشاخصروایی Waltz and Baselمحاسبهشد.بدینمنظور،پژوهشگران
پرسشنامه طراحی شده را در اختیار متخصصان قرار دادند و از آنان درخواست شد تا براساس شاخص روایی محتوایی
Walta and Baselمیزانارتباط،وضوحوسادگیهریکازسواالتراتعیینکنندکهمقدارCVIباالتراز2/41مورد
تایید بود ( .)Polit et al., 2007: 463برای سنجش پایایی از روش آزمون -آزمون مجدد استفادهشد که میزان
همبستگی2/46برایآنبهدستآمد .
پرسشنامهتابآوریدرسطحخانواردارای0بخشبود .
بخش اول :پروفایل ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی سرپرستان خانوارهای شرکتکننده در مطالعه؛ در این
قسمتفاکتورهایزمینهایاجتماعیواقتصادیمهموتاثیرگذاربرمیزانتابآوریاجتماعیواقتصادیخانوارهایعنی،
سن ،جنسیت ،میزان سطح تحصیالت ،محل تولد (شهربم -غیر شهربم) ،مدت اقامت در شهر بم ،مدت اقامت در محله
کنونی،تعدادمواردتجربهزلزله،وجودفردبامعلولیتجسمییاروحیدرخانواده،وضعیتفردازنظرپوششبیمهدرمانی
وحوادث،وضعیتاشتغال،متوسطدرآمدماهیانهفردوخانوادهآن،ارزشتقریبیواحدمسکونی،متراژواحدمسکونی،
وضعیتمالکیتمنزلمسکونی،مقداردرآمدیکهصرفضروریاتزندگیمیشود،کیفیتوعمرساختمانوغیرهبررسی
واندازهگیریشد.تعدادسواالتدراینقسمتشامل01سوالدرقالبدوگزینهای،چندگزینهای،لیکرتوسواالتباز
بود .
بخش دوم :گویه،هایمربوطبهارزیابی 4مولفهیتابآوریاجتماعیواقتصادیبود.گویههایپرسشنامهدر
مقیاسدوگزینهای،چندگزینهایولیکرتیدرجهبندیشدهاست.برایمحاسبهمیانگینهریکازمولفههایتابآوری
اجتماعیواقتصادی،همهگویههامربوطبههرمولفهجمعوسپسبرتعدادگویههایآنمولفهتقسیمشد.همچنینبرای
محاسبهمیانگینبعدتابآوریاجتماعیواقتصادی،نمراتمیانگینمولفههایمربوطبههربعد،باهمجمعشدند.تعریف
عملیاتیمولفههایدرجدولشماره0و8ارائهشدهاست.

جدول .2مولفههایبعدتابآوریاجتماعیوتعریفعملیاتیآن
مؤلفه

آگاهی

دانش

تعریف عملیاتی
اززلزلهخیزبودنوخطروقوعزلزلهدرشهربم،شرکتدر

وضعیتآگاهیخانوارهادرارتباطبامیزانآگاهیآنها
دورههایآموزشی آمادگیدرمقابلزلزله،میزانآگاهیازمقاومتمنزلمسکونی،آگاهیازضوابطومعیارهایایمنی
مسکن،آگاهیازتهیهواجرایطرحهایمدیریتبحراندرسطحمحله،آگاهیازوجودگروههایامدادمحلهایبرای
واکنشهاونحوۀرفتارمناسب

مقابلهبازلزله،آگاهیازاقداماتیکهبرایآمادگیدربرابرزلزلهالزمهست،آگاهیاز
درزمانوقوعزلزله وهمچنینمیزانآگاهیخانوارهاازمؤثرترین راه برای دریافت اطالعات و آموزشهای الزم دربرابر
زلزله و کاهش اثرات زیانبار آن(10سوال) .
وضعیتدانشخانوارهادراینرابطهکهچه منبعی یا چه کسانی آموزشهای الزم درباره آمادگی در مقابل زلزله را
فراهم میکنند(رادیو،تلویزیون،اینترنتو،)...دانشخانوارهانسبتبهشناساییافرادوگروههایآسیبپذیردرهنگام
وقوعزلزله(مانند:کودکان،زنان،معلوالنجسمی،سالمندان،نابینایانوناشنوایان)،میزاندانشخانواردررابطهبا
دلیل کاهش آسیبپذیری افراد در زمان وقوع زلزله(سالمتی،چاالکی،دانشواگاهی،وضعمالیخوب،سنو،)....
دانشافراددرمورداینکهچهنهادیاسازمانیمسولیتاصلیکاهشخطراتدرمقابلحوادثطبیعیمثلزلزلهرا
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مهارت

نگرش
سرمایه
اجتماعی 

دارندوهمچنینسواالتیدرارتباطبامیزاندانشبدستآمدهخانوارهاازطریقمطالعهوتجربه(6سوال) .
وضعیتمهارتخانوارهادرزمانوقوعوبعداززلزلهازجمله؛میزانمهارتهاییمثلارایهکمکهایاولیه،مهارتدر
حفظآرامشروحیوروانیدرهنگاموبعداززلزله،مهارتدرشناساییمکانهایامنمنزل،مکانهایاسکانموقت
محله،مسیرهایتخلیه،برپاییچادراسکانموقت،جستجوونجاتافرادزیرآوارماندگان،کارباکپسولآتشنشانی،
نحوهچیدمانوسایلمنزلدرجهتکاهشخسارت،مهارتدربستناصلیآب،گازوبرقوغیرهکهازطریقشرکت
دردورههایآموزشیمقابلهبازلزلهکسبکردهاند(1سوال) .
وضعیتنگرشوباورخانوارهامبنیبروجودخطرزلزلهدرشهربم،نگرشمثبتآنهادررابطهباانجاماقداماتیبرای
کاهشاثراتزیانبارآنزلزلهمانندتوجهبهمقاومتخانهدرهنگامخریدویااجاره،نگرشمنفیمانندعدمتوجهبه
مقاومتمنزلدربرابرزلزلهوخروجازبمبرایمقابلهبازلزلهوسایرموارد(4سوال) .
مفهومسرمایۀاجتماعیبرحسبشاخصهای7گانۀ(الف)حضورومشارکتدرگروههاوشبکههایاجتماعی؛(ب)
میزاناعتمادوهمبستگی؛(پ)عملجمعیوهمکاری؛و(ت)توانمندیواثربخشیتعریفعملیاتیشد(06سوال) .

جدول  .3مولفههایبعدتابآوریاقتصادیوتعریفعملیاتیآن
مولفه

شدت و میزان خسارات

توانایی جبران خسارات

توانایی برگشت به شرایط
مناسب

تعریف عملیاتی
میزانخسارتاحتمالیوواردشدهبهخانوارهادراثروقوعزلرله،میزانآسیبپذیریاموالوداراییهای
آنهادربم(مغازه،مسکنو،)...میزانوارزشاموال(ساختمانوزمین)خارجازشهربم،میزانآسیب-
پذیریمنبعتامینشغل،میزاناستحکام،ایمنیوثباتوسایلدرونمنزلجهتکاهشخساراتمالیدر
مقابلزلزله(6سوال) .
وضعیتتواناییجبرانخساراتواردهبهاموالازطریقمیزانپسانداز،استفادهازاعتباراتمالیبانکهایا
نهادهایدیگربراینوسازیومقاومسازیمسکنومیزانحمایتهایمالینهادهایدولتیومحلی(8
سوال) .
وضعیتتواناییبرگشتبهشرایطشغلیودرآمدیمناسبخانوارهابعداززلزلهباتوجهبهمیزانکسب
حمایتهایمالیازاقوامیاخویشانیکهخارجازشهربمهستند،پیشبینیزمانبدستآوردنشغل
جدیددرصورتازدستدادنشغلاولوهمچنینمیزانمهارتهایشغلیوتخصصیافراد(10سوال) .

جامعهآماریاینتحقیقمطالعهمحدودهقانونیشهربموکلیهخانوارهایساکندراینشهربودهاست.جمعیت
شهربم 106457نفردرقالب  86214خانواربود.حجمنمونهبااستفادهازفرمولکوکرانبرایشهربم 800نفرکهبا
احتساب ریزش احتمالی  882نفر در نظر گرفته شد .باتوجه به ناهمگن بودن جامعه و همچنین به دلیل اینکه افراد
سرپرستخانواربهصورتسلسهمراتبیازواحدهاینمونهگیریمختلفشامل:منطقه،محله،خانواروفردسرپرستخانوار
میبایست انتخاب میشدند ،از روش نمونهگیری چند مرحلهای جهت انتخاب نمونهها استفادهشد .شهر بم چهار منطقه
ناهمگنازنظروضعیتاقتصای -اجتماعیداردکهازهرمنطقهیکمحلهبهطورتصادفیانتخابوجمعا7محلهگزینش-
شدند.توزیع 882نمونهخانواردربینمحالتگزینش شدهبرحسبنسبتتعدادخانوارهایدرهرمحلهانتخابیبهکل
خانوارهایشهربمبودهاست.نهایتاینکهانتخابخانوارهاینمونهدرمحالتبهروشسیستماتیکانجامگرفت .
معیارورود افرادبهمطالعهعبارتنداز:سکونتدرشهربم،سرپرستانخانوارودرمواردیافرادمسندرصورت
عدمحضورسرپرستانخانوار،دارایطیفسنی 14سالوباالتر،حداقلمدتاقامتدرمحلسکونت 0سالوبیشتر،
افرادیکهحداقلیکبارزمینزلزلهرادرشهربمتجربهکردهاند،وسرپرستانخانوارموافقبهشرکتآگاهانه.پرسشنامه-
هایمطالعهبهروشمصاحبهچهرهبهچهره،تکمیلشدند .
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برای تجزیه و تحلیل اطالعات از شاخصهای آمار توصیفی از جمله؛ میانگین ،انحراف معیار ،فراوانی و آماره
تحلیلیشامل؛تیتکنمونهایمستقل،رگرسیونخطیتکمتغیرهوچندگانهدرقالبنرمافزارSPSSنسخه00استفاده
شدهاست.سطحمعنیداریدراینمطالعهکمتراز2/26درنظرگرفتهشد.

محدوده مورد مطالعه
اینمطالعهدرسال1815به مدتهشتماهبر882نفرازسرپرستانخانوارساکندرشهربمانجامشدهاست.
بم مرکز شهرستان بم استکهدرجنوب استانکرمان ودرجنوبشرقایرانقراردارد.اینشهردرمختصاتجغرافیایی
 01/5شمالیو 64/01شرقی و در ارتفاع  1442متری از سطح دریا واقعشدهاست .شهربم طبقسرشماریسال1812
دارای124181نفرجمعیتبودهاست.آبوهوایاینشهرگرموخشکاست،امابهعلتمجاورتباکویر،تغییراتدمایی
درآنبسیارزیادمیباشد(بهطوریکهثبتحداکثردمای + 71درجهسانتیگراد درتابستان وحداقلدما  -1درجه در
میلیمتراست(مرکزآمارایران .)1812،
زمستاننیزگزارششدهاست).میزانبارندگیساالنهبهطورمتوسط 54
از نظر زلزلهخیزی این شهر محاط در گسله نایبند -گوک،گسله جیرفت ،گسله ساردوئیه و گسله کواترنری بم
قرار دارد .مهمترین این ساختارها ،گسله بم میباشد که در ابتدای رویداد زمین لرزه  6دی ماه 1840تصور غالب
پژوهشگران این بود که فعالیت دوباره این گسل باعث بهوجودآمدن این زمین لرزه گردیدهاست .اما در بررسیهای دقیقتر
مشخصشد که این زمین لرزه بر اثر فعالیت یک گسل پنهاندر زیر شهر بم رخ دادهاست .این گسل پنهان ،به عنوان
شاخهای فرعی از گسل بم در نظر گرفته شدهاست که به موازات گسل اصلی به سمت شمال کشیدهشده و در گوشه شمال
شرقی شهر بم دوباره به گسل اصلی متصل میشود(میرزاییعلویجهوهمکاران .)06:1848،


شکل  .0موقعیتجغرافیاییشهربم
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هایلرزه ایدستگاهی(یکصدسالاخیر)وتاریخینشانمیدهدکهشهربم ازتوانلرزهخیزیباالیی

آمارداده
برخورداراستومطابقنقشهخطرزمین لرزهایران ،اینشهر درمنطقهتخریببسیارباال(شکل)1قراردارد .گواهاین

موضوع ،زمین لرزه بم با بزرگای  5/8در مقیاس ریشتر که در تاریخ  6دی  05( 1840دسامبر  )0228در مختصات
دستگاهی 68/05طولشرقیو  01/42درجهعرضشمالیبهوقوعپیوست و باعث خسارات جانی و مالی زیادی(72222
بیخانمان) گردید(امینی حسینی و
نفر کشته 82222 ،نفر مجروح  ،بیش از  52222واحد مسکونی تخریب و  42222تن  
همکاران .)5:1840،

تجزیه و تحلیل داده ها
براساسآنالیزمتغیرهای اجتماعیواقتصادی،میانگینسنیشرکتکنندگاندرمطالعه 72/26 ±12/68سال
(میانگین±انحرافمعیار)وباطیفسنی14سالتا40سالبودهاست.متوسطمیزاندرآمدماهیانهخانواده477428/44
 1087828/28 ±برآورد شد .متوسط طول مدت اقامت در محله  06/76±18/82سال بهدستآمد .اکثریت سرپرستان
خانوار شرکتکننده در مطالعه مرد ( 41/1درصد) ،شاغل ( 10/7درصد)و محل تولد آنان شهر بم ( 18/8درصد)بود .به
لحاظوضعیتتحصیالت7/6،درصدبیسواد14/5،درصدابتداییوراهنمایی72/1،درصددبیرستانودیپلم88/1،درصد
فوقدیپلمولیسانسو  8درصددارایتحصیالتفوقلیسانسوباالتربودند.ازنظروضعیتمالکیتمنزلمسکونینیز
 48/1درصدمالک 18/1،درصدمستاجرو 0/0درصددارایمنزلرایگانازسویارگانهایدولتیبودند.تنها 1/0درصد
شرکت کنندگانتحتپوششبیمهحوادثازجملهبیمهعمر،زلزله،آتشسوزیوکشاورزیبودندواکثریتافرادشرکت-
کنندهتحتپوششبیمهدرمانیبودند( 18/1درصد)و 7/4درصدهمتحتپوششهیچگونهبیمهاینبودند.بهلحاظ
شرکتدردورههایمقابلهبازلزلهنیزتنها 511/4درصدافراد( 56نفر)درایندورههایکهازسوی نهادهای مختلف در
قالبکارگاههایآموزشیبرگزارشدهبود،شرکتکردهبودند .

سنجش مولفههای تابآوری اجتماعی و اقتصادی
متغیر وابسته در این پژوهش ،تابآوری اجتماعی و اقتصادی خانوارهای ساکن شهر بم میباشد که بر اساس
یافتههایحاصلازپرسشنامهخانوار،میزانآنوهمچنینمیانگینمولفههایآنهادراینقسمتارائهشدهاست .
 .0سنجش تابآوری اجتماعی و مولفههای آن
مولفههای تابآوریاجتماعیکهبهنوعی داللت برافزایش توانایی واکنشمثبتبهسوانحو بازیابیازآنداردو
در این مطالعه تبیین و شناسایی شدند ،شامل آگاهی ،دانش ،مهارت ،نگرش و سرمایه اجتماعی میباشند که مقادیر
میانگینآنها،درجدول8-ارایهشدهاست .
آگاهی :ازحیثمیزانآگاهیشرکتکنندگاننسبتبهمسایلمختلفدرزمینهسوانحطبیعی،نمرهمیانگین
آگاهیسرپرستانخانوارشرکتکنندهدرمطالعه 78/7برآوردشد.دانش:نمرهمیانگیندانششرکتکنندگاننسبتبه
منابعوآموزشهایالزمدرزمینهمقابلهبازلزله4/2،بودهاست .
مهارت :از مولفههایمهمدیگرتابآوریاجتماعی ،میزانمهارتی است که خانوارها برای مقابله با زلزله کسب-
کردهاند،کهازاینحیث،نمرهمیانگینمهارتشرکتکنندگان00/4بهدستآمد .
نگرش :یکیدیگرازشاخصهایتاثیرگذاربرمیزانتابآوریاجتماعینوعنگرشوباورافرادوخانوارهانسبت
بهسوانحطبیعیمیباشدکهازاینلحاظ،نمرهمیانگیننگرششرکتکنندگان81/40محاسبهگردید .
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سرمایه اجتماعی :یکی از مهمترین شاخصهای اجتماعی در زمینه ارزیابی و تعیین سطح تابآوری جوامع،
دادههای بعد اجتماعی تاب-
سرمایه اجتماعی استکهنمرهمیانگینآن 126/44برآوردشد.نهایتااینکهتحلیل توصیفی  
آورینشاندادکهدرمجموعنمرهمیانگینتابآوریاجتماعیبرایسرپرستانخانوار44/50بودهاست .
نمرهمیانگینمولفههایدانشومهارتدرمقایسهبامتوسطمطلوب(نمره 16و)76میزانخیلیکمتریرا
نشان میدهد و در سطح نامطلوبی قرار دارند .اما نمره میانگین مولفههای آگاهی ،نگرش و سرمایه اجتماعی در سطح
مطلوبیقراردارند .
درمجموع،میانگین میزان تابآوریاجتماعی برای سرپرستانخانوارهای نمونه 118/64بهدستآمدکهاین
نمرهمیانگینازنمرهمتوسطمطلوب(نمره)147برایبعدتابآوریاجتماعی،باالترمیباشد .بهعبارتیدیگر،اینیافته
بیانگرآناستکهوضعیتتابآوریاجتماعیازدیدگاهپاسخگویان،مطلوبارزیابیمیشود.سطحمعناداریمحاسبهشده
توسطآزمونتیتکنمونهاینیزاینوضعیتراتاییدمیکند)(.)p>2/221جدول )7

 .2سنجش تابآوری اقتصادی و مولفههای آن
میزان و شدت خسارت:ازشاخصهایمهمدرزمینهارزیابیتابآوریدربعداقتصادی،میزانوشدتخساراتی
استکهبهاموالوداراییهایافرادوخانوارهایساکندرجامعهواردمیشود.به همینخاطر ،دراینمولفه ،میزان
خسارتاحتمالیوواردهبهخانوارهادراثروقوعزلزلهبامیزانآسیبپذیریاموالوداراییهایآنهادربم،میزانآسیب-
پذیریمنبعتامینشغلوهمچنین«محکم،ایمنوثابت»کردنوسایلدرونمنزل،جهتکاهشخساراتمالیدرمقابل
زلزله،موردارزیابیقرارگرفتکهازاینحیث،میانگیننمرهشرکتکنندگان18/28برآوردشد .
توانایی جبران خسارت:یکیدیگرازمولفههایمهمدربعدتابآوریاقتصادی"،تواناییجبرانخسارت"درپی
واردشدنآنبههردلیلدربینخانوارهامیباشد.بههمینخاطر،وضعیتتواناییجبرانخساراتواردهبهاموالازطریق
میزان پسانداز ،استفاده از اعتبارات مالی بانکها یا نهادهای دیگر ،برای نوسازی و مقاومسازی مسکن و میزان حمایتهای
مالینهادهایدولتیومحلیدربینخانوارهایساکندرمحالتنمونه،ارزیابیشدکهنمرهمیانگیناینمولفه5/48به-
دستآمد .
توانایی بازگشت به شرایط شغلی و مالی مناسب :از مهمترین شاخصهای تاثیرگذار در تابآوری در بعد
اقتصادی،تواناییبازگشتخانوارهاوجامعهسانحهزدهبهشرایطشغلیومالیمناسببرایادامهزندگیوحیاتدرجامعه
است .به همین خاطر ،وضعیت توانایی برگشت به شرایط شغلی و درآمدی مناسب خانوارها بعد از زلزله با توجه به میزان
کسب حمایتهای مالی از اقوام یا خویشانی که خارج از شهربمهستند ،پیشبینی زمان بهدست آوردن شغل جدید در
صورتازدستدادنشغلاولوهمچنینمیزانمهارتهایشغلیوتخصصیافراددربینافرادشرکتکنندهازخانوارهای
شهربم،موردبررسیوارزیابیقرارگرفتکهباتوجهبهآن،میانگینمیزانتواناییبازگشتبهشرایطشغلیومالیمناسب
درشهربم1/67بودهاست(جدول .)7
نمرهمیانگینهرسهمولفهمیزان و شدت خسارت،توانایی جبران خسارتوبازگشت به شرایط شغلی و مالی
مناسب،درمقایسهبامتوسطمطلوب(بهترتیبنمره 1،16و،)85میزانخیلیکمتریرانشانمیدهندوازوضعیت
نامطلوبیبرخودارند.درمجموع،نمرهمیانگینمیزان تابآوریاقتصادی برای خانوارهای نمونه 01/84،محاسبهگردیدکه
درمقایسهبامتوسطمطلوب(نمره)52میزانباالتریرانشاننمیدهدوبیانگروضعیتنامطلوبمیزانتابآوریاقتصادی
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دربینخانوارهامیباشد.همچنین،سطحمعنیداریمحاسبهشدهبااستفادهازآزمونتیتکنمونهای،اینوضعیتراتایید
میکند) .)p>2/221
تابآوری کل:دراینمطالعه،میانگینتابآوریکلدرافرادشرکتکنندهدرمطالعه 000/16باانحرافمعیار
04/40برآوردشد.باتوجهبهاینکهمیانگینمحاسبهشدهدرمقایسهبامتوسطمطلوب()087کمترمیباشدوسطحمعنی-
داریحاصلازآزمونتیتکنمونهایکمتراز2/26است،میتواننتیجهگرفتکهسرپرستانخانوارشرکتکنندهدراین
مطالعه،ازمیزانتابآورینسبتانامطلوبیبرخوردارند.سایرجزئیاتمولفههاوابعادتابآوریدرجدولشماره7بیانشده-
است .
جدول .0توزیعمیانگینمولفههاوابعادتابآوریاجتماعی،اقتصادیوکلسرپرستانخانوار 
متغیر 
آگاهی 
دانش 
مهارت 
نگرش 
سرمایهاجتماعی 

میانگین 
78/7

انحراف
معیار 

اختالف
میانگین 

مقدار
آزمون 

مقدارt

درجه
آزادی 

P-value

وضعیت

17/6

 081

 >2/221

مطلوب 

081

>2/221

نامطلوب 

081

>2/221

نامطلوب 

081

>2/221

مطلوب 

>2/221

مطلوب 

>2/221

مطلوب 
نامطلوب 

1/0

85

4/7

4/2

8/0

16

-4/2

-81/5

00/4

5/4

76

-00/8

-61/1

81/4

6/1

01

12/4

88/1

44/5

15/1

46

10/5

14/0

081

تابآوری اجتماعی

118/5

05/6

147

11/5

18/7

081

میزانوشدتخسارت 
تواناییجبرانخسارت 
تواناییبازگشتبهشرایط
شغلیومالیمناسب 

 18/2

 8/4

 16

 -0/2

 -1/5

081

>2/221

 5/4

 8/7

1

 -0/0

 -11/4

081

>2/221

نامطلوب 

 1/6

 0/6

 85

 -05/6

 -117/7

081

>2/221

نامطلوب 

تابآوری اقتصادی

 01/7

 4/1

 52

 -82/5

 -44/5

081

>2/221

نامطلوب 

تابآوری کل

 008

 04/4

 087

 -11/2

 -4/2

081

>2/221

نامطلوب 


مدل رگرسیون خطی
دراینمطالعه،جهتبررسیارتباطبینمتغیروابسته(تابآوریاجتماعی،اقتصادیوکل)،براساسمقادیر
متغیرهایمستقل(متغیرهایزمینهایاجتماعیواقتصادی)ازمدلرگرسیونخطیاستفادهشد .
متغیرهایمستقلمورداستفادهدرتحلیلرگرسیونخطیدراینمطالعهدرمواردیکمی(مانند:سن،میزان
درآمدماهیانهخانوادهوغیره)ودرمواردیکیفی(ازجمله:وضعیتمالکیتمنزلمسکونی)بودند .
از آنجایی که روشهای آماری عمدتا برای دادههای کمی استفاده میکنند ،لذا الزم است دادههای کیفی ،به
داده های کمی تبدیل گردند .پس برای استفاده از متغیرهای کیفی چندحالته اسمی در مدل رگرسیون خطی از جمله
وضعیتمالکیتمنزلمسکونی(مالک،مستاجر،سرایدار،رایگان)ووضعیتپوششبیمه(بیمهدرمانی،حوادث،هیچکدام)
از روش متغیرهای مجازی 1استفادهشد .بهطوریکه بعد از ایجاد تعداد  8و  0متغیر مجازی به ترتیب برای متغیرهای
وضعیتمالکیتمنزلمسکونیووضعیتپوششبیمه؛متغیرهایمالکبودنوپوششبیمهدرمانیبهعنوانگروهپایه
جهتمقایسهسایرطبقاتباآناندرنظرگرفتهشد .

1

Dummy variable
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 .0مدل رگرسیون خطی چندگانه بعد اجتماعی 
نتایجمدلرگرسیونخطیبهروشتوامدربررسیاثرمتغیرهایزمینهایاجتماعیواقتصادیبربعداجتماعی
تابآورینشان دادکهمتغیرهای قومیت،سطحتحصیالتسرپرستخانوار،مدتاقامت درمحله سکونت،تعداد افرادبا
تحصیالتدانشگاهیدرخانوادهومیزاندرآمدصرفضروریاتزندگی(خوراک،پوشاکومسکن)ارتباطآماریمعنیدارو
مستقیمیبرتاب آوریاجتماعیدارند.بهعبارتدیگر،بهازایهرواحدافزایشدرمتغیرهایسطحتحصیالتسرپرست
خانوار،مدتاقامتدرمحلهسکونت،تعد ادافرادباتحصیالتدانشگاهیومیزاندرآمدیکهصرفضروریاتزندگیشده-
است،انتظارمیرودنمرهمیانگینتاب آوریاجتماعیخانوارهاینمونهافزایش(میزانافزایشیبهاندازهمقدار)betaیابد.در
موردمتغیرقومیت،نتایجحاکی ازآناستکهافرادغیربمینسبتبهافرادبمیازمیزانتابآوریاجتماعیباالتری
برخورداراند(جدول .)6-
در این مطالعه ،متغیرهای وضعیت اشتغال سرپرست خانوار (شاغل ،غیرشاغل) و وجود فرد معلول جسمی یا
روحیدرخانواده(بلی،خیر)ارتباطآماریمعنیداروغیرمستقیمیباتابآوریاجتماعینشانداد.چنانچهنتایجنشانداد
کهسرپرستانخانوارغیرشاغلنسبتبهشاغلوافرادکهدرخانوادهخوددارایحداقلیکفردبامعلولیتجسمیو
روحی -روانینیستند،نسبتبهکسانیکهدرخانوادهآنهاچنینفردیوجوددارد،ازمیزانتابآوریکمتریبرخوداراند.
سایرمتغیرهازمینهایاجتماعیواقتصادیارتباطآماریمعنیداریبامتغیرتابآوریاجتماعینشانندادند(جدول .)6

جدول  .5بررسیتاثیرمتغیرهایزمینهایاجتماعیواقتصادیبرتابآوریاجتماعی
آماره t

 P-eulav
>2/221
2/08
*
>2/221
*
>2/221
2/58
2/11
*
>2/221
*
2/27
*
>2/221
2/81
2/44
2/10
*
>2/221
*
2/21
2/40

B
151/2
2/11
11/7
4/5
-0/2
0/2
2/7
0/2
-12/7
-1/8
2/0
2/2
7/2
-12/5
2/2

 ES
17/1
2/11
0/7
1/8
7/1
1/0
2/1
1/2
8/2
1/8
1/5
2/2
1/0
7/1
2/2

 Beta
--2/2
2/8
2/0
2/2
2/1
2/0
2/1
-2/1
2/2
2/2
2/1
2/1
-2/1
2/2

11/7
1/2
4/2
5/2
-2/6
1/5
7/0
0/2
-8/5
1/2
2/0
1/5
8/6
-0/5
-2/0

تعداد فعلی اعضا خانواده

-1/5

1/1

-2/1

-1/6

2/17

وضعیت مالکیت منزل (گروه پایه :مالک)

1
-0/1

---8/6

--2/2

---2/4

--2/71

متغیر 
ثابت
سن (سال)
قومیت (بمی-غیربمی)
سطح تحصیالت سرپرست خانوار
محل تولد سرپرست خانوار(بم-غیربم)
مدت اقامت در شهر بم (سال)
مدت اقامت در محله سکونت (سال)
تعداد افراد با تحصیالت دانشگاهی در خانواده
وضعیت اشتغال سرپرست خانوار (شاغل-غیر شاغل)
میزان مستمر و قابل پیشبینی بودن درآمد ماهیانه خانوار
تعداد افراد فعال در تامین مخارج خانوار
میزان درآمد ماهیانه خانوار (ریال)
میزان درآمد صرف ضروریات زندگی
وجود فرد معلول جسمی یا روحی در خانواده (بلی-خیر)
متراژ محل سکونت

-مستاجر

*
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-8/1
5/4
1
-0/0
-4/5

سرایداررایگانوضعیت پوشش بیمه (گروه پایه :بیمه درمانی)
بیمه حوادث-هیچکدام

2/2
2/2
--2/2
2/2

10/8
1/4
--4/4
7/5

-2/8
2/4
---2/8
-1/1

2/42
2/71
--2/42
2/25

*مقدارP-valueمعنیداراست 


 .2مدل رگرسیون خطی چندگانه بعد اقتصادی 
نتایجمدلنشان دادکهمتغیرهایقومیت،تعدادافرادفعالدرتامینمخارجخانواروتعدادفعلیاعضاخانواده،
ارتباطآماریمعنیدارومستقیمیبامیزانتاب آوریاقتصادیدارند.چنانچهبهازایهرواحدافزایشدرتعدادافرادفعال
درتامینمخارجدرخانوادهبهغیرازسرپرستخانواروتعداداعضاخانواده،میزانتابآوریاقتصادیخانوارافزایشمییابد.
همچنیننتایجنشاندادکهافرادغیربمینسبتبهافرادبمی،ازمیزانتابآوریاقتصادیباالتریبرخورداراند(جدول .)5
دراینمطالعه،متغیرهایوضعیتاشتغالسرپرستخانوار(شاغل،غیرشاغل)وپوششبیمه(عدمپوششبیمه
نسبتبهداشتنبیمهدرمانی)،ارتباطآماریمعنیداروغیرمستقیمیباتابآوریاقتصادینشانداد.چنانچهنتایجنشان
دادکهسرپرستانخانوارغیرشاغلنسبتبهشاغلوافرادیکهتحتپوششهیچگونهبیمهاینیستندنسبتبهافراد
تحت پوشش بیمه درمانی ،از میزان تابآوری اقتصادی کمتری برخوداراند .سایر متغیرها زمینهای اجتماعی و اقتصادی
ارتباطآماریمعنیداریبامتغیرتابآوریاقتصادینشانندادند(جدول.)5

جدول  .6بررسیتاثیرمتغیرهایزمینهایاجتماعیواقتصادیبرتابآوریاقتصادی
متغیر 
ثابت
سن (سال)
قومیت (بمی -غیربمی)
سطح تحصیالت سرپرست خانوار
محل تولد سرپرست خانوار(بم-غیربم)
مدت اقامت در شهر بم (سال)
مدت اقامت در محله سکونت (سال)
تعداد افراد با تحصیالت دانشگاهی در خانواده
وضعیت اشتغال سرپرست خانوار (شاغل-غیر
شاغل)
میزان مستمر و قابل پیش بینی بودن درآمد
ماهیانه خانوار
تعداد افراد فعال در تامین مخارج خانوار
میزان درآمد ماهیانه خانوار (ریال)
میزان درآمد صرف ضروریات زندگی
وجود فرد معلول جسمی یا روحی در خانواده
(بلی-خیر)
متراژ محل سکونت

B

 ES

 Beta

آماره t

P-eulav

04/6
2/2
1/7
2/0
-1/8
-2/8
2/2
-2/1

8/4
2/2
2/5
2/8
1/1
2/8
2/2
2/8

--2/2
2/1
2/2
-2/1
2/2
2/2
2/2

4/6
-2/1
0/8
2/6
-1/0
-1/2
-2/8
-2/6

>2/221
2/16
*
2/20
2/61
2/00
2/80
2/44
2/51

-0/0

2/4

-2/1

-0/4

2/21

-2/8

2/8

2/2

-2/1

2/86

1/5
2/2
2/1

2/7
2/2
2/8

2/0
2/2
2/2

8/4
2/5
2/8

*>2/221
2/64
2/47

*

*

-2/1

1/1

2/2

-2/1

2/84

2/2

2/2

2/2

2/8

2/45
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تعداد فعلی اعضا خانواده
وضعیت مالکیت منزل (گروه پایه :مالک)
مستاجر
سرایدار
رایگان
وضعیت پوشش بیمه (گروه پایه :بیمه درمانی)
بیمه حوادث
هیچکدام

2/5
1
-2/4
-2/4
-1/1
1
1/0
-8/6

2/8
--2/1
8/0
0/6
--0/8
1/0

2/1
--2/2
2/2
2/2
--2/2
-2/1

0/1
---2/1
-2/8
-2/4
--2/6
-0/1

*

2/27
--2/81
2/42
2/75
--2/61
*
2/21

*مقدارP-valueمعنیداراست


در رگرسیون خطی چندگانه که بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل ( متغیرهای زمینهای اجتماعی و
اقتصادی) انجام شد ،در خروجی رگرسیون ،ضریب تعبین یا  (R2) R squareبرای تابآوری اجتماعی و اقتصادی به
ترتیب 2/88و 2/12بهدستآمد.یعنی 88و 12درصدازتغییراتمتغیروابستهتوسطمتغیرهایمستقل(متغیرهای
زمینهای)تبیینشدهاست .

نتیجهگیری و پیشنهادها
هدفازاینمطالعه،ارزیابیمولفههایتابآوریاجتماعیواقتصادیوعواملزمینهایتاثیرگذاربرابعادتاب-
آوری اجتماعی و اقتصادی شهر زلزلهزده بم بود  .در این راستا ،نتایج مطالعه نشان داد که خانوارهای شهر بم ،از حیث
مولفه هایمیزاندانشومهارتدرسطحنامطلوبیقراردارند.کهباتوجهبهسواالتمطرحشدهدرپرسشنامه،اینموضوع،
نتیجهعدمتوجهنهادهاوسازمانهایمسئولدرارائهآموزشهایالزمبرایآمادگیوباالرفتنمهارتافراددربرابرزلزله
وهمچنینعدمشناساییافرادآسیبپذیرجامعهوارائهکمکهایالزمباآنهاوفقدان نهاد یا سازمانی مشخص برای ارائه
برنامههایکاهشآسیبپذیریوغیرهمیباشد.ولیازحیثمولفههایآگاهی،نگرشوسرمایهاجتماعیدرسطحمطلوبی
قراردارند.درمجموع،دراینمطالعه،شهربمازنظربعدتابآوریاجتماعیدرسطحمطلوبیقراردارد .
از نظر وضعیت تابآوری اقتصادی و مولفههای سهگانه آن(میزان و شدت خسارت ،توانایی جبران خسارت و
بازگشتبهشرایطشغلیومالیمناسب)دروضعیتنسبتابدونامطلوبیقرارداشتند.کهباتوجهبهسواالتمطرحشدهدر
پرسشنامه  ،اینموضوع،نتیجهعدمتوجهکافیبهاینشهرازنظرایجادفضایکسبوکاربعداززلزله،کمبوداعتبارات
بانکیوبیمهدراینشهر،ازدسترفتنمرکزیتشهربمدرمنطقهبعداززلزله،خشکسالیهایممتدوکمآبیوغیره
میباشد.نهایتااینکهازنظرمیزانتابآوریکل،خانوارهایشرکتکنندهدراینمطالعه،درسطحمطلوبیقرارندارند .
کهباتوجهبهسواالتمطرحشدهدرپرسشنامه،عللچنینوضعیتی،میتوانبهازبینرفتنجمعیتبومیو
مهاجرت نیروی انسانی کم  سواد و غیر ماهر از نواحی روستایی اطراف به شهر بم ،تخریب قنوات ،باغها ،زیرساختهای
فیزیکی ،مسائل مالکیـت و ناهنجـاریهـای اجتمـاعی اشارهکرد .ضمن اینکه ماهیت فیزیکی برنامـههـا و طـرحهـای
اجراشـدهدرسـالهـایپـساززلـزله،سـبببـهحاشیهکشیدهشدنموضوعاتومسائلاجتماعیواقتصادیدرشهربم
شدهاست.عمده برنامههای اجراشده بعد از زلزله در شهر بم ،جنبه فیزیکی و عمرانی دارند ،درحالیکه ساکنان شهر بم با
توجه به مسائل اجتماعی و اقتصادی و روحی ـ روانی نامطلوب و پیامدهای پس از زلزله ویرانگر سال  ،1840نیازمند
اقداماتاقتصادیواجتماعیویژهایهستند.لذا،باتوجهبهبههمریختگیبافتاجتماعیشهرپساززمینلرزه،پایینبودن
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سطحدانشومهارتآمادگیساکناندرمقابلزلزله،باالبودنبعدخانواروافزایشجمعیـتمعلوالن(جسمیوروحی)و
گروههایآسیبپذیر،همچنیندرراسـتایارتقـایشاخصهایاقتصادیکهزیربنایتأمینکیفیتزندگیمطلوبهستند،
بایدبهابعاداجتماعیواقتصادیبهعنوانابعادیکهبیشترینارتباطرابامردموشهرونداندارند،توجهویژهایشود .
همچنین جهت بررسی فاکتورهای زمینهای اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار بر میزان تابآوری اجتماعی،
اقتصادی،نتایجمطالعهنشاندادکهغیربومیبودننسبتبهبومیبودن،افزایشدرسطحتحصیالتسرپرستخانوار،
مدتاقامتدرمحلهسکونت،تعدادافرادباتحصیالتدانشگاهیدرخانوادهومیزاندرآمدیکهصرفضروریاتزندگی
(خوراک،پوشاکومسکن)شده،تعدادافرادفعالدرتامینمخارجخانواروتعدادفعلیاعضاخانوادهسببافزایشمعنی-
داریدرمیزانتابآوریاجتماعیواقتصادیخانوارهاینمونهمیشود .
لیکنمتغیرهاییازجملهغیرشاغلبودنسرپرستخانواروعدمپوششهرگونهبیمه،باعثکاهشمعنیداری
درمیزانتابآوریاجتماعیواقتصادیخانوارهایمیشود .
نهایتا،به نظر میرسد ،پیشنهادهای کاربردی ذیل با توجه به نتایج بهدستآمده از اینپژوهش ،در بهبودابعاد
اجتماعیواقتصادیتابآوریشهربممؤثرباشد :
•باالبردندانشومهارتعمومیدرشهرنسبتبهسوانحومدیریتبحران .
•دخالتدادنجمعیتدرمعرضخطردرتعریفنیازها .
آنها با رویکرد
اولویتبندی  

• بهبود و ارتقای وضعیت معیشت و اشتغال ساکنان شهر بم بر اساس تقاضای واقعی و 
برنامهریزیمشارکتی .

•ارتقاءتطبیقپذیریاجتماعیواقتصادیدرمحالتشهریدربرابربالیاوتغییرات .
تابآوریشهریبهعنوانسبکزندگیپایداردرتمامیاقداماتشهری .
•ترویجوبسطاندیشه 
سرمایهگذاری در بخش مدیریت بحران شهری ،گسترش امکانات مدیریت

بیمههای حوادث ،
حوزهی پوشش  
• گسترش  
برنامهریزی
سرمایهگذاری در بخش آموزش شهروندی  ،

استفادهی چندمنظوره از فضاها و امکانات مربوطه در شهر ،

بحران و 
مهارتهای حین و بعد از زلزله در خصوص بازیابی

ساخت و سازهای ناپایدار ،آموزش 

اقتصاد محور شهری و ممانعت از 
داراییهایشهری.

مشاغل،هوشمندسازیشهردرراستایحفظاموالو
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مقدمه و بیان مسأله
1

ترینجنبههای تغییر جهانی است(یائووهمکاران  59:2007،وچن،)1682:2019،در


ازمهم
امروزهشهرنشینی 
8
0
یمقرناخیرمقدماترشدوتوسعهگستردهشهریرافراهمآوردهاست(قدیر 1:2004:ونیلسونوگیل  .)94:2019،
ن 
یشبینی اسکانبیش از 55درصدجمعیت جهانتاسال
باتوجهبهرشدروزافزونشهرنشینی درجهانکنونی وپ 
یترین نیازهای جامعه بشری قلمداد
بهعنوان یکی از اساس 
 0262در شهرها( ،سازمان ملل )2 :2014 ،7مسکن شهری  
یگیرد .
ینههایخانوارهایشهریرادربرم 
وهموارهبخشعمدهایازهز 

یگردد
م
یهداریوابستهومهاجرتروستاییانبهشهرهاپدیدآمد،
همزمانبااصالحاتارضیورشدسرما 
بحرانمسکندرایران 
یرویه شهرها به دلیل قوانین و
بحران دوم زمان افزایش قیمت نفت و اعمال سیاست تمرکزگرایی ،افزایش رشد ب 
یاستهاینابجابحران

یاستهایضعیفدرقبالبخشخصوصیپدیدآمد،دردورانپسازانقالبنیزبهدلیلاعمالس

س
مسکندرکشورتشدیدشد(کریمپور .)0:1844،
یشیافته است،این افزایش
یرویه افزا 
درسالهای اخیر قیمت مسکنوزمین خصوصاًدرشهرهای بزرگبهشکلی ب 

درحالتوسعهبهدلیلرشدسریعجمعیتوشهرنشینی(پورمحمدی:1817،

بهعنوانیککشور
بهخصوصدرایران 
قیمت 
شهرها(مرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی)1844،

ینظم
بزرگبهصورتپیوسته،رشدافقیوب 

،)4توسعهشهرهای
وکمبودآنومهمترازهمهنبود

مهاجرتهای داخلی،فقدانمنابعمالی کافی،مشکالتمربوطبهعرضهزمین،گرانی 

بهصورتمشکلی حادوبحرانی درآمدهاست(پورمحمدی)4:1817،که
وبرنامهریزی صحیح  

یاستگذاری 

خطمشی،س

یترین
یدهد(حاتمینژادوهمکاران.)172:1846،مسکنوسرپناهیکیازضرور 
اقشارکمدرآمدرادرتنگناقرارم 

بهویژه

نیازهایانساناست.درکشورمادراصول81و78قانوناساسی جمهوریاسالمیایران«داشتنمسکنمناسب،حقهر
فردوخانوادهایرانی»دانستهشدهاست(فتاحی .)1:1841،
درحالتوسعهدوروشاساسی

وپژوهشدرموردجوامعکمدرآمددرکشورهای 

برنامهریزان مسکنپسازتحقیق 
روشها عبارتاند از :ارتقای کیفیت سکونت و تأمین زمین و خدمات
کردهاند ،این  
برای تأمین حداقل مسکن پیشنهاد  
(الکویان14:1857،واسمعیلپوروهمکاران .)01:1815،
یباشد وبهدلیل تأکید برنامهچهارمو
ازروشهای تأمینمسکنارتقای کیفیت وسکونتم 

ینکه یکی 
باتوجهبها 
پنجم توسعه در استفاده بهینه از بافتهای فرسوده هم برای تأمین مسکن و هم از جهت مقاومسازی بناها ،بافتهای
یتوانند پتانسیل بسیار مهمی برای توسعه درونی شهرها فراهم آوردند (محمدی و حسینی.)142 :1817 ،
فرسوده م 
یرویهشهرها،بحرانانرژی،
ینهایکشاورزیوباغاتدراثرگسترشب 
بهطورکلیمسائلیازقبیلکمبودزمین،تخریبزم 

یهای اجتماعی
مخاطرهآمیز و گسل و ناهنجار 

پهنههای 
سکونتگاههای غیررسمی ،گسترش شهرها بر روی  

یها ،
آلودگ 
رادربخشمسکناجتنابناپذیرمینماید(اسدی،

ازجملهمسائلیهستندکهلزومتوجهبهرویکردتوسعهمیانافزاوپایدار
 .)5:1818
یشود این شهرباوجود
کالنشهرپرجمعیت کشورمحسوبم 
شهر اصفهانباجمعیتی بیش ازدومیلیون نفر،سومین  
مختلفازجملهمسکنروبهروست.

درحوزههای 

یدهای 
تالشهای بسیار برنامهریزان ومسئوالن،همچنانبامشکالتعد 

عدمتعادلوتوازندرتوسعهیافتگی و

شاخصهای بخشمسکندرمناطقشهری اصفهان،نوعی 

بررسی اجمالی وضعیت 
1

Yao & et al
Qadeer
3
Nilsson & Gil.
2

United Nations

4

بافتهای فرسوده فرصتی برای توسعه....



یشماری همچونبدمسکنی وپایین بودنکیفیت مسکندرسطح
میزان برخورداری راتداعی میکند.وجودمعضالتب 
سهمقابلتوجهی ازخانوارهای شهری ونیز ضعفدرتخصیص عادالنه

وسیعی ازشهراصفهان،فقدانمالکیت مسکنبرای 
یرسد(هادیزادهزرگروهمکاران،
نگرانکنندهبهنظرم 
اعتباراتدولتیبخشمسکندرمناطقمختلفشهراصفهانبسیار 
 .)45:1811
ازمناطقپانزدهگانهشهرداری اصفهاناستکهدرپهنهی مرکزی شهر

منطقهسهیکی 

طبقآخرین تقسیمات شهری،
بخشهای مسکونی این منطقهکوتاهمرتبه،کمتراکمواغلبتکخانواری استو
اصفهانواقعشدهاست،ساختکالبدی  

بناهای آن بالنسبه دارای قدمت زیاد و دوام کمی هستند ،چنانکه  74درصد ساختمانهای مسکونی در منطقه قبل از
شدهاند ،محدوده تاریخی از جهت فرسودگی وضعیت یکسانی ندارد ،فرسودگی بافت مسکونی در
ساخته 

انقالب اسالمی 
کمترودربخشهایشمالیبیشتراست(بازنگریطرحتفصیلیمنطقهسه .)1840،

دربخشهایجنوبی

منطقهسه
بالغبر4514نفرو04580هکتاربافتفرسوده
محلهسرچشمهیکیازمحالتمنطقهسهبا51هکتاروسعت،جمعیتی 
یداده است(سلسلهگزارشاتمعاونتپژوهشی شهرداری اصفهان.)1816،ازجملهمسائلومشکالتی کهدر
رادرخودجا 
یتوان:به کمبودخدماتوامکاناتموردنیازساکنان،عرضکممعابر،ریزدانه بودنواحدها،
یشود م 
این محلهمشاهدهم 
وجود سیمای شهری نامناسب در بعضی گذرها ،عدم مقاومت ساختمان ،فقدان نفوذپذیری مناسب ،پایین بودن کیفیت
رساختهاوارگانیکبودنبافتاشارهکرد،همگیاینعواملباعثخروجمداومساکنانمتعارفو

مسکن،قدیمیبودنزی
جایگزینیآن هاباخانوارهایمجرد،مهاجر،پیروموقتشدهاست،همچنینافزایشمیانگینسنیازدیگرنتایجشرایط

یستمحیطی
گستردهای ازمشکالت کالبدی،عملکردی،ترافیکی وز 

یکسو ازطیف 
حاکمبودهاست .بافتهای فرسودهاز 
مهمترینپتانسیل شهرهابرای استفادهاززمین،جهتاسکانجمعیت،تأمینفضاهای بازو
یبرد وازسوی دیگر  
رنجم 
یشوند .ازطرفی،توسعهمیانافزاکهبخشاساسیانگارهرشدهوشمندشهری
یطزیستمحسوبم 
خدماتیونیزبهبودمح 
هایتوسعهنیافتهپیرامونشهریوتوسعهزمینهای


است،راهکاریعملیبرایجلوگیریازگسترشکالبدیشهراززمین
خالیومتروکهداخلمتاطقشهریاستکهمیتواندبهاحیاءوتجدیدحیاتشهریکمکنماید(نسترنوقدسی:1817،

 .)60
از نکات شاخص و مثبت این محدوده که اهمیت و ضرورت انتخاب آن را دوچندان میکند ،وجود توامان عناصر
ساختاری یک مرکزشهری (راههای شریانی،میدانهای شهری،مراکزتجاری ومذهبی و)...وهمچنین یک محلهتاریخی
یلهایتوسعهدرونبافتاست.برایناساساین
باپهنههایمسکونیقدیمی،ریزدانگی،تعدادطبقاتکم،بهعنوانپتانس 
بافتهای فرسودهبرای پاسخگویی بهنیازهای حالو
یتپذیری  
پژوهشبهدنبالحلمسئلهتولید مسکنوافزایش جمع 
یباشد.دراینراستاهدفاصلیپژوهشحاضرشناساییظرفیتپذیری
وحلمعضالتومشکالتموجوددرآنهام 

آینده
بافت فرسوده در جهت تولید مسکن میباشد .از این رو سوال اصلی پژوهش بدین صورت میباشد :بافت فرسوده محله
سرچشمهازنظرشاخصهایتوسعهمیانافزادرچهوضعیتیقراردارد؟ 


مبانی نظری
استوبهعنوانسرپناهاولیهو

پژوهشمیتوانگفتکهمسکنقبلازهرچیزیکمکانفیزیکی

دربابمبانینظری
یآید .مفهوم مسکن بر کل محیط مسکونی اطالق میشود و کلیه خدمات و
خانوادهها بهحساب م 

محل اصلی زندگی 
یشود.بدین ترتیب تعریف ومفهومعاممسکنفقطشامل
خانوادههاراشاملم 

تسهیالت ضروری موردنیاز برای زیستن 
یگیرد(زیاریوهمکاران .)0:1841،
واحدمسکونینیستبلکهکلمحیطمسکونیرادربرم 
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تأمین مسکن یکی از مهمترین عناصر و عوامل دستیابی به توسعه پایدار است و چگونگی تهیه و تأمین آن برای
اکثردولتهاوجوامعاست

چالشهای پیش روی 

ازمهمترین 

کمدرآمدیکی 
خصوصگروههای  


مختلفجامعهبه
گروههای 

8
0
1
ییکهبافتفرسوده
(گاالنتورابینسون 298:2011،؛سئووهمکاران 2016،؛کالکومیلبروم .)134:2006،ازآنجا 
یباشد ،همچنین به جهت فرسودگی
نها برای پاسخگویی به نیازهای جدید برای مسکن با هزینه کمتر م 
بهترین زمی 
یکه بهمباحث
یدهند؛درصورت 
وروزبهروزجمعیت خودراازدستم 

یباشد 
کالبدی،این بافتهابرای سکونتمناسبنم 
ساماندهی ونوسازی بافتفرسوده ونحوهکیفیت آنتوجهنگرددبدونشکرونداین تحوالتبهنفعمحیط وشهروندان
درخصوصبافتهای

کهاگربرخوردسازندهتری 

یباشد 
ساکندرآننخواهدبود،اهمیت توجهبهاین مسئلهتااین حدم 
درنظرنگرفتنآنبهعنوانیک

یکنند،
فرسودهآغازنشود،مشکالتموجوددربافتبرخوردی ویرانگر رابابافتشروعم 
یکیازراههایتوجهو

بها ومشکالتفراوانی رامتوجههمگانسازد .
یتواند آسی 
وعدمبرنامهریزی برای آنم 

واقعیت 
ساماندهیبافتفرسودهتوسعهمیانافزامیباشد.میان افزایی یکیازاشکال رشدهوشمند،توسعهپایدار ونوشهرسازی

یباشد(رحیمی .)44:1814،
م
بهویژه در مراکز پر از ساختمان در
ساختوساز در مناطق شهری شده  ،

توسعه میان افزای شهری ،عملیات 
هاوپتانسیلهایموجوددرشهربرای


بهعبارتیتوسعهمیانافزاازهمهظرفیت
کالنشهرهاست(شفاعتی .)05:1841،

توسعه شهر و ایجاد کاربریهای مختلط استفاده میکند (آروین و زنگنه شهرکی .)47 :1811 ،توسعه میان افزا مزایای
رمقایسهبارشدوتوسعهحومه هادارد:مزایاییازجملهکاهشپراکندگی،حفظفضاهایباز،تجدیدحیاتمرکز

فراوانید
شهرومحالتقدیمی،ایجادتعادلمیانسکونتومشاغل،ایجادجوامعیباقابلیتپیادهرویباال،کاهشهزینههایاضافی

وایجادمناطقمسکونیباتنوعزیادیازخانهها(ویلر .)65:2011،7

میرسدکه
برایتعریفقطعهزمینیکهبتوانآنرازمینمیانافزاخواند،متغیرهایچندیدخالتدارند،امابهنظر 
محدودمیشودکهدر

زمینهایی 
هامشترکباشند:عاملاول،بهزمینهایخالی یا  


ووضعیت
سهعاملدرهمهشرایط 
دومبهآندستهازقطعهزمینهایخالی وکماستفادهکهدر

برداریقرارگرفتهاند.عامل 

مدتطوالنی،کمترمورد 
بهره
اند،مربوطمیگردد.بخشی ازاین سطوحبهعلت

اندوتوسعه 
نیافته


محدودومحصورشده
سطوحساختهشدهشهری 

میان 
سومباضرورتبهرهمندیازخدماتو

بهوجودمیآیند.عامل

برنامههایناموفقنوسازیشهریویاتفکیکنامناسبزمین

هادرمحلمرتبطمیشود.الزمبهذکراستکه


آب،فاضالب،برقوماننداین
شبکههای 
امکاناتشهری همچونسیستم  
توسعههای جدید ،مخصوصاً در مقیاس وسیع و در پروژههای دارای تراکم باال

زیرساختها لزوماً نباید جوابگوی 

ظرفیت 
یهایپیشینشان-همچونصنعتیویامعدنی-متروکه
باشد.ازانواعدیگرقطعاتباقابلیتتوسعهمجدد،کهبهدلیلکاربر 
موسومبهزمینهای

،زمینهایی 

یافتهاند
یستمحیطی تنزل 
مختلفآبوخاکدچارندوازنظرز 

یهای 
ماندهاندوبهآلودگ 

درواقعمحوطهای رهاشده،بدوناستفادهیا تحتاستفادهصنعتی یا تجاری استکهدرآن

وهای 
قهوهای هستند.زمین قه 

توسعهمجددیاگسترشازطریقآلودگیمحیطیدشوارگردیدهیاواقعاًپیچیدهشدهاست(اسدی .)67:1818،

1

Gallent & Robinson
Seo & et al
3
Cloke & Milbourme
4
Wheeler
2

بافتهای فرسوده فرصتی برای توسعه....



پیشینه پژوهش
بحثتوسعهمیانافزابرایاولینباردرکنفرانسهبیتات 7درکانادامطرحشد.سهسالبعددرسال 1141برای
اولین بارتوسطانجمنامالکومستغالتآمریکارسماًتعریفودرراستایاهدافاقتصادیبهکارگرفتهشد .

درسال1141پسازبرگزاریکنفرانسبرانتلند،گزارشWCEDبهعنواناولینسندیکهبهطورروشنبهتوسعه
پایداراشارهمیکند،منتشرشدویکسالبعدگزارش CECدرسال 1112تهیهودرسال 1118دستورکارسران

افزاکهابتدابهعنوانیکسیاستممکنومطرحاماغیرترجیحیدرنظامبرنامهریزی


انتشاریافت.درایراننیزتوسعهمیان
رشدکالبدیشهرهابود،درسال هایاخیرنهازوجهینوبلکهبرمبنایضرورتینو،موردتوجهمحافلعملی،اجرایی،
مراجعبرنامهریزیوسیاستگذاریقرارگرفتهاست(محمودزادهوهمکاران.)7-8:1811،درسالهایاخیردرخصوص
مقولهتوسعهمیانافزاتحقیقاتفراوانیدر داخلوخارجازکشورانجامشدهاستکهدرادامهبهبرخیازپژوهشهای

صورتگرفتهاشارهمیشود :

بهتبیینوارائهالگویبهینهتخصیصظرفیتهایتوسعهمیانافزایدرشهر

کریمیوهمکاران()1814درپژوهشی
شهری،قطعاتخالی،تراکمساختمانی،بافتهای

هایکاربریهای 


اند.محققیندراینپژوهشازشاخص

شیرازپرداخته
بندیرسیدهاند.نتایجنشان


هایموردبررسیبهجمع

هایهریکازشاخص

اندوباارائهمساحت

تخریبیاستفادهکرده
هکتاربهعنوانپتانسیلتوسعهدربافتپرشهریوجودداردکهبایستیبرایتوسعهآتیشهرازآنها

میدهد 8414

استفادهکرد .
زایشهرمراغهپرداختهاند.محققین


زاوبرون

ایبهارزیابیتوسعهفیزیکیدرون

)درمقاله
سروروخیریزاده(1815
دراینپژوهشازفرموالگویتوسعهکالبدی -فضاییشهرمراغهبااستفادهازمدلهایآنتروپیشانونوهلدرناستفاده
اند.شاخصهایمورداستفادهدراینپژوهشعبارتنداز:


کالبدیشهرپرداخته
کردهاندوبهامکانسنجیتوسعهفضایی -

تراکم مسکونی خالص ،تراکم جمعیت ،اراضی بایر ،سطح اشغال ،کاربری اراضی ،سازندهای زمینشناسی ،شیب ،ارتفاع،
فاصلهازرودخانهوفاصلهازشهر.نتایجنشانمیدهدکهشهرمراغهازپتانسیلباالییجهتتوسعهدرونیبرخورداراست.

به نحوی که محدوده داخلی شهر تا افق تقریبی  ، 1716تکاپوی توسعه فیزیکی را خواهد نمود .از طرف دیگر ،اراضی
هایمناسبیراجهتتوسعهبهینهبیرونیدراختیارقرارمیدهد .


پیرامونیدرجنوبشرقشهر،پهنه
کیم و الرسن ) 2017( 1به تأثیر توسعه میان افزا در پایداری اجتماعی در اورالندو فلوریدا پرداختهاند .محققین
ایاورالندووبراونفیلدبهصورتمقایسهای


هارادرمحله
شاخصهای پایداریاجتماعیرا استخراجکردهواینشاخص

وسعهمیانافزالزوماًپایداریاجتماعیراتضمیننمیکند .

هایایندوموردمتمایزنشانمیدهدکهت


اند.یافته

بررسیکرده
0
پرداختهاند.هدفمحققاز

توسعهدرونزاباتوجهبه متوسطتراکم

بولتروهمکاران ()2020درپژوهشیبهبررسی 
هایمتعلقبهشرکتمسکناست.نتایجنشانمیدهدکهدرگسترش


اینپژوهشکمکدرموردامکانتوسعهکاملسایت
نقشبخشدولتیوسیاستهایمرتبطباآن-0،نیازبهاستفادهازکمک

سیاستتوسعهمیانافزاسهعاملنقشدارند-1
هایالزمبرایتصمیمگیریجمعی .


پیششرط
ومشاورهتخصصیدرطیروندمیانافزاییو-8
افزادرآلمانپرداختهاند.هدفمحققینازاینپژوهش

)درمقالهایبهپتانسیلتوسعهمیان

شیلروهمکاران2021(8
نفرمیباشد.نتایجنشان

بهدستآوردناطالعاتیدرموردمناطقخالیدرشهرهایکوچکتروشهرداریهایدارای6222

می دهدکهشهرازپتانسیلباالییدراینزمینهبرخورداراست.تفاوتاینپژوهشباسایرتحقیقاتدرایناستکهاغلب

1

Kim & Larsen
Bolleter & et al
3
Schiller & et al
2
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مطالعاتیکهدرزمینهتوسعهمیان افزاانجامشدهاست.تنهابهارائهمساحتیدرخصوصظرفیتپذیریتوسعهمیانافزا
بندیتوسعهمیانافزاکردهاند .


گیریچندمعیاریاقدامبهپهنه

اندیابااستفادهازیکمدلتصمیم

بسندهکرده
اضرعالوهبربررسیکلیهشاخصهایموجودبااستفادهازدومدلمجموعساده

ایندرحالیاستکهدرپژوهشح
وزنیومدلویکوراقدامبهسنجشظرفیتسنجیتوسعهمیانافزابهعنوانیروشیدرتأمینمسکنشدهاست .


روش پژوهش
این پژوهشازحیث ماهیت وروش،ازنوعتحقیقات توصیفی –تحلیلیوازحیث هدف،ازنوعتحقیقات کاربردی
دستآمدهاست.مبانی نظری بااستفادهازمنابعکاغذی و
به 
ازدوروشکتابخانهای ومیدانی  

است .اطالعاتموردنیاز 
یشده است ،در جهت رسیدن به اهداف
یربط گردآور 
الکترونیکی موجود در کتابخانهها و مراکز پژوهشی و مؤسسات ذ 
مگیری
لهای مربوطه در سیستم اطالعات جغرافیایی و مدل تصمی 
دادههای مکانی و انجـام تحلی 
بهکارگیری  
پژوهش با  
چنـدمعیـارهVIKOR,SAWاقدامشدهاست .
یسازیمتغیرهایمورد
ازآنجاییکهبرخیازمتغیرهای موردبررسیکیفیبودبااستفادهازمدلAHPاقدامبهکم 
بررسی گردید.درگامبعدی بااستفادهازدستور Distanceو Feature to rasterبرای هریک ازالیهها ماتریس تهیه
شد و با استفاده از پرسشنامه  AHPاقدام به وزن دهی به شاخصها گردید .بدین ترتیب جامعه آماری این پژوهش
کارشناساست.روشنمونهگیری

متخصصینحوزهشهریشهراصفهانوحجمنمونهازطریقاشباعنظریبهتعداد 82
گیریگلولهبرقیمیباشد .


همبهصورتنمونه
رواییابزارتحقیقازطریقارزشیابیپرسشنامهتوسطاساتیددانشگاهومتخصصینموردبررسیقرارگرفتهاست.برای
یشود.پژوهشحاضرکلیهنرخناسازگاریمتغیرهای
سنجشپایاییپرسشنامه AHPازشاخصنرخناسازگاریاستفادهم 
یباشد .نرمافزارهایمورداستفادهاینپژوهش  ARC GISاست.برایتجزیهوتحلیلاز
موردبررسی کمتراز 251م 
شاخصهای

دستآمده از 
به 
مدلهای تصمیمگیری  VIKOR,SAW, AHPاستفاده شده است .با توجه به تجربیات  

مطرح در مطالعات مختلف ،نه شاخص از بین شاخصهایی که فراوانی باالتری داشته و با شرایط جغرافیایی محدوده
تپذیریبافتفرسودهدرجهتتولیدمسکندراینمطالعهمورداستفادهقرار
موردمطالعههمخوانیدارندبرایارزیابیظرفی 
گرفتند(جدول .)1
جدول  .0شاخصهای مورداستفاده در پژوهش
شاخص

دانهبندی قطعات

کیفیت ابنیه

دسترسی به معابر

تراکم جمعیتی

ارزشزمین 

عمربنا 

یها 
سازگاریکاربر 

مالکیت 

تعداد طبقات

مأخذ:اسدی1818،؛آروین1817،؛شفاعتی1841،؛بنیهاشمیوهمکاران1810،؛سعیدیرضوانیوهمکاران1810،؛رفعیانوهمکاران1841،؛نسترنو
قدسی .)1817،

گرفتهشده است.روشمذکوریک
ینهسازیچندمعیارهو راهحلتوافقی 
واژهویکورازیککلمهصربی 1بهمعنیبه 
حلهای
رود.رویکردتوافقی،راه 


گیریچندمعیاریبهشمارمی

بندیبرایمشکالتتصمیم

رویکردتوافقینسبتبهرتبه
یجادشدهتوسطاعتباراتویژهتصمیمگیرندگانتعیینمیکند.

آلنزدیکبوده،بهعنوانتوافقا

راکهبهراهحلایده

موجه 
یدهآلدورترهستند،ارجحیتدارندروشویکوریک
آنهاییکهازا 
آلنزدیکترهستندبر 

هاییکهبهراهحلا 
یده

گزینه

Vlsekriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenj

1



بافتهای فرسوده فرصتی برای توسعه....

میآید .مدلویکورومجموع
حلتوافقیارائهمیدهدکهبرمبنایحداکثرمطلوبیتگروهی وحداقلتأسفبهدست  


راه
یباشد :
سادهوزنیشاملمراحلیبهشرحزیرم 
گیریمکانیمیباشد کهدارای  mگزینه و nخصوصیت استوهرسلولیا منطقه

گاماول-تشکیلماتریستصمیم
،ازمجموعهای نقاط

دارای ارزشی استکهدرمجموعماتریس راتشکیل دادهاست.درواقعماتریس مکانی درمحیط GIS
لشدهاست .
XوYکهبسترجغرافیاییرادربرگرفتهتشکی 
یشوند(واحد
اندازهگیریم 
نقشههایمعیارعمدتاًباواحدهایمتفاوتی 
ییکه 
گامدوم-محاسبهمقدارنرمالشده:ازآنجا 
قابلمقایسه باهمدیگر قراردادهشوند.برهمین
)،قابلمقایسه نیستند بنابراین باید درقالبی  

تراکمجمعیتوارزشزمین
آنها
وجودداردکهازمهمترین  

وههای مختلفی برای بهنجارسازی 
بهصورتاستاندارد وهمسوتعریف شوند.شی 
اساسباید  
یتواناشارهکرد :
بهمواردزیرم 
بهنجارسازی مبتنی بر فاصله ،بهنجارسازی

بهنجارسازی فازی ،

بهنجارسازی با استفاده از تورم ،بهنجارسازی خطی ،

1
مبتنی برتناسب (جین .)86: 2005،استانداردسازی مورداستفادهدرپژوهشحاضربهروشفازی بودهاست.درمنطق
فازی عضویت یک عنصر در یک مجموعه ،با مقداری در بازه یک (عضویت کامل) تا صفر (عدم عضویت کامل) تعریف
یکنیم :
جنبهیمثبتباشد،ازفرمولزیراستفادهم 
اسسازیکردن،اگرشاخصدارای 
یشود.دراینروشبیمقی 
م
جنبهیمثبتباشد،ازفرمولزیراستفادهمیکنیم:
اسسازیکردن،اگرشاخصدارای 
دراینروشبیمقی 
(رابطه )0

باشد،بهصورتزیرعملمیکنیم :

اگرشاخصدارایجنبهمنفی
(رابطه )2

الیههایمورداستفادهشدهومنظورازa min iو a max iبهترتیبحداقلوحداکثر
درتابعهایباالمنظوراز aij

هایموجودمیباشد .


مقداردرالیه
مقداراستانداردوزندارشده()VIJبهطریقزیرمحاسبه

شاخصها:

گامسوم-ضریبماتریسبیمقیاسشدهدراوزان
نشاندهندهوزنهریک
∑ 
نشاندهندهوزنjمینشاخصاست.ازاینطریق
میشود(تابع)8؛کهدرآن Wj

شود.دراینراستاشاخصهایدارایاهمیتبیشتروزنباالترینیزدارند .


هاتعیینمی

ازشاخص
( )VIJ=WIJ RIJ

(رابطه )3

گامچهارم-تعیینباالترینارزش

وپایینترینارزش

–

برایتمامیمعیارها

(رابطه )0
(رابطه )5

میشوند :
بهصورتزیرتعریف 
گامپنجم-محاسبهارزشبرایSJوRJبرایn،…،j =1که 
(رابطه)5
(رابطه )4

))
))

)
)

∑(
(

گیریمطلوبیتواندازهگیریتأسفبرایگزینهXJهستند.هر Wiنیز


دهندهاندازه
دراینجاSJوRJبهترتیبنشان
اهمیتنسبیهرمعیاررانشانمیدهد.

گامششم-مقدار  QjرابرایJ،…،j=1بهطریقزیرمحاسبهمیکنند :
Jin

1
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(رابطه )4

)

()

))

(

)

(رابطه )1
(رابطه )12

دراینجابهعنوانوزناستراتژیاکثریتمعیارها(حداکثرمطلوبیتگروه)ضریب 256درنظرگرفتهمیشود .رتبه

V
بندیگزینهها :مرتبسازیبراساسارزش(R,S,Qآروین)128:1817،
روش مجموع ساده وزنی 1یکی از قدیمیترین روشهای به کار گرفتهشده در روشهای تصمیمگیری چند شاخصه
طوریکه با مفروض بودن بردار ( wاوزان اهمیت شاخصها) برای آن ،متناسبترین گزینه ( )Aبهصورت رابطه

است .به
∑باشدطبقرابطه()10داریم.الزمبهذکراستکهفرآینداینمدلتا
)محاسبهمیشودوچنانچه

شماره(11
گامسومبامدلویکوریکساناست .
(رابطه )11
(رابطه )10

∑
∑

}
}

∫

{

∑

{

دیگرتابعمطلوبیتتصمیمگیرندهاین

به 
بیان
تکنیکبرمبنایپارامترهایمرکزیدرعلمآمارشکلگرفتهاست 

این
هاتضمینشدهاست(پاسیاروهمکاران .)8-0:1847،


پذیریشاخص

تکنیکخطیاستوقابلیتجمع


محدوده پژوهش
سهشهراصفهانواقعشده

محلهسرچشمهواقعدرمنطقهسهشهراصفهانبامساحت 54547هکتاردرشمالغربی 
است(شکل.)1این محلهازشمالبهخیابان مدرسازشرقبهخیابان مجلسی ازغرببهمیدان شهداوازجنوببه

یگردد .
ابنسینامحدودم 




شکل -0موقعیت محله سرچشمه در شهر اصفهان (به اقتباس از نقشههای پایه شهرداری منطقه سه شهر اصفهان.)0011 ،

)Simple Additive Weighting method (SAW

1



بافتهای فرسوده فرصتی برای توسعه....

محلهسرچشمهدر61درجهو72دقیقهو67ثانیهطولشرقیو80درجهو72دقیقهو80ثانیهعرضشمالیقرار
دارد(سلسلهگزارشاتشهرداری منطقهسه .)1815،علتمعروفبودنمحلهبهاین نامبهخاطرچشمهآبی کهدرآن
یهای شهرداری ،مدتزیادی استکهچشمهکامالًخشکشدهاست.از جمله
قرارگرفتهاست.متأسفانهعلیرغم بازساز 
یتوان:بهکمبودخدماتوامکاناتموردنیاز ساکنان(بافت محله
یشود م 
مسائلومشکالتی کهدراین محلهمشاهدهم 
واستخوانبندی اصلی محدودهدیده

ابانهای اصلی 
لبههای تجاری نیز درمحلهفقطدرخی 
ی استوحتی  
بیشتر مسکون 
کمبودونبودساختمانهای تجاری درداخلمحلهافرادمحلهبرای

یشود.بهعلت کمبودلبههای تجاری وهمچنین 
م
تأمین نیازهای خودناچارندبهخارجازمحدوده مراجعهنمایند وهمچنین این امرباعثکاهشقیمت زمین ومسکندر
محدودهی خوابگاهی تبدیل نمودهاست)،عرضکممعابر،ریزدانه بودنواحدها،

محدودهشدهاستومحدودهرابهنوعی 

وجود سیمای شهری نامناسب در بعضی گذرها ،عدم مقاومت ساختمان ،فقدان نفوذپذیری مناسب ،پایین بودن کیفیت
رساختهاوارگانیکبودنبافتاشارهکرد .

مسکن،قدیمیبودنزی

تجزیه و تحلیل داده ها
این بخشازپژوهش،درراستای هدف تعیینشدهدرمقدمه(ارزیابیظرفیتپذیریبافتفرسودهدرجهتتولید
مسکن)بهتجزیه وتحلیل اطالعاتپژوهشاختصاصدارد.دراین زمینه ابتدابااستفادهازپرسشنامهمتخصصین وزن
نسبیواهمیتهریکازشاخصهایمؤثربرظرفیتپذیریبافتفرسودهدرجهتتولیدمسکنبااستفادهازمدلتحلیل
سلسله مراتبی تعیین شد در گام بعدی با استفاده از مدل ویکور و مدل ترکیب خطی وزنی اقدام به همپوشانی الیهها
گردید .بهمنظور ارزیابی ظرفیت پذیری بافت فرسوده شاخصهایی موردنیاز است از آنجاییکه اطالعات مورداستفاده در
اطالعاتبهشاخصهای کمیتعداد82پرسشنامهتهیهو

یباشد؛برایتبدیلاین
پژوهشبهصورتمفاهیمکیفی موجودم 

در اختیار کارشناسان قرار داده شد و از آنها خواسته شد تا بر اساس طیف لیکرت اهمیت هر زیر معیار را نسبت به
مشده در پرسشنامه وارد نمایند .پس از جمعآوری نظرات هر یک از
سهای تنظی 
زیرمعیارهای دیگر ،در درون ماتری 
نظراتآنهامبنای تحلیل نگارنده برای تعیین ارزشهرزیر معیار قرارگرفت .درادامهآمار

کارشناسان ،فراوانی بیشتر 
یگردد(جدول .)0
توصیفیمربوطبهاینافرادارائهم 
جدول -0آمار توصیفی وضعیت پاسخ دهندگان

محل خدمت

جنسیت

مرد 

فراوانی 

 14

استانداردی 

فراوانی 

0

سازماننوسازیشهراصفهان 

فراوانی 

6

شهرداریاصفهان 

فراوانی 

5

شهرداریمنطقهسه 

فراوانی 

1

دانشگاه 

فراوانی 

4

رشتهتحصیلی 

زن 

فراوانی 

 18

مقطعتحصیلی 

متغیرهای وضعیت پاسخ دهندگان
کارشناسی 

فراوانی 

6

کارشناسیارشد 


فراوانی 

 14

دکتری 

فراوانی 

4

طراحیشهری 

فراوانی 

0

معماری 

فراوانی 

7

شهرسازیوبرنامهریزیشهری 

فراوانی 

 18

عمران 

فراوانی 

5

محیطزیست 

فراوانی 

6

مأخذ:نگارندگان .1815،

نفرازپاسخدهندگان( 78588درصد)زنو 14نفر( 65555درصد)مردبودند.براساسمتغیر

مطابقباجدول 18،0
یدهند .ازلحاظ محل خدمت اکثریت
تحصیالت ،افراد با مدرک کارشناسی ارشد 52 ،درصد از اندازه نمونه را تشکیل م 
متخصصین پاسخ دهنده از شهرداری منطقه سه و رشته تحصیلی  18نفر ( 78588درصد) از متخصصین شهرسازی و
ریزیشهریمیبا شد.درادامهبهارزیابیظرفیتپذیریبافتفرسودهمحلهسرچشمهبااستفادهازدومدلترکیب


برنامه
ویکوروترکیبخطیوزنیپرداختهمیشود :
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یباشد کهاز Mگزینه وN
مگیری مکانی)م 
مگیری (دراینجا ماتریس تصمی 
نخستین مرحلهتشکیل ماتریس تصمی 
یدهد.درواقع
ویژگییاخصوصیتتشکیلشدهاست.هرسلولیاناحیهدارایارزشیاستکهدرکلماتریسراتشکیلم 
یتوان گفت نوعی ماتریس مکانی در محیط نرم افزار  GISاست که از مجموعهای از نقاط  Xو  Yکه بستر مکان
م
جغرافیایی رادربرگرفتهتشکیل شدهاست.درادامه پسازاینکه درمحیط نرمافزار  GISالیهها را فراخوانی کردیم،
دادههای کیفی را با استفاده از وزنهای حاصل از مدل سلسله مراتبی در نرمافزار  Expert Choiceکمی کرده و با

استفادهازدستور Distanceو Feature to rasterبرای هریک ازالیهها ماتریس ساختهمیشود.درشکل 0تا12
مگیرینهشاخصمورداستفادهدرپژوهشنشاندادهشدهاست .
ماتریستصمی 
هایسازگاردرمحدودهنشانازتوسعهمیانافزایباالمیباشدبنابراینهر


نسبتسازگاریکاربریها:وجودکاربری

دانهبندیقطعات:
چهدرمحدودهکاربریسازگاربیشترباشدآنمحدودهازتوسعهمیانافزایباالبرخورداراست(شکل .)0
پذیراستوبازگشتسرمایهدرکوتاهمدتانجامخواهدشدهرچه


کهتوسعهاراضیکوچکباسرمایهمحدودامکان
ازآنجا 
یی
باشدازپتانسیلخوبیجهتتأمینمسکنبرخوردارمیباشد(شکل .)8

کوچکتر

اندازهقطعات
یرودبرایناساسهرچه
یفیتابنیه:کیفیتابنیهبهعنوانشاخصدرسنجشظرفیتتوسعهمیانافزابهکارم 

ک
مساحتبنایتخریبیومرمتیبیشترباشدنشانازظرفیتوپتانسیلباالیمحدودهبرایتوسعهمیانافزااست(شکل .)7
فزایشپایداریوکاهشآسیبپذیریشهریمیزاندسترسیبه

دسترسیبهشبکهمعابر:یکیازعواملبسیارمهمدرا
سلسلهمراتب معابرشهریحداقلعرضوحداکثرطولمعابربایدموردتوجه قرارگیرد

نواحیمسکونیمیباشد.باتوجهبه

بلوکهابهمعابرتعیینگردد.هرچهمیزانبرخورداریوسهمهربلوکشهریازمعابر
تامیزانحداقلوحداکثردسترسی 
میشود(شکل .)6
فراهمتر 
یهابیشترباشد،بسترتوسعهازدرون 
وشبکهدسترس 
تراکمجمعیتی:برایارزیابیاینشاخص،هراندازه تراکمدرواحدسطحباالترباشدبهمعنیاستفادهاقتصادیوبهینه
ینروهرچهتراکمجمعیتنسبتبهمساحتزمینمسکونیبیشترباشد،
گرانبهاست.ازا 
اززمینبهعنوانکاالییکمیابو 

درمصرفزمینصرفه جوییشدهوفضایبازشهریبرایمقاصدشهریدردسترسخواهدبود(شکل .)5

ییکهاستفاده
تعدادطبقات:معیارتعدادطبقاتیکیدیگرازمعیارهایسنجشظرفیتتوسعهمیانافزااست.ازآنجا 
یلهای توسعه میان افزا برخوردار
یدهد پس زمینهای کم ارتفاع از پتانس 
مناسب از ارتفاع مجاز ،توسعه را پیشرفت م 
هستندشکل .)4
یرود.ازآنجاییکه
معیارمالکیت:درامرسنجشظرفیتتوسعهمیانافزابحثمالکیتیکیازمباحثاصلیبهشمارم 
آنها دشوارتر بوده و
انها ،زندانها و فرودگاهها) .بنابراین ،تملک  
اراضی بزرگ ،معموالً مالکیت دولتی دارند (مانند پادگ 
آنهارافراهمکرده،
سازمانهایمربوط،امکاناتالزمبرای تغییر کاربری  

معموالًالزماستابتداشهرداری (باکمکسایر 
روبهروست.بدیهیاستتملک
سپسزمینبدونمعارضرابرایفروشارائهدهد؛ازطرفیتملکاراضیوقفینیزبامشکل 
مستلزمسرمایهگذاریقابلتوجهیاست(شکل .)4

وطراحیدرایناراضی
باشندمیتوانندپتانسیلخوبی

ارزشزمین:درتوسعهمیانافزاجهتتأمینمسکنقطعاتیکهدارایقیمتکمترم 
ی
هایتجاریشهرقیمتزمینخیلیزیادمیباشدتأمینوخرید

ییکهدراطرافخ 
یابان
جهتتأمینمسکنباشند.ازآنجا 
بهصرفه نیستبنابراینهرچهقسمتزمینبیشترباشدپتانسیلتوسعهمیان
زمینبرایاحداثمسکنبامساحتمناسب 
افزاییجهتتأمینمسکن کمترشده وبالعکسهرچهقیمتزمینکمترشودپتانسیلتوسعهمیانافزایینیزبیشتر
میشود(شکل()1اسدی .)178:1817:




بافتهای فرسوده فرصتی برای توسعه....

شاخصهایکیفیدربخشمسکنومطالعات

یدیگرقدمتواحدمسکونیازجمله 
بهعبارت 
عمربنا:شاخصعمربنایا 
ساختمانهاباعمر02سالبهباالبیشترباشدحاکیازپتانسیلظرفیتتوسعهمیانافزادرآن

مربوطبهآنمیباشد.هرچه

محلهمیباشد(شکل .)12


شکل  -2ماتریس مکانی نسبت سازگاری کاربریها

(نگارندگان،



شکل -3ماتریس مکانی دانهبندی قطعات (نگارندگان)1815،



)1815

شکل -0ماتریس مکانی کیفیت ابنیه(نگارندگان)1815،

شکل -6ماتریس مکانی تراکم جمعیتی (نگارندگان)1815،





شکل -5ماتریس مکانی دسترسی به معابر(نگارندگان)1815،

شکل -6ماتریس مکانی تعداد طبقات (نگارندگان)1815،
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شکل -8ماتریس مکانی معیار مالکیت (نگارندگان)1815،



شکل -1ماتریس مکانی ارزش زمین (نگارندگان )1815،

شکل -01ماتریس مکانی عمربنا

(نگارندگان)1815،



جدول  - 3معیارها و نوع استاندارسازی و ویژگی و ارزش کیفی معیار (نگارندگان)0316 ،

دانهبندی قطعات
کیفیت ابنیه

کاربریها


مثبت 

نسبت سازگاری

مثبت

مثبت 

معیار

نوع
استانداردسازی

ارزش کمی

ویژگی معیار
حرفهای 
آموزشی،مذهبی،فرهنگی،فضایسبز،ورزشی،مسکونی،آموزشیمذهبی،آموزشفنی 

کامالًسازگار 

4

بهداشتی–درمانی،تجاری،خدماتاجتماعی 

نسبتاًسازگار 

6

اداری،کارگاهی،تأسیساتشهری،مصال،نظامی،پارکینگ،گردشگریوپذیرایی،تولیدی 

نسبتاًناسازگار 

8

مادی،مخروبهوبایر،حملونقلوانبارداری 


کامالًناسازگار 

1

زیر122متر

کاملتر 
اهمیت 

1

121مترتا022متر 

اهمیتخیلیزیاد 

4

021تا822متر 

اهمیتزیاد 

6

821تا722متر 

اهمیتکم 

8

721وبیشتر 

اهمیتخیلیکم 

1

استوارودرحالساخت 

اهمیتخیلیکم 

1

قابلتعمیر 

اهمیتزیاد 

8

متروکه 

اهمیتخیلیزیاد 

6

تخریبیومخروبه 

کاملتر 
اهمیت 

4





بافتهای فرسوده فرصتی برای توسعه....
دسترسی به معابر
تراکم جمعیتی

مثبت

تعداد طبقات

مثبت

مالکیت

مثبت

ارزش زمین

مثبت

عمربنا

مثبت

کمتراز5متر 

مثبت 

اهمیتخیلیکم 

1

12-4متر 

اهمیتکم 

8

12تا17متر 

اهمیتزیاد 

6

02تا82متر 

اهمیتخیلیزیاد 

4

76متر 

اهمیتکاملتر 


1

62-2نفردرهکتار 

اهمیتخیلیکم 

1

61تا122نفردرهکتار 

اهمیتکم 

8

121تا022نفردرهکتار 

اهمیتزیاد 

6

021تا062نفردرهکتار 

اهمیتخیلیزیاد 

4

061نفردرهکتاروبیشتر 

اهمیتکاملتر 


1

مخروبه 

اهمیتکاملتر 


1

یکطبقه 

اهمیتخیلیزیاد 

4

دوطبقه 

اهمیتزیاد 

6

سهوچهارطبقه 


اهمیتکم 

8

پنجطبقهودرحالساخت 

اهمیتخیلیکم 

1

خصوصی 

اهمیتکاملتر 


4

شهرداری 

اهمیتزیاد 

6

دولتی 

اهمیتکم 

8

وقفی 

اهمیتخیلیکم 

1

زیریکمیلیون 


اهمیتخیلیزیاد 

4

یکمیلیونتا1622هزارتومان 


اهمیتزیاد 

6

1622تادومیلیون 

اهمیتکم 

8

یلیونتا0622هزارتومان 

0م

اهمیتخیلیکم 

1

1تا12سال 

اهمیتخیلیکم 

1

11تا02سال 

اهمیتکم 

8

01تا82سال 

اهمیتزیاد 

6

81سالوبیشتر 

اهمیتخیلیزیاد 

4

مخروبه 

اهمیتکاملتر 


1

هاروبهدوگروهشاخصهایمثبتومنفی


مرحلهشاخص
مرحلهدوممحاسبهمقدارنرمالشدهمیباشد،دراین
هامکانهایی کهجهتتوسعه


مقدارآن
مثبت،شاخصهایی استکهباافزایش 

منظورازشاخصهای 

مبندی کردیم 
تقسی 
1
مطلوبتریقراردارند (جدول )8

یشونددروضعیت
میانافزامشخصم 
یباشد.دراینگامابتدابراساسنظر82خبرهدر
شدهدراوزانشاخصهام 

گامسوم،ضریبماتریسبیمقیاس
نرمافزارExpert choice 2011
حوزهبرنامهریزی شهری وزنهریک ازالیهها براساستحلیل سلسلهمراتبی ازطریق  

یشوند کهدرنتیجه آنالیههای وزین تشکیل
محاسبهشدهودرهریک ازالیههای استانداردشده حاصلاز GISضربم 

یگردند(جدول .)7
م
جدول -2وزن دهی به معیارها جهت سنجش ظرفیت پذیری بافت فرسوده جهت تولید مسکن با استفاده از روشAHP
معیار
وزن

دانهبندی

کیفیت

دسترسی به

تراکم

تعداد

ارزش

عمر

سازگاری

قطعات

ابنیه

معابر

جمعیتی

طبقات

زمین

بنا

کاربریها

 25178

 2507

 25218

 25114

 25171

 25144

 25241

 25267

مالکیت
 25204

(نگارندگان )1815،

یدهدکهازمیانمعیارهایتأثیرگذاربرظرفیتپذیریبافتفرسودهمحلهسرچشمهجهتتولیدمسکن
نتایجنشانم 
تترین معیار ازنظرکارشناسان
کماهمی 
تترین ومعیار کیفیتابنیهباامتیاز  25218
معیار ارزشزمین باامتیاز 2507پراهمی 
1

ازآنجاییکه درکمی کردن الیهها تمامی اطالعات با جنبه مثبت ارزشگذاری شد تمامی الیهها مثبت میباشند؛ بدین منظور جهت استاندارسازی نقشههای

معیار از تابع فازی در محیط  ARCGISبهره گرفتهشده است.
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ووزندارشدهرابایکدیگر تلفیق

نرمالسازی 
دادهها،درنهایت باید معیارهای  
پسازانجاممراحلآمادهسازی  

یباشد .
م
یشود که این امر بهصورت
آلهای مثبت و منفی محاسبه م 
نمود .در این مرحله میزان فاصله هرکدام از الیهها با ایده  
آلهایمثبتومنفیصورتمیگیرد .
جداگانهبرایهریکازایده 

شکل -00محاسبهایده آل مثبت (( )SJنگارندگان)1815،



شکل -02محاسبهایده آل منفی (( )RJنگارندگان)1815،

یدهآلمثبت()Sjطبقنتایج،میزانمطلوبیتمکانیدرطیفیازارزشصفرتا451متغیربودهکهبر
درالیهخروجیا 
نزدیکترباشد،اولویتباالتریجهتتولیدمسکن

هاییکهارزشمکانیآنهابهضریب 451


هایامکان

یکسل
ایناساسپ
ترباشدازاولویتآنکاستهمیشود .


دارندوهرچهمیزانارزشپیکسلبهضریبصفرنزدیک
هایامکانهای


یکسل
دستآمده استکهپ
به 
ایدهآلمنفی()Rjنیزمیزاناولویتمکانیدربازهیکتاصفر 
برایالیه 


یککمتریناولویتراجهتتولیدمسکندارامیباشند .

هایامکانهایباارزش


یکسل
باارزشصفربیشتریناولویتوپ

شکل  -03شناسایی مناسبترین بافتها و اراضی جهت تولید مسکن با مدل ویکور (نگارندگان)1815،







بافتهای فرسوده فرصتی برای توسعه....

یینشده است البته
ینهها برای تولید مسکن محله سرچشمه تع 
مناسبترین گز 

در این مرحله بر اساس مقادیر Q
پیکسل)میباشد.در(شکل)18دامنه

یکسلهاینقشه(114400

ینههاتمامپ
قابلذکر استکهدراینموردمنظورازگز 

ارزشیحاصلازمدلدرتناسببافتمحلهبرایتولیدمسکنبینصفرتایکاست؛الزمبهذکراستهرچهمقدارارزش
یکپیکسلبهسمتعددیکنزدیکباشد،بیانگرمیزانتناسببافتزیادوهرچهمیزانمقدارارزشدریافتیپیکسلبه
آنپیکسلبرایتولیدمسکنمیباشد.الزمبهذکراستاینخروجیبا

کمتر 
سمتصفرمیلنماید،گویایتناسببافت 
دستآمدهاست .
به 
زنیآنها 

شاخصهایمحلهوبارو

توجهبهوضعیت

تلفیق شاخصها (الیههای اطالعاتی) با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی
ینهها را به دست آورده و بیشترین مقدار
در این روش با استفاده از میانگین موزون ،میزان اهمیت هر یک از گز 
مناسبترین

یکنیم .در این مرحله بر اساس مدل ترکیب خطی وزنی 
دستآمده را بهعنوان بهترین گزینه انتخاب م 
به 

ینهها تمام
استالبتهقابلذکراستکهدراین موردمنظورازگز 

یینشده 
ینهها برای تولید مسکنمحلهسرچشمهتع 
گز 
)میباشد .
یکسلهاینقشه(114400پیکسل 

پ
در()17 Error! Reference source not found.دامنهارزشی حاصلازمدلدرتناسببافتمحلهبرای
تولیدمسکنبینصفرتا 25404است؛الزمبهذکراستهرچهمقدارارزشیکپیکسلبهسمتعدد25404نزدیکباشد،
بیانگر میزان تناسببافتزیاد وهرچهمیزان مقدارارزشدریافتی پیکسل بهسمتصفرمیل نماید،گویای تناسببافت
شاخصهایمحلهوباروزنی

مسکنمیباشد.الزمبهذکراستاینخروجیباتوجهبهوضعیت

کمترآنپیکسلبرایتولید

دستآمدهاست .
هابه 
آن 





شکل  - 00شناسایی مناسبترین بافتها و اراضی جهت تولید مسکن با مدل ترکیب خطی وزنی (نگارندگان )1815،

نتایجحاصلازدوروشویکوروترکیبوزنیخطیبهچهارطبقهمرسومشامل،ظرفیتباال،ظرفیتمناسب،ظرفیت
طبقهبند یشد.ازمجموعکلمساحتمحلهسرچشمه،درمدلویکورحدود885867501
پایینوظرفیتبسیارپایین 
مترمربعودرمدلترکیبخطیوزنیحدود16018561مترمربع ظرفیتباالجهتتولیدمسکندارامیباشند،الزمبهذکر
بهدلیلماهیتمتفاوتدوروشمیباشد .

مساحتها

استوجوداختالفدر
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ییکهتعداد
دادهشدهاست.ازآنجا 
در(جدول)6مساحتچهارکالسحاصلازدومدلبرحسبمترمربعودرصدنشان 
یکسل هایدرآستانهمطلوبیتدرمدلویکوربیشتراستخروجیمدلویکوردرجهتاستفادهازبافتفرسودهجهت

پ
باشد.درنتیجهمی توانگفتکهباتوجهبهوسعتمداخلهدرتامینمسکنمدلترکیب

تأمینمسکنآتیدراولویتمی
خطیوزنیبرایمداخالتمحدودترومدلویکوربرایزمانیاستکهامکانمداخلهبیشتردربافتفراهماست .
جدول  -5مساحت کالسها در دو مدل مورداستفاده
مدل ویکور

کالس

مدل ترکیب خطی وزنی
مساحت(مترمربع) 

مساحتدرصد 

مساحت درصد

مساحت(مترمربع) 

 16018561

 85818

513313

 885867501

ظرفیتباال 

 75471

213661

 184172501

ظرفیتمناسب 

 01018558

02333

 40762551

ظرفیتپایین 

 42144514

 145258

063586

 112121546

ظرفیتبسیارپایین 

 882424561

 48541

011

 554566517

جمع 

 774010518

 122

مأخذ:نگارندگان .1815،

نتیجه گیری و پیشنهادها
افزایششتاباننرخشهرنشینیایرانبهافزایشتقاضایبالقوهمسکندرسطحشهرهابهخصوصشهرهایبزرگمنجر

ازروشهایتأمینمسکنارتقایکیفیتوسکونتمیباشدوبهدلیلتأکیدبرنامهچهارم

نکهیکی
شدهاستباتوجهبهای 
مسکنوهمازجهتمقاومسازی بناها ،بافتهای

ازبافتهای فرسودههمبرای تأمین 

وپنجمتوسعهدراستفادهبهینه 
شهرهافراهمآوردندبهطورکلی مسائلی ازقبیل کمبودزمین،

یتوانند پتانسیل بسیار مهمی برای توسعهدرونی 
فرسودهم 
سکونتگاههای غیررسمی،

یها،
یرویه شهرها،بحرانانرژی،آلودگ 
نهای کشاورزی و باغاتدراثرگسترشب 
تخریب زمی 
یهای اجتماعی ازجملهمسائلی هستندکهلزومتوجهبه
مخاطرهآمیز وگسلوناهنجار 

پهنههای 
گسترششهرهابرروی  
مینماید .دراین پژوهش ،بهمنظورسنجشوارزیابی
رادربخشمسکناجتنابناپذیر  

رویکرد توسعهمیان افزاوپایدار 
ابتداشاخصهاوعواملمؤثرتوسعهمیانافزا شناسایی شدند.سپس

میزان ظرفیتپذیریبافتفرسودهمحلهسرچشمه،
تسنجیشدند.
اینمعیارهاتوسطکارشناسانومتخصصانبااستفادهازفرایندتحلیلسلسلهمراتبی،مقایسهزوجیواولوی 
واقدامبههمپوشانیالیهها

مگیریتهیه
درمرحلهبعدبااستفادهازروشویکوروروشمجموعسادهوزنی،ماتریستصمی 
گردید.نتایج نشانمیدهد کهازمیان معیارهای تأثیرگذار برظرفیت پذیری بافتفرسودهمحلهسرچشمهجهتتولید
یتترین معیار ازنظر
کماهم 
یتترین و معیار کیفیت ابنیه با امتیاز  25218
مسکن معیار ارزش زمین با امتیاز 2507پراهم 
کارشناسانمیباشد .
نتایجحاصلازدوروشویکوروترکیبوزنیخطیبهچهارطبقهمرسومشامل،ظرفیتباال،ظرفیتمناسب،ظرفیت
طبقهبندی شد.ازمجموعکلمساحتمحلهسرچشمه،درمدلویکور حدود885867501
پایین وظرفیت بسیار پایین  
ییکه
یباشند.ازآنجا 
مترمربعودرمدلترکیب خطی وزنی حدود16018561مترمربعظرفیت باال جهتتولید مسکندارام 
یکسلهای درآستانهمطلوبیت درمدلویکوربیشتر استخروجی مدلویکور درجهتاستفادهازبافتفرسوده

تعدادپ
یتوان گفتکهباتوجهبهوسعتمداخلهدرتامین مسکنمدل
یباشد.درنتیجه م 
جهتتأمین مسکنآتی دراولویت م 
ترکیبخطیوزنیبرایمداخالتمحدودترومدلویکوربرایزمانیاستکهامکانمداخلهبیشتردربافتفراهماست .


بافتهای فرسوده فرصتی برای توسعه....



منابع و مأخذ
:شهراهواز)،پایاننامهکارشناسی

برتوسعهدرونزا(نمونهموردی

آروین،محمود.)1817(.بررسی پراکندهرویی شهری باتأکید 
وبرنامهریزیشهری،دانشگاهتهران .

ارشدرشتهجغرافیا
آروین ،محمود؛ زنگنه شهرکی ،سعید ( )1811تحلیل موانع بهرهگیری از رویکرد توسعه میان افزا مطالعه موردی :شهر اهواز،
فصلنامهشهرپایدار،دوره،8شماره.44-41،1
بافتهای فرسوده(مطالعهموردی شهر
اسدی،احمد()1818ارزیابی راهبردتوسعهمیان افزادرتأمین مسکنوظرفیت پذیری  
زنجان)،رسالهدکتریجغرافیاوبرنامهریزیشهری،گروهآموزشیجغرافیاوبرنامهریزیشهری،گروهآموزشیجغرافیاوبرنامهریزی
شهری،دانشکدهجغرافیاوبرنامهریزی،دانشگاهتبریز .
)بررسیوتحلیلسیاستهایمسکنشهریدرکشورهایشرقو

اسمعیلپور،نجما؛زارعرودبزانی،ملیحه؛نصریان،زهره(1815
جنوبشرقآسیا،مهندسیساختمانوعلوممسکن،دورهیازدهم،شماره .88-11،01
)توسعهمیانافزادربافتهایفرسودهشهری(موردمطالعه:محله

بنیهاشمی،امهانی؛سرور،رحیم؛زیاری،یوسفعلی(1810

خانیآبادتهران)،فصلنامهجغرافیاییسرزمین،سالدهم،شماره.67-71،72
روشهایمجموعسادهوزین ومنطقفازی درتلفیق اطالعات
پاسیار،علی؛انصاری،عبدالحمید؛قربانی،احمد()1847بررسی  
نشناسیایران،دانشگاهشهیدبهشتی.
هیدرولوژی(مطالعهموردی:دشتقبرکیخا)،انجمنزمی 
).برنامهریزیمسکن(چاپسیزدهم)تهران:انتشاراتسمت،ص .112

پورمحمدی،محمدرضا1817(.
شاخصهایمسکنغیررسمیدرایراننمونهموردی:محله

ینژادحسین5سیفالدینیفرانک5میرهمحمد(.)1846بررسی
حاتم 
آبادقم.پژوهشهایجغرافیایی،دوره584شماره .176-101;64

شیخ
رحیمی،اکبر() 1814توسعهمیانافزایشهری،رویکردینویندرحفظزمینشهریدرتبریز،نشریهعلمیپژوهشیجغرافیاو
برنامهریزی،سال،00شماره.14-44،58
رفیعیان،مجتبی؛براتی،ناصر؛آرام،مرضیه()1841سنجشظرفیتتوسعهفضاهایبدوناستفادهدرمرکزشهرقزوینباتاکیدبر
رویکردتوسعهمیانافزا،فصلنامهمعمایوشهرسازی،دوفصلنامهدانشگاههنر،شمارهپنجم.51-76،
مسکنگروههای درآمدی وارائهبرنامه

زیاری،کرامتاهللوپرهیز،فریاد وهمدانژاد،حافظواشتری،حسن(.)1841ارزیابی 
:استانلرستان)،فصلنامهپژوهشهایجغرافیایانسانی.01-1،)47(72،

مسکناقشارکمدرآمد(نمونهموردی

تأمین
زاوبرونزایشهرمراغهوارائهالگویبهینه،برنامهریزیو


توسعهفیزیکیدرون
سرور،هوشنگ؛خیریزاده،منصور()1815ارزیابی
آمایشفضا،دورهبیستویکم،شماره.854-801،8
سعیدی رضوانی ،نوید؛ داوودپور ،زهره؛ فدوی ،الهام؛ سرور ،رحیم ( )1810کاربرد اصول توسعه میان افزا در بهبود فضایی-
عملکردیبافتهایشهری(مطالعهموردی:منطقه 14شهرداریتهران)،جغرافیا(فصلنامهعلمیپژوهشیانجمنجغرافیاییایران)،

دورهجدید،سالیازدهم،شماره.142-161.85
سلسلهگزارشاتمرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی .)1844(.

سلسلهگزارشاتوآرشیومعاونتپژوهشیشهرداریاصفهانمنطقهسهشهراصفهان(.)1722:1815،1816
شفاعتی،آرزو.) 1841(.توسعهمیانافزا؛بهسویراهبردتوسعهمطلوبشهری(نمونهموردی:محورتاریخی -فرهنگیکالنشهر
برنامهریزیشهری،دانشگاهتبریز .
تبریز)،پایاننامهکارشناسیارشدجغرافیا 
استهای تأمین مسکناقشارکمدرآمدنمونهموردی:شهرجدید پرند،پایان نامه
فتاحی،سارا)1841(،بررسی وارزیابی سی 
ومنطقهای،دانشگاههنراصفهان،دانشکدهشهرسازی،گروهشهرسازی .

کارشناسیارشدرشتهشهرسازیگرایشبرنامهریزیشهری
برنامهریزیشهری،دانشگاه
کریمپور،علی.)1844(.تحلیلجغرافیاییمسکندرشهرکاشان،پایاننامهکارشناسیارشدجغرافیا 
اصفهان.
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)تببینوارائهالگویبهینهتخصصینظرفیتهایتوسعهمیانافزایبا

1814(مسعود،یعقوب؛تقوایی،ببراز؛پیوستهگر،کریمی

،شمارهدوم،سالدهم،پژوهشینگرشهاینو درجغرافیایانسانی

-فصلنامهعلمی،)کالنشهرشیراز: (نمونهموردیgisاستفادهاز
.082-014
 انتشارات سازمان برنامه و، ترجمه مفید رفیعی، تأمین مسکن حداقل،) خانهسازی در جهان سوم1857(  آپرودیسیو،الکویان
 .بودجه
) تحلیل و ارزیابی بافت فرسوده در نقاط شهری منتخب استان کردستان با تأکید بر1817(  فرشته، اکبر؛ حسینی،محمدی
 .141-022،شمارهبیستوهفتم،سالهفتم،ومنطقهای

مطالعاتوپژوهشهایشهری،مشکالتبخشمسکن

)سنجشظرفیتهایتوسعهمیانافزابااستفادهازتحلیلچند

1811(مهدی،عذرا؛هریسچیان،حسن؛معصومی،محمودزاده
.00-1،71شمارهپیاپی،11سال،فصلنامهعلمیپژوهشیوبرنامهریزیشهری.)شهرارومیه:متغییرهفازی(مطالعهموردی
 .شهرداریاصفهانمعاونتشهرسازیومعماری،شهراصفهان8بازنگریطرحتفصیلیمنطقه،)1810(،مهندسانمشاورباوند
،) برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی قسمتی از بافت فرسوده شهر ارومیه1841( . سپیده، هوشمندفر،. مهین،نسترن
.40-51ص..4شماره،فصلنامهجغرافیاومطالعاتمحیطی
)شناساییپهنه هایمستعدتوسعهمیانافزادرنواحیناکارآمدمراکزشهری(نمونهموردی

1817(نرگس،مهین؛قدسی،نسترن
.54-61،02شماره،5دوره،پژوهشوبرنامهریزیفضایی،منطقهیکاصفهان
سنجشتوسعهیافتگی مناطقشهری اصفهاندربخش،)1810(،محمد،وحید؛مسعود،صادق؛هاشمی امری،هادیزادهزرگر
 .122-46;14شماره56منطقهایدوره
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شاپا2683-1660:

تحلیلی بر توانهای توسعه شهرستانهای استان کردستان با تاکید بر همگرایی ملی
محمد رئوف حیدری فر ،0رحمت اهلل بهرامی ، 2فریدون باتمانی

1

3

 1دانشیارجغرافیایسیاسی،دانشگاهپیامنور،تهران،ایران
 0استادیارجغرافیاوبرنامهریزیروستایی،دانشگاهپیامنور،تهران،ایران 
8دانشجویکارشناسیارشدجغرافیایسیاسی،دانشگاهپیامنور،روانسر،ایران 


تاریخ دریافت0011/16/15 :

تاریخ پذیرش0011/01/10 :

چکیده
استان کردستان در غرب ایران با دارابودن مرز مشترک با کشور عراق ،پتانسیل های قوی و بالقوه ایی جهت توسعه بازرگانی،به
خصوص در شهرهای مرزی را دارا است.در این راستا توسعه   ووجودمنابعوامکاناتدرشهرستانهایاستانکردستانبهعنوان
شهرهایمرزیمیتواندنقشمهموحیاتیدربرقراریارتباطباکشورهایهمسایهیخودداشتهباشدوهممیتواندآهنگهمگرایی
ملیرا تسریعکند .هدفاز پژوهشحاضربررسیوتحلیلی بر توانهای توسعه شهرستانهای استان کردستان با تاکید بر همگرایی
ملیبودوازنظرهدفگذاریکاربردیوازنظرروششناسیبهصورتتوصیفی-تحلیلیاست.درروندتهیهوتولیددادههاابتداعوامل
مؤثر بر توسعهاستانکردستانباتاکیدبرشاخصهایهمگراییملی ،با استفادهاز نظرات 76نفرازکارشناساناز طریق روشدلفی
شناسایی شدهاستبرایآزمونفرضیهاز تکنیک مدلیابی معادالت ساختاری وتحلیلمسیربهره گرفته شده است.نتایج پژوهش
نشانداد کهبینتحققتوسعهیافتگیواثرگذاریآنبررویهمگراییملیباضریبمسیر2574رابطهمؤثریوجودداردبدینمعنی
مؤلفههاومعیارهایتوسعهیافتگی 2574درصدموفقیتاستراتژیتوسعهیافتگیراتبیینمیکند.ازطرفدیگربین(شاخصهای
توسعه انسانیباضریبمسیر)2511باتحققتوسعهیافتگیرابطهعلیقویوجودداردیعنیدسترسیبهشاخصهایتوسعهانسانی
تعیینکنندهتوسعه یافتگی میباشد،ولیبینعواملدسترسیتوسعهسیاسی(باضریبمسیر) -25201باموفقیتتوسعهیافتگی
شهرستانهایاستانکردستانرابطهعل یوجودنداردواینبدینمعنیاستکهعواملدسترسیتوسعهسیاسیبهواسطهتأثیریکه
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مقدمه و بیان مسأله
 امروزه مشکالت و مسائل زیادی در رابطه با عدالت اجتماعی و عدم برابریهای اجتماعی بین کشورها و شهرهای
مختلفجهانوجوددارد.رشدسریعو نامتقارنشهرهاونبودبرنامهریزیدقیقبینمناطقمحروموغیرمحرومازلحاظ
امکاناتباعثشکافمنطقهایرادرسطحکالنموجبشدهاند.وجودنابرابریهاسببشدهاستشکافتوسعهبیننواحی
توسعهیافته و مناطق محروم روزبهروز بیشتر شود و عدالت اجتماعی و اقتصادیمفهوم خود را از دست بدهد.همچنین
باعثمحرومیتبیشترمناطقمحروموبرخوردارشدنبیشترمناطقمرکزیازلحاظخدماتوامکاناتشدهاست.کهاین
روندباعثعدمتوسعهوپیشرفتکشورهایجهانسومشدهاست(بهرامیپاوه .)742:1814،
بنابراینمیتوانبیانکرد،مفهومتوسعهمفهومیقدیمیمیباشد.کهباانسانمتولدوهمراهباانسانبهرشدوتکامل
رسیدهاستوازاوجداییناپذیرمیباشد  وبهدلیلافزایشجمعیتشهرنشینیکهازاساسیترینجنبههایتغییرجهانی
استرشدوتوسعهگستردهخودرافراهمآوردهاست) .)Liu et al,2007:21, Qadeer,2004: 29
آنچهکهدرتوسعهبایدبهآنتوجهویژهایداشتهباشیمبحثتوسعهیافتگیمیباشد.روندتوسعهیافتگیدرجهان
دارایسلسلهمراتبیمختلفیمیباشد وحتیدرداخ لیککشوراینروندبیناستانهاودرمرتبهبعدبینشهرستان-
های همان استان متعادل نیست (فتاحی و طیبنیا ، ) 14 .1814 ،به دلیل توزیع نامتعادل و ناهمگون منابع و عوامل
اجتماعی واقتصادی  بین استانهای کشور و عدم تعریف مشخص و دقیق از نظام برنامه ریزی و عدم جایگاه دقیق و
مشخصآمایشسرزمین و اهمیتآن دربرقراریعدالتفضاییباعث بروز نابسامانیهایناحیهی و عدم توسعۀ یکپارچه در
سطح نواحی شده است .که امروزه برای ارائه بهتر طرح ها و برنامهها باید از نقاط ضعف و قوت آگاهی کامل داشته
باشیم(خاکپوروهمکاران .)47:1814،
به طوریکهمی توانبیانکرد.امروزهایننابرابریبهعنوانپدیدهمهموفراگیرروزبهروزگسترشیافتهوقابل
مشاهدهمی باشد.کهازنشانههایمهمواساسیتوسعهعدمنابرابریبینابعادمختلفتوسعهاست.بنابراینمیتوانگفت؛
باتوجهبهاینکهتوسعههمراهبا برقراریعدالتاجتماعیازاهدافتوسعهمیباشد.نبودتعادلدربینمناطقباعثبهوجود
آمدنشکافشدیدوعدمبرابریمنطقهایمی شودکهمانعازبرقراریتوسعهمتعادلبیناینمناطقمیشود(کاویانیراد
وهمکاران .)60.1811،
یکیازمباحثمهمواساسیکهدرتوسعهیافتگییاتوسعهنیافتگیشهرهاتأثیرمیگذاردبحثهمگراییملیمی-
باشد.همگراییملیفرایندوسازوکاریاستکهقسمتهاوبخشهایمختلفیکجامعهرابهدرونیککلیتواردمی-
کند(قیصریوحسینی.) 45:1810ودارایمفهومیدوسویهاستکهبرتمایزاتواشتراکاتتوأمانداللتدارد.ازیکسو
باتأکیدبراشتراکات،افرادگردآمدهدرفضایسرزمینیرابهعنوانواحدیمتحدوبههموابستهمیسازدوازسویدیگر
آنان را از یکدیگر باز میشناساند (محمدرحیمی و همکاران )14 :1811 ،و بسیاری ازنظریهپردازان و در پیوند با آنان
محققان کثیری در این دوره به مطالعه وپژوهش راجع به موضوع همگرایی و واگرایی و مناقشات برآمده از تنازعات قومی
در کشورهایغربی ،پرداختهاند( .)Drake,2019, Nordin at ah,2018:22
همگراییوانسجامملیوپرهیزازایجادواگرایییکیازمهمترینکارکردهایدولتهابرایبهرهمندیحداکثریاز
منابعکشوروممانعتازایجادفرصتبرایبیگانگانجهتنفوذوتاراجاینمنابعاست.اینموضوعازاینمنظراهمیت
مضاعفداردکهبدونانسجامملیوبهرهوریبهعنوانکلیدواژهاصلیبهرهمندیصحیحازمنابعجهتایجادامکان
رقابتباسایرکشورهاوبازیگرانمنطقهایوفرامنطقهایفراهمنخواهدشد(جعفری .)06:1814،
درهمینراستا؛میتوانگفت توسعهوهمگراییملیدومفهوممکملهمدیگرندبهطوریکهدستیابیبهیکیبدون
دیگریغیرممکنمیباشدواینکهنقشتوسعهدربرخورداریازهمگراییپررنگترومهمترمیباشدواینپیوستگیو
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وابستگیدرسطوحوسلسلهمراتبمنطقهای،ملیومحلیمصداقپیدامیکند.خوشبختانه امروزه اینکه بهترین راهبرد
همگراییملی،راهبردتضمینکنندهتوسعهاستبهیکباورعمومیتبدیلشدهاست(تاجبخش .)1844،
استان کردستان در غرب ایران با دارابودن مرز مشترک با کشور عراق ،پتانسیل های قوی و بالقوه ایی جهت توسعه
بازرگانی،بهخصوصدرشهرهایمرزیرادارااست.دراینراستادراینشهرستانهاتوسعهخدماتوامکاناتمیتوانددر
تقویتورابطهبینکشورهایمرزیوهمسایههایآننقشمهمواساسیداشتهباشدوباعثتسریعبیشترتوسعهدراین
استانمیشود(احمدیوهمکاران .)48:1811،وباعثانسجاموهمگراییملیگردد.همچنینایناستان،قابلیتتوانایی
بهقطبتجاریمهمودروازهکاالیهایضروریووارداتیبهکشورعراقراباتوجهبهموقعیتاستراتژیکخوددارد .
لذاباتوجهبهشرایطخاصآنازلحاظموقعیتجغرافیاییوحتیسیاسیبهلحاظواقعشدنآندرمجاورتباکشور
عراقولزومتوجههمهجانبهبهمسایلمختلفآن اینتواناییوقابلیتراداردکهباعثشکوفاییورشدوتوسعهاقتصادی
شهرستانهای استان و حتی استانهای مجاور را فراهم آورد .لذا پژوهش حاضر به بررسی شاخصهای توسعهیافتگی با
تأکید بر همگرایی ملی پرداخته است و در نهایت به دنبال پاسخگویی به این مسئله است که سطح توسعه یافتگی 
شهرستانهایاستانکردستانتاچهاندازهاییدرهمگراییملیتاثیرداشتهاست؟ 



مبانی نظری
مفهومتوسعهوتوسعه یافتگی تقریباًاز نیمۀ دوم قرن بیستم در جهانمتداولشدهاست()Kirk,2001:71درابتدا
بهمعناینرخرشداقتصادیقلمدادمیشد؛امابعدهابهمفهومکاهشیاازمیانبردنفقر،بیکاری،نابرابریهایاجتماعی
وتغییراتاساسیدرساختاراجتماعیگرایشپیداکرد(باباییاقدموهمکاران .)15:1816،
درجهانکنونی،توسعههمهجانبهباسرعتیبسیارشدیددرحالگسترشاستوگسترهعظیمبشریرادرتمام
نقاطعالمتحتتأثیرخودداده است.عقبماندنازآنبهمعنایدورماندنازعلموفرهنگوتجربههایجهانیوزیستن
درعصریعقبترازکشورهایدیگروجهانپرتغییراست.تاسال0206پیشبینیمیشودکهحدود56درصدجمعیت
جهان،درنواحیومناطقشهریزندگیکنند( .)Kaya & Curran,2006:19
واژهیتوسعهاز نظر لغوی ،به معنایپیشرفت ،ترقیوبهبوداستو میتوان آنرا تغییرهمراهباپیشرفتدانست.
همچنینمیتوانگفت،توسعه مفهومی کیفی است و به وضعیتی اطالقمیشود که حداقل سه هدف یا شرط را محقق
سازد :

اهداف توسعه از دیدگاه رویکرد
کیفی

امکان دسترسی بیشتر به کاالها و
خدمات تداوم بخش زندگی انسان
ها؛

افزایش سطح زندگی و بهره مندی
انسان ها از مواهب مادی

گسترش دامنۀ انتخاب ،آزادی
اندیشه ها و برابری افراد جامعه در
برابر قانون

شکل :0اهداف توسعه از دیدگاه رویکرد کیفی (منبع:سپهردوست .)42:1844،
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هدف برنامهریزی منطقهای(توسعه متوازن و متعادل)
تعادلمنطقهایازدیدگاهآمایشسرزمینوتوسعهفضاییمنطقهای،بهاینمعنااستکهارتباطبینجایگاهووزن
سکونتگاههادرسطحیکمنطقهبه صورتیباشدکهدرمراکزازنظرتوزیعمنابعواندازهجمعیت،شکافعمیقونابرابری
شدید(مانندوضعیتتقدموتسلطتکشهرییاچندشهری)وجودنداشتهباشد .
برایناساسه رچقدرنابرابریدرتوزیعجمعیتومنابعسکونتگاههاییکمنطقهدرمقایسهباسایرمناطق،کمتر
باشد،آنمنطقهبهوضعیتتعادلنزدیکتراستویابهلحاظفضاییتوسعهیافتهترمحسوبمیشود.عدمتعادلمنطقهای
وتوزیعنامتعادلخدماتوامکاناتبهصورتنامناسبازویژپیهایبارزوعمدهکشورهایجهانسوموایراناست.ضرورت
واهمیتتوسعهیمتوازنوتعادلمنطقهایرامیتوانازدیدگاههایمختلفاقتصادی،اجتماعیوسیاسیبررسیکرد .
 بعد اقتصادی :تمرکزصنایعدریکیاچندمنطقهموجباستفادهیبیشازظرفیتامکاناتآنمنطقهواز
سوییبالاستفادهماندنپتانسیلهایمناطقدیگرمیشود(ابراهیمزادهوهمکاران .)11:1812،
 بعد اجتماعی :ازدیدگاهاجتماعی،مهمترینپیامداجتماعیگریزناپذیرعدمتعادلهایناحیهای،مهاجرتهای
غیرطبیعیبانرخهایباالازنواحیمحرمبهمتروپلهاونواحیبرخوردارهست.نتیجهاینامررشدسریعدریک
یا چند منطقه و بروز پدیده حاشیهنشینی و گسترش ناهنجاریهای شهری در این مناطق است(.امانالهپور ،
 .)85:1816
 بعد سیاسی :ازمظاهرساختارمحور -حاشیهشکلگیریروححاشیهگراییاستکهبهعنوانواکنشعاطفی
فرهنگیبرضدانتشارسلطهاقتصادی،سیاسیوفرهنگیازسویمحورتعریفمیشود(سلیمیفر.)56:1841،
مفاهیم همگرایی و واگرایی
انسان همواره نیازمند به ارتباط و وابستگی می باشد ،بدون برقراری پیوند و ارتباط متقابل انسان هانخواهند توانست
نیازهایخودرابرطرفسازند.ایجادوبرقراریرابطه،الزمهرفعاحتیاجخواهدبود،درهمگراییوپیوستنبهیکدیگراست
کهمیتوانبهسطحتوسعهیافتگیوبرطرفکردننیازهاواحتیاجاترسید.همگراییوواگراییدورفتارمتضادکشورهاو
بازیگرانسیاسیمیباشد.شکلگیری،بقاءویاسقوطفرایندهمگراییوواگراییتابعیازتلقیکشورهاوبازیگرانومردم
نسبتبهمنافعملیوجمعییافردیاست.بهعبارتیدیگرفردیکهتنبهشرکتدرفرایندهمگرایییاواگرایینسبتبه
دولت مرکزی می دهد به این می اندیشد که این عمل تا چه اندازه منافع او را تأمینو تهدیدات را از او دور می سازد.
همگراییبهلحاظمفهومیعبارتاستازتقریبونزدیکشدنافرادبهسمتنقطهایمشخصکهمعموالًبهعنوانهدف
مشترکآنانشناختهمیشود،واگراییدربرابرآن،عبارتاستازتفکیکوجداییازهمدیگرودورشدنآنهاازهدف
مشترکوحرکتبهسمتهدفهایخاص(حافظنیا .)848:1846،
عوامل و زمینه های همگرایی
شکلگیری فرآیند همگرایی و پدیدارشدن یک گروهبندی و تشکل بینالمللی و منطقهای ،نیازمند وجود زمینهها و
عواملخاصیاستکهعمدهآنهابهشرحزیراست :
 -1ویژگیهای مشترک فرهنگی  -تاریخی:مانند زبان ،تجربه تاریخی ،ایدئولوژی ،دین و مذهب ،نژاد و قومیت،خاندان و
آدابورسوممشترک .
-0وحدتطبیعیوجغرافیاییوبرخورداریازواحدهایجغرافیاییمتمایزویکپارچه:نظیرشبهجزیره،خلیج،فالتقاره،
دریا،شبهقارهو...ماننداتحادیهپاسیفیک-نفتا-وحدتآفریقا .
-8تهدیدمشترک:اعمازامنیتی،اقتصادی،سیاسی،فرهنگیوغیره .
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-7عالیق،منافعونقشمشترک:مانندگروههشت،بازارمشترکاروپا،اوپکوغیره .
-6نیازهاووابستگیهایمتقابلدرزمینههایمختلف:مانندآ.سه.آنواکووغیره .
 - 5قدرت مسلط و نیروهای سیاسی و ژئوپلیتیک برتر که نقش تأسیس و رهبری همگرایی را به عهدهمیگیرند :مانند
کشورهایاستعمارگر،قدرتهایجهانیومنطقهای(کشورهایمشترکالمنافعانگلیس )CIS
-4روابطعاطفیوسیاسیرهبرانکشورها:مانندفدراسیوناماراتمتحدهعربی .
-4وابستگیهایتمدنی:مانندتمدناسالمی،اروپایی،اسالویوغیره(احمدیپورودیگران .)40:1841،


شکل.2مدل عوامل موثر برهمگرایی ملی با منشأ داخلی و خارجی




نمادهای مکانی و همگرایی ملی
مکانبهعنوانارزشمحسوس،کانونعلمجغرافیاستوبخشیازفضایاسطحبهشمارمیرودکهتوسطانسانیا
چیزیاشغالشدهوایناسکانو استقراربهآنمکانبارمعناییوکارکردیبخشیدهاست.مناسباتاجتماعیاساستعریف
مکاناست.مکاننظامیبازوپذیراستکهتعیینخودرادردرونفرایندهایاجتماعیمیجویدوهویتآنطیتاریخ،
پیوستهوبازتعریفمیشود(کاویانیرادوفتاحی .)01:1811،
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هویتهرمکانویژهیهمانمکاناستومکاندرخلقهویتفردیوگروهیانسانهاکارکردبرجستهلیداشتهاست.
انسانهاییکهدرقالبگروههانواحیرااشغالمیکنند،بهخلقچشماندازهایمادیونمادینیگرایشدارندکهنواحیرا
مستعدمحدودهبندیمیکند( .)Norton,2017:18
مؤلفه هاییمانندهمگونیفرهنگی،قانوناساسی،پیوستگیسرزمینی،مشروعیتوپذیرشمردمی،آرمانهاوسنت-
هایمشترکوغیرهازمهمترینتنشهایدستیابیبههمگراییوهمبستگیملیهستند .
نمادابزاریانشانهایاستکهنشاندهندهیاندیشه،شیءومفهومیاستکهدرمیانصورت ومفهومآنشباهت
عینیورابطهایهمجواریوجودندارد؛بلکهرابطهایازنوعقراردادیاستنهذاتی(محسنیانراد.)020:1846،کارویژهی
اصلینمادها،القایروحیهیخاصتعلقوهمبستگیاستوپیدایشنمادهاباتجربیاتوسازمایههایعینیوفرهنگیبا
نمودهایکنونیوآزمودهای گذشته یمکانارتباطژرفیدارد.اوضاعاجتماعیوجغرافیاییجوامع،درپیدایشنمادها
کارکرداصلیداشتهاند؛بهگونهایکهبرپایهینمادهامی توانپیشینهوضعیتجوامعرابازشناخت.عناصریکهعموماًاز
جذابیت و قلمرو نفوذ گستردهتری برخوردارند ،میتوانند بهعنوان نماد مکان ،معیار کسب هویت و نمادسازی ملی قرار
گیرند،گاهاینعواملدرپرچموسرودملیکشورهانیزبازتابمییابند.حکومتهاکوشیدهاندبابهرهگیریازانواعرسانهها
وسازوکارهایاداری  -اجرایی،نمادهایمکانیفراگیرتررادرجستارهمگراییملیتقویتوعملیاتیکنند.براساساین
نمادپردازی ملی در قالب بهکارگیری،پردازش و تبدیل ارزشهای مکانی به نمودهای تقویتکنندهی همگرایی ملی
است(کاویانیوفتاحی.)81:1811،درشکل()8فرایندتاثیرهویتمکانیبرهمگراییملیرانشاندادهاست .

شکل .3فرایند تاثیر هویت مکانی بر همگرایی ملی (منبع:کاویانیوفتاحی .)81:1811،

ارتباط توسعه و همگرایی
اگرچهپیونددومفهومتوسعهوهمگراییدرهمهمناطققالببررسیاست،اهمیتاینپیونددرمناطقمرزیبیشترو
مستحکمتراست،چراکهمناطقمرزیبهدلیلموقعیتحاشیهایبیشترآسیبپذیرند.جونزووایلد( .)1117
مناطقمرزیرامناطقحاشیهایوتوسعهنیافتهمیدانند.اینحاشیهایبودنگرچهمیتواندمعلولشرایطجغرافیایی
مناطق مرزی باشد ،اما خودِ پدیده مرز ی بودن ،بسیاری از امکانات و قابلیتهای آن منطقه را مضمحل میکند .آنان
معتقدند با برقراری مرز بین دو کشور ،فضاهایی که به یکدیگرمتصل هستند وتداوم فضایی را تأمین میکنند ،از یکدیگر
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میگسلند و حاشیهای میشوند.این حاشیهایبودن علت عقبماندگیاین نواحی است؛ بنابراین ،توجه به مناطق مرزی و
توسعه این مناطق ،اولویت و اهمیت بیشتری پیدا میکند و بیتوجهی به این مناطق و توسعه آنها ،حاکمشدن سیستم
مرکزپیرامون را در پی خواهد داشت .از جمله پیامدهای این موضوع میتوان به پیدایش حفرههای امنیتی ،تشدید روند
مهاجرتمرزنشینان،تخلیهمناطقمرزیوسکونتگاههایمرزیاشارهکرد(بهرامیپاوه .)742:1814،
یکی دیگرازمواردیکهدرتوسعهوهمگراییمی توانتأثیرگذارباشدتوسعهمتوازناست،کهدرمواردیدیدهشده-
استکهدوواژهرشداقتصادیوتوسعهبهشکلغیردقیقبهجاییکدیگراستفادهمیشوند.درحالیکهرشداقتصادیبه
جنبههایانسانی،اجتماعیوبهجنبههایسیاسیپیش رفتجوامعبشریبیاعتنااست،اماهرزمانکهازتوسعهسخن
گفتهمی شودمنظوریکرشداقتصادیوپیشرفتاقتصادیمتوازناستکههمجنبههایعدالتاجتماعیرادرنظرمی-
گیردوهمازجنبه هایسیاسیهموارهنگاهیبهدموکراتیزهکردنجوامعبشریدارد.برایدستیابیبهتوسعهمتوازن،
استراتژیهایمختلفیدرجهانبهکارگرفتهشدهاستکهمهمترینومؤثرترینایناستراتژیهامیتوانبهاستراتژیتوسعه
منطقهای به عنوان یکی از آخرین دستاوردهای جامعه علمی ،برای دستیابی به توسعه و تعادل منطقهای نام برد .این
استراتژیبهمنظورازبینبردناختالفاتساختاریمنطقه ایوایجادفرصتبرابربرایتمامیمناطقطرحشدهوبهعنوان
ابزاری برای ایجاد جوامع پایدار شناخته میشود(محمدی .)00 :1810 ،در جدول  1به بررسی اهداف استراتژی توسعه
پرداختهشدهاستکهبرهمگراییملیتأثیرگذاربودهاند .

جدول( )2اهداف استراتژی توسعه تاثیر گذار بر همگرایی ملی
اهداف استراتژی توسعه
تحقق توسعه پایدار
ایجاد تعادل منطقهای
ارتقای کیفیت زندگی اجتماع محلی در مناطق جغرافیایی مشخص .
ایجاد مناطقی پایدار ،پویا و مترقی از حیث اقتصادی ،محیطی ،اجتماعی و سیاسی
تقویت رقابت اقتصادی منطقهای و تالش برای از بین بردن وضع نامساعد اجتماعی و اقتصادی
محافظت و ارتقای سرمایه فیزیکی،طبیعی و مصنوعی منطقه
ارتقای مسکن ،حملونقل و کیفیت آب ،انرژی و راهبردهای دفع پسماندها و غیره
منیع:ایژوشی .01:0217،

همگراییوانسجامملیوپرهیزازایجادواگرایییکیازمهمترینکارکردهایدولتهابرایبهرهمندیحداکثریاز
منابعکشوروممانعتازایجادفرصت  برابیبیگانگانجهتنفوذوتاراجاینمنابعاست.اینموضوعازاینمنظراهمیت
مضاعفداردکهبدونانسجامملیوبهرهوریبهعنوانکلیدواژهاصلییهرهمندیصحیحازمنابعجهتایجادامکانرقابت
باسایرکشورهاوبازیگرانمنطقهایوفرامنطقهایفراهمنخواهدشد(جعفری.)06:1814،همچنینهمگراییملیکه
یکیازعواملپایدارینظامهای سیاسیواجتماعیو یکیازاهدافوحوزههایاصلیجامعهپذیریسیاسیدرهمهی
نظام هایسیاسیاستکهنقشاساسیدرثباتحاکمیتوهمچنینتوسعهوپیشرفتملتهادرفضایکشورخودو
حتیفراترازآندرمحیطبینالمللیرادارد(محمدرحیمیوهمکاران .)108:1811،
نظریه ها و دیدگاهها توسعه و همگرایی
نظریاتودیدگاههایپژوهشحاضررابهدودستهتوسعهوهمگراییملیتقسیمشدهاندکهبصورتخالصهبهاین
نظریاتپرداختهشدهاست .
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الف .نظریههای توسعه و توسعه یافتگی
نظریههایتوسعهمنطقهایدردودستهکلیقابلطبقهبندیهستند .
 دستهاول:نظریاتیاستبرپایهتقسیمفعالیتهایاقتصادی،اجتماعیبهبخشهایعملکردیوتکیهبربرنامه-
ریزیبخشیبرایتوسعهمنطقهایقابلتفکیکاست .
 دستهدوم:نظریاتیاستکهبرپایهتقدمقلمرویفضاییانسانهاوفعالیتهاویکپارپگیآنهادرمحیط،به
برنامهریزیفضاییبرایتوسعهمنطقهایمتکیهستند.

ب .نظریههای همگرایی
درروابطبینالملل،نظریههایگوناگونیبهمبحثهمگراییپرداختهاندکهمهمترینآنهابهشرحزیراست :
الف) کارکردگرایی
کارکردگراییخودرا درطیفمتفکرانواقعگراجایدادهاستو باتاکید بررویرفتاردوستانه و همکاریبینالمللی،
جنبههایتخاصمورقابتهایاختالفانگیزراکنارمیگذارند.آنهابهروابطبینالمللازدیدگاهسیاستهمکارینگاهمی-
کنند و عقل و خرد را محور اصلی کار خویش قرار میدهند.کارکردگرایان با این شیوه منتظر روزی هستند کهزنجیرهای
همکاری ایجاد شده بین تاسیسات و ملتها از فراسوی مرزهای سیاسی به هم متصل شده و زمینه اتحاد و همبستگی
دولتهای ملی فراهم آید.آنها همچنین مدعی هستند که اگر بتوان همکاری را در فراسوی مسائل سیاسیتبیین کرد،
امکانگرایشبهسمتیکنوعهمگراییفراهممیشود(عباسیوعلیمردانی .)104:1818،

ب) نظریه ارتباطات
کارل دویچ  ،بیش از سایر نویسندگان معطوف به همگرایی ،به استفاده از مفهوم ارتباطات پرداخته است.دویچدر
رابطهبامفهومارتباطاتبیانمیکند:ارتباطاتبهتنهایییکگروهراقادرمیسازدکهباهمفکرکنند،باهمببینندوبا
هم عملکنند.کلجامعهشناسینیازبهاینداردکهارتباطاتدرکشود،ارتباطاتدرمیانمردمممکناستدوستییا
خصومتبهوجودآورد(محمدی .)51:1842،
نقطهعزیمتنظریهدویچایناستکهشاخصههمهاجتماعاتمیاناشخاص،وجودحجمچشمگیریازمبادالتمیان
آنهاست(مشیرزاده)71:1845،بنابراینمهمترینمسألهکهکارلددویچدررابطهباهمگراییمطرحمیکندارتباطاتاست
که نقش بزرگی در نزدیکی جوامع بازی میکند و عالوه برارتباطات اجتماعی ،تبادالت اقتصادی نیز مردم را به هم پیوند
میدهند(مشیرزاده .)71:1845،

پ) نظریه نو کارکردگرایی
نظریه نوکارکردگرایی مولود فکری نظریه کارکردگرایی است.نوکارکردگرایی عمدتا به بسط ،اصالحوآزمایشفرضیه-
های مربوطبههمگراییپرداختهاست.نوکارکردگرایانتوجهو فکرخودرابهمسائلاقتصادیمعطوفکردند.ازنظرهاس،
همکاری درحوزه سیاست مالیم آغاز میشود ،اما او برخالف میترانی اقتصاد و سیاست را کامالً از هم جدانمیگیرد و به
اهمیتمسائلاقتصادیاذعاندارد .
یکیازمفاهیممورداستفادههاس«.سرایت»یاسرریزیاستفرضاوبرایناستکهابعادمختلفحیاتاقتصادیبه
هم وابسته اند.در نتیجه ،هر اقدامی برای همکاری در یکبخش ،مستلزم همکاری در بخشهای دیگر میشود و همکاری از
یکبخشبهبخشهایدیگرسرایتمیکند.بنابرایننوعیمنطقگسترشیابندهوجودداشتکهبهتسرییاپیشرویاز
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بخشیبهبخشدیگرکمکمیکردوملتهابهوسیلهاینفرآیندمنافعملیخویشرادریکمحیطهمگراییوسیعترارتقا
میبخشند(دوئرتیوفالتزگراف .)545:1845،

پیشینهی پژوهش
جدول( .)0پیشینههای پژوهش
پژوهشگر

موضوع

نتیجهگیری

(موضوع ،سال)
محمدرحیمی و
همکاران ()0311

کاویانیراد و
همکاران ()0311

بررسی چالش های نتایج پژوهش آنهاشان دادچالش های هویتی ،معیشتی و نهادی تأثیر منفی و
تحقق همگرایی ملی معناداری بر همگرایی ملی اقوام دارد.همچنین بینچالش های هویتی با چالش
اقوام در ایران ،قوم های معیشتی ،و چالش های معیشتی با چالش های نهادی تأثیر مثبت و
معنادارییافتشد 
ترکمن 
سنجش سطوح توسعه -یافتهها نشان داد به ترتیب شهرستانهای کامیاران ( ،)1سنندج (،)2/011
یافتگی شهرستانهای دهگالن(،)2/001بیجار(،)2/0671دیواندره(،)2/8706قروه(،)2/8748مریوان
استانکردستانوارتباط ( ،)2/8541سروآباد ( ،)2/7452سقز ( ،)2/5160بانه ( )2/1252به ترتیب رتبه-
آنبامخاطراتانسانی  های1تا12راازلحاظتوسعهیافتگیبهخوداختصاصدادند.

جعفری ()0318

تأثیر توسعه متوازن بر نتایج پژوهش وی نشان داد پنج شاخص توسعه اقتصادی ،سرمایه گذاری در
همگرایی ملی در مناطق زیرساخت ها ،سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی ،سرمایه گذاری عمرانی دولت،
توسعهانسانی بیشاز52درصد بهعنوانعاملقوتهمگراییملیوبیشاز42
مرزی 
درصدبهمیزان زیادو خیلیزیادبرهمگراییملیتأثیردارد.سهشاخص بیکاری
جوانان ،فساد اقتصادی در جامعه و شکاف طبقاتی یا توزیع نامناسب منابع به
عنوانعاملضعفمطرحهستند.نتایجآزموناختالفمیانگیننیز نشانمیدهد
کهتقویت6شاخصاولتاحدزیادیمنجربهافزایشهمگراییوانسجامملیدر
مناطقمرزیخواهدشدوتقویتسهشاخصبعدینتیجهعکسبهدنبالخواهد
داشت .

طیبنیا و فتاحی

بررسی و تحلیل و نتایج نشان داد که ازنظرشاخصهایتوسعهبین شهرستانهای استانتفاوتو
سطحبندی شهرستان -اختالف وجود دارد و نتیجه به کارگیری مدل تاکسونومی ،شهرستانها را در 6
های استان کرمانشاه از سطح بسیار برخوردارتا بسیار محروم قرار داده که در سه سطح اول هیچ
شهرستانی جای نگرفته و شهرستانهای  صحنه ،کنگاور ،پاوه و قصرشیرین در
نظرتوسعهیافتگی 
سطح محروم و شهرستانهای سنقر ،هرسین ،کرمانشاه ،داالهو ،گیالنغرب ،اسالم
آباد غرب ،روانسر ،جوانرود ،سرپل ذهاپ و ثالث باباجانی در سطح بسیارمحروم
قرارگرفتهاند.همچنیننتایج نشانمیدهدکه04/6درصدشهرستانهادرسطح
محرومو41/6درصدشهرستانهادرسطحبسیارمحرومقرارگرفتهاند .

بهرامی پاوه()0316

بررسی و تحلیل روند نتایج پژوهش وی نشان داد که ارتباط مستقیمی بین توسعهیافتگی با تفاوت
پارادایم توسعهیافتگی و فرهنگی در ایران وجود دارد .نگرشهای توسعه بیش از آنکه کاربردی توأم با
تأثیر آن بر همگرایی برنامهریزی داشته باشند ،متأثر از شرایط سیاسی امنیتی است؛ بنابراین آنچه
همگرایی ملی را تحکیم میبخشد رویکرد سیستمی به توسعه است .استفاده از
ملیدرایران 
توانهایمحیطیبااعتالیاقتصادملیومشارکتاقواممیسرمیشود .

رفیعیان و همکاران

بررسی تعیین سطح نتایج پژوهش آنها نشان داد که که شهرستان سنندج (با امتیاز ).141در رتبه
توسعه یافتگی شهرستان اول قرار دارد.به ترتیب شهرستان سقز(با امتیاز ).156در رتبه دوم ،شهرستان
های استان مرزی بانه(با امتیاز ). 1824در رتبه سوم ،شهرستان مریوان(با امتیاز ).1820در رتبه

()0318

()0316
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پژوهشگر

نتیجهگیری

موضوع

(موضوع ،سال)
کردستان با تأکید بر چهارم،شهرستان قروه(با امتیاز ).117در رتبه پنجم،شهرستان بیجار(با امتیاز
شاخص های توسعه ).244دررتبهششم،شهرستانکامیاران(باامتیاز).261دررتبههفتم،شهرستان
شهری با استفاده از دیواندره(باامتیاز). 215دررتبههشتم،شهرستاندهگالن(باامتیاز ).211دررتبه
تلفیق تکنیک های نهمودرنهایتشهرستانسروآباد(باامتیاز).225دررتبهدهمقراردارد .
AHPو  TOPSIS
سلیمی سبحان و
همکاران ()0315

دریک
()2101

بلینوو پترسون
()2101

نوردین
وهمکاران(2108
فوالرین و
همکاران2016

حسن کرامار()2106

تحلیل عوامل مهم و نتایجپژوهشآنها نشاندادکهعواملیهمچونسیاستهایقومی،بروز خالء
موثردربرقراریواگرایی قدرتدرمرکز،اندرکنشنحبگانمحلیوملیوفراهمکردنبسترمناسببرای
و همگرایی بین اقوام برقراری مشارکت سیاسی قومها و دخالتهای خارجی در برقراری واگرایی و
همگراییقومهاتاثیرگذارمیباشد .
کرد 
بررسیهمگراییملیدر
اندونزی 


نتایج پژوهش وی نشان داد که به تأثیرات نامساعد تجربیات تاریخی و سیاسی،
ابعادفرهنگاجتماعی،ابعاداثرمتقابل،ابعاداقتصادی،الگوهایفضایی،مسئولیت
دولتدرقبالتحققهمگراییملیوچشماندازهمگراییملیدراندونزیپرداخته
شدهاست .

مدلهای نتایج پژوهش آنها نشان داد مشکالت همگرایی ملی را ناشی از ناقص بودن
بررسی
همگرایی ملی و امکان فرایندهای ملتسازی و شکلگیری هویت ملی فدراسیون روسیه به منزلهی
تجربههای کشوریسیاسیمیداند.تجزیهوتحلیلانتقادیازتجربهیهمگراییملی،ملت-
اجرایی
سازی ،شکلگیری هویت ملی و همچنین شیوههای چندفرهنگی مربوط به
خارجیدرروسیه 
همگراییمهاجرانبهایاالتمتحدهوروسیهارائهشدهاست .
نتایجپژوهشآنهانشاندادمتغییرهایزمینهایدانشآموزانومدارسمنتحببرهمگرایی
همگرایی ملی محیط
پردازد.نظرسنجیانجامشدهدرمورددانشآموزانبافرهنگهایمتفاوتنشاندادکه
ملیمیدر
مدرسه چندفرهنگی
همگرایی،یکپارچهنیست .
مالزی 
تعددفرهنگی،همگرایی
ملیومعضلامنیتی در
نیجریه" 

نتایج پژوهش آنها نشان دادکه کشور نیجریه نیاز به تغییرات اساسی دستگاه
امنیتی خود در داخل و اطراف مرزهای خود دارد ،ضمن اینکه احتیاج است
نگاهی عمیق تر به سیستممهاجرت خود داشته باشد .


بررسیهمگراییمنطقه -نتایج پژوهش وی نشان داد ارتباط بین رشد ملی و نابرابریهای منطقهای در
ایوتوسعهاقتصادیدر میان کشورهای عضو به برسی نقش توسعه اقتصادی در همگرایی منطقهای در
میان اعضای قدیم و جدید انحادیه پرداختهاند همچنین میان سرعت رشد
اتحادیهاروپا 
اقتصادیوشدتتوسعهمنطقهاییکرابطههمبستگیمثبتوجوددارد .
منبع:مطالعاتنگارنده 1722،

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدفگذاری کاربردی و از نظر روششناسی به صورت توصیفی -تحلیلیاست.در روند تهیه و
تولید دادهها ابتدا عوامل مؤثر بر توسعه با تاکید بر همگرایی ملی در استان کردستان با استفاده از نظرات  76نفر از
کارشناسانامورشهریوبرنامهریزیشهری از طریق روشدلفی شناسایی شده است.برای تجزیه و تحلیل اطالعات  0
شاخصاصلیو4زیرشاخصعاملبهعنوانعواملتاثیرگذارقویبرتوسعهباتاکیدبرهمگراییملیدراستانکردستاناز
تکنیکمدلیابیمعادالتساختاریبهاختصار ) )SEMوتحلیلمسیربهرهگرفتهشدهاست .


مطالعات توسعه اپیدار شهری و منطقه ای

45

دوره ،2شماره ،3شماره پیاپی  ،5پاییز 0011

شاخصهای پژوهش
در این تحقیق بر اساس مبانی نظری پژوهش تعداد 0معیار و 4زیر معیار شناسایی شدند کهبهصورت پرسشنامۀ
دلفی تهیهشده و بر مبنای مقیاس  4گزینهای لیکرت در اختیار متخصصان(اعضای پانل)قرار داده شد .

شاخص انسانی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی

توسعه

شاخص نهادی ،معیشتی و هویتی

همگرایی ملی

توسعه و
همگرایی ملی


شکل :0شاخصها و زیر شاخصهای دستیابی به توسعهیافتگی با تاکید بر همگرایی ملی

محدوده مورد مطالعه
استان کردستان درغرب کشور واقع شدهاست و مرکز آن شهر سنندج است .ازنظرموقعیتجغرافیاییایناستانبین
 76دقیقهو 87درجهتا 04دقیقهو 85درجهعرض شمالی از خط استوا و 87دقیقهو 76درجهتا 17دقیقهو74
دقیقهطولشرقیازنصفالنهارگرینویچقراردارد .
ایناستانازشمالبهاستانآذربایجانغربیوقسمتیازاستانزنجان،ازمشرقبهاستانهمدانوقسمتیدیگریاز
استانزنجان،ازجنوببهاستانکرمانشاهوازمغرببهکشورعراقمحدوداست.براساسنتایجسرشماریعمومینفوسو
مسکن سال  1816جمعیتاستانکردستان 1528224نفربودهاست.کهدرنقشه 1موقعیتشهرستانهایایناستانرا
نشاندادهاست .

نقشه :0محدوده مورد مطالعه



تحلیلی بر توانهای توسعه شهرستانهای...



تجزیه و تحلیلداده ها 
درحوزهمطالعاتاجتماعیواقتصادیروشهایتحلیلچندمتغیرهزیادیوجوددارندکهبهبررسیاثراتوروابط
بینمتغیرهایموردمطالعهمیپردازند.اینروش هاعمدتاًاثراتمستقیمیکمتغیربرمتغیردیگرراموردبررسیقرارمی-
دهند.امادراینمیانتحلیلمسیر1ازجملهتکنیکهایچندمتغیرهمیباشدکهعالوهبربررسیاثراتمستقیممتغیرهای
مستقلبرمتغیروابسته،اثراتغیرمستقیماینمتغیرهارامدنظرقرارمیدهدوروابطبینمتغیرهارامطابقباواقعیت-
هایموجود،درتحلیلواردمیکند(مهدویورحمانیخلیلی .)00:1844،
تحلیلمسیربیانمىکندکهکداممسیرمهمترویامعنادارتراست .ضرایبمسیربر اساسضریباستانداردشده
رگرسیونمحاسبهمى شود.یکمتغیربهصورتتابعىازدیگرمتغیرهافرضمىشودومدلرگرسیونىآنترسیممىشود.
برایبدستآوردنبرآوردهایضرائب اصلیمسیرکافیاستهرمتغیروابسته(درونزا)بهمتغیرهائیکهمستقیماًتحتتأثیر

آن است بازگشت داده شود .به بیان دیگر برای برآوردهای هر یک از مسیرهای مشخص شده ،ضرائب استانداردشده
رگرسیون (یا ضرائب مسیر) محاسبه میشود .این ضرائب از طریق برقراری معادلههای ساختاری یعنی معادلههائی که
سازدبهدستمیآیند.تحلیلمسیرصرفاٌبررویمتغیرهایمشاهدهشده


ساختارروابطمفروضدریکمدلرامشخصمی
قابلانجاماست.درصورتنیازبافرضوجودمتغیرهایپنهان میتوانازطریقدستور  computeمتغیرهایمشاهدهشده
رامیانگینگرفتهودرقالبیکمتغیرمشاهدهشدهبیانکنیم .
روشتحلیلمسیر،تعمیمیازرگرسیونمعمولیاستکهقادراستعالوهبربیانآثارمستقیم،آثارغیرمستقیمواثر
کلهریکازمتغیرهایمستقلرابرایمتغیرهایوابستهنشاندهدوبابیانمنطقی،روابطوهمبستگیمشاههشدهبین
آنهاراتفسیرکند(آذر.)61:1841،همچنینتکنیکتحلیلمسیرازجملهتکنیکهایچندمتغیرهمیباشدکهعالوهبر
بررسیاثراتمستقیممتغیرهایمستقلبرمتغیروابسته،اثراتغیرمستقیماینمتغیرهارانیزمدنظرقرارمیدهدو
روابطبینمتغیرهارامطابقباواقعیتهایموجود،درتحلیلواردمیکند .
اهمیتوارجحیتتحلیلمسیردرمقایسهباتحلیلهمبستگیدرایناستکهتحلیلمسیرامکانسنجشاثرات
نسبیهرمتغیرمقدمیاتوضیحیبرمتغیرهایبعدییاوابستهراابتداازطریقمشخصکردنمفروضاتمربوطبهروابط
علیوبعدازطریقتعییناثراتغیرمستقیممتغیرهایمستقلیاتوضیحیفراهممیکند(کالنتری .)008:1846،
مدل علیحاصلاز تحقیقدریکدیاگراممسیربهنمایشدرمیآید.دیاگراممسیربرایبیانتصویریروابطبین
متغیرهایموردنظردرتحلیلمسیربکارمیرود(کالنتری.)006:1846،نمودارتحلیلتأثیراتعلیمستقیموغیرمستقیم
متغیرهایمستقلبرمتغیروابستهدرتحقیقحاضر،مطابقنمودارزیرگشتهاست .
شکل ( ،) 6نمودار مسیر مورد نظر برای آزمون فرضیه پژوهش است .این نمودار مسیر شامل روابط بین متغیرهای
تحقیقاستکهتشکیلدهندهکلیتحقیقومجموعهفرضیاتآناست .

- path analysis

1
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شکل( :)5نمودار مسیر متشکل از معیارهای اصلی پژوهش (شاخصهای توسعهیافتگی و همگرایی ملی) مأخذ :بر اساس یافتههای
پژوهش0011،

پسازاستخراجعواملومعیارهایتوسعهشهریوهمگراییملی،آندستهازمتغیرهایمشاهدهشدهکهبهطورقابل
توجهیمتغیرنهانیخودرااندازهگیرینمیکردند،ازتحلیلنهاییحذفشدند،باحذفاینمتغیرهایمشاهدهشدهکلیه
شاخص هایتناسبمدلدریکاندازهگیری،بهبودپیداکردهوبهاندازهگیریقابلقبولرسید.جدول()8شاخصهای
تناسبمدلرابیندومدلاندازهگیریاولیهواصالحشدهبرایعواملهمگراییملیوجدول()7اینمقایسهرابرای
عواملومعیارهایاستراتژیتوسعهشهرینشانمیدهد .
جدول ( :)3مقایسه شاخصهای تناسب مدل اندازه گیری اولیه و اصالح شده برای توسعه یافتگی

مدل اندازه گیری اولیه

ChiSquare
 177555

 2547

مدل اندازه گیری اصالح شده

 86580

 2541

مدل

GFI

AGFI

CFI

NFI

NNFI

SRMR

 2541

 2518

 2545

 2548

 25261

 2510

 2515

 2511

 2518

 25277

مأخذ :محاسبات نگارنده0011 ،

جدول ( :)4مقایسه شاخصهای تناسب مدل اندازه گیری اولیه و اصالح شده برای همگرایی ملی

مدل اندازه گیری اولیه

ChiSquare
 144547

 2541

مدل اندازه گیری اصالح شده

 81520

 2510

مدل

GFI

AGFI

CFI

NFI

NNFI

SRMR

 2547

 2548

 2541

 2544

 25258

 2541

 2510

 2517

 2517

 25281

مأخذ :محاسبات نگارنده0011 ،
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زمانیمدلمتناسب ترخواهدشدکهمیزانکایاسکوئرآنکاهشپیداکند،شاخصهای  GFI, AGFI, CFI,
 NFI, NNFIبهعدد 1نزدیکتر ومیزانشاخص SRMRبهصفرنزدیکترشود.نتایجحاصلهدرجدول(و)نشان
دهندهاینواقعیتاست کهمدلاصالحشدهبهبودیافتهمدلاندازهگیریاولیهاستکههمگیدرسطحقابلقبولی
هستند .
شکل()6نیزحالتاصالحشدهمدلهایاندازهگیریرانشانمیدهد.نحوهاصالمدلبدینشکلاستکهطبق
پیشنهاددرمواردیکهضریبتعیینبینمتغیرپنهانبامتغیرمشاهدهشده(درمعادالتاندازهگیری)کمتراز2562بود
آنمتغیرمشاهده  شدهراازمجموعهتحلیلحذفکردیم.باحذفاینمتغیرهاهنوزکلیهشاخصهایبرازشکلیمدل
بطورکاملبهبودپیدانکردند 
بنابراینمرزقابلقبولبرایمیزانضریبتعیینرابه 2552ارتقادادیمودرمواردیکهضریبتعیینبینمتغیر
پنهانبامتغیرمشاهدهشده(درمعادالتاندازهگیری)کمتراز2552بودآنمتغیرراازمجموعهتحلیلحذفکردیم.بدین
ترتیبکلیهشاخصهایمدلبهحدقابلقبولرسیدکهنتایجآندرجدول()8و()7وشکل()6منعکسشدهاست.
شاخصهایبرازندگیبرایمدلفوقبهشرحزیراست :
Chi-Square = 81.16 GFI = 2544 CFI = 2548 NFI = 2545 NNFI = 2511 IFI = 2546
RMR = 25226 SRMR = 25217
شاخصهایفوقنشاندهندهبرازندگیوتناسببسیارباالیمدلمیباشد.بهعبارتیمدلنظریتحقیقتأییدمی-
شود .از آنجاییکه این مدل توسط شاخصهای برازندگی تأیید شد ،بنابراین میتواناز آن برایارزیابی اثرات متغیرها
استفادهکرد .
جدول( :)5نتایج حاصل از اثرگذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب مسیر

اقتصادی

توسعهیافتگی 

 2577

همگراییملی 

 2561

توسعهیافتگی 

 2574

همگراییملی 

 2578

توسعهیافتگی 

 -2501

همگراییملی 

 2567

توسعهیافتگی 

 2501

همگراییملی 

 2576

توسعهیافتگی 

 2575

همگراییملی 

 2584

توسعهیافتگی 

 2581

همگراییملی 

 2504

توسعهیافتگی 

 2584

همگراییملی 

 2571

انسانی
سیاسی
اجتماعی
معیشتی
نهادی
هویتی

مأخذ :محاسبات نگارنده.0011 ،
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بدینترتیببینتحققتوسعهیافتگیواثرگذاریآنبررویهمگراییملیباضریبمسیر2574رابطهمؤثریوجود
داردبدینمعنیمؤلفههاومعیارهایتوسعهیافتگی2574درصدموفقیتاستراتژیتوسعهیافتگیراتبیینمیکند.ازطرف
دیگر بین (شاخصهای توسعه انسانی با ضریب مسیر  ) 2511با تحقق توسعه یافتگی رابطه علی قوی وجود دارد یعنی
دسترسیبهشاخصهایتوسعهانسانیتعیینکنندهتوسعه یافتگی میباشد ،ولیبینعواملدسترسیتوسعهسیاسی(با
ضریبمسیر) -25201باموفقیتتوسعهیافتگیشهرستانهایاستانکردستانرابطهعلیوجودنداردواینبدینمعنی
استکهعواملدسترسیتوسعهسیاسیبهواسطهتأثیریکهبرتحققتوسعهیافتگیشهرستانهایاستانکردستانمی-
گذاردمیتواندعاملیتعیینکنندهدرموفقیتتوسعهیافتگیشهرستانهایاستانکردستانتلقیگردد.درمجموعچنین
میتوانگفتکهتوسعهیافتگیشهرستانهابرمعیارهایهمگراییملیاثرگذاراست.کهنتایجآندرجدول()6نشانداده
شدهاست .

نتیجهگیری
موضوعهمگراییملی،یکمسالهی چندوجهیاستکهبستراقتصادیودرهمتنیدگیارتباطاتاقتصادییکیاز
مهم ترینعللتحققآناست.بدیهیاستکهایجادبستراقتصادیازکارکردهایاصلیهرحکومتیاستواگراینمهم
یعنیتوجهکافیبهشاخصهایتوسعهیافتگیبراساسمزیتنسبیمناطقونیازمندیشبکهایاقتصادیمناطقمختلف
صورتبگیرد،همگراییملیدرمقابلواگراییبازخوردطبیعیآنخواهدبود .
پژوهش حاضر از نظر تحقیقات توسعهای قلمداد میشود؛ زیرا بهدنبال طراحی معادالت ساختاری عوامل مؤثر بر
توسعهیافتگی شهرستانهای استان کردستان با تاکید برهمگرایی ملی است .همچنین ازنظر هدف انجام ،جزو تحقیقات
کاربردی قلمداد میشود.بدین منظور در ابتدا با بررسی مبانی نظری و تئوری تحقیق مؤلفههایاصلی و فرعی مؤثر بر
توسعهیافتگیشهرستانهایاستانکردستانباتاکیدبرهمگراییملی در قالب پرسشنامۀدلفی تهیه و تدوین شد.سپس
اینشاخصها بهوسیلۀاعضایپانلدلفی موردبررسیقرارگرفتند.ایناعضاشامل76نفرازکارشناسانامورشهریاست.
برایتجزیهوتحلیلاطالعات7عاملبهعنوانعواملتاثیرگذارقویبرتوسعهیافتگیو8عاملبهعنوانعواملتأثیرگذاربر
همگراییملیشهرستانهایاستانکردستاناز تکنیک مدلیابی معادالت ساختاری به اختصار  ) )SEMو تحلیلمسیر
بهرهگرفتهشدهاست .
یافتههایپژوهشنشانمیدهدکهبینشاخصهایتوسعهیافتگیوهمگراییملیرابطهمستقیمودوسویهوجود
دارد همچنین توجه به شاخصهای توسعه یافتگی با تاکید بر همگرایی ملی براساس برنامهریزی بلند مدت و توجه به
آمایشسرزمینموجبمیشودتامزیت هاینسبیهرشهرستانتوسعهوپیشرفتمتناسبباخودرابهارمغانبیاوردو
شهرستانها به لحاظ رفع نیازمندی های خود به یکدیگر وابسته شوند .که این امر افزایش همگرایی معیشتی را موجب
خواهدشد .
برایآزمونفرضیهمعادالتساختاریوتحلیلمسیراستفادهگردید.بدینترتیبکهبینتحققتوسعهیافتگیواثر-
گذاریآنبررویهمگراییملیباضریبمسیر 2574رابطهمؤثریوجودداردبدینمعنیمؤلفههاومعیارهایتوسعه
یافتگی 2574درصدموفقیتاستراتژیتوسعهیافتگیراتبیین میکند.ازطرفدیگربین(شاخصهایتوسعهانسانیبا
ضریبمسیر) 2511باتحققتوسعهیافتگیرابطهعلیقویوجودداردیعنیدسترسیبهشاخصهایتوسعهانسانیتعیین
کنندهتوسعهیافتگیمیباشد،ولیبینعواملدسترسیتوسعهسیاسی(باضریبمسیر)-25201باموفقیتتوسعهیافتگی
شهرستان هایاستانکردستانرابطهعلیوجودنداردواینبدینمعنیاستکهعواملدسترسیتوسعهسیاسیبهواسطه
تأثیریکهبرتحققتوسعهیافتگیشهرستانهایاستانکردستانمیگذاردمیتواندعاملیتعیینکنندهدرموفقیتتوسعه

تحلیلی بر توانهای توسعه شهرستانهای...



یافتگی شهرستانهای استان کردستان تلقی گردد .در مجموع چنین میتوان گفت که توسعه یافتگی شهرستانها  بر
معیارهایهمگراییملیاثرگذاراست .
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چکیده

ر وندشتابانشهرنشینیورشدجمعیتدرسهدههگذشتهدرکشورهایدرحالتوسعهوبهویژهدرکشورایران،مسائل
بسیاریدرابعاداجتماعی،اقتصادیوسیاسیبههمراهداشتهاستوتهیهبرنامهایجامعدربازارمسکنراضروریساختهاست.
برایچنینبرنامهایشاخصهایمسکنوارزیابیآنهاابزارمناسبیجهتسنجشنیازهایبخشمسکندرکشوراست.هدف
اصلیاینپژوهشتحلیلفضاییشاخصهایکمیوکیفیمسکندرسطحنواحیشهرایذهمیباشد.پژوهشحاضرازنظر
ماهیت،نظری-کاربردیوازلحاظروشمطالعه،توصیفی–تحلیلیاست.برایسنجشتفاوتبیننواحی 6گانهشهرایذهاز1
شاخصکمیوکیفیمسکنبهرهگرفتهشدهاست.سپسبعدازجمعآوریاطالعاتودادههایآماری،ازتکنیکتصمیمگیری
تاپسیسفازیوسیستماطالعاتجغرافیایی()GISاستفادهشدهاست.درمدلتصمیمگیریتاپسیسفازی،ناحیه0و8باوزن
 2/640و  2/644در سطح برخوردار ،ناحیه 7با وزن  2/810نیمه برخوردار و نواحی  1و  6با وزن  2/854و  2/857در سطح
برخورداریکمقرارگرفتهاند.بصورتکلینتیجۀنهاییاینپژوهش،عدمانطباقتوزیعشاخصهایکمیوکیفیمسکندرسطح
نواحیشهرایذهرانشانمیدهد .



کلید واژه ها :تحلیلفضایی،شاخصهایکمیوکیفیمسکن،تکنیکتاپسیسفازی،نواحیشهرایذه 




 1اینمقاله مستخرجازپایاننامهکارشناسیارشدتحتعنوانتحلیل فضایی شاخص های کمّی و کیفی مسکن در سطح نواحی شهر
ایذهنویسندهدومبهراهنمایینویسندهاولومشاورهنویسندهسومدانشگاهپیامنورتهراناست .

نویسنده مسئول nabi.hosseini12@gmail.com:
ارجاع به این مقاله:سیافزاده5علیرضا5مرادی5مجتبی،حسینیشهپریان5نبیاهلل.)1722(.تحلیلفضاییشاخصهایکمّیوکیفی
مسکندرسطحنواحیشهرایذه .فصلنامهمطالعاتتوسعهپایدارشهریومنطقهای .120-48،)8(0،
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دردنیایامروز،مسکنوسرپناهبسیاریازجنبههایزندگیانسانیراتحتالشعاعخودقراردادهاست،بهطوری کهبیشاز
  62درصددرآمدهرخانواررابهخوداختصاصمیدهد.عالوهبرجنبهاقتصادیمسکنکهمقداریازدرآمدماهیانهخانواررابه
خوداختصاصمیدهدبسیاریازنتایجروانیواجتماعینیزبهآنمرتبطمیباشد،بهطوریکهاحساسامنیتوآرامشروانرا
فراهمکردهوموجبدگرگونیهایاساسیدرزمینهروابطاجتماعیوغیرهمیگردد (رفیعیانومولودی .)67:1812،
مسکندرزمرهاساسیترینوحساسترینبخشهادربرنامهریزیتوسعهیاقتصادیواجتماعیاست (عزیزی.)41:1844،
شکلگیریمسکنتابععواملوشرایطفرهنگی،اقلیمی،اقتصادی-معیشتیوتکنیکساختجامعهاستفادهکنندهاست .پساز
انقالبصنعتی،فرایندشهرنشینیدرجهانبهطورفزایندهایرشدکردوبهدنبالآنمشکالتفراوانی ازجملهکمبودمسکنرا
بهوجودآورد (قنبریوهمکاران .)01:1841،
سیل مهاجرت از روستاها به شهرها  و سکونت تعداد زیادی از افراد و خانوارها در زاغه ها و حاشیه ی شهر ،بخصوص در
کشورهایجهانسومنشاندهندهیابعادوسیعنیازبهمسکنوهمچنینبرنامهریزیبرایآناست (رضاییواحمدی:1811،
.) 05مشکلمسکنموضوعیاستکهامروزههمهکشورهارابهنوعی،متناسبباشرایطشان،گرفتارساختهاست(شیخاالسالمی
وهمکاران.) 1:1815،تجربهکشورهایدیگرنشانمیدهدکهپرداختنصرفبهامرتامینکمیمسکنونادیدهگرفتنجنبه
هایکیفی ،بهمفهومبهمخاطرهافکندنبخشیازذخیرهیمسکناستکهتنهابامالحظاتکمیایجادمیشود .
بنابراین توجهبهابعادکیفیمسکنهمراهباپرداختنبهجنبههایتامینکمینیازهایمسکن،بایدبهیکیاز اجزاءضروری
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درستیدربرنامههابهکارگرفتهشوند .
درپژوهشحاضرهدفبررسیوشناختوضعیتشاخصهایکمّیوکیفیمسکندرسطحنواحیشهرایذهمیباشد.شهر
ایذهبهعنوانیکیازشهرهایاستانخوزستان،درسالهایاخیررشدشتابانولجامگسیختهایداشتهوبهعلتداشتنرشد
طبیعیجمعیت،مهاجرتپذیری،گسترشخدمات،تغییراتاجتماعی،اقتصادیوغیره تحوالتجمعیتیوکالبدیزیادیبه
خوددیدهاست.بهطوریکهجمعیتآناز 6116،نفردرسال1876به 100218نفردرسال1816رسیدهاست.یعنیافزایش
جمعیتشهرایذهبیشاز08برابرشده ،مساحتآنهمدرفاصله52سال()1886-1816از45هکتاربه1548هکتاررسیده
است .
بنابراینباتوجهبهمسائلیهمچونرشدطبیعی،مهاجرتوغیرهیکیازمشکالتشهرایذهمربوطبهبخشمسکنمیباشد.
اینکاربریدروضعموجود6252871مترمربعاستکهازسرانهایمعادل77/5مترمربعبهازایهرساکنشهریبرخورداراست
وبزرگترینکاربریزمیندرشهرایذهمیباشد.باتوجهبهاینکهسرانهاستانداردمسکونی 62مترمربعاستکاربریمسکونیتا
حدیمطلوباستودرحدود 510761مترمربعکمبودداردکهباساختوسازدرزمینههایخالیشهراینکمبودجبرانمی
شود.اماباتوجهبهعواملیچونقدمتتاریخیشهرایذهوفرسودهبودندرصدزیادیازمساکنشهریایننوعکاربریازلحاظ
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کمیوکیفیدرسطحم طلوبیقرارندارد،بهطوریکهبراساسطرحجامعاینشهر70/72درصدکیفیتمسکندرشهرایذهقابل
نگهداری87/24،درصد مرمتی02/42 ،درصد تخربی و فقط  0/40درصد از کل مساکن ایذه نوساز می باشند .بنابراین در این
پژوهشتالشمیشودبهبررسیشاخصهایکمیوکیفیمسکندرشهرایذهبپردازد.


مبانی نظری
مسکن
ریشهکلمهمسکنازمادهسکنبهمعنیآرامگرفتنبعدازحرکت،سکونت،آرامشباطنوانسگرفتهشدهاست.مسکناسم
مکانکلمهساکناست.یعنیجاییکهمحلآرامشواسکانمیباشد.پسعمدهترینکاربریمسکنآرامشافرادمستقردرآن
خواهد بودکهاینآرامشجنبهجسمانیوروحیانسانرادربرمیگیرد.مسکندرلغتبهمعنی" سکنیگزیدندرمکان"
آمدهاست.مسکنابعادمتنوعیدارد.مسکنیکمکانفیزیکیاستوبهعنوانسرپنانیازاولیهواساسیخانواربهحسابمی
آید.دراینسرپناهبرخیازنیازهایاولی هخانواریافردمانندخوراک،استراحتوحفاظتدربرابرشرایطجویتامینمیشود
(رفیعیانومولودی .)11:1812،
مفهوممسکنعالوهبرمکانفیزیکی،کلمحیطمسکونیرادربرمیگیردکهشاملکلیهخدماتوتسهیالتضروریمورد
نیازبرایبهزیستیخانوادهوطرحهایاشتغال ،آموزشوبهداشتافراداست.درواقعتعریفومفهومعاممسکنچیزیبیشاز
یکسرپناهصرفافیزیکیاستوکلیهخدماتوتسهیالتالزمبرایبهزیستنانسانراشاملمیشودوبایدحقتصرفنسبتا
طوالنیومطمئنبرایاستفادهکنندهآنفراهمباشد (پورمحمدی .)8:1846،
«مسکن،فض اییاستکهبادربرگرفتنهمهیروابطاجتماعیمردمدرزمینهیهمبستگیها،عالقهها،سلیقههاومنافعو
تضادها،آنهارادرمقابلیکدیگرقرارمیدهد.بدینترتیبمسکنبهعنوانفضاییمطرحمیگرددکهباالجباربهصورتمنجمد
خودقابللمسنیستوحدآندررابطهوب هنسبترشدوسلطهیفکریواجتماعیانسان،متغیرمیباشد.دراینزمینهمی
بایستگفتکهمعنیوبعدمسکنازیکسوبهخصوصیاتفردیمربوطمیگرددوازسویدیگرتابعمجموعهروابط(قراردادی
وضمنی)استکهبرطبقآنانسانهایمسکوندریکمحلهیایکشهرباهمتماسهاییرامعمولمیدارند» (روستاییو
همکاران .)1217:1811،
مسکنبهعنوانکانونزیست،رابطهایارگانیکومتقابلباسایرشئونزندگیدارد؛چه،خانهسازیبهمجموعهایازعوامل
مختلفمانندزمین،مصالحساختمانی،نیرویانسانیوسرمایهنیازداردوتشکیلواستقرارهرخانوادهیجدیددرمسکنتازهبه
همراهخودنیازهاییبهتاسیساتعمومیومشترک،تاسیساترفاهیوبهداشتی،آموزشیونظایرآنرامطرحمیکند.بنابراین
دربرنامهیمسکننبایدخانهرابهصورتیکساختمانجداومجزادرنظرگرفتبلکهخانهرابایددرمجموعهیمحیطکوچه،
خیابان،شهر،وشهرهارادررابطهبامنطقهوباالخرهسراسرکشورملحوظنمود (مرادی .)18:1815،
مسکن به عنوان یکی از مهمترین نیازهای اولیه انسان ،نقش مهمی در محافظت و امنیت او دارد و به عنوان یک عنصرتعیین
کننده در سازمان اجتماعی فضا ،در شکل گیری هویت فردی ،روابط اجتماعی و اهداف جمعی افراد نقش مؤثری دارد.بدون تردید
مسکن ،اهمیت بنیادی در پیشرفت انسان دارد( .).(King & Aldershot, 2005: 605مسکناسم مکان کلمه ساکن است.
یعنی جائیکه محلآرامش و اسکانمی باشد .پس عمده ترینکاربری مسکن آرامش افراد مستقر در آن خواهدبود که این آرامش
جنبه جسمانی و روحی انسانرادربرمیگیرد .
مفهوم مسکن عالوه بر مکان فیزیکی ،کلمحیط مسکونی را در بر می گیرد که شامل کلیهخدمات و تسهیالت ضروری مورد
نیاز برایبهزیستن خانواده و طرحهای اشتغال ،آموزش وبهداشت افراد است (پورمحمدی .)8:1841،در واقع ،تعریف و مفهوم عام
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مسکن یک واحدمسکونی نیست ،بلکه کلّ محیط مسکونی را شاملمیشود .از طرفی مفهوم مسکن به رضایت مندی وکیفیت
زندگی انسان اثر گذاشته و میتواند با ضمانتزندگی بهطور مستقیم در ارتباط قرار گیرد(حکمتنیاوانصاری .)110:1811،
در دومین اجالس اسکان بشر( (1996که دراستانبول برگزار شد مسکن مناسب چنین تعریفشده است:سر پناه مناسب
تنها به معنای وجودیک سقف باالی سر هر شخص نیست  .سر پناهمناسب یعنی  :آسایش مناسب،فضای مناسب،دسترسی
فیزیکی،امنیت مناسب ،امنیت مالکیت ،پایداری و دوام سازه ای ،روشنایی،تهویه وسیستم گرمایی مناسب ،زیر ساختهای اولیه
مناسب ،از قبیل آبرسانی ،بهداشت و آموزش،دفع زباله ،کیفیت مناسب زیست محیطی ،عواملبهداشتی مناسب ،مکان مناسب و
قابل دسترسیاز نظر کار و تسهیالت اولیه است که همه اینموارد باید با توجه به استطاعت مالی مردمموجود باشند(مرادیو
همکاران .)66:1814،
پرداختن به شاخصه های مسکن ،به عنوان اصلی ترین ابزار برنامه ریزی و تشکیل دهنده شالوده اصلی آن را می توان از
حساس ترین مراحل برنامه ریزی برشمرد .نیاز به مسکن دو بعد کمی و کیفی است .در بعد کمی ،نیاز به مسکن دربرگیرنده
شناختپدیدههاواموریاستکهمسئلهفقدانسرپناهومیزاندسترسیبهآنرامطرحمیکند.دربررسیبعدکمیمسکن،در
واقعمیزانودرجهپاسخگوییبهنیازمسکنبدونتوجهبهکیفیتآندرنظراست.کیفیتمفهومگستردهایدارد،چراکههر
فردع ادییامتخصصمیتواندتعریفیازآنراارائهکندکهبیانگردرجههایمختلفیازانباشد.شاخصهایروانی–اجتماعی
مربوطبهکیفیت،کهفقطیکیازاجزایمجموعهمشخصهیکیفیاست،بهویژهدرمقایسهبامشخصههایفیزیکیآن،بسیار
پیچیدهاند(مرادی .)44:1816،
دربع دکیفی،مسائلوپدیدههاییمطرحمیشوندکهبهبیمسکنیوبدمسکنیوتنگمسکنیمعروفاندوآنچهکه
مطرحاست،نوعوشکلنیازاست.دگرگونیدرمفهومسکونتدرعصرما،کهدالبرمحدودهایبسیاروسیعترازتصورسنتیو
یاساکنشدندرپناگاهیفیزیکیبهعنوانخانها ست،باعثتقارنبرنامههایتولیدمسکن(برنامهریزیبرایمهیاکردنامکانات
وتدارکاتجانبیمکملپروژههایمسکونیمانند:بهداشت،درمان،آموزش،اشتغال،ورزش،تفریح،ارتباطوجزاینها)میشود
( .)UN_Habitat, 2005, 42
دیدگاه های مختلف در مورد مسکن
مسکنبهعنوانمحیطمسکونیازدیدگاههایمختلفزیرقابلبررسیاست(کوچکیانوهمکاران .)54:1815،
دیدگاه اجتماعی  :انسانموجودیاستاجتماعی،کهیکیازنیازهایآسایشاوتشکیلخانوادهاستوبرایحفاظتازکیان
خانوادهومشخصشدنچارچوبخانوادگی،نیازبهمسکنمناسبدارد،مسکنیکهبهعنوانپایگاهنمادیندرمحلههایشهری،
خانههرخانوادهنشانگرپایگاهاجتماعیوفرهنگیخانوادهمیباشد(کوچکیانوهمکاران .)54:1815،
دیدگاه روانی  :جامعهمحیطیاسترسزاوصحنهمبارزهورویاروییفردبامسائلومشکالتزندگیاست وارتباطفردبا
محیط  پیرامونخالیازرفتارهایروانیوهیجاناتومشکالتعاطفینیست،لذااینفشارهاباعثپایینآمدنسطحکاراییفرد،
خستگیفکریومشکالتمتعددیمیشودکهیکمسکنمناسبمیتواندمحیطیباآرامشفکریفراهمکندکه،انسانرااز
لحاظروانیآمادهفعالیتآیندهکند .
دیدگاه اقتصادی  :مسکننوعیسرمایهگذاریبامفهوماقتصادیبودهوفرصتهایشغلی،دوریونزدیکیمسکنبهمحل
کار،هزینهرفتوآمدازعواملاساسیاقتصادیتاثیرگذاربرامرمسکنهستند(کوچکیانوهمکاران .)51:1815،
باتوجهبهتعریفمسکندرابعادمختلف،میتوانمسکنمناسبوبهینهراچنینتعریفکرد :
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مسکنمناسبعبارتاستازفضایسکونتیمناسبیکهآسایش،دسترسیمناسب،امنیت،پایداریودوامسازهای،روشنایی
کافی،تهویهوزیرساختهایاولیهمناسبازقبیل:آبرسانی،بهداشتوآموزش،محیطزیستسالم ،مکانمناسبوقابلدسترسی
ازنظر  کاروتسهیالتاولیهوهمچنینزمینهیرشدوتقویتروابطبیناعضایخانواده(ارتباطافقی)وروابطهمسایگی(
ارتباطعمودی)رابرایساکنانشفراهمآوردومهمترازهمهمتناسبباتوانمالیخانوارباشد(ملکی )50:1840،
شاخصهای مسکن
فکر مطالعه شاخصهای اجتماعی و مسکن به حدود  50سال پیش یعنی اوایل دهـه  1960مـیالدی برمـی گـردد و در سـا 
ل
1990میالدی در سرتاسرجهان گسترش پیدا کرد.این شاخصها به سیاستگذاران کالن بخش مسکن کمک می کننـد تـا تصـویر
روشنتری از شرایطمسکن در گذشته ،حال آینده داشته و سیاستها و راهبردهای متناسبی در آینده اتخاذ نمایند .
شاخص هایمسکن به سه گروه عمده شاخص های کمی،کیفی و اقتصادی تقسیم میشوددر طبقه بنـدیدیگـری شـاخص
های مسکن به چهار گروه عمده تقسیم میشوند ،شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی ،کالبـدی و جمعیتـیپیچیـدگی ابعـاد مختلـف
مسکن و تعدد شاخص های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری هادر فرایند برنامه ریزی مسکن ،ایجاب میکند که این
شاخصها در گروه های مختلف اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی دستهبندیشوند(خوانینزاده .)41:1815،
شاخصهای اجتماعی مسکن :در بعد اجتماعی نیز مسأله مسکن از دو جنبه کمی و کیفی قابل بررسـی اسـت .در بعـد کمـی،
درجه پاسخگویی به نیاز ،بدون در نظرگرفتن کیفیت آن مورد نظر است و در بعد کیفی ،نوع و شکل نیـاز مطـرح اسـت .بعـد دیگـر
شاخص های کیفی مسکن ،احساس امنیت سکونت است که در این زمینه مهمترین موضوع ،نحـوه تصـرف مسـکن اسـت(مـرادی،
.)12:1816
شاخص های اقتصادی :در بعد اقتصادی ،شاخصهای مسکن در هر دو اقتصاد خرد و کالن قابل بررسی است و آگـاهی از تـأثیر
شاخصهای اقتصادی در هر یک از بخش های اقتصاد ،کمک مؤثری به برنامهریزان در جهت شناخت مسـائل و ارائـه راه حـل مـی
کند.در بیشتر کشورهای جهان حدود  30درصد از درآمدهای خانوار به مسکن تعلق میگیرد کـه ایـن میـزان بـیش از  50درصـد
است(مرادیوهمکاران.)66:1814،
شاخصهای کالبدی :مساله مسکن در بعد کالبدی نیز از دو جنبه قابل بررسی است ،اول توجه به کالبد مسکن به صورتمنفرد
و جدا از بافت اطراف آن و دوم ،رابطه آن با محیط مسکونی ضروری است به ابعاد کالبدی مسکن در قالب محیطپیرامونی آن و بـا
توجه به ابعاد اقتصادی و اجتماعی زندگی انسان پرداخته شود(حسینپور .)54:1815،

شاخصهای کمّی و کیفی مسکن
برایسنجشوضعیتنواحیشهرایذهازشاخصهایکمیوکیفیمسکنازشاخص1گانهزیربهرهگرفتهشدهاست .

جدول .0شاخص های کمی و کیفی مسکن جهت سنجش شکاف بین نواحی شهر ایذه
بعد خانوار(معکوس)

واحدهای مسکونی دارای آشپزخانه

تراکم نفر در واحد مسکونی(معکوس)

واحدهای مسکونی دارای سرویس بهداشتی

تراکم خانوار در واحد مسکونی(معکوس)

درصد واحدهای مسکونی بادوام

اتاق در واحد مسکونی

وضعیت مالکیت

سرانه زیر بنای مسکونی
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محدوده مورد مطالعه
شهرایذهدراستانخوزستان،درپهنهای 0801/1کیلومترمربع،دردشتیبیضیشکلدرشمالشرقیاستانخوزستان
قراردارد.اینمنطقهدر 81درجهو 62دقیقهعرضشمالیو 71درجهو 60دقیقهطولشرقیوارتفاعیمعادل 452مترواقع
شدهاست  .شهرایذهبیناستانچهارمحالوبختیاریواستانکهگیلویهوبویراحمدوشهرستانهایمسجدسلیمانوباغملک
قراردارد (امانپوروهمکاران.) 11:1817،براساسسرشماریعمومونفوسمسکنجمعیتشهرنشینشهرایذهبه118765
هزارنفرمیرسد (درگاهملیآمارایران .)1812،
ناحیه شمالی :ناحیهشمالی (سرتل)یاناحیه1درمنطقه1شهرایذهواقعشدهاست.اینناحیهباحدود08254نفرجمعیت
سومینناحیهازنظرجمعیتوبا854/4هکتارمساحتاولینناحیهازنظروسعتمیباشد.تراکمناخالصناحیهشمالی50.4نفر
درهکتاراست .
ناحیه مرکزی :ناحیه مرکزی (مصال) یا ناحیه  0در منطقه  1شهر ایذه قرار گرفته است .این ناحیه با حدود  07620نفر
جمعیتدومینناحیهشهرایذهازنظرجمعیتوبا057/4هکتارمساحتپنجمینناحیهازنظروسعتمیباشد.تراکمناخالص
ناحیهمرکزی10.6نفردرهکتاراست .
ناحیه شرقی :ناحیهشرقی(سازمانآب)یاناحیه 8درمنطقه 1شهرایذهواقعشدهاست.اینناحیهباحدود 14508نفر
جمعیتپنجمینناحیهشهرایذهازنظرجمعیتوبا 867.0هکتارمساحتدومینناحیهازنظروسعتمیباشد.تراکمناخالص
ناحیهشرقی71.4نفردرهکتاردارایکمترینتراکممیباشد .
ناحیه غربی :ناحیهغربی(اشکبوسنادری)یاناحیه7درمنطقه0شهرایذهواقعشدهاست.اینناحیهباحدود06044نفر
جمعیتاولینناحیهشهرایذهازنظرجمعیتوبا 820.0هکتارمساحتچهارمینناحیهازنظروسعتمیباشد.تراکمناخالص
ناحیهغربی48.5نفردرهکتاراست .
ناحیه نورآباد :ناحیه نورآباد یا ناحیه  6در منطقه  0شهر ایذه واقع شده است .این ناحیه با حدود  00145نفر جمعیت
چهارمینناحیهشهرایذهازنظرجمعیتوبا 585.4هکتارمساحتچهارمینناحیهازنظروسعتمیباشد.تراکمناحیهنورآباد
46.4نفردرهکتاراست.




تحلیل فضایی شاخص های کمّی و کیفی مسکن......



شکل .0موقعیت جغرافیایی نواحی شهرایذه



پیشینه پژوهش
سطحنابرابریشاخصهایمسکنازلحاظکمیوکیفیوپایینبودنکیفیتمساکنشهریبسـترهایجدیـدیبـرای
مطالعهبسترمسکندرایرانودیگرکشورهافراهمساختهاست.ازجملهمطالعاتمیتوانبهمواردذیلدرجدول0اشارهکرد .
جدول .2پیشینه پژوهش
نویسنده 

سال 

عنوان 

نتایجویافتهها 

رازقیانوهمکاران 

2108

ارزیابیشاخصهایکیفیوکیفیدر
مسکنغیررسمیدرمحلههای
فقیرنشین(موردی:محلهشهیدقربانی
شهرمشهد) 

نتایجنشاندادمحلهشهیدقربانیبهعنوانیکیازحومهشهرمشهداز
لحاظشاخصهایکمیوکیفیدرمقایسهباشهرمشهدوضعیت
نامناسبیدارد.


سیفالدینیو
همکاران 

0312

تحلیلشکافجغرافیاییکیفیتمسکن
درمناطق00گانهشهرتهران 

براساسرتبهبندیبهدستآمدهمناطق0،1و6دررتبههایاولتا
سومازمنظرشاخصهایکیفیتمسکنقراردارند.مناطقیکهدر
باالترینشرایطازبعدشاخصهایمسکنقرارگرفتهاندعمدتامناطقی
هستندکهدررتبههایباالیبرخورداریدرسطحشهرتهرانقراردارند .

شمسوهمکاران 

0310

ارزیابیتوسعهیافتگیبخشمسکندر
سطوحناحیهایبابهرهگیریازمدل
تحلیلعاملی(موردی:ناحیهاستان
همدان) 

نتایجنشاندادتوسعهیافتگیبخشمسکندرشهرهایناحیهمیانی
استانهمدان،الگویمتعادلومناسبینداردکهاینامرمستلزمبرنامه
ریزیهایآگاهانهومنسجمدرزمینهمسکناست .

زنگانهوفرهادی 

0315

سنجشکیفیتواحدهایمسکونیشهر نتایجبهدستآمدهنشانمیدهدکه60درصدازواحدهایمسکونیدر
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مشهدباروشویکور 

وضعیتمناسبو10درصددروضعیتنامناسبمیباشند .

عابدینیوکریمی 

0316

تحلیلشاخصهایمسکندرشهرستان
هایاستانآذربایجانغربیباروش
ویکور 

نتایجبهدستآمدهنشانمیدهدکهشهرستانهایمهاباد،بوکان،
اشنویه،سلماس،یلدشت،میاندوآب،شوطوچالدرانبهلحاظشاخص
هایمسکندروضعیتنامطلوبیقراردارند،درحالیکهوضعیتمسکن
درشهرستانهایشاهیندژ،ماکو،خوی،سردشت،ارومیه،پیرانشهردر
حدقابلقبولیقراردارد .

مرادیوهمکاران 

0316



ارزیابیتطبیقیسیرتحولشاخصهای
مسکننقاطشهریاستانکردستانو
کشورایرانطیدوره( )1876-1812

بررسیشاخصهای کمی در طی دوره نشانمی دهد که ،شاخصهای
تراکم نفر در واحد مسکونی و نسبت افزایش خانوار به واحد مسکونی،
استان بهتر از شاخص کشوری و سایرشاخصهای متوسط اتاق در واحد
مسکونی ،اتاق برای هر خانوار ،نفر در اتاق و خانوار در اتاق در نقاط
شهری کشور روند مناسب و مطلوبتر را نسبت به استان نشان میدهد.
ضمناًمیزانمالکیت60/75درصدنسبتبهنقاطشهریکشورروند
مثبتیداشتهاست.اماطیدورههایاخیراجازهنشینی،نسبتبهدوره
قبلبه86/04درصدافزایشداشتهاست .

ملکیوشیخی 

0388

تحلیلفضاییشاخصهایمسکندر
سطحاستانهایکشور 

بهایننتیجهرسیدندکهاستانهادرچهارگروهبسیارمحروم،محروم،در
حال توسعه و توسعه یافته از نظر میزان توسعه یافتگی قرار گرفته اند.
نتیجهاینمقالهبیانگرپایینبودنونامناسببودنکیفیتوضعمسکن
درآنهامیباشد .



روش پژوهش
پژوهشحاضرازنظرماهیت،توسعهای-کاربردیوازلحاظروشمطالعه،توصیفی-تحلیلیاست.دراینپژوهشازدو
شدهاست.بهاینصورتکهبرایجمعآوریاطالعاتدر


هاواطالعاتاستفاده

آوریداده

شیوهکتابخانهایومیدانیبرایجمع
ها،طرحهایتفضیلیو


بانینظریپژوهشواطالعاتوآمارهایشاخصهایکمیوکیفیمسکنازآمارنامه
موردپیشینه،م
جامعاستفادهشدهاست.جهتتحلیلدادههااز مدلتصمیمگیریتاپسیسفازیوترسیمنقشههاازسیستماطالعاتجغرافیایی

()GISاستفادهشد .


تجزیه و تحلیل داده ها
برایسنجشنواحی 6گانهشهرایذهازلحاظشاخصهایکمیوکیفیمسکناز 1شاخص؛بعدخانوار (معکوس)،
تراکمنفردرواحدمسکونی(معکوس)،تراکمخانواردرواحدمسکونی (معکوس)،اتاقدرواحدمسکونی،سرانهزیربنایمسکونی،
واحدهایمسکونیدارایآشپزخانه،واحدهایمسکونیدارایسرویسبهداشتی،درصدواحدهایمسکونیبادوامووضعیتمالکیت
استفادهشدهاست.بعدازجمعآوریدادههایمربوطهبرایشاخصهایدرسطحنواحی،ازتکنیکتصیمگیریتاپسیسفاری
جهتتجزیهوتحلیلدادههابهرهگرفتهشدهاست.روشهایحلتصمیمگیریچندمعیاره،بهطورگسترده،برایانتخابشمار
محدودیازگزینههااستفادهمیشود .
یکیازتکنیکهایشناختهشدهبرایحلمسائلچندمعیاره،تاپسیسفازیاست .اینروش نخستینبارتوسطچن
( ) 0222بکار گرفته شد .برای انجام محاسبات تکنیک تاپسیس به صورت فازی نخست باید از یک طیف زبانی مناسب برای
گردآوریداده هااستفادهکرد.چنیکمقیاسزبانیهفتدرجهرابرایامتیازدهیبههرگزینهبراساسهرمعیارویکمقیاس

ایاهمیتمعیارهاپیشنهادمی دهد.طیفهفتدرجهپیشنهادیچندرارزیابیگزینهواهمیتمعیارها

زبانیهفتدرجهایبر



تحلیل فضایی شاخص های کمّی و کیفی مسکن......

برایتکنیکتاپسیسفازیبهصورتجدول8میباشد :

جدول .3متغیرهای کالمی در منطق فازی
متغیرهایزبانیبرایرتبهبندیگزینهها 
متغیرزبانی 

متغیرهایزبانیبرایارزیابیاهمیتمعیارها 
متغیرزبانی

عددفازی

عددفازی متناظر

متناظر
( )2,2,1

()VLخیلیپایین 

( )2,2,2/1

( )VPخیلی ضعیف

( )2,1,8

()Lپایین 

( )2,2/1,2/8

( )Pضعیف

( )Wبدترین

( )1,8,6

()FLتااندازهایپایین 

( )2/1,2/8,2/6

( )Fمتوسط

( )8,6,4

()Mمتوسط 

( )2/8,2/6,2/4

( )Gخوب

( )6,4,1

()FMتااندازهایباال 

( )2/6,2/4,2/1

( )VGخیلی خوب

( )4,1,12

()Hباال 

( )2/4,2/1,1

( )Eعالی

( )1,12,12

()VHخیلیباال 

( )2/1,1,1

منبع:عطایی .66:1841،

باتوجهبهاینکهدرتمامیکتبتصمیمگیریفازی،روشهایمختلفبهطورمفصلشرحدادهشدهاند؛لذامادراین
پژوهشبهبیانماتریسهادرروشتاپسیسفازیپرداختهایم.مسئلهیماشامل6گزینهو1معیارمیباشد.پاسخدهندگاندر
قالبعباراتکالمیوکیفی،نظراتخودرادرموردوضعیتشاخصهایکمیوکیفیمسکندرغالبمعیارهایمذکوربیان
نمودهاند.بنابراینالزماستاین عباراتکالمیبراساسطیففازیمربوطهبهاعدادفازیتبدیلشوندکهبهاینمنظورازطیف
ارائهشدهلیووچناستفادهشدهکهازنظرعملکردبهطیفمورداستفادهدراینپژوهشنزدیکاست .
بنابراینباتوجهبهمعیارهارتبهبندیفازیترکیبی

)

گزینهارامیتوانبراساسروابطزیربه

دستآورد(عطایی .)52:1841،



دراینحالت،ماتریستصمیمگیریفازینظراتکارشناساندررابطهباوضعیتنواحی6گانهشهرایذهازشاخصهایکمی
وکیفیمسکنبهشرحجدول7میباشد :
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جدول .0ماتریس تصمیم گیری فازی رتبه بندی گزینه ها و اهمیت معیارها
معیار

بعد خانوار

تراکم نفر

تراکم

اتاق

(معکوس)

در واحد

خانوار در

واحد

زیر بنای

مسکونی

واحد

مسکونی

مسکونی

(معکوس

مسکونی

)

(معکوس

گزینه

در

سرانه

واحدهای

واحدهای

درصد

وضعیت

مسکونی

مسکونی

واحدهای

مالکیت

دارای

دارای

مسکونی

آشپزخانه

سرویس

بادوام

بهداشتی

)
ناحیه0

( 6و 8و ) 1

( 8و 1و ) 2

( 8و 1و ) 2

( 6و 8و ) 1

( 8و 1و ) 2

( 6و 8و ) 1

( 6و 8و ) 1

( 6و 8و ) 1

(  6و  8و ) 1

ناحیه

( 4و 6و ) 8

( 6و 8و ) 1

( 6و 8و ) 1

( 4و 6و ) 8

( 6و 8و ) 1

( 4و 6و ) 8

( 4و 6و ) 8

( 4و 6و ) 8

(  4و  6و ) 8

2
( 4و 6و ) 8

ناحیه

( 8و 1و ) 2

( 8و 1و ) 2

( 4و 6و ) 8

( 6و 8و ) 1

( 4و 6و ) 8

( 4و 6و ) 8

( 4و 6و ) 8

(  4و  6و ) 8

3
ناحیه

( 6و 8و ) 1

( 8و 1و ) 2

( 8و 1و ) 2

( 4و 6و ) 8

( 8و 1و ) 2

( 6و 8و ) 1

( 6و 8و ) 1

( 6و 8و ) 1

(  6و  8و ) 1

( 6و 8و ) 1

( 8و 1و ) 2

( 8و 1و ) 2

( 6و 8و ) 1

( 8و 1و ) 2

( 6و 8و ) 1

( 6و 8و ) 1

( 6و 8و ) 1

(  6و  8و ) 1

( )2/1,1,1(  )2/1,1,1(  )2/1,1,1(  )2,2,2/1(  )2,2,2/1(  )2,2/1,2/8

( )2/1,1,1

( )2/1,1,1(  )2/1,1,1

0
ناحیه
5
اهمیت
معیارها


کمیتهتصمیمگیریتعیینوزنمعیارهاشامل  1نفرازخبرگانعلومجغرافیایی(برنامهریزیشهری)هستند.بعداز
کمیکردن،ماتریسوزنمعیارهاکهبصورت )

استرامیتوانازروابطزیرمحاسبهکرد(عطایی،

 .)1841

وزنمعیارهانیزدرجدول 7قابلمشاهدهاست.بنابراینبااستفادهازرابطهزیر،ماتریستصمیمفازیبیمقایسشدهو
ماتریسوزندارمحاسبهگردیدهاست :



تحلیل فضایی شاخص های کمّی و کیفی مسکن......

برایمحاسبهماتریسوزندار جدول،6بایدماتریسبیمقیاسشدهرابااستفادهازرابطهفوقدروزن  1معیارضرب



کنیم .
جدول .5ماتریس تصمیم بی مقیاس شده
معیار

گزینه

بعد خانوار(معکوس)
تراکم نفر در واحد

ناحیه0

ناحیه2

ناحیه3

ناحیه0

ناحیه5

(2/41و2/78و )2/17

(1و2/41و )2/78

(1و2/41و )2/78

(2/41و2/78و )2/17

(2/41و2/78و )2/17

(2/52و2/02و )2

(2/52و2/02و )2

(2/52و2/02و )2

(2/52و2/02و )2

(2/52و2/02و )2

مسکونی(معکوس)
تراکم خانوار در واحد

(2/52و2/02و )2

(2/52و2/02و )2

(2/52و2/02و )2

(2/52و2/02و )2

(2/52و2/02و )2

(2/41و2/78و )2/17

(1و2/41و )2/78

(1و2/41و )2/78

(1و2/41و )2/78

(2/41و2/78و )2/17

مسکونی(معکوس)
اتاق در واحد مسکونی
سرانه زیر بنای مسکونی

(2/52و2/02و )2

واحدهای مسکونی دارای

(2/41و2/78و )2/17

(2/52و2/02
و )2
(1و2/41و )2/78

(2/52و2/02
و )2
(1و2/41و )2/78

(2/52و2/02و )2
(1و2/41و )2/78

(2/52و2/02و )2
(2/41و2/78و )2/17

آشپزخانه
واحدهای مسکونی دارای

(2/41و2/78و )2/17

(1و2/41و )2/78

(1و2/41و )2/78

(1و2/41و )2/78

(2/41و2/78و )2/17

سرویس بهداشتی
درصد واحدهای مسکونی بادوام

(2/41و2/78و )2/17

(1و2/41و )2/78

(1و2/41و )2/78

(1و2/41و )2/78

(2/41و2/78و )2/17

وضعیت مالکیت

(2/41و2/78و )2/17

(1و2/41و )2/78

(1و2/41و )2/78

(1و2/41و )2/78

(2/41و2/78و )2/17


جدول .6ماتریس تصمیم بی مقیاس وزن دار
گزینه

معیار

بعد خانوار(معکوس)
تراکم نفر در واحد

ناحیه0

ناحیه2

ناحیه3

ناحیه0

(2/01و2/27و )2

(2و2/24و )2

(2/01و2/24و )2

(2و2/27و )2

(2/25و2و )2

(2/12و2و )2

(2/25و2و )2

(2/25و2و )2

ناحیه5
(2/16و2/78و )2/18
(2/25و2و )2

مسکونی(معکوس)
تراکم خانوار در واحد

(2/25و2و )2

(2/12و2و )2

(2/25و2و )2

(2/25و2و )2

(2/25و2و )2

مسکونی(معکوس)
اتاق در واحد مسکونی

(2/41و2/78و )2/18

(1و2/41و )2/81

(1و2/41و )2/81

(1و2/41و )2/81

(2/41و2/78و )2/18

سرانه زیر بنای مسکونی

(2/52و2/02و )2

(1و2/52و )2/14

(1و2/52و )2/14

(2/52و2/02و )2

(2/52و2/02و )2

واحدهای مسکونی دارای آشپزخانه

(2/41و2/78و )2/18

(1و2/41و )2/81

(1و2/41و )2/81

(2/41و2/78و )2/18

(2/41و2/78و)2/18
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واحدهای مسکونی دارای سرویس

(2/41و2/78و )2/18

(1و2/41و )2/81

(1و2/41و )2/81

(2/41و2/78و )2/18

(2/41و2/78و)2/18

بهداشتی
درصد واحدهای مسکونی بادوام

(2/41و2/78و )2/18

(1و2/41و )2/81

(1و2/41و )2/81

(2/41و2/78و )2/18

(2/41و2/78و)2/18

وضعیت مالکیت

(2/41و2/78و )2/18

(1و2/41و )2/81

(1و2/41و )2/81

(2/41و2/78و )2/18

(2/41و2/78و)2/18


همچنین باتوجهبهآنکهروشتاپسیس،بهدنبالیافتنگزینهایاستکهکمترینفاصلهراباایدهآلمثبتوبیشترین
فاصلهراباایدهآلمنفی(جدول5و)4داشتهباشد،بنابراینایدهآلرابهصورتزیرمشخصمیکنیم :



ودرآنVبصورتزیرتعریفمیگردد :

گزینههاییکهدرA+وA-میگیرند،بهترتیبنشاندهندهگزینهایکامالًبهتروکالمالًبدترهستند .
جدول.5حلایدهآلمثبت 
ناحیه0

ناحیه2

ناحیه3

ناحیه0

ناحیه5

گزینه

معیار
بعد خانوار(معکوس)

 2/102

 2/174

 2/118

 2/160

 2/108

تراکم نفر در واحد مسکونی(معکوس)

 2/255

 2/258

 2/255

 2/255

 2/255

تراکم خانوار در واحد مسکونی(معکوس)

 2/255

 2/258

 2/255

 2/255

 2/255

اتاق در واحد مسکونی

 2/748

 2/828

 2/828

 2/828

 2/748

سرانه زیر بنای مسکونی

 2/522

 2/724

 2/724

 2/522

 2/522

واحدهای مسکونی دارای آشپزخانه

 2/748

 2/828

 2/828

 2/748

 2/748

واحدهای مسکونی دارای سرویس

 2/748

 2/828

 2/828

 2/748

 2/748

بهداشتی
درصد واحدهای مسکونی بادوام

 2/748

 2/828

 2/828

 2/748

 2/748

وضعیت مالکیت

 2/748

 2/828

 2/828

 2/748

 2/748

جدول  .6حل ایده آل منفی
معیار

گزینه

بعد خانوار(معکوس)
تراکم نفر در واحد مسکونی(معکوس)

ناحیه0

ناحیه2

ناحیه5

ناحیه3

ناحیه0

 2/12

 2/28

 2/12

 2/20

 2/24

 2/28

 2/27

 2/28

 2/28

 2/28





تحلیل فضایی شاخص های کمّی و کیفی مسکن......
تراکم خانوار در واحد مسکونی(معکوس)

 2/28

 2/27

2

 2/28

 2/28

اتاق در واحد مسکونی

 2/01

 2/74

 2/74

 2/74

 2/01

سرانه زیر بنای مسکونی

 2/04

 2/68

 2/62

 2/04

 2/04

واحدهای مسکونی دارای آشپزخانه

 2/01

 2/74

 2/74

 2/01

 2/01

واحدهای مسکونی دارای سرویس بهداشتی

 2/01

 2/74

 2/74

 2/01

 2/01

درصد واحدهای مسکونی بادوام

 2/01

 2/74

 2/74

 2/01

 2/01

وضعیت مالکیت

 2/01

 2/74

 2/74

 2/01

 2/01


دراینمرحله،فاصلههرگزینهراازایدهآلهایمثبتومنفیبااستفادهازرابطههای()17و()16محاسبهمیکنیم .

شاخصشباهتنیزازطریقرابطه() 15محاسبهمیگردد.همچنینبااستفادهازشاخصشباهتمیتوانگزینههارارتبه
بندینمود؛بهعبارتدیگرهرچهشاخصشباهتبزرگترباشد،گزینهموردنظرازرتبهباالتریبرخورداراست .




براساسفاصلهایدهآلمنفیوایدهآلمثبت،مقدارشباهتهرشاخصبهتفکیکنواحیبهدستآمدهاست(جدول .)4
جدول  .8وضعیت پراکندگی شاخصهای پژوهش به تفکیک نواحی  5گانه
ناحیه5

ناحیه0

ناحیه3

ناحیه2

ناحیه0

شاخص شباهت

1/366

 2/110

 2/748

 2/141

 2/771

بعد خانوار(معکوس)

1/211

 2/012

 2/012

 2/717

 2/012

تراکم نفر در واحد مسکونی(معکوس)

1/211

 2/012

 2/012

 2/717

 2/012

تراکم خانوار در واحد مسکونی(معکوس)

1/368

 2/517

 2/517

 2/517

 2/844

اتاق در واحد مسکونی

1/321

 2/802

 2/657

 2/657

 2/802

سرانه زیر بنای مسکونی

1/368

 2/844

 2/517

 2/517

 2/844

واحدهای مسکونی دارای آشپزخانه

1/368

 2/844

 2/517

 2/517

 2/844

واحدهای مسکونی دارای سرویس

1/368

 2/844

 2/517

 2/517

 2/844

درصد واحدهای مسکونی بادوام

1/368

 2/844

 2/517

 2/517

 2/844

وضعیت مالکیت

بهداشتی
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شکل .2میزان برخورداری نواحی  5گانه شهر ایذه از شاخص های کمی کیفی مسکن









تحلیل فضایی شاخص های کمّی و کیفی مسکن......

شکل .2میزان برخورداری نواحی  5گانه شهر ایذه از شاخص های کمی کیفی مسکن








شکل .3میزان برخورداری نواحی  5گانه شهر ایذه از شاخص های کمی کیفی مسکن


درنهایتبراساسجدول1وضعیتشاخصهایکمیوکیفیمسکندرنواحی6گانهشهرایذهمشخصگردید .

جدول .1فاصله از ایده آل ها ،شاخص های شباهت و رتبه بندی نواحی شهر ایذه
نواحی شهر

فاصله از ایده

فاصله از ایده

شاخص

ایذه

آل مثبت

آل منفی

شباهت

رتبه

وضعیت
برخورداری

ناحیه 1

8/054

1/121

2/854

7

برخورداری کم

ناحیه 0

0/115

8/251

2/640

0

برخوردار

ناحیه 8

0/154

8/216

2/644

1

برخوردار

ناحیه 7

8/102

0/210

2/810

8

نیمه برخوردار

ناحیه 6

8/042

1/446

2/857

6

برخورداری کم

مطالعات توسعه اپیدار شهری و منطقه ای
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همانطورکهدرجدول1وشکل7مشاهدهمیشود،براساستکنیکتاپسیسفازینواحی 6گانهشهرایذهدرسهسطح
برخورداریتقسیمشدهاند.ناحیه0و8باوزن2/640و2/644درسطحبرخوردار،ناحیه7باوزن2/810نیمهبرخوردارونواحی
1و6باوزن2/854و2/857درسطحبرخورداریکمقرارگرفتهاند .


شکل  .0رتبه بندی نواحی  5گانه شهر ایذه براساس شاخص های کمی و کیفی مسکن



نتیجهگیری و پیشنهادها
وضعیتمسکندرنواحیشهریوروستایییکیازشاخصهایتوسعهاقتصادی–اجتماعیدرکشورهایجهانمحسوبمی
شود.تدوین برنامهجامعدربخشمسکنبهمنظوردستیابی بهوضعیت مطلوبمسکنمستلزمشناسایی وتجزیه وتحلیل ابعاد
گستردهاین بخشاست.ازراههای مهمآگاهی وضعیت مسکندرفرآیند برنامهریزی منطقهای استفادهازشاخصهای مسکن
است .
بررسیشاخصهایمسکنیکیازوسایلوشیوههاییمختلفشناختویژگیهایمسکنبهشمارمیرودکهمیتوانبه
کمکآن،پارامترهایمؤثردرامرمسکنراشناختوهمهگونهبرنامهریزیوتصمیمگیریدرموردمسکنراتسهیلنمودو
براساسآنمیزانرضایتمندیساکنانراافزایشداد .
 شاخصهایمسکنشایدمهمترینوکلیدیترینابزاردربرنامهریزیمسکنباشد.شاخصهایمسکندرواقعابزاریبرای
اندازهگیریوسنجشوضعمسکنوروندتحولآنوهمچنینارزیابیموفقیتوپژوهشسیاستهایمسکنمحسوبمیشود.
بههمیندلیلعالوهبرارزیابیوضعیت،درتدویناهدافکمیبرنامههانیزمورداستفادهقرارمیگیرند .
ازهم پاشیدگینظامتوزیع
دهههایاخیر 
مهمترین پیامدهایرشدشتابانشهرنشینیوتوسعهکالبدیشهرهایکشوردر 
از 

تحلیل فضایی شاخص های کمّی و کیفی مسکن......



نهساز نابرابر یاجتماعیشهرونداندربرخورداریازاینخدماتشدهاست.ونبودامکاناتمالی،
مراکزخدماتیشهربودهکهزمی 
یها یمهمشهرنیزاینهمگونیونابرابریفضاییرادامنزدهاست.قطبیشدنساختارفضایی
فنیوزیربناییبرایایجادکاربر 
استها یمدیریتیوامتیازدادنبهیکمحیطدرجذبیادفعامکاناتوخدماتباعثافزایشکیفیتنامطلوب
شهربراثر سی 
فضاییشدهاست.امروزهباحلمعضالتومشکالتشهریناشیخدماتشهریهمچونشاخصهایکمیوکیفیمسکنمی
توانبررفاهشهروندانتاکید کرد.زیراتعادلفضایی درتوزیعمراکزخدماتیدرشهرودستیابیبهآنمقدماتتوسعهپایدار
منطقهایومحلیباعثدوریمناطقومحالتازعدالتاجتماعیمیگردد .

یآوردونابسامانیدرتوزیع
شهریرافراهمم 
همانطورکهاشارهشدشاخصهایکمیوکیفیمسکندرسطحنواحیشهرایذهمتفاوتاست.وضعیتاینشاخصهااز
سطحاستانداردنیزپایینترهستند.ازجملهعواملیکهباعثنابرابریوتوزیعنادرستاینشاخصهادرسطحنواحیگردیدمی
توانبهعواملچون؛ضعفمدیریتی،رشدجمعی ت،توسعهناهنجارکالبدیشهر،فقرشهر،نابرابریدرتقسیمخدماتشهری،
منابع درآمدی پایین ،بافت فرسوده و محالت قدیمی ،ناکارآمدی شهرداری و شوراهای شهر ،گرانی قیمت زمین ،گرانی مصالح
ساختمانی،بیتوجهیسازمانشهرسازی،شیب،نزدیکیبهتاالبوتخلیهسیالبو...اشارهکرد.از این رو تدوین یک برنامه جامع
مسکن ،نیازمند شناسایی کامل و تحلیل عمیقابعاد گسترده مسکن و عوامل مؤثر بر آن است .
الزم به ذکر است که با وجود آنکه این شاخصها هر یکعنصری کلیدی در تعیین کیفیت و کمیت مسکن هستند و هر یک
جایگاه خاصی در نظام برنامهریزی مسکندارند ،اما وجود هر یک از آنها به تنهایی شرطی الزم در جهت ارتقای سطح کیفی
مسکن نیست و آنچه وجوداین شاخصها را به شرطی کافی در بحث کیفیت مسکن تبدیل میکند ،لزوم وجود همه آنها در کنار
هماست.به طور کلی وضعیت شاخصهای مسکن در بعضی از نواحی ،مسائل و معضالت اجتماعی و فرهنگیمتنوعی هم در سطح
خرد و هم در سطح کالن جامعه را با وجود میآورد که پیشگیری و حمایت بهترینراهبرد در این زمینه را میطلبد .
بدینسان الزم است در جهت هدایت توسعه آتی این نواحیشهریا به سویتوسعهپایدار و رهایی از مشکالت موجود ،برنامه
ریزیهای مؤثر و عملی در جهت بهبود وضعیت مسکن دراین نواحی انجام گیرد و مناطق سطوح پایین نسبت به مناطق سطوح
باالتر بیشتر مورد توجه قرار گیرند.باتوجهبهرسالتعلمجغرافیاوبرنامهریزی،هدفازتحلیلفضاییکهدرعنوانپژوهشقید
شده،دستیابیبهتعادلفضایی استکهدرجهتایجادتعادلفضاییدربرخورداریازامکاناتوخدماتوابستهبهمسکنوبهینه
سازیواحدهایمسکونیدرنواحیپنجگانهشهرایذهبایددراولویتبرنامهریزیومدیریتشهرقرارگیرند .
پژوهشحاضرباروشتوصیفی -تحلیلیبهارزیابیشاخصهایکمیوکیفیمسکندرسطحنواحیشهرایذهپرداخته
است.بااستفاداهازمدلتصمیمگیریتاپسیسفازیموردبررسیوتجزیهوتحلیلقرارگرفتومیزانبرخورداریهریکاز
نواحی  6گانهدراینمدلبهدستآمدهاست.درمدلتصمیمگیریتاپسیسفازی،ناحیه 0و 8باوزن 2/640و 2/644در
سطحبرخوردار،ناحیه7باوزن2/810نیمهبرخوردارونواحی1و6باوزن 2/854و 2/857درسطحبرخورداریکمقرارگرفته
اند .
تحلیلفضایی وضعیت فعلی شاخصکمیوکیفیمسکن دربیننواحیشهرایذه ،ضعفها و قوتها را پیش روی ما قرار می
دهد و بسترسیاستگذاری توسعۀ مسکن را با رویکرد توجه ویژه به کمبودها و رفع آن ها و بهبود شرایط در قوتهای بخش مسکن
با توجه بهافق برنامه های توسعۀ کشور ،برای تصمیمگیرندگان و برنامه ریزان فراهم می کند .نکتۀ مهم ،درنظرگرفتن وضعیت
مطلوب در افقچشمانداز توسعۀ استان و تالش حداکثری برای تحقق اهداف مورد نظر در این افق است .بههرحال ،وضعیت
مسکن در کشور مابهعلت تحولهای شهرسازی در سدۀ اخیر ،سیاست های نادرست شهرسازی ،وضعیت اقتصادی کشور و
همچنین تحولهایی مانندجنگ و رکود اقتصادی و از طرفی نبود قوانین و نیروی متخصص و کارآمد ،وضعیت مطلوبی ندارد و
برنامه ریزی ها باید به گونه ایانجام گیرد که این عقبافتادگی هرچه سریع تر جبران شود؛ 
بنابراین ،در روند برنامه ریزی های ملی ،منطقه ای و شهری وبرنامه ریزی های مسکن و کاربری زمین ،باید عالوه بر توجه به
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شهرهای توسعهیافته ،به شهرهای توسعهنیافته ،کمتر توسعهیافته ونیمهتوسعهیافته نیز توجه ویژه شود و در راستای آن
پیشنهادها ،راهبردها و سیاست هایی برای بهبود و توسعۀ پایدار شهر ،به ویژه دربخش مسکن که جزء نیازهای اولیه و اساسی
خانواده است ارائه شود .
دادهها بهتشریحپیشنهادهاوراهکارهاییدرجهتتوسعهشاخصهای
دستآمده ازتحلیل 
دراینبخشباتوجهبهنتایجبه 
یشود .
کمیوکیفیمسکنشهرایذهپرداختهم 
ضرورت دخالت دولت درجهت تأمین مسکن مورد نیاز برای اقشار کمدرآمد و ارائهی تسهیالت و معافیت های
الزم و حمایت هایمالیاتی و مؤثر بانکی به بخش خصوصی ،برای تأمین هرچه بیشتر مسکن با توجه به نیاز روزافزون
جمعیت متقاضی مسکن درشهرهای توسعهنیافته و کمتر توسعهیافته ،تشویق انبوه سازی و ایجاد هماهنگی میان
دستگاه های اجرایی مسئول استان در تأمینخدمات و ...؛ 
مبنا قراردادن سرانۀ مسکونی استاندارد کشوری در شهرهای توسعهنیافته و کمتر توسعهیافته از طریق برنامه
ریزی کاربریزمین ،که تأثیر بسزایی در توسعۀ مسکن یک شهر دارد .
شناسایی واحدهای تخریبی که قابل مرمت و نگهداری نیستند و قدمت طوالنی دارند و تبدیل آن ها به واحدهای
نوساز ،بابرنامه ریزی ای دقیق و مشارکت بخش خصوصی ،بسیار مؤثر است.همچنین ،بخش دولتی نیز می تواند با
اعطای تسهیالتو اعتبارات عمرانی این امر را تسریع کند؛ 
استفاده از مصالح بادوام و سازگار با اقلیم که از معیارهای مهم در امر برنامه ریزی مسکن و شکل پایدار آن است.
درنظرگرفتن این موضوع در ساخت واحدهای نوساز بسیار حائز اهمیت است؛ بههمیندلیل ،وجود ساختمان
هایی با عمر باالو مصالح نامناسب ،عالوه بر خطرهای ناشی از وجود آن ها به ویژه در شهرهای توسعهنیافته و کمتر
توسعهیافته ،توسعۀمسکونی شهر را با مشکل مواجه می کند؛ 
جلوگیری از رشد بی قوارگی(اسپرال) شهر 
بهرهگیریمناسبازمصالحساختمانیمقاوم 
کاهشنابرابریهایمنطقهایدربرخورداریازمسکنمناسب 
تأمینمسکنامن،سالمودرتوانمالیخانوارهابرایهمهاقشار 
ارتقایکمیوکیفیتولیدوعرضهیمسکنوتعادلبخشیبهبازارمسکن
افزایشسرانهمسکونیدرشهر
و ...







تحلیل فضایی شاخص های کمّی و کیفی مسکن......
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شاپا2683-1660:

ارزیابی و تحلیل عملکرد شهرداری ایالم بر پایه رضایتمندی شهروندان
سجاد منفرد  ، 0طاهر پریزادی

2

.1دانشجویدوره دکتریجغرافیاوبرنامهریزیشهری،دانشکدهادبیاتوعلومانسانی،دانشگاهخوارزمی،تهران،ایران
 .0استادیارگروهجغرافیاوبرنامهریزیشهری،دانشکدهادبیاتوعلومانسانی،دانشگاهخوارزمی،تهران،ایران


تاریخ دریافت0011/18/16 :

تاریخ پذیرش0011/01/10 :

چکیده

امروزه،شهردارینهادیاستکهتأثیرعمدهایبرکیفیتزندگیشهرونداندارد.ازاینرورضایتمندیشهروندانیکیازمهم-
ترینمعیارهایسنجشعملکردشهرداریاست.دراینپژوهشتالششدهاستتابااستفادهازنظرشهروندان،میزانرضایتآنان
از عملکرد شهرداری ایالم در حوزههای گوناگون سنجیده شود .روش پژوهش در این پژوهش توصیفی -تحلیلی است و از
پرسشنامهبرایکسبنظرشهرونداناستفادهشدهاست.جامعهآماریپژوهشراکلیهساکنانشهرایالمتشکیلمیدهند.حجم
نمونهبااستفادهازفرمولکوکرانمحاسبهشدهواطالعاتموردنیازازسطحنواحیشهرایالمبهدستآمدهاست.همچنینجهت
سنجشدادههانرمافزار SPSSبهکارگرفتهشدهاست.نتایجپژوهشنشانمیدهدکهمیزانرضایتشهروندانازعملکرد
شهرداری ایالم در سطح مطلوبی قرار ندارد .از طرف دیگر ،میزان رضایتمندی شهروندان در نواحی مختلف شهر دارای تفاوت
معناداریاست.بهصورتیکهناحیه 1-1بیشترینوناحیه 0-0کمترین میزانرضایتمندیشهروندانرابهخوداختصاصداده
است .



کلید واژه ها :ارزیابیعملکرد،رضایتمندی،شهروندان،شهرداری،ایالم .







نویسنده مسئول sajadmonfared@yahoo.com:
ارجاع به این مقاله:منفرد5سجاد5پریزادی5طاهر.)1722(.ارزیابیوتحلیلعملکردشهرداریایالمبرپایهرضایتمندیشهروندان .فصلنامه
مطالعاتتوسعهپایدارشهریومنطقهای .111-128،)8(0،

127

مطالعات توسعه اپیدار شهری و منطقه ای
دوره ،2شماره ،3شماره پیاپی  ،5پاییز 0011

مقدمه و بیان مسأله
شهرهابهعنوانیکسامانه،نیازمندمدیریتمیباشندکهبهتعییناهدافوبرنامههاپرداختهوفعالیتعناصرمختلفشهری
راهماهنگنماید(اقبالی .)186:1844،باظهورمدیریتجدیدعمومی،بخشعمومیباتقاضایروبهرشدبراینشاندادنکارایی
و مقرون به صرفه بودن و در نتیحه عالقه به افزایش کیفیت عملکرد عمومی مواجه است  ;(Boyne & Chen, 2006
) .Osborne & Gaebler, 1992
بهبودکیفیتخدماتعمومی،نیازمندبرنامهریزیونظارتمستمراست(.)Mzini,2011:2درنتیجهشناختفرایندارزیابی
بهعنوانابزارمدیریتیدردستمدیرانتوسعهایفرصترافراهممیآوردکهتصمیماتسنجیدهومنطقیاتخاذنمایند(ساسان
پور .)017:1844،
کارآمدیسازمانهایعمومیارائهدهندهخدماتدرسطحمحلیمانندشهرداریها،نقشمهمیدرایجادظرفیتهایتوسعه
درهرجامعهدارد.اماداوریصحیحدرمورداینتوانزمانیمیسراستکهعملکردآنهابااستفادهازروشهایدقیقموردسنجش
قرارگیرد«.سنجشعملکرد»یکیاز ابزارهاییاستکهمیزانتوفیقیاشکستیکسازمانرانشانمیدهد(ایمانیجاجرمیو
فیروزآبادی .)10:1845،
عملکردسازمان هااصوالًنقشبسیارمهمیدرایجادرضایتیانارضایتیدارند.درعملکردسازمانی،عملکردهاییوجودداردکه
باعثنگرشهایمثبتومنفیشهرونداننسبتبهسازمان (شهرداری)میگردد.زمانیکهعملکردهایشهرداریبتواندنیازهای
شهروندان را برآورده سازد رضایتمندی شهروندان حاصل میشود (حکمتنیا و موسوی  .)148:1845،به طور کلی ،بررسی و
سنجشعملکردشهرداریونحوهارائهخدماتشهریازدومنظرعینیوذهنیمیتواندصورتگیرد.درمنظرعینی،کیفیتارائه
خدماتشهریبرپایهسنجشآنهانسبتبهمعیارهاواستانداردهاییصورتمیگیردکهتوسطمراجعمرتبطتنظیممیشود.اما
در منظر ذهنی ،احساس مردم و میزان رضایت بهره برداران از خدمات شهری ،تعیین کننده کیفیت و چگونگی عملکرد ارائه
دهندگانخدماتاست(برکپوروهمکاران .)027:1841،
درپژوهشحاضرسعیشدهاستباسنجشوارزیابیمیزانرضایتساکناننواحیمختلفشهرایالمازعملکردشهرداریبه
ایننکتهپیبردهشودکه:عملکردشهرداریایالموکیفیتخدماتشهریازدیدشهروندانبهچهمیزاناست؟ 
ازطرفدیگرمیزانرضایتمندیشهرونداندرحوزههایمختلفخدماتشهریچگونهاست؟ 
رضایتمندیشهروندانازعملکردشهرداریایالمدرنواحیمختلفشهرچگونهاست؟ 
 ومتغیرهایاجتماعینظیرسن،جنسیتوتحصیالتچهرابطهایبارضایتمندیشهرونداندارند؟ 


فرضیه های پژوهش
بهنظرمیرسدمیزانرضایتمندیشهروندانازعملکردشهرداریایالمدرسطحمطلوبیقرارندارد .
بهنظرمی رسدمیزانرضایتمندیشهرونداندرحوزههایمختلفخدماتشهریمتفاوتمیباشد .



اهداف پژوهش
آگاهیازمیزانرضایتمندیشهروندانازعملکردشهرداریدرحوزهخدماتشهری 
بررسیرضایتمندیشهرونداندرحوزههایمختلفخدماتشهری 
بررسیمتغیرهایاجتماعیتأثیرگذاردررضایتمندیشهروندان 


ارزیابی و تحلیل عملکرد شهرداری ....



مبانی نظری پژوهش
شهر به صورت یک سیستم پویا و باز عمل مىکند که ساختار این سیستمهر کدام داراى کارکردهاى خاص خود بوده و در
عین حال در ارتباط متقابلبا سایر ساختارهاى سیستم عمل مىکنند.این عملکردها و کارکردها درپیوستگى زمانى و مکانى
فضایى در حال تغییر و تحول و همچنین درحال باز تولیدند.اما باید به این نکته توجه کرد که کل سیستم شهرى چیزى فراتر
از تمام اجزاء ،ساختارها ،کارکردها و عملکردهاى آن است و همین امر هم سیستم مدیریتى را مىطلبد که با دیدى کالن به
مسائل شهرى ،نه صرفاً به اداره اجزا و عناصر و ساختارهاى شهرى بلکه به اداره کلیت سیستم شهرى بپردازد
(محمدی .)88:1844،
هرفعالیتاجتماعیبدونوجودمدیریتسازمانیافتهایکهاهدافوابزارهایرسیدنبهآنهارامشخصکندوفعالیتهارا
هماهنگسازد،ازهممیپاشدوبهبینظمیمیگراید.شهرهانیزبهعنوانیکسامانهنیازمندمدیریتمیباشندکهبهتعیین
اهدافوبرنامههاپرداختهوفعالیتعناصرمختلفشهریراهماهنگنماید(اقبالی .)186:1844،
امروزه مدیریت شهری در جهان تحول اساسی یافته است شهرها مدیریت میشوند تا بتوانند رفاه و آسایش ساکنان خود را
تأمین کنند مدیریت شهری دارای تشکیالت وسیعی است و نقش مهمی در موفقیت برنامهها و طرحهای توسعه شهری و همچنین
رفع نیاز جمعیت ،جریان عبور و مرور در شهر ،رفاه عمومی ،مسکن ،کاربری زمین ،تفریح ،فرهنگ ،اقتصاد ،تأسیسات زیربنایی و
امثال آنها بر عهده دارد(تقواییوصفرآبادی .)85:1812،
ویلیامزمدیریتشهریرایکتئوریوچشماندازنمی داند،بلکهآنراچارچوبوپایهواساسمطالعاتشهرمیداند.اواضافه
میکندکهمدیریت شهریارتباطقویوتنگاتنگباماهیتشهرازیکطرفوساختارهایاجتماعیواقتصادیازطرفدیگر
دارد .همچنین مدیریت شهری با سازمانهای دولتی که در شهر خدمات ارائه میدهند و مردم شهر ارتباط تنگاتنگی دارد
) .(Mcgill,1998:464
استرنمفهوممدیریتشهریرامفهومیچندوجهیبهشمارمی آوردکهتعریفپذیرنیست.آنچهاهمیتداردایناستکهاو
مدیریتشهریرامفهومیهماهنگویکپارچهبهشمارمی آوردکهاینخودمستلزمتوجهبهنحوهوضرورتگذارازبرنامهریزی
کالبدیبهمدیریتشهریاست.این مسئلهرانبایدازنظردورداشتکهمدیریتشهرینوعیرویکردهماهنگویکپارچهرا
نسبتبهمسائلشهریدرکشورهایدرحالتوسعهضروریمیسازد(ملکان .)41:1812،


نهاد شهرداری
فلسفهتشکیلشهرداریهارابایددرنیازهایمشترکاجتماعیانسانهاجستجوکرد.درتشکیلشهرداریهااصوالًایناصل
موردنظراستکهمردمهرمحلبهترازمراکزحکومتیدوردستمیتواننداحتیاجاتخودراتشخیصدادهواولویتهاراتعیین
نمایندوبرایرفعآنهااقدامکنند.فلسفهوجودیشهرداریهااساساً جهتاجرایمدیریتشهریوارائهخدماتورفعحوایجو
مشکالتشهروندانمیباشد .
بهطوریکهساکنانیکشهرداراینیازهایمشترکفراوانیهستندکهخودبهتنهاییقادربهبرآوردهساختنآنهانمی-
باشند.بنابراینبامشارکتیکدیگرویاانتخابافرادیافردیکهمسئولیتبرآوردهساختنایننیازهارابهاومیدهند،بهتأسیس
شهرداریاقداممیکنند(حکمتنیاوقنبریهفتچشمه .)186:1846،
شهرداری به عنوان مهمترین عنصر مدیریت شهری ،از جایگاه خاصی در نظامسازمانهای اداری کشور برخوردار است.شهرداری
به لحاظ حقوقی و اداری ،جزومؤسسههای عمومی محسوب میشود.با این مفهوم شهرداری یک نهاد عمومی اماغیردولتی است که
اقتدار و رسمیت آن ناشی از رأی مردم یا نمایندگان مردم است و درقلمرو وظایف خود باید دارای استقالل عمل باشد(حاتمینژادو
همکاران .)48:1845،
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شهرداری سازمانی است حقوقی ،محلی و مستقل که در محدوده شهر برای رفع نیازهای عمومی ،رفاهی و خدماتی مردم شهر
که جنبه محلی دارد تشکیل میگردد و منظور آن است که امور بامشارکت شهروندان حل و فصل شود.هدف اصلی شهرداری تأمین
تسهیالت شهری و رفاهی مردم شهر است و همچنین به منظور وضع و اجرای قوانین شهری وتأمین نیازمندیهای مشترک محلی
فعالیت میکند(مسعودیفر .)74:1844،


وظایف شهرداریها در ایران
درزمانحاضروظایفشهرداریهارابهطورکلیمیتواندرسهحوزهدستهبندیکرد :
 وظایف سیاستگذاری ،شامل :تصمیمگیری و سیاستگذاری و هماهنگی امور شهری ،حقوق و ضوابط شهری ،نظارت وکنترل .
وظایفبرنامهریزی،شامل:برنامهریزیشهری،اموراقتصادیومالی . امور اجرایی ،شامل :عمران شهری ،زیرساختها و تجهیزات شهری ،خدمات شهری ،خدمات فرهنگی و اجتماعی (بر-آبادی .)61:1847،
تدوین و تنظیم وظایف شهرداری به فصل ششم قانون شهرداری مصوب 11تیرماه 1887برمیگردد،که به موجب مصوبات
بعدی مواردی به آن الحاق یا از آن حذف شده است.بنابراینعمده وظایف شهرداری بر اساس قانونی تعیین شده است که62سال
پیشبهتصویبرسیدهاست.درطولاینمدتبسیاریازوظایفبهسازمانها،دوایردولتیویابخشخصوصیواگذارشدهاست.

درتقسیمبندیانجامشدهشهرداریدارای  68وظیفهبودهکهاکنونکمتراز%72اینوظایفتوسطخودشهرداریانجاممی-
پذیرد(رضویان .)107-106:1841،

رضایتمندی

درسال هایاخیر،دیدگاهیکهشهرداریرابهعنوانارائهدهندگانخدماتعمومیبهمثابهدستگاهیکهدرمقابلدولت
عملمیکند،رایجشدهاست.باتوجهبهاین،شهرداریبرایپاسخگوییبهنیازهاوخواستههایمشتریانخودتاآنجاکهممکن
است،تحتفشاراست .دراثراین،نتایج عملکرد مانندرضایتمشتری،بهطورفزایندهایاهمیتیافتهاست .باتوجهبهارائه
خدماتعمومیدرشهرداریها،ازآن جاکهارائهخدماتاغلبدرلحظهتماسبینکارکنانومشتریانصورتمیگیردرفتارفردی
کارکنانبررضایتمشتریتأثیرمیگذارد).(Vermeern,2011:172
ضایتمندیشهروندانازعملکردشهرداری،عاملاصلیبهبودمستمردرفرایندکارهاییاستکهدرجهتافزایشکاراییو
بهبودکیفیتمدیریتجامعشهریصورتمیگیرد(شیخمحمدیوتولیتزواره.)16:1847،گورمعتقداستشکافناگهانیو
فزایندهمیانتوقعاتشهروندانوبهرهمندیآنهاازارائ هخدماتازسویسازمانشهرداری،قطعنظرازاینکهواقعییاواهیباشند،
باعثبروزنارضایتیورضایتمندیمیگردد(گور .)162:1841،
درفرهنگلغترضایتمندیرا(برآوردهکردنیامایهخشنودیوارضاءشدن)معناکردهاند.ایجادحالتشادمانی،خشنودیو
مطلوبیتیکهدرنتیجهتأمیننیازهاو برآوردهکردنتقاضاهاواحتیاجاتمراجعهکنندهتوسطارائهکنندهخدمتدرمراجعه
کنندگانایجادمیشود،رضایتمندیگفتهمیشود(شایانوهمکاران .)1841،
گروهی دیگر  ارزیابی افراد از کیفیت خدمات و یا کاالهای دریافت شده را رضایتمندی تلقی میکنند .در بین برخی دیگر
برآوردهشدنخواستههاوانتظاراتافراد،رضایتمندیاطالقمیشود.بامالحظهدیدگاههایفوقمیتوانگفت،رضایتمندییک
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فرایند است که طی قیاس میان عملکرد مورد انتظار و عملکرد واقعی به وجود میآید و یا ادراکی است که بر حسب ادراک
شهروندانمختلفپدیدمیآید(هاشمیویحییپور .)101:1812،



پیشینه پژوهش
حکمتنیاوموسوی() 1845درمقالهخودمیزانرضایتمندیشهروندانازعملکردشهردارییزدرابررسیکردهاند .نتایج
پژوهش آنها نشان می دهد که میزان رضایتمندی شهروندان در سطح متوسط به پایین قرار دارد و عواملی همچون رضایت
اجتماعی ،آگاهی اجتماعی ،مشارکت شهروندی ،سن و  وضعیت اجتماعی و اقتصادی بر میزان رضایمتندی افراد تأثیرگذار بوده
است .
درپژوهشیدیگررفیعیانوخدایی()1844بهبررسیشاخصهاومعیارهایمؤثربررضایتمندیشهروندانازفضاهایعمومی
شهریاقدامنمودهاند.مطالعاتآنهانشاندادهاستکهسهمتغیردسترسیبهخدمات،امنیتاجتماعیوهویتمکانیازمهمترین
عواملدررضایتمندیشهروندانازفضاهایعمومیشهریمیباشند .
برکپوروهمکاران()1841درپژوهشی  بهارزیابیعملکردشهرداریبرپایهسنجشمیزانرضایتمردمازخدماتشهریدر
مناطق1و11شهرتهرانپرداختهاند.نتایجحاصلازاینپژوهشنشاندهندهرضایتمتوسطمردمازعملکردشهرداریمیباشد.
همچنینازنظرویژگیهایاجتماعیپاسخ دهندگانمانندجنسیت،سن،تحصیالتومیزانآگاهیازوظایفشهرداری،تفاوتهای
معناداریمیاننظراتساکناندومنطقهوجوددارد .
واعظ مهدوی و همکاران ( )1812در مقالهای با عنوان « ارزیابی پاسخگویی نظاممند به شهروندان در شهر تهران مطالعه
» Urban Heartبهسنجشعدالتدرشهروعملکردمناطق 00گانهشهرداریتهراندرزمینههایپاسخگویینظاممندو
شفافبهشهروندان،مشارکتاجتماعیآنان،میزانفعالیتهایاستانداردورضایتمندیشهروندانپرداختهاند.بررسیشاخصهای
حیطهحاکمیتازمنظرعدالتبهتفکیکمناطق00گانهشهرداریتهراننشانمیدهدکهعملکردکلیشهرداریدرسال1845
حدود66درصدبودهکهبیانگرعملکردمتوسطاست .


روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش بررسی توصیفی -تحلیلی میباشد .شیوه جمعآوری اطالعات نیز ،پیمایشی
می باشد.دراینپژوهشمیزانرضایتمندیشهروندانازعملکردشهرداریدرسطحنواحیچهاردهگانهشهرایالمموردارزیابیقرار

گرفتهاست.دراینپژوهشضمنمطالعهکتابخانهای،ازطریقارائهپرسشنامه،نظراتشهرونداندرارتباطباعملکردشهرداری
سعیدرتبیینمناسبدادهها

اخذشدهاستوبابررسیاطالعاتوهمچنینتجزیهوتحلیلآنهابااستفادهازنرمافزار SPSS
شدهاست.همچنینترسیمنقشههابااستفادهازنرمافزارArc GISانجامگرفتهاست .

جامعه آماری ،شیوه نمونهگیری و حجم نمونه
دراینتحقیقازشیوهنمونهگیریاحتمالیطبقهبندیشده

جامعهآماریپژوهشراکلیهساکنانشهرایالمتشکیلمیدهند.
استفادهشدهاست.دراینروشازنمونهگیریبایدتعدادنمونههایهرزیرمجموعه،متناسببااعضایآنزیرمجموعهباشد.برای
برآوردحجمنمونهازفرمولکوکراناستفادهشدهاست .باجایگزینیمقادیردرفرمولکوکران،تعداد 847نفربهعنوانحجم
نمونهبرآوردشدهاست.بهعلتدقیقترشدنپژوهش،نگارندهحجمنمونهرابه722نفرافزایشدادهاست.برهمیناساستعداد

نمونههادرسطحنواحی17گانهشهرایالممتناسبباحجمجمعیتتوزیعومجموعاًتعداد722پرسشنامهتکمیلگردید.جهت
سنجشرواییپرسشنامه،ازنظراتاساتیددانشگاهوکارشناساندرزمینهمدیریتشهریاستفادهشدهورواییآنموردتاییدقرار
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گرفتهاست.همچنینبرایپایاییپرسشنامهروشآلفایکرونباخمورداستفادهقرارگرفتهاست.دراینپژوهشنتایجضریب
آلفایکرونباخ  2/446محاسبهشدهاست.بنابرایندرمجموعرواییوپایاییپرسشنامهدرسطحباالییقرارداشتهوقابلاعتماد
برایپژوهشمیدانیمیباشد .

هاومعرفههارادرحاالتخاصیازپدیده

مقیاساندازهگیریدراینپژوهش،طیفهفتتاییمیباشد.اینمقیاس  
مؤلفه
گیریمیکند،کهازلحاظارزشاندازهگیریدارایفاصلههایمساویمیباشند .

مورداندازه


خیلی کم

کم

کم  -متوسط

متوسط

متوسط  -زیاد

زیاد

زیاد -خیلی زیاد

شکل:1مقیاساندازهگیریطیفهفتتایی 


شاخصهای پژوهش
شاخص هایاصلیاینپژوهشجهتارزیابیمیزانرضایتمندیشهروندانازعملکردشهرداریمبتنیبرمبانیپذیرفتهشده
مؤلفهها و معرفههای
در خصوص اهداف مدیریت شهری و وظایف شهرداریها  ،مصرحه در قانون مصوب شهرداریها میباشد  .
استفادهشدهدراینپژوهش،درجدول()1ذکرشدهاست .
جدول  :0شاخص های رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری
عمران شهری

ایجاد خیابانها ،کوچهها و میادین ،نام گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها ،برنامه جمع آوری و دفع آبهای سطحی ،برنامههای
توسعهشهری،ایجادتأسیساتوتسهیالتعمومیشهری،پیشبینیواقداماتالزمجهتمحافظتشهردرمقابلحوادثطبیعی،
زیباسازیوبهبودمحیطکالبدیشهر 

خدمات شهری

کنترلپاکیزگیوبهداشتمحیطازطریقجمعآوریزباله،تنظیفمعابرو،...احداث،توسعهونگهداریفضایسبزعمومیو
پارکها،ایجادوتوسعهمبلمانشهری ،اقدامدرجهتتوسعهوسایلحملونقلعمومی،تعیینمحلمناسببرایتوقفوسایل
نقلیه،روشناییوامنیتمعابردرشب،احداثسرویسهایبهداشتیدرسطحشهر،احداثمیادینمیوهوترهبار 

نظارت

اجتماعی-
فرهنگی

نظارتبرساختوسازها،جلوگیریازسدمعبرومشاغلمزاحم،جلوگیریازایجادص نایعمزاحموانتقالآنهابهخارجازشهر،
جلوگیریازتکدیگری،صدورپروانهکسببرایاصناف،اخذعوارضشهری 
تأمینفضاهایورزشیواوقاتفراغت،تأسیسمؤسساتعمومیوفرهنگی،برگزاریمراسموجشنهایعمومیدرسطحمنطقه،
رسیدگیبهشکایاتمردمازشهرداری،مشارکتدادنمردمدرتصمیمگیریهایمربوطبهشهر،تکریماربابرجوع،انتشارعملکرد
وصورتدرآمدوهزینههایشهرداریجهتاطالععموم 

محدوده مورد مطالعه
شهرایالممرکزاستانایالمازنظرموقعجغرافیاییدر75درجهو05دقیقهطولشرقیو80درجهو84دقیقهعرضشمالی
واقعشدهاستوازنظرموقعیتجغرافیاییدرغربوجنوبغربیکشورقراردارد.ارتفاعاینشهرازسطحدریا1858متراست.
این شهر در دره ای کوهستانی و در دامنه جنوبی کبیرکوه از سلسله جبال زاگرس واقع شده است (مهندسین مشاور طرح و
آمایش .)11:1854،همچ نینبراساسمطالعاتطرحتفصیلیشهرایالمکهتوسطمهندسینمشاوربعدتکنیکدرسال1848
تهیهشدهاست،نظامتقسیماتکالبدیشهرایالممشتملبر7منطقه17،ناحیهو84محلهشهریبودهاست .





ارزیابی و تحلیل عملکرد شهرداری ....

شکل  : 2موقعیت جغرافیایی شهر ایالم

شکل  : 3محدوده مناطق و نواحی شهر ایالم

112

مطالعات توسعه اپیدار شهری و منطقه ای
دوره ،2شماره ،3شماره پیاپی  ،5پاییز 0011

تجزیه و تحلیلداده ها
برپایهنتایجحاصلازپژوهش،درحوزهعمرانشهریباالترینمیزانرضایتمندیبهناحیه 1-1بامیانگین 8/14اختصاص
دارد.رتبههایبعدیمتعلقبهنواحی 1-0و 7-0بامیانگین 8/6میباشد.پایینترینمیزانرضایتمندیدرحوزهعمرانشهری
نیزدرناحیه 0-0بامیانگین  0/58مشاهدهشدهاست.درکلشهرنیزمیزانرضایتشهروندانامتیاز 8/11رادارامیباشد.با
توجهبهنتایجبهدستآمدهدرپژوهش،میزانرضایتمندیازعملکردشهرداریدرحوزهعمرانشهریدرنواحی-0،1-0،1-1

 7-1،8-0،8-8،8-1،7و 7-7در طیفرضایتمندیکم  -متوسطقراردارند.رضایتمندیدراینحوزهدربیندیگرنواحیبه
میزانکممیباشد.میانگینرضایمندیکلشهردراینحوزهباامتیاز8/11درطیفکم-متوسطقرارمیگیرد .
درحوزهخدماتشهری،باالترینمیزانرضایتمندیبازدرناحیه1-1مشاهدهمیگردد .میانگینرضایتمندیدراینناحیه
برابربا 8/58میباشد.پایینترینمیزانرضایتمندیدراینشاخصنیزمتعلقبهناحیه 0-0بامیانگین 0/60اختصاصدارد.در
اینحوزه11ناحیهدرطیفرضایتمندیکم-متوسطو 8ناحیهنیزدرطیفرضایتمندیکمقرارمیگیرند.میزانرضایتنهایی
شهروندانازعملکردشهرداریایالمدراینحوزه،میانگین 8/17رادارامیباشدکهاینامررضایتکم -متوسطشهروندانرا
نشانمیدهد .
باالترینمیزانرضایتمندیدرحوزهنظارتبامیانگین7/17مربوطبهناحیه1-1استکهحاکیازرضایتمتوسطشهروندان
از عملکرد شهرداری در این حوزه است .کمترین میزان رضایت نیز متعلق به ناحیه  0-0با میانگین  0/54میباشد .میانگین
رضایتمندی()8/05درکلشهرنشانمیدهدکهشهروندانازعملکردشهرداریدراینحوزهدرحدکم-متوسطرضایتدارند .
درحوزهاجتماعی -فرهنگیباالترینمیزانرضایتمندیدرناحیه 8-1وکمترینمیزاننیزدرناحیه 0-0مشاهدهمیگردد.
میانگینرضایتشهرونداندراینحوزهنیزدرطیفکمقرارمیگیرد .
دربینشاخصهایچهارگانهدرکلشهرباالترینمیزانرضایتمربوطبه حوزهنظارت استکهشهرداریتوانستهدراین
قسمترضایتنسبیشهروندانراجلبکند .همچنینکمترینمیزانرضایتمندینیزدرحوزهاجتماعی-اقتصادیمشاهدهمی-
شود .اینامرمیتواندناشیازکوتاهیوقصورشهرداریواهمیتندادنبهاینحوزهنسبتبهحوزههایدیگرباشد .
دررتبهبندینهاییمیزانرضایتمندیدرمجموعشاخصهادربیننواحیچهاردهگانه،ناحیه1-1بامیزانرضایتمندینهایی
8/61قراردارد.اینامرازرضایتکم-متوسطشهرونداندراینناحیهازعملکردشهرداریحکایتدارد.اینامرمیتواندناشیاز
تجمعاکثرامکاناتشهردراینناحیهباشدکهباعثرضایتشهرونداناینناحیهگردیدهاست .
نواحی8-1و7-0نیزبامیانگینرضایتمندی8/77و8/04دررتبههایدوموسومجایدارند.پایینترینمیزانرضایتمندی
درناحیه0-0مشاهدهمیگرددکهباامتیاز0/74درطیفرضایتمندیکمقراردارد .اینناحیهازنواحیحاشیهایشهراستکه
نسبتبهنواحیدیگرشهرازا مکاناتکمتریبرخورداراست.همچنینکمتوجهیشهرداریدرتخصیصعادالنهامکاناتشهریبه
اینناحیهباعثنارضایتیشهرونداندراینقسمتازشهرشدهاست .
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جدول  :2میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در نواحی شهری ایالم
منطقه

ناحیه

نظارت

اجتماعی-

رضایتمندی در

رتبه

رضایتمندی

رتبه

عمران

خدمات

فرهنگی

سطح ناحیه

ناحیه

در سطح

منطقه

شهری

شهری

2/66

3/51

0

ناحیه 0-0

3/18

3/63

0/00

3/20

5

ناحیه 0-2

3/5

3/00

3/32

2/58

03

ناحیه 0-3

2/16

2/88

2/82

2/03

2/66

ناحیه 0-0

2/16

2/81

3/15

2/02

2/83

00

ناحیه 2-0

2/13

3/13

3/11

2/20

2/80

02

ناحیه 2-2

2/63

2/52

2/66

2/03

2/08

00

ناحیه 3-0

3/05

3/5

3/68

3/16

3/00

2

ناحیه 3-2

3/03

3/05

3/60

2/80

3/23

0

ناحیه 3-3

3/05

3/22

3/06

2/68

3/06

6

ناحیه 3-0

3/13

3/11

3/16

2/68

2/11

1

ناحیه 0-0

3/11

3/33

3/20

2/60

3/18

6

ناحیه0- 2

3/5

3/35

3/28

2/10

3/26

3

ناحیه 0-3

2/88

3/02

3/6

2/26

3/10

8

ناحیه0- 0

2/15

3/05

3/03

2/52

2/10

01

3/01

3/00

3/26

2/50

3/13



منطقه
0

2

3

0

کل شهر

3/0

2


2/60
3/2

3/18



0
0

3
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براساسنتایجپژوهش،درحوزهعمرانشهریباالترینمیزانرضایتدرشاخصنامگذاریمعابرونصبلوحهنامآنهاباامتیاز
8/16مشاهدهمی شود.رتبهدومبهشاخصزیباسازیوبهبودمحیطکالبدیشهرورتبهبعدیبهبرنامهجمعآوریودفعآب-
هایسطحیاختصاصدارد.کمترینمیزانر ضایتمندیدراینحوزهنیزبهشاخصایجادتأسیساتوتسهیالتعمومیشهریبا
امتیاز0/48تعلقگرفتهاست .
درحوزهخدماتشهری،شاخصکنترلپاکیزگیوبهداشتمحیطازطریقجمعآوریزباله،تنظیفمعابرو غیرهدارای
باالترینمیزانرضایتمندیدربینشهروندانبودهاست.رتبههایبعدیبهشاخصهایروشناییوامنیتمعابردرشبواحداث،
توسعهونگهداریفضایسبزعمومیوپارکهامشاهدهشدهاست.پایینترینمیزانرضایتنیزبهشاخصاحداثسرویسهای
بهداشتیدرسطحشهراختصاصدارد .
درحوزهنظارتشاخصهایاخذعوارضشهری،صدورپروانهکسببر ایاصنافونظارتبرساختوسازهابهترتیبدارای
باالترینرضایتمندیدرمیانشهروندانبودهاستوکمترینرضایتنیزدرشاخصجلوگیریازتکدیگریمشاهدهشدهاست .
درحوزهاجتماعی -فرهنگینیزمیزانرضایتشهرونداندارایوضعیتنامطلوبیبودهاستبهصورتیکهبیشترینرضایمندی
درشاخصتأسیسمؤسساتعمومیوفرهنگیباامتیاز 0/40بودهاستکهاینامرحاکیازرضایتکمشهروندانمیباشد.
رتبههای دوم و سوم نیز به شاخصهای تکریم ارباب رجوع و همچنین برگزاری مراسم و جشنهای عمومی در سطح منطقه
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اختصاصدارد.کمترینمیزانرضایتمندی نیزدرشاخصمشارکتدادنمردمدرتصمیمگیریهایمربوطبهشهرمشاهدهمی-
شودکهدارایامتیاز0/08میباشد .
درواقعدلیلمیزانرضایتمندیضعیفشهرونداندرحوزهاجتماعی-فرهنگیرامیتوانناشیازدرکناصحیحمدیرانشهر
ازحوزههایکاریونگاهصرفکالبدیبهشهر دانست.آنجاییکهمدیریتشهریتمامتوانخودرامصروفحوزههایعمرانیو
خدماتیمینمایدوبابیتوجهیبهدیگرحوزههاموجباتنارضایتیشهروندانرافراهممینماید .
دربینهمهشاخصهایپژوهش،باالترینمیزانرضایتشهروندانمربوطبهشاخصنامگذاریمعابرونصبلوحهنامآنها
بودهاستکهامتیازیمعادل 8/16راکسبنمودهاست.رتبهدوموسوممتعلقبهشاخصهایکنترلپاکیزگیوبهداشتمحیط
از طریق جمع آوری زباله ،تنظیف معابر و  ...و همچنین اخذ عوارض شهری بوده است .پایینترین میزان رضایتمندی نیز در
شاخصمشارکتدادنمردمدرتصمیمگیریهایمربوطبهشهرباامتیاز0/08دیدهشدهاست(.جدول )8
همانگونهکهدرجدولشماره ()7مشاهدهمیشود،نتایجآزمونهمبستگیپیرسوننشانمیدهدکهبینرضایتمندیاز
عمرانشهریبارضایتمندیازخدماتشهری،نظارتواجتماعی-فرهنگیرابطهمعناداریوجوددارد.ازآنجاکهسطحمعناداری
آزمون 2/222میباشد،میتوانگفتکهاینهمبستگیدرسطح 11درصد معناداراست.همچنیناینرابطهمثبتاست،بدین
معنا که با افزایش رضایتمندی از عمران شهری در دیگر شاخصها نیز میزان رضایتمندی افزایش مییابد .بیشترین میزان
همبستگیعمرانشهریباشاخصخدماتشهریبهمیزان 2/408وکمترینهمبستگینیزباشاخصاجتماعی -فرهنگیبه
میزان2/678است.
بین رضایتمندی از خدمات شهری و نطارت همبستگی مثبت و باالیی برابر با  2/506وجود دارد .این همبستگی با درجه
معناداری  2/222و در سطح  11درصد قابل اطمینان است .همچنین بین رضایتمندیاز خدمات شهری و شاخص اجتماعی-
فرهنگیهمبستگیمثبتوباالییبهمیزان 2/641وجوددارد.ازآنجاکهدرجهمعناداریمقدار 2/222رانشانمیدهدنتیجه
گرفتهمیشدکهاینرابطهدرسطح11درصدمعناداراست(جدول .)6
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جدول  :3میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری بر اساس شاخصهای پژوهش
میزان رضایتمندی

شاخصهای پژوهش

رتبه

ایجاد خیابانها ،کوچهها و میادین

 8/10

 11

نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها

 8/16

1

برنامه جمع آوری و دفع آبهای سطحی

 8/17

 12

برنامههای توسعه شهری

 0/146

 16

عمران

ایجاد تأسیسات و تسهیالت عمومی شهری

 0/48

 14

شهری

پیش بینی و اقدامات الزم جهت محافظت شهر در مقابل حوادث طبیعی

 0/146

 18

زیبا سازی و بهبود محیط کالبدی شهر

 8/88

4

کنترل پاکیزگی و بهداشت محیط از طریق جمع آوری زباله،تنظیف معابر و

 8/40

0

احداث،توسعه و نگهداری فضای سبز عمومی و پارکها

 8/80

4

ایجاد و توسعه مبلمان شهری

 0/11

 14

...

خدمات
شهری

نظارت

اجتماعی-
فرهنگی

اقدام در جهت توسعه وسایل حمل و نقل عمومی

 0/140

 15

تعیین محل مناسب برای توقف وسایل نقلیه

 0/46

 11

روشنایی و امنیت معابر در شب

 8/55

7

احداث سرویسهای بهداشتی در سطح شهر

 0/52

 08

احداث میادین میوه و تره بار

 8/12

 10

نظارت بر ساخت و سازها

 8/84

5

جلوگیری از سد معبر و مشاغل مزاحم

 8/00

1

جلوگیری از ایجاد صنایع مزاحم و انتقال آنها به خارج از شهر

 0/140

 17

جلوگیری از تکدی گری

 0/64

 07

صدور پروانه کسب برای اصناف

 8/57

6

اخذ عوارض شهری

 8/42

8

تأمین فضاهای ورزشی و اوقات فراغت

 0/51

 06

تأسیس موسسات عمومی و فرهنگی

 0/40

 02

برگزاری مراسم و جشنهای عمومی در سطح منطقه

 0/50

 00

رسیدگی به شکایات مردم از شهرداری

 0/64

 05

مشارکت دادن مردم در تصمیم گیریهای مربوط به شهر

 0/08

 04

تکریم ارباب رجوع

 0/56

 01

انتشار عملکرد و صورت درآمد و هزینههای شهرداری جهت اطالع عموم

 0/81

 04
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جدول  :0همبستگی بین شاخصهای پژوهش با عمران شهری 
همبستگی
عمرانی

خدمات شهری

نظارت

اجتماعی -فرهنگی

ضریب همبستگی پیرسون

 2/408

 2/551

 2/678

معناداری

 2/222

 2/222

 2/222

تعداد

 722

 722

 722

منبع :یافتههای پژوهش
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جدول  :5همبستگی بین شاخصهای پژوهش با خدمات شهری

خدمات
شهری

همبستگی

نطارت

اجتماعی -فرهنگی

ضریب همبستگی پیرسون

1/625

1/581

معناداری

1/111

1/111

تعداد

011

011

منبع :یافتههای پژوهش.

بینرضایتمندیازشاخصنظارتوشاخصاجتماعی -فرهنگیهمبستگیباالییبهمیزان 2/641وجوددارد.اینرابطهبا
درجهمعناداری2/222ودرسطح11درصدقابلاطمیناناست(جدول .)5


جدول  :6همبستگی بین شاخصهای پژوهش و شاخص نظارت 






همبستگی
نظارت

اجتماعی -فرهنگی

ضریب همبستگی پیرسون

1/560

معناداری

1/111

تعداد

011

منبع:یافتههایپژوهش 

ارزیابی سطح رضایتمندی شهروندان نواحی شهر ایالم از عملکرد شهرداری بر اساس شاخصهای
رضایتمندی با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و تست دانکن
بزرگتر از2/21
کوچکتر از 2/26و 

درارزیابیتحلیلواریانس،مقدار معناداریآزمون ،معیارقرارمیگیرد.اگرمیزانآن
یباشد.امادرصورتیکهعددبهدست
یتوان قضاوتکردکهبینگروههایموردمطالعهتفاوتدرسطح 16درصدم 
باشد،م 
کوچکتراز2/21باشد،میتوانگفتکهاینتفاوتدرسطح11درصدمعناداراست .

آمده
یشود،سطحمعناداریsig=000بدستآمده،معناداربودنآنرادر
همانطوریکهدرجدول()4مشاهدهم 
دراینپژوهش ،
یباشد .بهاینمعناکهافرادموردپرسشقرارداده
یکند.اینامرنشاندهندهمعناداربودنارزیابیمام 
سطح 11درصدتأییدم 
یباشند.بهنحویکهایناختالفنظر
ی دارایاختالفنظرم 
شدهدرنواحیچهاردهگانهشهر ایالمدرارزیابیعملکردشهردار 
موجبمعنادارشدنواختالفسطحنواحیباهمدیگرشدهاست .
یشود .نتایجبه
مؤلفهها ازتستدانکناستفادهم 
درادامه  برایبررسیومشخصشدناختالفمعنادارینواحیدرارزیابی 
دست آمده از تست دانکن اثرات بین نواحی مختلف را در وضعیتی معنادار به سمت گروههای همگن و نامعنادار تقسیمبندی
یکند.همانگونهکهدرجدول()4مشاهده میشود،ناحیه 0-0دارایپایینترینجایگاهدربینهمهنواحیشهراست.این
م
ناحیهدارایبیشترینهمگنیوروابطمعناداربانواحی 0-1،1-8و 1-7میباشد.ناحیه 1-1نیزدارایوضعیترضایتمندی
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بهترینسبتبهسایرنقاطشهراست.این ناحیهنیزدارایروابطمعناداریبانواحی 8-0،7-0،8-1و 0-0میباشد.درواقع
شهروندانایننواحیدررضایتمندیازعملکردشهرداریایالمدارایدیدگاههاینزدیکبههمبودهاند .

جدول  :6نتایج آزمون آنوای یک طرفه نظرات شهروندان در ارزیابی میزان رضایتمندی از عملکرد شهرداری
مقدارF

سطح

میانگین مجموع
مجذورات
7/018
2/745

معناداری
2/222

4/485

2/222

6/142

8/121
./602

2/222

1/681

6/104
2/684

2/222

8/457

0/841
2/517

درجه
آزادی
18
845
811
18
845
811
18
845
811
18
845
811

مجموع
مجذورات
66/416
144/660
078/854
72/715
022/558
071/242
55/565
024/567
047/812
82/406
085/442
054/516

بینگروهی
میانگروهی
جمع
بینگروهی
میانگروهی
جمع
بینگروهی
میانگروهی
جمع
بینگروهی
میانگروهی
جمع

عمران شهری

خدمات شهری

نظارت

اجتماعی  -فرهنگی

منبع :یافتههای پژوهش.

جدول  :8ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان در نواحی شهر ایالم با استفاده از تست دانکن
6

5

Subset for alpha = 0.05
3
0

نواحی
2

0
2/08

ناحیه2- 2

2/66

2/66

ناحیه 0-3

2/80

2/80

2/80

ناحیه 2-0

2/83

2/83

2/83

2/83

ناحیه 0-0

2/10

2/10

2/10

ناحیه 0-0

2/11

2/11

2/11

ناحیه 3-0

3/10

3/10

3/10

3/10

ناحیه 0-3

3/18

3/18

3/18

3/18

ناحیه 0-0

3/06

3/06

3/06

3/06

ناحیه 3-3

3/20

3/20

3/20

3/20

3/20

ناحیه 0-2

3/23

3/23

3/23

3/23

3/26

3/26

3/26

3/00

3/00

ناحیه 3-2
ناحیه 0-2
ناحیه 3-0

3/51
1/180

ناحیه 0-0
1/168

1/152

1/165

1/152

منبع :یافتههای پژوهش
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رابطه بین ویژگی های اجتماعی شهروندان و سطح رضایتمندی
جنسیت:براساسبررسیهایصورتگرفته،سطحرضایتمندیزناننسبتبهمرداندرمرتبهباالتریقراردارد.نتایجآماری
بهدستآمدهنشانمی دهدکهنرخرضایتمندیزنانازعملکردشهرداریدرسطحشهرایالمبهمیزان 8/15بودهاست.ایندر
حالیاستکهمیزانرضایتمردانازعملکردشهرداریبرابربا0/15میباشد .
سن:نتایجمطالعهنشانمیدهدکهمیزانرضایتشهرونداندرگروههایمختلفسنیدارایدرجاتمتفاوتیاست.باالترین
میزانرضایتمندیمربوطبهگروهسنیبیشتراز65سالاستکهمعادل8/74بودهاست.همچنینافرادبابازهسنی66-75سال
بامیزانرضایتمندی 8/81دررتبهبعدیقراردارند.رتبهسوممتعلقبهگروهسنیزیر 06سالبودهاستکهنرخرضایتمندی
این دسته برابر با  8/28می باشد .رتبه چهارم به گروه سنی  05-86مربوط میشود که معادل  8/20بوده است .پایین میزان
رضایتمندینیزمتعلقبهبازهسنی85-76میباشدکهبرابربا0/44بودهاست.ازنتایجبهدستآمدهچنیناستنباطمیشودکه
بیشترینرضایتمندیدرافرادباالی 75سالوکمترینرضایتمندینیزبهافرادمیانسال 85-76اختصاصدارد.براینشاندادن
وجودتفاوتبینمیزانسنورضایتمندیازآزمونTاستفادهگردید.نتایجبهدستآمدهازاینآزموننشاندادباتوجهبهمیزان
معناداریآزمون ) (Sig = 0/000میتوانبااطمینان11درصدگفتکهبینسنورضایتمندیتفاوتوجوددارد .

جدول  :1نتایج آزمون  Tتفاوت معناداری بین شاخصهای سن و رضایتمندی
شرح

مقدار T

رضایتمندی -

-22/358

میانگین

درجه آزادی

جامعه
311

-0/31021

سطح

اختالف

سطح اطمینان  15درصد

معناداری

میانگین

کران باال

کران پایین

1/111

1/15833

-0/08152

-0/00886

سن
منبع :یافتههای پژوهش.

تحصیالت :براساسنتایجپژوهش،باالترینمیزانرضایتمندیدرافرادزیردیپلمبانرخ 8/80میباشد.رتبهدومبهافرادبا
مدرکدیپلماختصاصداردکهمعادلبا 8/25بودهاست.کمترینمیزانرضایتمندیشهروندانازعملکردشهردارینیزدرافرادبا
مدرک فوق لیسانس و باالتر مشاهده میشود که به میزان  0/42به دست آمده است .در مجموع می توان گفت که میزان
رضایتمندیباسطحتحصیالتافرادرابطهمعکوسدارد.یعنیباباال رفتنسطحتحصیالتافرادازمیزانرضایتآنانکاستهمی
شود .
برایسنجشوجودیاعدموجودتفاوتبینتحصیالتورضایتمندیازآزمونt-testاستفادهگردید.نتایجآزموننشانمی-
دهد کهدرسطحاطمینان  11درصدبینتحصیالتورضایتمندیتفاوتمعناداریوجوددارد.بهطوریکهباافزایشمیزان
تحصیالت،شاهدکاهشمیزانرضایتمندیمیباشیم .
جدول  :01میزان رضایتمندی از عملکرد شهرداری بر اساس سطح تحصیالت
انحراف معیار

تعداد

میانگین

تحصیالت

2/12127

64

8/80

زیردیپلم

2/58548

181

8/25

دیپلم

2/52118

46

0/41

فوقدیپلم

2/51411

110

0/14

لیسانس

2/76661

17

0/42

فوقلیسانسوباالتر
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2/54425

کل

8/28
منبع:یافتههایپژوهش 


جدول  :00نتایج آزمون  t-testبرای نشان دادن تفاوت بین میزان تحصیالت و رضایتمندی از عملکرد شهرداری
شرح

مقدار T

رضایتمندی -

 -7/011

میانگین

درجه آزادی

جامعه
 -2/82142

 811

سطح

اختالف

سطح اطمینان  15درصد

معناداری

میانگین

کران باال

کران پایین

 2/222

 2/24214

 -2/15840

 -2/78154

تحصیالت
منبع :یافتههای پژوهش

نتیجه گیری و پیشنهادها
یکی از پرکارترین سازمانهای عمومیبویژه در شهرهای بزرگشهرداریها هستند ،که بخش اعظمی از شهروندان بنا به
دالیل گوناگونی در ارتباط با امور شهریخود به شهرداریها مراجعه مینمایند و البته گاهی این گذر با عدم رضایت همراه بوده
است .شهرداریایالمنیزازاینقاعدهمستثنینبوده،مستلزمراهکارهاییجهتکسبرضایتمندیشهروندانبهعنوانصاحبان
اصلیشهرمیباشد .
جهتبرآوردناهدافپژوهشحاضر،دوفرضیهدراینپژوهشموردبررسیقرارگرفتهاستکهپسازتحلیلنظرات
شهروندان،نتایجآنهابهصورتزیربیانمیگردد :
 -1بهنظرمیرسدمیزانرضایتمندیشهروندانازعملکردشهرداریایالمدرسطحمطلوبیقرارندارد .

نتایجیکهازتحلیلنظراتشهرونداندربابعملکردشهرداریبهدستآمدبیانگرعملکردنهچندانمطلوبشهرداریایالمدر
ارائه خدمات شهری به شهروندان میباشد .به طوریکه میانگین نظرات شهروندان  8/28به دست آمده که این امر نشاندهنده
رضایتکمترازحدمتوسطازعملکردشهرداریایالمبودهاست .
دربیننواحیشهری،ناحیه1-1بامیانگین8/61بیشترینمیزانرضایتمندیراکسبنمودهاست.اینامرنمایگررضایتکم-
متوسطساکناناینناحیهازعملکردشهرداریمیباشد.نواحی8-1و7-0نیزبامیانگینرضایتمندی8/77و8/04دررتبههای
دوموسومجایدارند.پایینترینمیزانرضایتمندینیزدرناحیه0-0مشاهدهمیگرددکهباامتیاز0/74درطیفرضایتمندی
کمقراردارد .
 -0بهنظرمی رسدمیزانرضایتمندیشهرونداندرحوزههایمختلفخدماتشهریمتفاوتمیباشد .

تحلیلهانشانمی دهدکهتوزیعامکاناتشهریدرهمهنواحیشهرعادالنهنبودهاست.اینامرسببشدهاستکهدر
برخیازنواحیحاشیهایشهر،شدتنارضایتیازنحوهارائهخدماتت وسطشهرداریدرمقایسهبادیگرنواحیشهربیشترباشد.
درتحلیلنظراتشهروندانمشخصگشتکهناحیه 1-1که بهعنوانمرکزاصلیشهرشناختهمیشودوبیشترینتمرکزو
دسترسیبهامکانات وخدماترانسبتبهسایرنواحیشهردارامیباشد،ساکناناین ناحیهدرهمهحوزههاییکهشهرداری
خدمات ارائه می دهد ،دارای رضایت بیشتری نسبت به بقیه نواحی شهر میباشند .از طرف دیگر میزان رضایت ساکنان نواحی
حاشیهایشهرکهبهتبعدارایامکاناتکم تریهستند،ازهمهنواحیدیگرشهرکمتراستکهنواحی 0-0و 0-1مشمولاین

وضعیتمیباشند.اینامرض رورتنگاهعادالنه بهتوزیعامکاناتشهریدر همهنواحیشهررابیشازپیشآشکار میسازد.
همچنینبراساسنتایجبهدستآمدهازپژوهش،مشخصشدکهتفاوتمعناداریبیننواحیمختلفشهرومیزانرضایتمندی
ساکنانآنناحیهازعملکردشهرداریایالموجوددارد.نتایجبهدستآمدهازتستدانکنمؤیداینامراست .
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 ازطرفدیگر،مطالعاتنشاندادکهباسطحاطمینان 11درصدبینمتغیرهایسنورضایتمندیتفاوتوجوددارد.همچنین
ارزیابی آزمون  ،  Tبیانگر تفاوت معنادار بین رضایتمندی و میزان تحصیالت بود به نحوی که با افزایش تحصیالت از میزان
رضایتمندیکاستهمیشد .
 نظرخواهی مستمر از شهروندان در باره حوزههای مختلف شهری و به کارگیری این نظرات در جهت بهبود عملکرد
شهرداریوافزایشرضایتشهروندان .
 طراحیسازوکارهاییبهمنظورجلبهرچهبیشترمشارکتعمومیشهرونداندربرنامههایشهری .
 تشکیلشوراهایمحالتبهعنوانبازویمشورتیشورایشهر .
 تدوینسازوکارهایمناسبجهتکسبپیشنهاداتشهروندان .
 ایجادبسترهاوراهکارهاییجهتنظارتبرعملکردمدیریتشهرتوسطسازمانهایغیردولتی .
 نگاهعادالنهبهتماممناطقشهردرتوزیعوارائهخدماتشهری .
 سرمایهگذاریوتوسعهاماکنرفاهی،تفریحیوفرهنگیجهتافزایشرضایتشهروندان .
 ایجادوتوسعهمراکزفرهنگیوهنرینظیرفرهنگسراها،سالنهاینمایشفیلمو ...
 آگاه سازیشهروندانازحقوقومسئولیت هایشهروندی،قوانینومقرراتشهریو...ازطریقچاپبروشور،کاتالوگ،
تیزرهایتبلیغاتی،پیامکوتاهوغیره.
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شاپا2683-1660:

سنجش مطلوبیت پیادهراه نادری شهر اهواز براساس مؤلفههای کیفی
افسانه علی بخشی ، 1سعید امانپور ، 0آسیه سلیمانی زاده
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.1دانشجویدورهدکتریجغرافیاوبرنامهریزیشهری،دانشکدهادبیاتوعلومانسانی،دانشگاهشهیدچمراناهواز،اهواز،ایران 
 .0دانشیارگروهجغرافیاوبرنامهریزیشهری،دانشکدهادبیاتوعلومانسانی،دانشگاهشهیدچمراناهواز،اهواز،ایران 
.8کارشناسارشدرشتهجغرافیاوبرنامهریزیشهری،دانشکدهادبیاتوعلومانسانی،دانشگاهشهیدچمراناهواز،اهواز،ایران 



تاریخ دریافت0311/11/16 :

تاریخ پذیرش0311/02/10 :

چکیده
امروزه حضور گسترده وسایل نقلیه و همچنین سهم روزافزون معابر سواره در ساختار شهرها ،مشکالتی را ایجاد کردو
سبب گردیده که پیاده راه ها صرفاً به محل هایی برای گذر اختصاص داده شوند .در صورتی که پیاده راه ها میتوانند نقشمکملی
را در ارتباط با دیگر شبکه های حمل و نقل ایفا نمایند و سبب بهبود حیات مدنی در مراکز شهری گردند .دراینپژوهشهدف
سنجشمطلوبیتپیادهراههایشهریبراساسمؤلفههایکیفیدرپیادهراهنادریشهراهوازاست.پژوهشحاضرازنظرماهیت،
نظری-کاربردیوازلحاظروشمطالعه،توصیفی -تحلیلیاست.گردآوریاطالعاتبهصورتکتابخانهایومیدانیبودهاست.
جامعه یآماریپژوهششاملافرادپیادهرووساکنمرکزتجاریشهراهوازاستکهبصورتتصادفی 802نفرازافرادپیادهروو
ساکندرطولیکهفته بهحجمنمونهانتخابشدند.پایاییدادههابوسیلهیآزمونکرونباخ 2/418محاسبهشد.برایتحلیل
دادههاازآزمونهایآماری SPSSبهرهگرفتهشد.نتایجتحلیلنشانمیدهدکهپیادهرونادریشهراهوازباویژگیهاییک
پیادهرومطلوبفاصلهدارد.ازمیانشاخصهایمورد بررسی،شاخصجذابیتوسرزندگیبامیانگین 0/15ودسترسیبا0/40
نسبتبهدیگرشاخص ها،ازوضعیتمناسبتریبرخودارهستند.الزمبهذکراستکهامنیت،مبلمانوکاربریهایمختلطدر
پیادهروبایدموردتوجهجدیقرارگیرد.تاشهروندانبتوانندآزادانهوباامنیتوآسایشکاملبهپیادهرویوتفریحبپردازند .




کلید واژه ها :مطلوبیت،پیادهراه،مؤلفههایکیفی،خیاباننادریشهراهواز .



 نویسندهمسئولafsane68.alibakhshi@gmail.com :

ارجاع به این مقاله :علیبخشی ،افسانه؛ امانپور ،سعید؛سلیمانیزاده،آسیه.)1722(.سنجشمطلوبیتپیادهراهنادریشهراهوازبراساس
مؤلفههایکیفی .فصلنامهمطالعاتتوسعهپایدارشهریومنطقهای .187-102،)8(0،
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مقدمه و بیان مسأله
وسعت شهرها و فاصله میان مراکز مختلف آن ها در شهرهای قدیمی چنان بود که شهروندان با پای پیاده از نقطهای
به نقطهیدیگر میرفتند و از آن جایی که تنها وسیله جابجایی افراد یا کاالها چهارپایان بودند؛ به دلیل سرعت و نحوه
حرکت آنها ،الزاماًنیازی به متمایز بودن راهها و فضاهای ارتباطی پیاده و سواره از یکدیگر احساس نمیشد(اکبرزاده
مقدملنگرودی .)0:1817،
پسازانقالبصنعتیو باتوسعهوایجادوسایلحملونقلریلی،موتوری،برقیو..دیگرامکانتصورشهربدوناین
وسایلامکانپذیرنبوده،تاجاییکهدرعصرحاضرحملونقلبهعنوانیکیازمؤلفههایتأثیرگذار،تمامیزوایای
زندگیشهریرادربرگرفتهاست(بیتیوهمکاران.)80:1810،با ادامه یافتن روند موجود یعنی توجه بیش از حد به
نیازهای حرکت سواره(طراحیمتناسببامقایسخودرو) و غفلت از ساماندهی وبرنامهریزی برای حرکت پیاده ،به
تدریج موجبات حذف افراد پیاده از شهر ،فراهم شد(اکبرزادهمقدملنگرودی.)1817:0،ونیازهایاوبهآرامشوامنیت
درشهرنادیدهگرفتهشد(رنجبروریییساسماعیلی .)47:1841،
در حالی که یکی از رسالتهای شهرسازی از بدوشکلگیریآکادمیک آن ،تأمین منافع عمومی و
گسترش دامنهی انتخابشهروندان در زندگی شهری بوده است(تاجیکوپرتوی.)40:1810،از این رو زمانی
که فضا برای آسایش و حضور ایمن و فعال عابر پیاده در شهر مناسب نباشد ،نخستین قشری که از حضور در شهر
محروم میشوند ،گروههای ویژه یعنی سالمندان ،معلوالن ،کودکان و افراد بزرگسال میباشند .این در حالی است که این
قشر درصد زیادی از استفادهکنندگان از فضای شهری را تشکیل میدهند و عدم حضور اینان در شهر به معنای افت
کیفیت شهر و سلب معنای شهری ازآنمیباشد.قابلیتپیادهرویباپیادهمداربودن،شرایطمساعدیاستکهافراد
پیادهبهآسانیبهگردشگریدرآنفضامیپردازند .اینویژگی،جنبهمختلفیهمچون،اتصال،خوانایی،ایمنیوامنیت،
دسترسی ،فعالیت های اجتماعی ،کاربری های گوناگون ،جذابیت و  ...نیاز افراد پیاده را در بر می گیرد (خضیری و
همکاران .)42:1817،
پیادهراههامعابریباباالترینمیزاننقشاجتماعی،ارتقاسرزندگیوحیات،تقویتبناهاومناطقباارزشتاریخی،
تقویتسیمایشهر،هویتبخشی،باالرفتنایمنیوامنیتشهریو..بهشمارمیروند(عبدالهیوهمکاران:1814،
.)111-022بنابرایناحداثپیادهراههاازجمله  راههاییاستکهمیتوانددرتجدیدحیاتمدنیمراکزشهریمؤثر
باشد.بههمیندلیلپیادهراههاراهحلعلمیوعملیبرایبسیاریازمشکالتحادمراکزشهریهستندکهمیتوانند
باتخریبموقعیتاقتصادیوفیزیکی،افتکیفیتزندگی،آلودگی،تراکموکوچطبقهیمتوسطازمراکزشهریمبارزه
کنند (قربانی و جام کسری .)50 :1841 ،امکان حرکت پیاده در شهر ،امری که به زعم بسیاری از جامعه
شناسان ،روانشناسان محیطی و پزشکان ،برای تأمین سالمت جسمی و روحی انسانها ،حائز اهمیت
فراوانبوده و انسان را از امکان تجربه غنی شهر ،بهرهمند میسازد .جنبش پیاده گستری یکی از راهکارهای
مطرح شده به منظور مطلوبیت بخشیدن به فضاهای شهر در برابر اوضاع نابسامانشهرسازی مدرن است .این جنبش نه
تنها سیمای کالبدی مراکز شهری را عوض کرده ،بلکه تغییرات نوینی را در ارتقای کیفیت زندگی شهری و رفتار
اجتماعی مردم به وجود آورده است(اکبرزادهمقدملنگرودی .)1817:0،
خیاباننادری(سلمانفارسی)مهمترینوپرتراکمترینوهستهیمرکزیشهراهوازمیباشد.اینخیابانبهدلیل
مرکزیتواختالطکاربریهایشهریموجود،میزبانانبوهیازجمعیتدرطولشبانهروزمیباشد.پیادهراهخیابان
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نادریبهعنوانشریانمرکزیشهراهوازکهکارکردیفراشهریومنطقهایداردازاهمیتزیادیبرخورداراست.این
هاوفروشگاههایمتنوع،


هاییازمغازه

کهازهردوطرفباردیف
پیادهروباطول 1022متروعرضیبالغبر 62متر،
روخیابانراگرفتهاندپوشیدهشدهاست.اینخیابانعلیرغمبازسازیوتبدیلآنبه


هاییکهسرتاسرپیاده

دستفروش
پیادهروبهدالیلیهمچونترردبیشازحدوسایلنقلیه،اشغالپیادهروتوسطدستفروشانومغازهداران،آشفتگی
کالبدی،فقدانپیوندمنطقیبینساختاروفرمشهرو...نتوانستهموفقعملکندوظاهروسیمایزشتیایجادکرده
است.اینپیادهراههاب هجایاینکهمیزبانافرادپیادهباشدوآسایشآنهاراتأمینکند،اماتبدیلبهمحیطیشلوغ،
اختالالتبصری،برهمزدنآرامشمحیطیوبهخطرانداختنامنیتوایمنیعابرانشدوازبینرفتنتعامالتچهره
بهچهرهو..رابهوجودآوردهاست.بااینشرایطافرادترجیحمیدهندپیادهرویرادراینمرکزمحدودکنند.درنهایت
اینعواملباعثکاستهشدنپویاییاینمرکزتجاریشدند.
بنابرایناهمیتوضرورتساماندهیوبرنامهریزیآنازاولویتهایاساسیاستکهبایدموردتوجهبرنامهریزان
قرارگیرد.دراینراستاهدفپژوهشحاضر،سنجشمطل وبیتپیادهراههایشهری(پیادهراهنادری)درشهراهوازو
ارائهیراهکارمناسبجهتافزایشمطلوبیتپیادهراهنادریاست .


سؤال و فرضیهی پژوهش
مطلوبیتپیادهراهنادریبراساسشاخصهایبکاررفتهچگونهاست؟ 
بهنظرمیرسدمطلوبیتپیادهراشهراهوازبراساسشاخصهایبکارگرفتهشدهکافینیست .

مبانی نظری
محدوده های پیاده قسمتی از فضاهای شهری هستند که به دالیل ویژه عمدتاٌ به خاطر دارا بودن برخی پتانسیل
های خاص ودر تمام یا بخشی از ساعات شبانه روز کامالً بر روی حرکت سواره بسته شده و به طور کامل به حرکت
عابران پیاده اختصاصمی یابند .اصل فلسفه وجود پیاده راه ها نه صرفاً عملکردهای فیزیکی و ارتباطی ،تثبیت و تقویت
برخی کاربریها و مسائلاقتصادی بلکه گسترش ارتباطات و تعامالت اجتماعی فرهنگی و ایجاد مقیاس انسانی در عرصه
عمومی است(توانگر .)0:1810،
پیادهراهها معابری با باالترین میزان نقش اجتماعی است که عبور و مرور خودرو از آن حذف شده است و مسیرهای
رفت و آمد وسایل نقلیه غیر موتوری در آن به استثنای خودروهای خاص (آتش نشانی ،اورژانس و پلیس) در مواقع
اضطرایاولویتدارد(پوراحمدوهمکاران.)81:1811،به عبارت دیگر پیادهراهها ،معابری با باالترین حد نقش اجتماعی
هستند که در آنها تسلطکامل با عابر پیاده بوده و از وسایل نقلیه موتوری تنها به منظور سرویسدهی به زندگی جاری
در معبر استفاده میشود(پاکزاد .)048:1812،
از دیدگاه ترافیکی پیاده راه یا خیابان های پیاده ،خیابان های منفرد و مجزایی هستند که آمد و شدخودرو از آ نها
حذف شده است .به عبارت دیگر در این خیابا نها ترافیک غیر موتوری اولویت مطلق دارد.البته خودروهای خاص مانند
آتش نشانی ،اورژانس و پلیس در مواقع ضروری امکان دسترسی به آن را دارندو نیز وسایل نقلیه خدماتی و حمل بار نیز
طی ساعات خاصی مجاز به تردد در آنها هستند.اما مفهوم پیاده راه ،به غیر از عدم اختصاص خیابان به خودرو ،دارای
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جوانبی دیگر نیزاست.پیاده راهها و مراکز خرید پیاده ،خیابانهایی هستند که در آن مداخله وسایل نقلیه کاهش یافته
یاحذف شده است(سالمیوهمکاران .)45:1815،
از این رو با توجه به نقش اجتماعی خیابان های پیاده ،پیاده راه را می توان محل حضور همهی شهروندان و
مشارکت آنان در زندگی جمعی شان دانست ،این فضاها در مقیاس همه شهر عمل نموده وپذیرای گروههای مختلف و از
شهروندان هستند .پیاده را هها معابری با باالترین میزان نقش اجتماعی است کهعبور و مرور خودرو از آن حذف شده
است .در تعریف دیگر پیادهراهها فضاهایی خطی در شهر هستند که باحداکثر نقش اجتماعی شکل میگیرند ،شهروندان
پیاده تسلط کامل بر این فضاها دارند و وسایل حمل و نقلموتوریتنهابرایخدماترسانیدرمواقعخاصاستفاده
میشود(.)Cohen, 2010: 875همچنینپهنهپیاده ،مکانی است که ساکنان آن با هر سن و توانایی می توانند امنیت
و راحتی ،تناسب و جذابیت در پیادهروی را نیز احساس کنند(عباسزادهوتمری.)0:1811،پس پیادهراهها عالوه بر
نقش ارتباطی و دسترسی،مکانی امن و راحت برای تماس اجتماعی ،گردش ،تماشا و ...را فراهم میآرود.در پیادهراهها،
آزادی عمل انسان پیاده برای توقف ،مکث ،تغییر جهت و تماس مستقیم با دیگران بسیار زیاداست.بصورتکلیاهداف
راهبردیبرنامهریزیپیادهراهدرمراکزشهریدرجدول،1ذکرگردیدهاست .

جدول .0اهداف راهبردی برنامه ریزی پیاده راه در مراکز شهری

راهبرد

عملکرد

بهبود مدیریت ترافیک

تحرکرفتوآمددرمراکزشهری،تشویقاستفادهازوسایلنقلیهعمومی،دگرگونیدرالگوی
رفتوآمد،توسعهپارکینگهایعمومی 

بهبود سیمای کالبدی شهر

ساماندهیپیادهراه هابافضاهایپیاده،یکیازابزارهایمؤثربرایبهسازیسیماومنظرشهری
محسوبمیگردد .

بهسازی محیط زیست

کاهشمنابعآلودگیهواوصدا،افزایشایمنی،توسعهفضایسبزوباز،کاهشتراکموازدحام،
آرامسازیمحلههایمسکونی 

بهبود وضع خرید و خدمات

ساماندهیپیادهراههایکیازعواملمؤثردررونقمراکزخردهفروشیسنتیوجدیدودسترسی
آسانبهخدماتجزئیولیضروریروزمرهمحسوبمیشود .

تقویت زندگی اجتماعی و

گسترشپیادهراههازمینهایبرایباالبردنکیفیتزندگیاجتماعیوغنابخشیدنبهفضاهای
شهریبهحسابمیآید .

شهری

فرهنگی

مأخذ:ملکیوهمکاران .081:1815،

تجارب پیاده راه سازی در ایران و جهان
مسائل منتج از غلبهی اتومبیل بر شهرها ،در اروپا و آمریکا در نیم قرن پیش نسبتاً یکسان بود ولی نحوه برخورد با
مسئله شکلیمتفاوت داشته است ،در اروپا در جریان بازسازی خرابی های جنگ دوم و نوسازی مراکز تاریخی شهرها و
نیز در ساختننوشهرها ،اندیشهی جداسازی معابر پیاده و سواره مطرح شد و ایجاد محدودههای خاص و آرام سازی
ترافیک دو رویکرد کلیتوسعهی فضای پیاده در آلمان و فرانسه شد .ولی در ایاالت متحدهی آمریکا ،گسترش فضاهای
پیاده با اهدافی دیگر یعنی"احیایاقتصادیمراکزخرید" وتسهیلخدماتخردهفروشیهادر" فراگذرها" و"تردد
عابرپیاده" انجامشدواینکجنبشپیاده گستری به یک جنبش جهانی بدل شده که دستاوردهای فراوانی در اروپا،
آمریکا ،استرالیا ،کانادا و دیگر نقاط به همراهداشته است(عاشوری.)74:1841،عمده مالحظات این تجربیات عبارت
است از :
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تکیه بر کاربری تجاری در تهیه طرح ها و توجه به فعالیت های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی.
ایجاد فعالیت های اوقات فراغت برای ماندگاری ،حس زنده بودن و پویایی فضا.
تأکید بر حفظ ساکنان به منظور تقویت جنبه های انسانی و ممانعت از انقطاع حیات مدنی و متروکه
شدن محیطپیرامونی.
تأمین تأسیسات و تجهیزات شهری مورد نیاز برای عابران پیاده.
انتخاب مسیرهای سواره جایگزین و تأمین دسترسی ها از طریق وسایل نقلیهی عمومی.
تشویق مالکان و ساکنان به به مشارکت در برنامه ریزی و در نتیجهی پذیرش اختیاری طرح از سوی آن-
ها.
عینی شدن کیفیت حاصل از پیاده راه همچون رشد قابل توجه تعداد مراجعان و افزایش درآمد کسبه
(مناجاتی .)87:1817،
خصوص تجارب جهانی موجود به صورت اختصاص فضای معین برای حرکت پیاده ،مهمترین راهبردی که تجربه
شده،تفکیک و جداسازی محوطهی مرکزی شهر توسط یک خیابان حلقوی و تبدیل محوطهی مرکزی به منطقهی پیاده
است .نخستینشهرساز و معمار معروف آمریکایی که بنیانگذار »اولمستد« اقدام از این دست ،به اواخر قرن نوزدهم باز
می گردد(رشتبری .)81:1817،
طی این اقدامرشته معماری منظر یا زمین آرایی محسوب می شود ،برای نخستین بار فکر جداسازی معابر را در سال
1464در طراحی پارکمرکزی نیویورک به کار برد و راه سواره و پیاده را از هم جدا کرد .کپنهاگ در سال 1150خیابان
اصلی خود استروگت را بهیک معبر پیاده تبدیل کرد و در دهه های بعد به تدریج معابر پیاده بیشتری اضافه شد که به
معابر پیاده اصلی تر متصل شدند،طرح که در آنها عابران پیاده و دوچرخه سواران حق عبور داشتند ،اما ماشین ها با
سرعت پایین مجاز بودند(کیامقدم .)14:1814،
در دههی 1142با تأکید بر توسعه کاربری های مختلط ،تسهیالت حرکت پیاده و گسترش حمل و نقل عمومی در
شهر تورنتوی »ناحیهی مرکزی کانادا اجرایی شد ..در کشور فرانسه ،توسعهی خیابان های مختص عابران پیاده با
کارکردهای تجاری گنجانده شده و هنوز نیزتالش های زیادی برای توسعهی آنها صورت می گیرد .
از سال  ، 1141طرح بهسازی ناحیهی مرکزی شهر آتن براساس گسترشپیادهراه ها و بهبود سیمای کالبدی و
اجتماعی شهر اجرایی شد) قربانی و جام کسری .)61:1841،
نکتهیمشترکتجربیاتجهانیحاصل از اجرای طرح های موفق پیاده گستری در مراکز شهری ،اولویت حضور عابر
پیاده با هدف احیای مدنیو اختصاص حداکثر فضا به عابران پیاده و به حداقل رساندن فضای مورد نیاز وسایط نقلیه
است که باعث افزایش فعالیت هایاجتماعی ،تقویت جنبه های انسانی محیط پیرامونی و ارتقای کیفی محیط کالبدی
شده و در نتیجه به ایجاد فضای شهریمطلوب برای شکل گیری حیات مدنی شده است(اکبرزادهلنگرودی:1817،
 .)85
درشهرهایایران،باگذشتچندیندههازجنبشپیادهگستریدردیگرکشورها،طراحیمسیرهایپیادهباعنوان
" پیادهسازیمحورهایتاریخی" درکشورماهنوزمبحثینوبهشمارمیآید.ازجمله تجربه های عملی در زمینه
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احداث پیاده راه در ایران می توانبه طرح تفکیک سواره از پیاده در شهر تبریز) خیابان تربیت ،خیابان استاد شهریارو
محور قلعه سنگی) اشاره کرد .
از دیگرتجربههای موجود ،طرح مربوط به خیابان جنت در بافت مرکزی شهر مشهد است.در کالنشهر تهران توجه
به جنبش پیادهگستری بسیار دیرتر از دیگر شهرها مورد توجه مسئوالن و مدیران امور شهری قرار گرفت .از جمله نمونه
های اجرا شده درتهران می توان به پیاده سازی خیابان صف) سپهساالر( ،خیابان مروی و بازار تهران اشاره کرد .ویژگی-
های برنامهریزی و طراحی برخی از پیاده راههای ایجاد شده در ایران ،در جدول ،0ذکر گردیده است (منشادی و
همکاران .)74:1811،
جدول .2ویژگی های برنامه ریزی و طراحی برخی از پیاده راه های ایجاد شده در ایران
نام شهر

عنوان  /موقعیت محدوده

ویژگی های برنامه ریزی  /طراحی

پیاده در شهر
تبریز

خیابان تربیت  /مرکز شهر

پیش بینی پارکینگ طبقاتی ،مارپیی فضای سبز مخل دسترسی سریع ،اضطراری به محدوده،
کاربری های مختلط ولی ناهمساز ،نصب نامناسب،نیمکت ها .

تبریز

خیابان استاد شهریار/

وجود کاربری های مختلط و مکمل ،کف سازی و نورپردازی شبانه مناسب ،فقدان نیمکت برای
نشستن) تبدیل لبه باغچه ها به مکانی بدین منظور(،پیش بینی نشدن پارکینگ 

محله قلعه سنگی  /مرکز

ارزش تاریخی و معماری و موقعیت مناسب شهری ،تغییر نیافتن کاربری ها،به مقوله های فرهنگی
به رغم پیش بینی های اولیه ،محدود شدن،تجهیزات پیاده به عناصر روشنایی 

مشهد

خیابان جنت /مرکز شهر

وجود کاربری های مختلط ،خط آسمان هماهنگ و متعادل ،استقرار،مناسب در شهر ،پیش بینی
نشدن تمهیدات مناسب برای حرکت پیاده،هدایت نامناسب آب های سطحی 

تهران

کوچه مروی /مرکز شهر

اجرا با مشارکت کاسبان ،پیش بینی کانال تأسیساتی با هماهنگی ارگانهای ذی نفع ،توجه به ابعاد
کف و بدنه ها ،افزایش اقتصادی امالک پس ازاجرا 

تهران

خیابان سپهساالر  /مرکز

پیشینه تاریخی و طول کم خیابان ،کاربری های تجاری مناسب ،کف سازی مناسب و توجه به
جزئیات اجرایی ،کاستی های اجرایی به دلیل همکاریکردن مغازه ها .

بافت نوسازی شهری
تبریز

شهر

شهر

منشادیوهمکاران .74:1811،

پیشینهی پژوهش
1

آموروسووهمکاران (،)0210درپژوهشیباعنوان" شاخصهایتحرکپایدارعابرپیادهدرپیادهراهها" بیان
داشتندکه،عابرانپیادههرروزبرایبرآوردنضروریاتاساسیخودقدممیزنندونیازدارندمحیطیکهبیانگرنیازهاو
انتظاراتآنهاباشد،تاحدامکانزندهباشدوشاخصهاییچونجذابیتبصری،راحتی،ایمنی،امنیت،دسترسیو
کیفیتزیرساختهادرتحرکعابرپیادهشهریتأثیربسزاییدارند .
ازبیلوهمکاران ،)0216( 0درپژوهشیبه "  مدلسازیقابلیتپیادهرویونقشطراحیخیابان در حرکت عابر
پیادهیشهراستانبول" پرداختهاند.نتایجحاکیازآناستکهکیفیتطراحیشهری،شبکهخیابانی،تراکمکاربری
اراضی،چیدمانمبلمانشهری،درتعدیلوحرکتعابرانپیادهنقشدارند.
موراوهمکاران،)0214(1درپژوهشیباعنوان"سنجشقابلیتپیادهمداریگروههایمختلفعابرپیادهبهروش
مشارکتیدرشهرلیسبونپرتغال" بهایننتیجهرسیدندکه،گروههایعابرپیاده(کودکان،بزرگساالنوسالمنداناز
. Amoroso et al
. ÖZBİL et al

1
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لحاظاهدافسفر(تحرکواوقاتفراغت)باهممتفاوتمیباشندومیزانرضایتازپیادهروهادرمیانگروهبزرگساالن
بیشترازکودکانوسالمنداناست .
کیانوهمکاران،)0214(0درپژوهشیباعنوان"سنجشعابرپیادهراههادرمنطقهیمسکونینانجینگچین"نشان
داده اندکه،پیادهراههاازطریقافزایشکیفیتمحیطی،تنوعکاربریها،قابلیتدسترسی،محیطبازو..میتوانند
نقشزیادیدرارتقاپیادهرویدارند .
تاجیکوپرتوی() 1810درپژوهشیباعنوانمدلمفهومیوچارچوبتحلیلیپیادهمداریباتأکیدبررویکرد
نوشهرسازی(مطالعهیموردی:فازچهارمهرشهرکرج) ،نتایج نهایی در قالب اهداف ،راهبردها و سیاستهای
اجراییارائه گردیده است.نتایج بررسی میدانی ،نشان داد علیرغم اهمیتکلیهی مؤلفههای مدل ،شرایط و
اقتضائاتاز چهار مهرشهر کرج ،نقش مؤلفههایی چون کیفیت محیط ،ایمنی و امنیت و مدیریت شهری
کارآمد را در قیاس با سایر مؤلفه ها ،پررنگ تر می نمایاند و لذا باید راهبردها و سیاستهای اجرایی
ذیربط با این مؤلفهها مورد توجه جدی قرار بگیرد .
اکبرزادهمقدملنگرودی()1817درپایاننامهیخودبه" بازطراحیپیادهراهعلمالهدیرشتمبتنیبرارزیابی
عواملمؤثربرمطلوبیتپیادهراههایشهری" پرداختهاست .نتایج حاکی از آن است که شاخصهای پیوستگی پیاده
روها ،عرض پیاده روها ،سهولت دسترسی به پیاده راه از دیگر نقاط شهر ،امنیت ،آلودگی صوتی و تنوعکاربران مطلوب،
شاخص هایی چون خط آسمان ،نورپردازی و روشنایی در شب ،نشانه ها و بناهای شاخص و امکان بارگیری وتخلیه بار
واحدهای تجاری نسبتاً مطلوب ،شاخص هایی مانند طراحی مناسب جداره ها ،مبلمان شهری ،خالقیت معماری بناها،
نظافت و پاکیزگی محیط ،حفاظت از پیاده ها در مقابل تغییرات جوی ،بهره گیری از کف سازیهای متفاوت ،تسهیالت
موجود در محور پیاده و فعالیت های شبانگاهی و شاخص های محوطه آرایی ،پوشش گیاهی و فضای سبز ،تنوع
عملکردی و بروز فعالیتهای مختلف و قابلیت استفاده های متفاوت از محور پیاده نامطلوب می باشند .
قربانپوروهمکاران() 1814درتحقیقیبهارزیابیمولفههایمؤثربرتقویتسرزندگیدرمسیرهایپیادهشهری
(موردی:پیادهراهعلمالهدیشهررشت)پرداختهاند.نتایج پژوهش نشان میدهد که راهبرد تجهیز محیط بر اساس
اقلیم رشت در راستای افزایش حضور افراد در فضا رتبهی اول و راهبرد افزایشپیوستگی حرکت پیاده رتبهی آخر را به
دست آورد .در نهایت بر اساس راهبردها ،سیاستهای اجرایی در زمینهی تقویت سرزندگیارائه شد .
عبدالهیوهمکاران() 1814مرکزتجاریشهرکرمانراازلحاظمطلوبیتپیادهمداریبراساسشاخصهایکیفی
موردسنجش قرار دادهاند.نتایجحاکیازآناستکهمؤلفهیفعالیتاجتماعیبیشترینتأثیرومؤلفهیایمنی و
امنیتکم ترینتأثیررابرپیادهرویمرکزتجاریشهرکرمانداردوازنظردوجامعهیآماری(کارشناسانومردم)
وضعیتپیادهمداریمرکزتجاریبراساسمؤلفههایکیفیپیادهروی،وضعیتنامطلوبیدارند .


. Moura et al
. Qian et al

1
2
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محدودهی مورد مطالعه
شهراهوازبه عنوانیکیازشهرهایبزرگایرانومرکزشهرستاناهوازواستانخوزستانازنظرجغرافیاییبین71

درجه و  11دقیقه طول شرقی تا  81درجه و  62دقیقه عرض شمالی قرارگرفته است .این شهر با مساحت 002
کیلومترمربع دومین شهر وسیع ایران پس از تهران میباشد .وسعت شهر اهواز در محدودهی قانونی شهری 000
کیلومترمربعمیباشد (حسینی

ودرمحدودهیاستحفاظی 416

کیلومترمربع،درمحدودهیخدماتی 822کیلومترمربع 

شهپریان.)48:1817،اینشهردارایهشتمنطقهیشهریمیباشد.تعداد  18محله در محدودهی خدماتی منطقهی
یکشهرداری قرار دارد که اغلب بخش مرکزی شهر را شامل میشوند یعنی حیاتیترین و مهمترین بخش اهواز که از
ابتدای تأسیس تاکنونمنطقه  1شهر اهواز محل قرارگیری مهمترین و پرتراکمترین خیابان شهر) خیابان سلمان فارسی)
است که این خیابان به دلیل مرکزیت و بهلطف اختالط کاربریهای شهری موجود در خود میزبان انبوهی از جمعیت در
طول شبانهروز میباشد .وجود بیشترین سطح بافتهای فرسودهیشهر اهواز نیز در این منطقه است که این ویژگی این
منطقه را دارای اهمیت کرده است و نیاز به توجه ویژه را نشان میدهد.شکل،1موقعیتخیاباننادریدرمنطقهی1
کالنشهراهوازرانشانمیداد .

شکل ،0موقعیت جغرافیایی خیابان نادری در منطقه  0کالنشهر اهواز





خیابان سلمان فارسی بهعنوان اولین و مهمترین خیابان کالنشهر اهواز که تا قبل از پیاده راهسازی محور متراکمترین
و پرترافیکترینخیابان محسوب میشد روزانه حجم زیادی از وسائط نقلیه را به سمت خود میکشاند.شکلهای0و8
قبلوبعدازپیادهراهسازیخیاباننادریشهراهوازرانشانمیدهد .
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شکل .2خیابان نادری قبل از پیاده راه سازی

شکل .3خیابان نادری بعد از پیاده راه سازی



روش پژوهش
پژوهشحاضرازنظرماهیت،نظری-کاربردیوازلحاظروشمطالعه،توصیفی -تحلیلیاست.گردآوریاطالعاتبه
دوصورتکتابخانهایومیدانیبودهاست.جامعهیآماریپژوهششاملافرادعابرپیادهدرپیادهراهنادریشهراهواز
استکهبصورتتصادفی802نفرازافرادعابرپیاده درطولیکهفتهبهعنوانحجمنمونهانتخابشدند.شاخصهای
موردبررسیازبخشپیشینهپژوهشومطالعاتکتابخانهایجمعآوریوتعداد 4شاخصو 77گویهجهتمطلوبیت
پیادهروانتخابشد.رواییسؤاالتتوسط 12نفرازاساتیدگروهجغرافیاوبرنامهریزیشهریوگروهمعماریدانشگاه
شهیدچمراناهوازموردتأییدقرارگرفتهاست.همچنین،پایاییدادههابوسیلهیآزمونکرونباخ 2/418محاسبهشد.
برایتحلیلدادههاازآزمونهایآماریSPSSبهرهگرفتهشد .

تجزیه و تحلیل داده ها
ویژگیهایعمومیپاسخگویاننشانمیدهدکه 67درصدازافرادموردپرسشمردو 75درصدزن،بیشترین
سنپاسخگویانبینبازهسنی07تا76سال،براساستحصیالتافرادبه6گروهتقسیمشدهاندکهبیشترافراددارای
تحصیالتدپیلموسیکلبودهاند.همچنینبراساسشغل،افرادپاسخگوبیشتردارایشغلآزادبودند .
دراینبخشازبررسی ،وضعیتمطلوبیتپیادهراهنادریبراساسشاخصهای،تسهیالتومبلمان،فعالیتهای
اجتماعی،جذابیتوسرزندگی،ایمنیوامنیت،نفوذپذیریودسترسی،کاربریهایمختلطوساختاروفرممشخص
گردید.روشامتیازدهیشاخصهایمطلوبیتپیادهراهعددیاستحداقل 1وحاکثر 6کهمیتوانعدد 8رابه
عنوانحدوسطآندرنظرگرفت.هرچهعدداز 8کوچکترباشدنشاندهندهینامطلوببودنشاخصوهرچهاز8
بزرگترباشد،نشاندهندهیمطلوبیتآنشاخصاست.بررسیگویههایشاخصتسهیالتومبلماننشانمیدهدکه
میانگینیکمتراز 8بهخوداختصاصداد هاندوگویههاینمایساختمانومغازهها،کفپوشپیادهرووتسهیالت
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عبورافرادکمتواننسبتبهدیگرگویهها،ازوضعیتبهتریبرخوردارهستند.گویههایفعالیتاجتماعینشانمیدهد
کهفعالیتجمعیشرایطمناسبیداردوازدیدپاسخویانمابقیگویههاشرایطمناسبیندارند(جدول.)8
جدول .3وضعیت شاخصهای مبلمان و فعالیتهای اجتماعی پیادهرو نادری
تسهیالت و مبلمان

میانگین

رتبه

کف پوش مناسب

0/44

0

مبلمان خیابانی (نیمکت ،سطل زباله ،سایبان و)...

 0/08

4

عرض مناسب پیاده روها

 0/54

7

شیب مناسب

 0/82

5

تسهیالت عبور برای افراد کم توان جسمی

 0/41

8

نمای ساختمان و مغازه ها

 0/41

1

نورپردازی مناسب

 0/72

6

فعالیتهای اجتماعی

میانگین

رتبه

پاسخگوی گروه های مختلف اجتماعی

 0/61

8

فعالیت های جمعی و پیاده روی

 8/14

1

حضور زنان و کودکان در روز و شب

 0/64

0

نشستن افارد مسن در فضاهای باز

 0/80

6

رفتار مغازه داران و کاربران با معابر

 0/84

7

مأخذ:یافتههایپژوهش .1814،

گویه های فضای سبز و پارک ،پاکیزگی ،کاربری های فعال و تنوع سبک معماری از دید پاسخگویان از مطلوبیت
مناسبیبرخوردارهستندومابقیشاخصهانیزبهتوجهبیشتریدارندتابتوانندجذابیتوسرزندگیپیادهرونادریرا
افزایش دهند .شاخص ایمنی و امنیت نیز نشان دهنده آن است ک ه پیاده رو نادری به دالیلی چون مرکز تجاری و
تفریحی،ازدحامزیادجمعیت،دستفروشیو...میزانجرموجنایت،وجودافرادمزاحم،ایمننبودنحرکتپیادهدربرابر
سواره،ترددوسایلنقلیهوپارکآناندرپیادهرو،وجودساختمانهایمتروکهوعدمامنیتزنانوکودکاندرساعات
خلوتباعثگردیدکهمیزانامنیتوایمنیپیادهرونادریشهراهوازکاهشپیداکند.الزمبهذکراستکهنظارت
مستمرپلیسنیزتاحدودیتوانستهاستوضعیتایمنیوامنیتشهروندانراساماندهد( .)7
جدول .0وضعیت شاخصهای جذابیت و امنیت پیادهرو نادری
جذابیت و سرزندگی

میانگین

رتبه

عدم خستگی هنگام پیاده روی در این مسیر

 0/46

6

وجود مناظر جذاب

 0/15

7

وجود کاربری های  20ساعته و فعال

8

8

وجود فضای سبز و پارک

 8/85

1

تنوع سبک های معماری

8

0

پاکیزگی

 8/15

8

استفاده از رنگ و بافت متنوع و منسجم در کف پوش

 0/71

5

ایمنی و امنیت

میانگین

رتبه

نظارت مستمر پلیس

 8/14

7

احساس امنیت در صورت وجود ساختمان های متروکه

 1/16

4
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ایمنی و حرکت پیاده در برابر سواره

 0/01

8

وجود افراد مزاحم

 8/12

6

وقوع جرم و جنایت

 8/01

8

امنیت زنان و کودکان

 0/41

1

سد معبر

 8/06

0

8

5

پارک وسایل نقلیه در پیاده رو
مأخذ:یافتههایپژوهش .1814،

یافته هایشاخصنفوذپذیریودسترسیپیادهرونادرینیزنشاندهندهآناستکهگویههایدسترسیبهایستگاه
پلیسوحملونقلعمومیازوضعیتمناسبیبرخوردارهستندوگویههایدسترسیبهشریانهایاصلی،خدمات
روزانه،تأمینپارکینگودوچرخهشرایطمناسبیندارند .وضعیتکاربریهایمختلطپیادهرونادرینیزنشاندهندهی
پایین بودن وضعیت هر گویه است .که نامناسب ترین گویه این شاخص عدم تعامل بین مجتمع های تجاری است.
براساس شاخص ساختار و فرم ،پیاده رو نادری براساس نظرات پاسخگویان ،قابلیت تغییر پذیری برای استفاده های
مختلفراداردولینورپردازی،توجهبهنیازهایافرادپیادهرو،سازگاریفرموعملکرد،بکارگیریطراحیمتناسببا
فضاوفرهنگمحلیوغیرهنیازبهاقداماتجدیازطرفمسئوالنشهریدارد(جدول .)6
جدول .5وضعیت شاخصهای دسترسی ،کاربری مختلط و فرم پیادهرو نادری
نفوذپذیری و دسترسی

میانگین

رتبه

دسترسی آسان به حمل و نقل عمومی

 8/10

0

دسترسی فضا به شریان های اصلی ارتباطی

 0/57

6

تأمین پارکینگ

 0/40

8

دسترسی به ایستگاه پلیس

 7/82

1

دسترسی به خدمات و نیازهای روزانه

 0/47

7

در اختیار دادن دوچرخه کرایهای

 1/82

5

کاربریهای مختلط

میانگین

رتبه

تعامل بین مجتمع های تجاری با دیگر مراکز

 1/48

7

تنوع و سازگاری کاربری ها

 0/44

1

وجود ساختمان های چند عملکردی

 0/46

0

تأمین کاربری های مورد نیاز

 0/41

8

ساختار و فرم

میانگین

رتبه

قابلیت تغییرپذیری فضا برای استفاده های گوناگون

7

1

ساختار مناسب

 0/40

8

سازگاری فرم و عملکرد

 1/16

4

کنترل احداث بناهای مرتفع

 0/01

5

توجه به نیازهای عابرین پیاده

 0/44

0

نورپردازی طبیعی و مصنوعی

 0/06

7

بکارگیری طراحی متناسب با فضا و فرهنگ محلی

 0/07

6

مأخذ:یافتههایپژوهش .1814،
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برایبدستآمدننتیجهیکلیاز4شاخصموردبررسیپیادهرو،ازآزمون tتستتکنمونهایاستفادهشدهاست.
نتایج تحلیلنشانمیدهدکهشاخصجذابیتوسرزندگی پیاده رونادریبامیانگین 0/15وشاخصنفوذپذیریو
دسترسیبامیانگین0/40ازدیدشهرونداننسبتبهدیگرشاخصهاوضعیتمناسبتریدارند.همچنینمیانگینباالی
شاخصایمنیوامنیت(گویه هایمنفی)نشاندهندهپایینبودنامنیت،باالبودنجرموجنایت،سدمعبروغیره
است.سطحمعنیداری()sigنیزتأییدکنندهآناست(جدول .)5
جدول .6سنجش شاخصهای مطلوبیت پیادهرو نادری شهر اهواز
Test Value = 3

شاخص
اختالف

انحراف

میانگین

میانگین

استاندارد

تسهیالت و مبلمان

 0/66

 -2/771

 2/641

tمقدار

فراوانی

Sig

درجه آزادی

میانگین
فرضی

 802

 -18/41

 2/221

 811

فعالیتهای اجتماعی

 0/61

 -2/727

 2/520

 -10/21

 2/221

جذابیت و سرزندگی

 0/15

 -2/287

 2/571

 -2/157

 2/221

ایمنی و امنیت

 0/40

 -2/006

 2/671

 -4/16

 2/221

نفوذپذیری و دسترسی

 0/40

 -2/146

 2/661

 -6/51

 2/221

کاربری های مختلط

 0/65

 -2/781

 2/544

 -11/00

 2/221

ساختار و فرم

 0/61

 -2/722

 2/464

 -1/01

 2/221

3

مأخذ:یافتههایپژوهش .1814،

درادامهجهتگروهبندیشاخصهابراساسمیانگینازآزمونتوکیاستفادهشدهاست.براساسمیانگین،شاخصها
به 8گروهتقسیمبندیشده اند.شاخصایمنیوامنیتبهعلتگویههایمنفیمعکوسشدودرطیفخیلیکمقرار
گرفتهاستومیتوانگفت ایمنیوامنیتپیادهرونادریخیلیکماست.شاخصهایتسهیالتومبلمان،فعالیت
هایاجتماعی،کاربریهایمختبطوساختاروفرمدرطیفکموشاخصجذابیتوسرزندگیونفوذپذیریودسترسی
درطیفمتوسطقرارگرفتهاند(جدول .)4
جدول .6گروه بندی شاخص های مطلوبیت پیادهرو با استفاده از آزمون توکی
خیلی کم
شاخص

کم

متوسط

طیف
تسهیالت و مبلمان

*

فعالیتهای اجتماعی

*

جذابیت و سرزندگی
ایمنی و امنیت

*
*
*

نفوذپذیری و دسترسی
کاربری های مختلط

*

ساختار و فرم

*
مأخذ:یافتههایپژوهش .1814،
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نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به رشد فزایندهی جمعیت در شهرها و پیامدهای منفی اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و زیستمحیطی ،پیاده
مداری و ایجادفضاهای شهری مردم محور باید مورد توجه قرار گیرد .شکلگیری یک فضای شهری پیاده اولین قدم است.
پس از شکلگیری این فضاها باید به ارتقا کیفیت و سرزندگی آنها توجه کرد تا این فضاهای شهری عرصهای برای حضور
مردم باشد .
پیادهرونادریشهراهوازکهمهمترین و پرتراکمترین خیابان شهرمحسوبمیشود،به دلیل مرکزیت و بهلطف
اختالط کاربریهای شهری موجود در خود میزبان انبوهی از جمعیت در طول شبانهروز میباشد.اینخیابانکهباهدف
افزایشفعالیتهایجمعیوافزایشسرزندگیمرکزشهراهوازطراحیگردید،فاقدشاخصهایالزمجهتپیادهرویو
آسایششهروندانمیباشد.بنابراینباتوجهبهمواردمذکور،دراینپژوهشهدفسنجشمطلوبیتپیادهرونادری
براساسشاخصهایکیفیاست.کهتعداد 4شاخصو 77گویهانتخابوپرسشنامهآنطراحیوبهمدتیکهفته
بینعابرینپیادهتوزیعشدند .بررسیگویههایشاخصتسهیالتومبلماننشانمیدهدکهمیانگینیکمتراز 8به
خوداختصاصدادهاندوگویههاینمای ساختمانومغازهها،کفپوشپیادهرووتسهیالتعبورافرادکمتواننسبتبه
دیگرگویهها،ازوضعیتبهتریبرخوردارهستند .
گویه هایفعالیتاجتماعینشانمیدهدکهفعالیتجمعیشرایطمناسبیداردوازدیدپاسخویانمابقیگویهها
شرایطمناسبیندارند .
گویههایفضای سبزوپارک،پاکیزگی،کاربریهایفعالوتنوعسبکمعماریازشاخصجذابیتوسرزندگیاز
دیدپاسخگویانوضعیتنسبتاًخوبیداراهستند .
تحلیلشاخصایمنیوامنیتنشاندهنده یباالبودنمیزانجرموجنایت،وجودافرادمزاحم،ایمننبودنحرکت
پیادهدربرابرسواره،تردد وسایلنقلیهوپارکآناندرپیادهرو،وجود ساختمانهایمتروکهوعدمامنیتزنانو
کودکاندرساعاتخلوتاست .
یافته های شاخص نفوذپذیری و دسترسی پیاده رو نادری نیز نشان دهندهی آن است که گویه های دسترسی به
ایستگاهپلیسوحملونقلعمومیازوضعیتمناسبیبرخوردارهستند .وضعیتکاربریهایمختلطپیادهرونادری
نیزنشاندهندهیپایینبودنوضعیتهرگویهاست .
براساسشاخصساختاروفرم،پیادهرونادریبراساسنظراتپاسخگویان،قابلیتتغییرپذیریبرایاستفادههای
مختلفراداردولینورپردازی،توجهبهنیازهایافرادپیادهرو ،سازگاریفرموعملکرد،بکارگیریطراحیمتناسببا
فضاوفرهنگمحلیوغیرهنیازبهاقداماتجدیازطرفمسئوالنشهریدارد.یافتههایآزمون tنیزگویایآناست
که،شاخصجذابیتوسرزندگیپیادهرونادریبامیانگین 0/15وشاخصنفوذپذیریودسترسیبامیانگین 0/40از
دیدشهرونداننسبتبهدیگرشاخصهاوضعیتمناسبتریدارند .
درنهایتآزمونتوکیبراساسمیانگینشاخصهایموردبررسیرادرسهطیفخیلیکم،کمومتوسطدسته
بندیکردهاست .
با توجه به نتایج حاصله می توان اذعان کرد که پیادهرو نادری شهر اهواز یک جنبش بسیار مؤثر در طرح های
توسعه یشهریمحسوبمی شودوتوانستهاز لحاظابعاداجتماعی،اقتصادی ،کالبدیو زیستمحیطی تاحدودی
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موفقعملکندوشهروندانرانسبتبهپیادهرویآشتیدهد.ولیاینپیادهروهمچنان،بامؤلفههاییکپیادهرو
ایدآلفاصلهداردومیتوانبااتخاذراهکارهایی  چون؛افزایشمبلمانشهری(جانماییمناسبنیمکتها،سطلزباله،
آبنما،روشنایی،استراحتگاه،سایبانو،)..افزایشفعالیتهایاجتماعیمتناسبباهرطیفسنی،افزایشجذابیتو
سرزندگی(افزایشکیفیتمعماری،استفادهازرنگهایگوناگون،پاکیزگی،المانهایفرهنگی،افزایشکیفیتفضای
سبزدراطرافپیادهرو،ایجادمنظرهایجالبودیدنیوغیره)،افزایشایمنیوامنیت(جلوگیریازترددوسایلنقلیه
درساعاتپرتردد،افزایشنیروهایپلیسجهتبرقرایبیشترامنیت،جلوگیریازافرادولگردومزاحم،جلوگیریو
ممانعتازدستفروشانوسدمعبر )،دسترسی(افزایشکمیتوکیفیتحملونقلعمومی،احداثپارکینگ،افزایش
ایستگاههایپلیسدرکنارپیادهرو،طراحیمسیردوچرخهسواری)،تعاملبینکاربریها،بهبودساختاروفرمپیادهرو
(جلوگیریساختوسازساختمانهایبلندمرتبهوازبینبردنخطآسمان،سایهانداختنبرپیادهرو،نورپردازیو،)...
کیفیتپیادهرونادریراافزایشدادوسلطهسوارهبرفضاهاومعابرشهریراکمرنگوبابرنامهریزیوطراحیشهری
انسانمحوربراساسنیازهایانسانپیادهبهمنظورارتقاءارزشهاوجاذبههایاجتماعیوفرهنگیفضاهایشهریرا
شکلداد .
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Abstract
Today, the widespread presence of vehicles, as well as the growing share of Passenger
rides in the structure of cities, has created problems and caused sidewalks to be reserved only
for places of passage. However sidewalks can play a complementary role in connection with
other transportation networks and improve civic life in urban centers. In this study, the aim is
to assess the desirability of urban sidewalks based on qualitative components in Naderi
sidewalks in Ahvaz. The present research is theoretical-applied in nature and descriptiveanalytical in terms of study method. Data collection has been Librarian and from the field. The
statistical population of the study includes pedestrians and residents of Ahvaz commercial
center. 320 pedestrians and residents were randomly selected as a sample size during one
week. Data reliability was calculated by Cronbach's test to be 0.813. SPSS statistical tests were
used to analyze the data. The results of the analysis show that the rare sidewalk in Ahvaz is far
from the characteristics of a desirable sidewalk. Among the studied indices, the attractiveness
and vitality index with an average of 2.96 and accessibility with 2.82 have a more suitable
situation than other indices. It should be noted that safety, furniture and mixed uses on the
sidewalk should be given serious attention. So that citizens can walk and have fun freely and
with complete safety and comfort.
Keywords: Utility, Uidewalk, Quality Components, Naderi Street, Ahvaz.
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Abstract
The accelerating rate of urbanization and population growth in the past three
decades in developing countries, especially in Iran, has brought many issues in social,
economic and political aspects, and made it necessary to urban managers to prepare a
comprehensive plan in the housing market. For such a program, assessing the housing
indicators is a necessary tool to estimate the needs of housing sector in the country. Aim of
this study is accomplish the spatial analysis of quantitative and qualitative indicators of
housing in city of Izeh. Research method is theoretical-applied, based on the goals, and
descriptive-analytical, based on data gathering. To measure the difference between the five
regions of the city, 9 quantitative and qualitative indicators of housing have been applied.
Then, after collecting information and statistical data, the Fuzzy TOPSIS decision-making
technique and GIS were used. In the fuzzy TOPSIS decision model, zones 2 and 3 with
weights of 0.582 and 0.588 estimated as rich, zones 4 with weights of 0.392 and was semi
rich, and zones 1 and 5 with weights 0.368 and 0.364 were poor. In general, the final result
of this study shows the mismatch between the distribution of quantitative and qualitative
indicators of housing in the regions of city of Izeh.

Keywords: Spatial Analysis, Quantitative and Qualitative Indicators of Housing, Fuzzy TOPSIS
Technique, Izeh City Regions.
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Abstract
The accelerating rate of urbanization and population growth in the past three decades in
developing countries, especially in Iran, has brought many issues in social, economic and political
aspects, and made it necessary to urban managers to prepare a comprehensive plan in the housing
market. For such a program, assessing the housing indicators is a necessary tool to estimate the
needs of housing sector in the country. Aim of this study is accomplish the spatial analysis of
quantitative and qualitative indicators of housing in city of Izeh. Research method is theoreticalapplied, based on the goals, and descriptive-analytical, based on data gathering. To measure the
difference between the five regions of the city, 9 quantitative and qualitative indicators of housing
have been applied. Then, after collecting information and statistical data, the fuzzy TOPSIS
decision-making technique and GIS were used. In the fuzzy TOPSIS decision model, zones 2 and 3
with weights of 0.582 and 0.588 estimated as rich, zones 4 with weights of 0.392 and was semi rich,
and zones 1 and 5 with weights 0.368 and 0.364 were poor. In general, the final result of this study
shows the mismatch between the distribution of quantitative and qualitative indicators of housing in
the regions of city of Izeh.

Keywords: Spatial Analysis, Quantitative and Qualitative Indicators of Housing, Fuzzy TOPSIS
Technique, Izeh City Regions.
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Abstract
Kurdistan province in west of Iran, has a major border with Iraq, it can be considered as a strong
potential for development of commercial activities, especially in border cities. in this regard, development and
its crucial facilities in the border cities of Kurdistan can play an important a vital role in establishing relations
with neighboring countries and can also accelerate the pace of national convergence. The aim of this study, is
to investigate and analyze the development capabilities of cities in Kurdistan province with emphasis on
national convergence. It the term of aims applied method and in the tern of gathering and interpreting the
descriptive-analytical method is used. In the process of preparing and producing data, first the effective
factors on the development of Kurdistan province with emphasis on national convergence indicators are
identified, using Delphi method and 45 experts’ ideas. In order to test the hypothesis, structural modeling and
path analysis are utilized. The results showed that there is an effective relationship between the occurrence of
development and its effect on national convergence with 0.48 coefficient path, which means that the
components and criteria of development explain 0.48% of the success of the development strategy. On the
other hand, there is a strong casual relationship between human development indicators (with 0.91 coefficient
of path) and the occurrence of development, which means human development indicators determine
development, but there is is no causal relationship between occurrence of political development factors (with
a path coefficient) and success of the development in the cities of Kurdistan province. and it means that the
factors of political development, due to the effect that it has on the occurrence of the development of the cities
of Kurdistan province, can be a determining factor in the success of the development of the cities of Kurdistan
province. In general, it can be said that the development of the cities affects the criteria of national
convergence.

Keywords: City, Development, Convergence, National Convergence, Structural Modeling, Kurdistan
Province.
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Abstract
Urban decayed texture is the most important potential for using urban land, for housing, providing
open spaces and services, and improving the environmental qualities. On the other hand, these contexts
are a practical solution to prevent the physical expansion of the city from underdeveloped lands around
the city and the development of empty and abandoned lands within the urban area that can help revitalize
the city. In this regard, the main aim of this study is to identify the capacity of decayed texture to
construct housing. Research method is descriptive-analytical in terms of nature, and applied in terms of
purpose and aim. In order to achieve the goals of the research, spatial data and performing relevant
analyzes in GIS and multi-criteria decision model AHP, VIKOR, SAW has been used. The statistical
population were urban planning experts of Isfahan, and the sample size is 30 experts, based on theoretical
saturation, and snowball sampling is used to choose the experts. The results of the two methods of
VIKOR and linear weight combination showed that out of the total area of Sarcheshmeh neighborhood, in
VIKOR model 336354.29 square meters and in linear weight combination model, 15213.59 square meters
have high capacities for housing production. Since the number of pixels on the utility threshold is higher
in the VIKOR model, the output of the VIKOR model is preferred to use the decayed texture to provide
future housing.

Keywords: Endogenous Development, Decayed Texture, Urban Housing, Sarcheshmeh Neighborhood, Region
3,

Isfahan.
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Abstract
Finding a way to empower communities and individuals to resist against natural disasters
has increased a necessity of defining and evaluating disaster resilience. Aim of this study is to
evaluate the components of social and economic resilience of the earthquake-stricken city of
Bam, which was struck by a devastating earthquake in 2003. Based on the goal, research method
is applied, and descriptive-analytic method is used to evaluate the components of social and
economic resilience of the earthquake-stricken of the city. Due to the heterogeneity of the
population and sampling units, multi-stage sampling method was used. The sample size in this
study, using the Cochran's formula, was determined to be 330 households. Statistical tests
including one-sample t-test and multiple linear regression were used to analyze the data. The
results show that households dwelled in Bam are at an undesirable condition in area of
components of knowledge and skills, and desirable condition in terms of components of
Components of awareness, attitude and social capital. Overall, the social resilience dimension
has been reported at a desirable level. But, In term of economic resilience and its three
components, 1) the amount and severity of damage, 2) the ability to compensate and 3) return to
appropriate employment and financial conditions, the situation is relatively unfavorable.
Keywords: Resilience, Social Resilience, Economic Resilience, Earthquake, Bam.
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Abstract
Exploration the main routes of tourism is an approach to determine the pattern of
travel density in order to boost rural tourism businesses. The present study, using Fuzzy
Operators in GIS, deals with the zoning of major tourism routes that have a significant
impact on the success of related tourism businesses. The research method is descriptiveanalytical using GIS and multi-criteria decision making models. The results show that the
villages which are located in four tourist attraction poles. These routes can be modeled as
the main traveled rural destinations. Continuously, by using four forms of routes, tried to
assess the facilities along the routes and the tourism destinations, the natural and human
attractions of each route, based on the target villages and the status of tourism businesses in
the villages located on these routes. The results of this step showed that the route number
one, with the best distance from the positive (0.1875) and negative (0.0678) ideals and the
degree of proximity (0.7346), gained the highest score (main road to Sultan Seyyed Ahmad
Shrine).
Keywords: Route Zoning, Tourism Businesses, Rural Region, Fuzzy Operators, Jiroft Townshop.
This article is extracted from the doctoral thesis entitled “Identification and Prioritization of the
Tourism Businesses Major Routes for Region Rural of Jiroft Townshop Using Fuzzy Operators of
the first author's with the Supervisor of the second and the Advisor of third authors and the fourth
author, Department of Rural Geography and Planning, Faculty of Letters and Humanities, Ferdowsi
University of Mashhad.
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