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 مشهد شهرکالندر های شهر پایدار شاخص تحلیل فضایی

 دانشگاه اصفهان-ریزی شهریجغرافیا و برنامه یدانشجوی دکتر، حسين آقاجاني
 دانشگاه اصفهان-ریزی شهریجغرافیا و برنامهاستاد ، *تقواييدکتر مسعود 

 چکيده

های اجتماعی و دل، عدم تعامحیطییستزرشد سریع شهرنشینی و تبعات آن باعث افزایش اثرات مخرب 

مشهد یکی از این شهرهاست که  شهرکالنگردیده است.  شهرهاکالن یژهوبهاقتصادی در بسیاری از شهرها و 

دچار نابرابری در برخورداری از امکانات و فشار بر منابع زیستی است. هدف این  ،یند رشد سریعفرآ یرتأثتحت 

های شهر پایدار در شش بُعد های شهر پایدار در ابعاد مختلف پایداری شهری است. شاخصمقاله، بررسی شاخص

سایی و مشخص گردید. سپس با ای شناای در مقیاس محلهمتغیر از طریق پرسشنامه و اطالعات نقشه 53و 

 AHP( میزان پایداری محالت شهر با انجام مقایسات زوجی با روش WLCاستفاده از روش ترکیب خطی وزنی )

تفاوت  ترینبیششباهت درونی و  ترینبیشبندی، محالت بر اساس شد. عالوه بر رتبه یبندرتبهدهی و وزن

گردید.  یبندطبقههمگن  خوشه() یدسته 7محالت در  Grouping Analysisگروهی با استفاده از تابع بین

. باالترین سطح شودیمابعاد از مرکز شهر به سمت محالت پیرامون کاسته  تربیشاز میزان پایداری در  یطورکلبه

 ،یک با چهار محله یمنطقه، ارشاد، ولیعصر است. گوهرشاد پایداری در مقیاس محلی در محالت کوی دکتری،

تعداد محالت با پایداری باال را در خود دارد. محالت کنه بیست، کشاورز، دروی، شهید معقول از  رینتبیش

تعداد محالت  ترینبیش ،پنج نیز با چهار محله یمنطقهسطح پایداری در بین محالت برخوردارند.  ترینیینپا

 ناپایدار را در بین مناطق شهری دارد.

 .مشهد ،یبندمنطقه ،ییفضا لیتحل دار،یشهر پا واژگان کليدي:

 

 

 

 

  

                                                      

 * :M.taghvaei@ltr.ui.ac.ir Email                                                                             ی مسئول:نویسنده

 ینمونه: ی در راستای شهر پایداری شهرتوسعه هایاستراتژی تدوین"با عنوانی آقاجان نیحس یدکتر یمقاله برگرفته از رساله این

 است. "شهر مشهدموردی کالن
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 24                                                                             مشهد شهرکالنهای شهر پایدار در تحلیل فضایی شاخص

 مقدمه -1

درصد این  55از جمعیت روستایی پیشی گرفت و در حال حاضر بیش از  2009شهری جهان در سال جمعیت 

به  2050تا سال  نسبتاین ( 2018) شهرنشینی جهان اندازچشمبر اساس گزارش  .کنندجمعیت در شهرها زندگی می

زمین  یتوان گفت که سیارهمی حقیقت در (.un, 2018: 6; Carli et al., 2018: 46)یدرسخواهد درصد  68بیش از 

 زیستیطمحاثرات آن بر  نیزنیازهای زندگی و  ینتأم تبعبهبه سمت شهری شدن در حال تغییر است. این میزان جمعیت و 

 یهابرنامهدر  پایدار یتوسعهبر  مؤثریکی از عوامل  عنوانبهشده تا پایداری شهرها  باعث فراتر از قلمروهای شهری،

 معنییبشهری بدون توجه به شهرها و شهرنشینی  پایدار یتوسعهبدون شک بحث از پایداری و جهانی مطرح گردد. 

 شدتبه هاآن، دهندمیرا پوشش  یناز زم یشهرها تنها درصد کم (. هرچند157 :1385 ،حسینی، قرخلو)بودخواهد 

چالش  ترینمهم شهری یتوسعهناپایداری  .کنندمی یجادرا ا یاقتصاد هایفعالیتاز  یادیز هستند و حجم یتپرجمع

اغلب رویکردها در مورد پایداری شهری از شهر سبز تا شهر هوشمند  (.1: 1392 ،صفرآبادی و تقوایی)استسوم  یهزاره

 کهییازآنجااما ؛ ((Tang & Lee, 2016: 4هستند پایدار یتوسعهبه حداکثر  یابیدستنهایی در  اصلی و ییدها یکدارای 

بنابراین الزم است که از  نیست؛ ییرتغقابلهمیشه ساده و  هاآنای هستند، لذا شرایط شهرها دارای سیستم پیچیده

 یارائهاین منظور  به .شناسایی شود وبر پایداری بررسی  مؤثرعوامل  وقرار گیرند  ارزیابیمورد  دقتبهدیدگاه پایداری 

 یارائهاین تحقیق است تا با  یمسئله ترینمهممقیاس محلی  در یداریناپاهای مطلوب و مناسب جهت تعیین شاخص

یکی از ویژگیپایداری شهر فراهم گردد.  یگانهابعاد سه مختلف یهابهبود مداخالت توسعه در بخش یبرا یراهها یافته

ها در یک یا ها و برخورداریبسیاری از دارایی کهای گونهبه تعادل است؛ سوم، تمرکز شدید و عدمهای شهرهای جهان 

یافتگی نماید. وجود اختالف آشکار در میزان توسعهای عمل میحاشیه صورتبهچند محله تمرکز یافته و سایر محالت 

ها را فراهم نموده و با در فضای شهری ایران موجبات گسترش ناسازگاری در شهر 40 یهای مختلف شهری از دههپهنه

های نازل هایی ناهمسان با شاخصو تحمیل پهنه پیرامونی شهرها یهامحدودهدر  یژهوبه ایجاد شرایط ناهنجار زیستی

برد؛ بلکه حیات شهری می سؤالتخصیص عادالنه منابع و خدمات را در راستای عدالت اجتماعی زیر  تنهانهیافتگی، توسعه

ایران از این قاعده مستثنی نبوده و  شهرکالندومین  عنوانبهمشهد نیز . کشدبه چالش می پایدار یتوسعهرا در جهت 

ها و ناپایداری محالت را در ایجاد نابرابری بسیاریهای و چالش مسائلاخیر  یهادههآن طی  یرشد سریع و بدون برنامه

طی  ،، متوسط نرخ رشد جمعیت1395تا  1385 هایسال سرشماری نفوس و مسکن بر اساسبه همراه داشته است. 

رسیده است و نوعی شهرسازی نااندیشیده و  %8.2به  95تا  90 هایسالو  %7.1در این شهر برابر با  90تا  85 هایسال

درصد  30در حال حاضر شهر مشهد با داشتن  (.66: 1396 :شهر مشهدی آمارنامه)استپایدار در آن به وقوع پیوسته نا

 درصد جمعیت ساکن بافت فرسوده 17.2نفری شهر مشهد(،  3062442نفر از جمعیت  919870) نشینیهحاشجمعیت 

روز شرایط ناسالم هوا و مقصد  83درصد واحدهای مسکونی به شبکه فاضالب، 60نفر جمعیت(، عدم اتصال  526779)

 یزیربرنامهاشته که نیاز به توجه و مهاجرت بسیاری از روستاییان شرایط بسیار نامطلوبی در بسیاری از محالت د

گسستگی بافت شهری، رشد ث افزایش بیکاری، مسائل اجتماعی، افزایش جمعیت و مهاجرت به مشهد باع(. همان)است

شهر را به مخاطره انداخته و  زیستمحیطشهری،  ینسنجیده یوسازهاساختشهری پراکنده، نابسامانی سیمای شهر، 

وضعیت ناپایدار را در بسیاری از محلت  های شهرینطباق رشد جمعیت با ظرفیت زیرساختم ااز سوی دیگر به دلیل عد

نوع رویکرد راستا،  یندر هموجود دارد.  شهرمختلف  محالتها با شدت و ضعف در است. نابرابری شهری ایجاد کرده

اما ؛ حائز اهمیت است یاربس یدارپادر مواجهه با این مشکالت و رسیدن به شهر  شهری یتوسعهریزی برنامهغالب در 

؛ محیطی و نیازهای مختلف شهروندان، بسیار پیچیده استبه دلیل دخالت عوامل زیست یامنطقهریزی در سطح برنامه

شهر  یبایست بین ابعاد مختلف پایداری و تقاضای روزافزون شهروندان تعادل ایجاد کرده و هردو مهم را در ادارهزیرا می

شهر پایدار بر  یهاشاخصهدف اصلی این نوشتار، عالوه بر شناسایی (. Ibrahim et al., 2015: 323)فتگردر نظر 

حاضر، ضمن  یمقاله. استپایداری شهر در سطح محالت شهر مشهد  و جهانی، تعیین ابعاد یامنطقهاساس مطالعات 
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با استفاده از  ،محیطییستز، اقتصادی و یاجتماع فابعاد مختل یریکارگبهو با  شهر پایدارمروری گذرا بر ادبیات نظری 

ردازد. پهای شهر پایدار در مقیاس محلی شهر مشهد میمعیاره به تحلیل فضایی شاخصچند گیرییمتصم هاییکتکن

 به لحاظتعیین مجموعه محالت همگن  با در نظر گرفتن عوامل جغرافیایی درمحالت  بندیخوشهبه  پایان نیزدر 

سؤال پیش روی تحقیق این  .نقشه نمایش داده شده است صورتبه شهر مشهد درپایداری های شاخص برخورداری از

 به چه صورت است؟شهر مشهد  و محالت وضعیت ابعاد مختلف پایداری در مناطق: است که

 تحقيق يپيشينه – 2

هی را در داخل و های دانشگاطیف وسیعی از کتب و مقاالت علمی و پژوهش یزن پایدار یتوسعهمطالعه در مورد 

. این موضوع با توجه به اهمیت جهانی و آثار متفاوت در مقیاس محلی و جهانی همواره گیردیبرمخارج از کشور در

 یطوالن یخیتار یداریپا یتئور بوده است. موردتوجهیک موضوع کلیدی در محافل سیاسی و علمی همیشه  عنوانبه

 ازشهری نیز  پایدار یتوسعهشهر پایدار و . مشاهده کرد 1800 هایسالقبل تا  توانیم آن را حداقل هاییشهردارد؛ 

تبدیل شد  از تحقیقات به موضوع بسیار مهمی بسیاریدر محافل علمی و جهانی آغاز شد. این موضوع در  1990 یدهه

مسائل،  ین. ابود یاز انفجار شهر یشهرها و مشکالت ناش ثباتیب یتماه لیبه دلمحققان  عمده ینگرانتا جایی که 

و  یاقتصاد ،محیطییستزمسائل  یمناسب برا یهاحلراهبه  یابیدست یرا برا هادولتو  دانانیجغراف یزان،ربرنامه

این تحقیقات جوانب مختلفی  هرچند(. Hassan & Lee, 2015: 1282)دهدیم یزهانگ یدارتحوالت پا یقاز طر یاجتماع

جدید  هاییفناوراما توجه به ابعاد محلی و تحلیل فضایی شهر پایدار موضوعی است که با توجه به  ،اندکرده ارائهرا 

 .گرددیمادامه به تعدادی از تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق اشاره  در به آن پرداخت. توانیم

 "یادر استرال یامنطقه یتوسعهو  ینوآور یداری،پا یوندمناطق: پ یعیتفوق طب"به نام  یادر مقاله( 2010) 1پاتس

شده  پایدار یتوسعهبه سمت  یردولتیو غ یدولت ینهادها توجهجلببه  موجود منجر یهااشاره کرده است که بحران

 یمحل یدارپا وکارکسب یهاکهشب یسوبه ییرکه در حال تغ یادر استرال یامنطقه یمورد یمطالعه دو نمونه ینا در .است

 .دهدیارائه م یدجد هاییاستس یتوسعه یرا برا هایییشنهادپ یتدرنهامطالعه انتخاب شده و  یبرا ،هستند

بر عملی کردن  "های مربوطهشاخص یالزمه: پایدار یتوسعهاهداف "در پژوهشی با عنوان ( 2015) 2و همکاران هاک

با توجه  ها راشاخصهایی این ساختارها و فرمول یتمرکز نموده و تالش کرده است تا با ارائه پایدار یتوسعههای شاخص

 نماید. یریگاندازهقابلبه اهداف آن 

متغیر  46 یریکارگبهشهر از سراسر جهان انتخاب کرده و با  106نیز با روش فازی،  (2016) 3فیلیس و همکاران-ای

 اند.پرداخته هاآنبندی به رتبه

تحت عنوان  یا( در مقاله1385)یزی عزمقاالت زیادی مرتبط با پایداری وجود دارد.  ،در بخش مطالعات داخلی

دانسته که محصول  پایدار یمحله یکتهران را  نارمک یمحله "نارمک موردی یمطالعه: یدارپا یمحله مسکون"

-عالوه بر اصول معمول در برنامه که نشان داده است یقتحق ینا هاییافتهمعاصر است.  سازانشهر یو طراح یزیربرنامه

 یبرا یرناپذاجتنابو  کنندهیینتعاصل  یک عنوانبه بایستیمحله م تحملقابل یتها، اصل ظرفمحله یو طراح یزیر

 یرد.قرار گ یجد موردتوجهها محله یداریپا

های به بررسی ابعاد و شاخص "شهری پایدار یتوسعه یهاشاخص "با عنوان یامقاله( در 1385) قرخلو و حسینی

، پایداری است یالزمهکه را هایی تا از این طریق تمامی شاخص اندکردهشهری پرداخته و تالش  پایدار یتوسعه

 ینشدهبینییشپی و زیستمحیطو بهتری در جهت رخدادهای اخیر مخرب  ترشفافنموده تا بتوان با درک  وتحلیلیهتجز

 برداشت. شهر یتوسعهدر تداوم گامی مؤثر  ،آن

                                                      
1- Potts 

2- Hak 

3- A. Phillis 
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 26                                                                             مشهد شهرکالنهای شهر پایدار در تحلیل فضایی شاخص

 "محالت شهر بابلسر یتوسعهارزیابی و سنجش سطح پایداری  "تحت عنوان ی( در پژوهش1389) همکاران و ییسرا

. اندپرداختهتوسعه  یهااز شاخص یشهر بابلسر به لحاظ برخوردار یگانه16محالت  یداریسطوح پا یینو تع یابیبه ارز

 یافزارهانرمو با استفاده از  یو کالبد یستیز یربنایی،ز دی،اقتصا ی،اجتماع یهادر قالب شاخص یرمتغ 30با انتخاب  هاآن

 .اندنموده یلمحله را تحل 16 ینا یآمار

اعم  یداریجوانب پا یهمه "موردی: شهر زابل یمسکونی پایدار، مطالعه یمحله "با عنوان یا( در مقاله1391) یبز

 یداریپا یتبتوان وضع یقطر ینتا از ا قرار گرفته یو بررس موردتوجه یو اجتماع یاقتصاد ی،فرهنگ ،محیطییستزاز 

پژوهش  ینا هاییافتهکرد. بر اساس  یینو تب یینرا تع ایداریناپ یهاو چالش پایدار یمحله ینمحالت شهر زابل و بهتر

 یجادبا ا اندتوانسته یزاز محالت ن یبرخ ،بینیندرا .دارند یداریتا پا یزیاد یفاصلهاز محالت شهر زابل  یبرخ

 .گام نهند یواقع یداریپا یسوبهخود،  یمناسب برا هاییرساختز

با هدف شناخت  "تهران شهرکالنای در محله پایدار یتوسعهرویکرد "با عنوان  یامقاله( در 1392) ی و همکارانفنّ

محوری در نظام مدیریت شهری با استفاده از پرسشنامه پرداخت و نتایج نشان داد که هیچ نوین محله یکردروو آزمون 

وجود ندارد و نیازمند تحرکات بنیادی  پایدار یتوسعه یهاشاخصو کارهای حاکم بر محله با  سازتوسعهانطباقی بین 

 ارتقاء و حرکت به سمت پایداری در روند فعلی نیاز است. منظوربه

در شهر مشهد  یامحله پایدار یتوسعه یهاسنجش شاخص"با عنوان  یا( در مقاله1394) ینیو حس یشکوهاجزاء

 یو کالبد یاقتصاد ی،اجتماع هاییژگیرا بر اساس و ، شهر مشهدخانوار 323از  یریگبا نمونه "پرومتی با استفاده از روش

 یامحله یداریو روش پرومته محالت مشهد را از منظر پا یمراتبهسلسل یلتحل یندآنموده و با استفاده از فر یبندطبقه

 .اندنموده یابیارز

 یتوسعهیابی به دست منظوربهمحالت  پایدار یتوسعهتبیین مدل  "ای با عنوان( در مقاله1395) مفیدی و همکاران

شهری  پایدار یتوسعه اهمیت نقش محالت شهری در حرکت به سمتبه بررسی  "چیذر یمحله: موردمطالعهشهر  پایدار

 گریانبتایج ن تهران پرداخته است. چیذر یمحلهدر  دهی فضای شهریتأثیرگذار محله در سامان یهاشاخصو بررسی 

و اقتصادی  محیطییستزپایداری در طراحی محله باعث ارتقای کیفیت در ابعاد اجتماعی،  یهاشاخصاین است که 

 ت.اسواجد شرایط پایداری  چیذر یمحله ینچنهمشده، 

بر رویکرد محالت پایدار  یدتأکسنجش پایداری محالت شهری با  "با عنوان یامقاله( در 1396) احدنژاد و همکاران

شهر میاندوآب با استفاده  یگانه 31شهری در محالت  پایدار یتوسعهبررسی به  "(: شهر میاندوآبموردمطالعه) شهری

وضعیت  ،آمدهدستبهپردازد. طبق نتایج می گیری چندمعیارهبا استفاده از روش تصمیم دارپای یتوسعه شاخص 70از 

با وضعیت نامطلوب که  محالتبندی شدند. مطلوب و نامطلوب رتبهدر سه طیف با وضعیت مطلوب، نیمه محالت شهری

 هایییشنهادپ یتدرنها .اندشهر ملحق شده یمحدودهبه  مرورزمانبهکه  هاآنروستایی بودن  یمتأثر از ریشه تربیش

 ت.ای ارائه شده اسمحله پایدار یتوسعهجهت بهبود 

 یمحله ی،امحله پایدار یتوسعه یابیو ارز پایدار یتوسعهالزامات "با نام  ی( در پژوهش1396) و همکاران یعلو

و با استفاده از  SPSS افزارنرم یطدر مح یقتحق یهاقرار داده و با سنجش شاخص یموردبررسرا  "اکباتان شهر تهران

 یدارناپا یو از منظر اقتصاد یدارپا یو کالبد محیطییستز ی،فرهنگ-یمحله را از منظر اجتماع ینا ی،آمار یهاروش

 ت.نموده اس یابیارز

)استان  ابهر ییهدر ناح ییفضا_یکالبد پایدار یتوسعه یسنجتوان"با عنوان  ی( در پژوهش1396) و همکاران یدیسع

 است.مطالعه کرده  یسرا با استفاده از روش تاپس یموردبررس یهناح یکارکرد-یابعاد مختلف ساختار "زنجان(

به بررسی  "ارومیه شهر در شهری پایدار توسعۀ ابعاد آماری تحلیل"با عنوان  ایمقاله( در 1394) پور و همکاراننیک

رگرسیونی بر تحقق پایداری  یهامدلبعد( با استفاده از آنالیز درختی و  7) ابعاد مختلف پایداری یرگذاریتأثمیزان 
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ی بر تحقق تربیش یرتأثشهری پایدار  یشهری در ارومیه پرداخته است. در این تحقیق ابعاد زندگی شهری پایدار و جامعه

 پایداری داشته است.

 یهاستوندر سه بعد اصلی که تحت عنوان  اصوالًها بنای نظری متغیرها و شاخص یموردبررسدر اغلب منابع  

و عالوه بر آن در تعدادی از  محیطییستزفرهنگی، اقتصادی،  -. ابعاد اجتماعیشودیم ارائه ،پایداری مطرح هستند

ها و متغیرهای مختلف بنا به هدف دارند و شاخص یموردبررسپوشش را در بین مقاالت  ترینبیشمقاالت ابعاد کالبدی 

که در این اواخر ابعاد مدیریتی و نهادی نیز اضافه  هرچندو تحلیل شده است.  یبنددستهر یکی از این ابعاد مطالعه د

در بین تعداد زیادی از مقاالت  آنچهاما ؛ اندداده ارائهخویش آن را  مدنظر بندیدستهشده است و محققان بنا به شرایط 

بوده و یا از نوع متغیرهای  هاسرشماریشده در ارائهمبتنی بر آمار  تربیشنوع متغیرهای انتخابی که  ،داخلی مطرح است

اثرات مشابهی  کهدرحالی ،است موردبررسیتعداد زیاد متغیرهای  یدهندهنشانعددی  صورتبههمنوع هستند که فقط 

 محالت دارند. یافتگیتوسعه یو رتبه هاشاخصبر روی 

 مباني نظري -3

شهری یک روش هوشمندانه و  پایدار یتوسعه ؛ابزار، حرکت و یا بحث جدیدی نیستی، یک شهر پایدار یتوسعه

چنانکه  ؛پنهان است زمانهمشهری سه هدف  پایدار یتوسعهارتقاء کیفیت زندگی شهری است. در  منظوربهعاقالنه 

بود و اقتصاد شهر را پیشرفت شهر را به زیستمحیطبخشد؛ شهری زندگی جمعی را در شهر ارتقاء می پایدار یتوسعه

های شاخص مطلب در خصوص مبانی نظری به مفاهیم شهر پایدار، یادامهدر  (.129: 1387 مفیدی شمیرانی،)دهدمی

 های شهر پایدار پرداخته شده است.های ارزیابی شاخصترکیبی و ابزار و روش

 پايدار و شهر پايدار يتوسعه - 1-3

ها باشد که کاربری یاگونهبهباید  شهری یتوسعه: گویدشهر چنین می پایدار یتوسعه( در تعریف 1996) 4ماکاکو

نیازهای اساسی خود چون مسکن، ارتباطات و فراغت  یتمامبهباشد و ساکنین شهر  شدهیعتوزدر تمامی سطوح، متعادل 

تمیز، خاک بدون تخریب و آلودگی  دسترسی مناسب داشته باشند. شهر باید در مکانی باشد با هوای پاک، آب بهداشتی

و تغییرات صنعتی در حمایت از شغل  یفنّاورزیرزمینی. شهر باید بتواند خود را با  یشدهحفاظتهای و همچنین آب

افراد سازش دهد و مسکن مناسب را به همراه درآمد سرانه مشخصی با میزان معینی از مالیات را برای ساکنان فراهم 

بلکه یک شهر پایدار باید بتواند پناهگاه مناسب، درآمد  ،تنها یک شهر تمیز و پاکیزه نیست شهر پایدار وی یک ازنظر. آورد

 د.حفاظت نمای هاآنها از برابر را برای همگان به همراه آورد و در تمامی زمان یرأکافی، دسترسی آسان به سوخت و حق 

شهرهای پایدار شهرهای "داند و چنین معتقد است که ( شهرهای پایدار را شهرهای خوداتکا می1997) 5هاگتون

 ییگرایهناح. او جریان تحوالت، "شان استدر ارتباط با محیط درونی هاآنهای اقتصادی باشند که فعالیتخوداتکایی می

 داند.محیطی و استقالل اقتصادی را سه ویژگی اصلی یک شهر پایدار می

به حداقل رساندن مصرف فضا '': کندیم یدارهدف که شهر را پا پنج (،1995) 6اروپا زیستمحیطآژانس تعریف  بنا بر

برابر به  یدسترس ینتضم ی،شهر یتحفاظت از سالمت جمع ی،شهر هاییانجر مؤثر یریتو مد یهتصف یعی،و منابع طب

 ."یو اجتماع یحفظ تنوع فرهنگ ،منابع و خدمات

 ،یاجتماع یتوسعه یکه در آن دستاوردها داندیم یشهر را داریشهر پا کنیز ی( 1997) مرکز اسکان ملل متحد

دارد. عالوه بر  یآن بستگ یتوسعهبه است که  یعیمنابع طب داریپا یعرضه و در آن دهیرس انیبه پا یکیزیو ف یاقتصاد

                                                      
4- Mukoko 

5- Haughton 

6- European Environment Agency 
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 28                                                                             مشهد شهرکالنهای شهر پایدار در تحلیل فضایی شاخص

 قبولقابل سکیکه ممکن است تنها با ر کندیمحفظ  محیطییستزرا از خطرات  داریپا تیامن دار،یشهر پا کی ن،یا

 .توسعه را به همراه داشته باشد هاییشرفتپخطر 

آن را کاهش  محیطییستز، اثرات بخشدیمو رفاه را بهبود  یسالمت عموم ،یداریپا یسوبهشهر در حال حرکت  کی

 World)کندیمرشد استفاده روبه یوربهرهبا  یو از انرژ کندیم افتیباز اییندهفزا طوربه، مواد زائد خود را دهدیم

watch Institute, 2007). 

 يدارپا شهر يتوسعهارزيابي  و ابزارهاي ترکيبي شاخص -2-3

های بسیار دیگری نیز هنوز شاخص قطعاًوجود دارد و  پایدار یتوسعهمتعددی در مورد  ییافتهگسترشهای شاخص

در  وقرار گرفته  موردتوجه یتازگبه یشهر یاسدر مق یداری. اهداف پا((Hak et al., 2015: 570کردد نظهور خواه

از  ،اندشکل گرفته هادهه یدر ط یافته هستند ونسبتاً بالغ توسعه یبندرتبه یهایستمساختمان که س یاسبا مق یسهمقا

، برابری، توسعه یکه در آن، سه الیه« لندبرانت»پژوهشگران بنا به تعریف گزارش  تربیش غالباًتری برخوردارند. عمر کوتاه

 موردبررسیزیست، اقتصادی و اجتماعی را در سه بعد محیط پایدار یتوسعهزیست مشخص شده، مساوات و حفظ محیط

ابعاد پایداری  عنوانبه، اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و نهادی را محیطیزیستاروپا نیز پنج بعد،  یدهند. اتحادیهقرار می

های اجتماعی یا ها و روند پدیدهبیان واقعیت (.Bell & Morse, 2008: 30; liu, 2018: 907)استدر نظر گرفته 

موضوعاتی است که  ترینمهمای از های فردی و سلیقهاز قضاوت هاوتحلیلتجزیهزیستی به زبان کمی و رها بودن محیط

و  طور عامبههای ترکیبی شاخصقرار دارد. طراحی و تدوین  پایدار یتوسعهنظران در کانون توجه اندیشمندان و صاحب

ها و مراحل تهیه گام ترینمهمکند. های مشخصی تبعیت میاخص از گام طوربه پایدار یتوسعههای ترکیبی شاخص

 های ترکیبی به شرح زیر است:شاخص

ارزیابی  منظوربهچندمتغیره که  وتحلیلتجزیه، ج( هادادهو انتخاب  یب( گردآور چارچوب نظری، ین( تدوالف

ها دهی به شاخص( وزند گیرند.قرار می مورداستفاده یشناختروشی فرعی و درک مفاهیم هاشاخصو  هادادهمطلوبیت 

 های ترکیبی است که در شناخت وضعیت پایداری شهر بسیار مهم و حساس است.دیگری از تهیه شاخص ینیز مرحله

از این تحقیقات  یاریبس متفاوت است. محقق یینهزمپس یتوسط رشتهشده ارائه یدگاهبه د ا توجهب یداریپا مفهوم 

سازی در سطح محلی تا اخیر موضوع شاخص هایسالبر روی موضوع رشته است. در  تربیشکه تمرکز  دهدمینشان 

 LEED ،7 HQE،8سبز هایساختمان بندیرتبههای جهانی گسترش یافته است. در مقیاس محلی و ساختمانی از شاخص

BREEM 9 بردنام  توانیم(2008 :679Toudert, F, -Ali)یی جایزههاشاخصنیز  منطقهو  شهرکالن یدر مقایسه ؛ و 

پایدار،  یاتلس شهر پایدار، شاخص مرجع برای شهرهای پایدار، المللیبینسبز اروپا، شاخص  شهر پایتخت سبز اروپا،

های شاخص ازجمله ...و STAR بندیرتبههای پایداری شهرهای چین، سیستم سیستم پایداری شهر در مالزی و شاخص

( فهرست تعدادی از متغیرهای ارزیابی 1) یشماره(. در جدول 2015 گزارش کمیسیون اروپا،)ارزیابی شهر پایدار هستند

گردید تا بر  ارائهایداری شده، به تفکیک ابعاد پ ارائه المللیبینهای پایداری شهر که توسط محققان داخلی و سازمان

 اساس آن در ارزیابی پایداری شهر در این مقاله مورد استناد قرار گیرد.

 ها و متغیرهای ارزیابی پایداری شهری در تعدادی از منابع علمی: شاخص1جدول 

 منبع متغير و شاخص ابعاد

 (1392)و نسترن و همکاران  (1391) شفیعا (،1394) حسینی و همکاران به محله خاطرتعلق اجتماعي

                                                      
7- The Leadership in Energy and Environmental Design 

8- High Quality Environment 

9- Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method 
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 منبع متغير و شاخص ابعاد

)سرقت،  امنیت در محله

پارک ماشین، تنها در 

 (هاپارکمعابر و 

و  (1391) شفیعا (،1394) حسینی و همکاران ،(1394) حسینی وشکوهی اجزاء

 یبرا 2030 کار دستور ،(1392) و همکاران فرهادیان ،(1392)نسترن و همکاران 

 (2015) پایدار یتوسعه

 واردشدهدرصد مهاجران 
ی هاشاخص (،2015) پایدار یتوسعه یبرا 2030 کار دستور، (1394) ابراهیمی

 شهرهای پایدار المللیبین

 (1395و همکاران ) پریزادی دارای همسر و مطلقه

 (1379) و صارمیفنی  ،(1392و همکاران ) فرهادیان مشارکت اجتماعی

 (1395و همکاران ) پریزادی جوان بودن جمعیت

 (1392)و نسترن و همکاران  (1391) شفیعا (،1394) حسینی و همکاران اعتماد به همسایگان

 (2015) پایدار یتوسعهبرای  2030 کار دستور، (2016) حسینی ورهنما  خدمات اجتماعی

ي
فرهنگ

- 
ت

فراغ
 

)مهد کودک،  آموزشی

 (...دبستان و

 (1391) شفیعا (،1394) حسینی و همکاران ،(1387و همکاران ) زاده دلیرحسین

 (1394) ینیحس وشکوهی جزاء(، ا1392)و نسترن و همکاران 

 تعداد مراکز فرهنگی،

 کتابخانه و سالن مطالعه

 نسترن (،1391) شفیعا (،1394) حسینی و همکاران، (1395و همکاران ) پریزادی

 (1392) باغدامن و ملکی (،1392)و همکاران 

 باسوادی درصد

 هیسمابراهیمی  ،(1395و همکاران ) ، پریزادی(1387و همکاران ) حسین زاده دلیر

 پایدار یتوسعهبرای  2030 کار دستور، (1392) باغدامن و ملکی ،(1390)

 داریپا شهر المللیبینی هاشاخص، (2015)

 دسترسی به فضای ورزشی
 و ملکی(، 1392)و نسترن و همکاران  (1391) شفیعا (،1394) حسینی و همکاران

 (1379) و صارمیفنی (، 1392) باغدامن

ي
صاد

اقت
 

 (1395و همکاران ) پریزادی ،(1392و همکاران ) فرهادیان زمین و مالکیت و ارزش

تعداد شاغلین و بیکار و 

 درصد جمعیت فعال

-حسین ،(1392) باغدامن وی پایدار شهرها، ملکی هاشاخصبانک جهانی توسعه و 

 (1387و همکاران ) زاده دلیر

تراکم جمعیت و 

 ساختمانی

، سازمان پایدار یتوسعه یبرا 2030 کار دستور، (1392) ابراهیمی ،(1393) نیکی

 (2015)ملل، 

میزان ایمنی 

 بادوام یهاساختمان

و  (1391) شفیعا (،1394) ، حسینی و همکاران(1394) حسینی وشکوهی اجزاء

 یبرا 2030 کار دستور ،(1392) همکارانو  انیفرهاد ،(1392)نسترن و همکاران 

 (2015) پایدار یتوسعه

 ،(1390)، ابراهیمی (1387و همکاران ) حسین زاده دلیر مساحت مسکونی

ي
مديريت

ي-
سياس

 (1394) حسینی وشکوهی اجزاء، (1379) و صارمیفنی  شورایاری محله 

تمایل به شرکت در 

 انتخابات شوراها

 دستور (،1392)و نسترن و همکاران  (1391) شفیعا (،1394) حسینی و همکاران

 (2015) پایدار یتوسعه یبرا 2030 کار

ي
کالبد

-
ي

زيربناي
 

 کاربری بهداشتی و درمانی

ابراهیمی  ،(1395و همکاران ) ، پریزادی(1387و همکاران ) زاده دلیرحسین

 پایدار یتوسعهبرای  2030 کار دستور، (1392) باغدامن و ، ملکی(1390)

 داریپا شهر المللیبینی هاشاخص، (2015)

 ونقلحملدسترسی به 

 عمومی

و همکاران  فرهادیان ،(2016) حسینی ورهنما  (،1379)و فنی ( 1390) بهمن

 شهرهای پایدار المللیبینی هاشاخص، (1392)

 (2015) پایدار یتوسعهبرای  2030 کار دستور(، 1389) ابراهیمی واحدتکو  پارتمانآ

 (1379) و صارمیفنی  آسفالت معابر

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 17

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1546-fa.html


 30                                                                             مشهد شهرکالنهای شهر پایدار در تحلیل فضایی شاخص

 منبع متغير و شاخص ابعاد

 درمانی -فضاهای بهداشتی
 باغدامن و ملکی(، 1394) حسینی وشکوهی اجزاء، (1379) و صارمیفنی 

 (2015) پایدار یتوسعه یبرا 2030دستور کار ، (1392)

 (1392) باغدامن و ملکی، (1379) و صارمیفنی  پارکینگ عمومی

 (1392) باغدامن و ملکی، (1379) و صارمیفنی  طول و مساحت معابر

 (1392) باغدامن و ملکی(، 1394) حسینی وشکوهی اجزاء، (1379) و صارمیفنی  بافت فرسوده یهاپهنه

ت
س

زي
ي

حيط
م

 

 (2016) شاخص پایداری در چین ،(1392و همکاران ) فرهادیان مدیریت فاضالب

و  پارک فضای سبز،

 تفریحی

حسین  ،(2016) شاخص سبز شهر زیمنس ی پایداری شهری بنیاد اروپا،هاشاخص

 ینیحس و، رهنما (1394) حسینی وشکوهی ، اجزاء(1387و همکاران ) زاده دلیر

 (1392) باغدامن و ، ملکی(2016)

 دوچرخه مسیرهای پیاده،

 و اتوبوس

، پایدار یتوسعه یبرا 2030دستور کار ، (2016) حسینی ورهنما  ،(1393) یکین

 (2015) سازمان ملل

 (2016) ، شاخص پایداری در شهرهای چین(1389) یکین کشاورزی و طبیعی اراضی

 زباله یآورجمعوضعیت 
 شاخص ،پایدار یتوسعه یبرا 2030 کار دستور(، 1394) حسینی وشکوهی اجزاء

 (2016) پایداری در شهرهای چین

 میزان آلودگی هوا و صوت
شاخص  ،پایدار یتوسعهبرای  2030 دستور کار(، 1394) حسینی وشکوهی اجزاء

 (2016) پایداری در شهرهای چین

 موردمطالعه يمحدوده -4

شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی و مرکز سازمان فضایی نظام سکونتگاهی در شمال شرقی ایران قرار دارد. این 

محله شهرداری است که در این مطالعه با توجه  170و  یمنطقه 17وزارت کشور، دارای  یاساس آخرین مصوبهشهر بر 

 استمحله  154پس از ادغام،  یتدرنها موردبررسی. تعداد محالت اندشدهادغام  هاآنبه کوچکی و نوع محالت تعدادی از 

 یآمارنامه)استنفر را در خود جای داده  3062242ل ، جمعیتی معاد1395که بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 

 (.1395شهر مشهد، 

 
شهر مشهد مناطق و محالتموقعیت : 1شکل   

 شناسي تحقيقروش -5

تحلیلی انجام شده است. در ارتباط با _این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی است و با استفاده از روش توصیفی

ی مشترک انجام شده هاشاخصها و متغیرهای تحقیق با جستجوی منابع فارسی و التین جهت تعیین انتخاب شاخص
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جهاد مقاالت فارسی مرتبط با موضوع پایداری با توجه به دسترس بودن، از طریق پایگاه اطالعات علمی  تعداد است.

 1396فارسی تا پایان سال  یالهمق 200های علمی، حدود ( و تخصصی مجالت نور و دیگر پایگاهSID) یدانشگاه

 ،های پایداری نیز از دو طریق انجام گرفت. در بخش اولاطالعات مربوط به شاخص یآورجمعقرار گرفت.  موردبررسی

گردید. تعداد  یآورجمعاز طریق پرسشنامه  ،کیفی داشتند ییی که موجودیت مکانی نداشته و جنبههادادهآن دسته از 

و با  ArcGIS افزارنرمفضایی در محیط  کامالً صورتبهتوزیع آن در سطح مشهد  یمورد و نحوه 1100 هاپرسشنامهاین 

توزیع گردید. بخش دیگر اطالعات  Randomو استفاده از توابع  1395های سرشماری توجه به وزن جمعیتی بلوک

شهرداری  یژهوبهها و نهادهای اداری و مانی جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی شهر بود که از طریق سازهادادهمربوط به 

نفر از  20 یکارشناسها نیز از طریق نظرات زوجی شاخص یدهی و مقایسهوزن یشد. شیوه یآورجمع( SDI) 10مشهد

 یابیدرونبا استفاده از تابع  یاپرسشنامهبخش  یشدهمحاسبههای خبرگان دانشگاهی و سازمانی انجام گرفت. شاخص
11IDW  یافزارنرمدر محیط ArcGIS  گویان شکل فضایی یافت و در گام بعد اطالعات کیفی پاسخ یبندپهنهاستفاده و

های نقشه به محالت شهری جهت ارزیابی میزان پایداری محالت در کنار سایر متغیرها تخصیص مقدار هر یک از ارزش

 یافزارنرماطالعات مکانی در محیط  هاییهالشده و به شکل مند بنابراین تمامی اطالعات مکان؛ قرار گرفت مورداستفاده

ArcGIS Expert Choice, SPSS محالت با  بندیدسته، بندیرتبهآماری و فضایی قرار گرفت. عالوه بر  وتحلیلتجزیه

 (.2)شکل  انجام گرفت ArcGIS یافزارنرمدر محیط  Grouping Analysis استفاده از تابع

 

 
انجام تحقیق: مراحل 2شکل   

 هاي تحقيقيافته -6

 3نمونه با خطای  1100تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران حدود  ،که در قسمت قبل نیز اشاره شد طورهمان

 موردبررسیهای در شاخص آمدهدستبهنفر محاسبه شد. بر اساس نتایج کلی  3062242، در تعداد 1395درصد، در سال 

، سال 30نمونه در شهر مشهد  یسکونت جامعه یانگینم)شهر مشهد( به شرح زیر است:  نمونه یجامعه هاییژگیو

از نمونه  یمیاز ن یشکه ب دهدیپرسشنامه نشان م یهاداده و تحلیل سال 11ها حدود سکونت افراد در محله یانگینم

 ینتأمبرای  است. شده محاسبه 3بعد خانوار در مشهد برابر با  . میانگینهستند یمشهد اصالتاًشهر مشهد،  یمطالعات

از روش همسانی درونی )با  پرسشنامه به ترتیب بر اساس نظرات خبرگان و پایایی پرسشنامه و پایاییقابلیت روایی 

 د.( آورده ش2نتایج آن به شرح جدول ) ( کهاستفاده از آلفای کرونباخ

 

 

                                                      
10- Spatial Data Infrastructure (Mashhad) 

11- Inverse Distance Weight 
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 پرسشنامهمیزان آلفای کرونباخ برای تعیین میزان پایایی  :2جدول 

 مديريتي بهداشت و محيط امنيتي سرزندگي مشارکت و همياري حس تعلق ابعاد

 75/0 68/0 70/0 86/0 83/0 78/0 ميزان آلفا

 3 3 3 4 6 3 د گويهاتعد

 

بهداشت و »و « شاخص امنیتی»، «سرزندگی ساکنان محله»، «مشارکت و همیاری»، «حس تعلق»های شاخص

در این مقاله است که نتایج آن به شرح  موردبررسی یاپرسشنامههای اصلی شاخص عنوانبه« مدیریتی»و « زیستمحیط

 ( زیر است:3جدول )

های کیفی منتج از پرسشنامه در شهر مشهد: وضعیت شاخص3جدول   

 13ميانگين معيار 12معيار ابعاد

 اجتماعی

 3.02 حس تعلق

 2.04 مشارکت و همیاری

 3.75 سرزندگی ساکنان محله

 3.1 امنیتی

 2 مدیریتی مدیریتی

 1.69 زیستمحیطبهداشت و  یزیستمحیط

 

، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیربنایی و مدیریتی، بر محیطیزیست بعدمیزان پایداری هر یک از محالت در شش 

محاسبه  و انجام گرفت (4جدول ) ابعاد زوجی یدر هر یک از ابعاد و وزن مقایسه یگروهدرونزوجی  یاساس مقایسه

تعلق داشت و نشان  محیطیزیستزوجی به شاخص  یامتیاز مقایسه ترینبیش ،در بین شش شاخص اصلی .گردید

متغیرها با روش موضوع در پایداری محیط زندگی، عوامل و متغیرهای محیطی و زیستی است.  ترینمهمکه هنوز  دهدمی

در  ازآنپسدر هر یک از ابعاد نهایی گردید و  یگروهدرونیعنی متغیرهای  ؛دهی در سطح اول تحلیلی وزنخطی ساده

دوم تحلیل به تخصیص وزن به ابعاد در مقایسه با یکدیگر و تعیین امتیاز نهایی هر یک از محالت در ابعاد  یمرحله

 آمد. به دستها میزان پایداری هر یک از محالت بر اساس شاخص یتدرنهاپایداری گردید که 

  

                                                      
 گویه تعریف شده است. 25ها در پرسشنامه تعداد سواالت برای این شاخص -6

 (.5-1) دست آمده بر اساس طیف لیکرت محاسبه شده استه اعداد ب -7
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 : امتیازات مقایسه زوجی بین ابعاد و متغیرها4 جدول

 ابعاد شاخص/متغير وزن درجه اهميت ابعاد متغير/شاخص وزن درجه اهميت

 +() یمسکون مالکیت 0.131 

صاد
اقت

) ي
18

) 

 +(سبز )فضای  0.238 

مح
ي

يط
 (

38.1
) 

 +() یعیطب یهاعرصه 0.172 (-مردان )نرخ بیکاری  0.117

 +() یطیمحزیست 0.164 +() یتجارکاربری  0.11

 +() یربااراضی  0.093 +() یاقامتکاربری  0.105

 (-هوا ) یآلودگ 0.081 (-زنان )نرخ بیکاری  0.099

 (-) یعیطبمخاطرات  0.067 +(بادوام )مسکن  0.093

 (-) یصوت یآلودگ 0.065 (-) یمسکونتراکم  0.089

 (-) یکارگاه-صنعتی 0.041 (-تکفل )بار  0.088

 (-) یلموباامواج  0.041 +() یمسکونزیربنای  0.085

 +(دوچرخه )خطوط  0.04 (-سرپرست )زن  0.082

 +() یفرهنگخدمات  0.204 

ي
فرهنگ

-
ت )

رفراغ
6.3

) 

 +() یسرزندگ 0.111 

اجتماع
) ي

26.7
) 

 +() یتیامن 0.11 +(زنان )باسوادی  0.187

 +(تعلق )حس  0.101 +() یآموزشمراکز  0.181

 +() یاجتماعخدمات  0.099 +(مردان )باسوادی  0.156

 (-) ینینشیهحاش 0.097 +() یورزشمساحت  0.103

 (-مجرم )تعداد  0.096 +(کتابخانه )مساحت  0.086

 (-) یقحرحادثه و  0.071 +() یهنرخدمات  0.082

 
 +(خوب )دسترسی  0.108

ي
کالبد

ز-
ي

يربناي
 (

7.7
) 

 +() یتجمعجوانی  0.07

 (-مهاجران ) 0.062 +(معابر )سطح خاکی  0.105

 +() یاریهممشارکت و  0.053 +() یررسمیغبلوک  0.104

 +(همسر )دارای  0.046 +() ینینشآپارتمان 0.103

 (-فرسوده )جمعیت ساکن  0.044 +(فاضالب )طول شبکه  0.1

 (-مطلقه )زن  0.04 +() یعمومرضایت حمل  0.091

 (-فرسوده )مساحت بافت  0.087
 

 +() یریتیمد 0.543

ي 
مديريت

–
س

ي
ياس

 (
3.2

) 

 (-رو )سوارهسطح  0.087

 +() یبهداشتخدمات  0.082

 (-تصادف )تعداد  0.071

 +(انتخابات )مشارکت در  0.457
 +(ساختمان )طبقات  0.062

 
 

و اجتماعی تمامی  محیطیزیستدر هر بعد نوع متفاوتی از پراکندگی را دارند. در بعد  آمدهدستبههای شاخص

اما در سایر ابعاد این ویژگی کمی ؛ دارا هستند (هاشاخص)ابعاد از ناپایداری تا پایداری، در این  یادامنهمناطق دارای 

 متمرکزتر هستند.

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

 

 

 

 اهميت پايين

 اهميت باال

 اهميت باال

 اهميت پايين

 اهميت پايين

 اهميت باال

 اهميت باال

 اهميت پايين

 اهميت باال

 پاييناهميت 

 اهميت باال

 اهميت پايين

CR:0.08 
CR:0.02 

CR:0.06 

CR:0.09 
CR:0.00 

CR:0.07 
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 گانهشش: وضعیت پایداری محالت شهر در ابعاد 3شکل 

که  دهدمیاست و نشان  مشاهدهقابلمرکزی شهر  یدر پیرامون محدوده تربیشدر شاخص بعد فرهنگی این تمرکز 

 ینتیجه یتا حدودمرکزی شهر  یکه این وضعیت در محدوده هرچندمیزان پایداری به نسبت باالتر از سایر محالت است. 

های دیگر در بعد زیربنایی شاخص است. شهر نسبت به پیرامون هامحدودهپراکنش مراکز خدمات هنری و فرهنگی در این 

پراکنده، محالت با پایداری باال  صورتبهز تراکم و تمرکز مشخصی ندارند و تا حدودی در تمامی مناطق و مدیریتی نی

های نتیجه گرفت که میزان پایداری در شاخص گونهینا توانمیبا بررسی میزان پایداری در محالت،  ینهمچن .وجود دارد

کاهشی با فاصله از محور مرکزی شهر بوده و هر چه به  تا حدودی اقتصادی، زیربنایی و مدیریتی دارای روند فرهنگی

دلیل آن نابرابری و عدم توزیع یکسان خدمات  ؛ کهشودیمبر مقدار ناپایداری محالت افزوده  ،شودیم تریکنزد هایهحاش

را نیز شدت  مسئلهو پیوستن روستاهای پیرامونی به شهر مشهد این  نشینییهحاشاست. رشد سریع  شهر مشهددر 

 اجتمـاعی محیطی

 اقتصـادی فرهنگـی

 زیربنـایی مدیریتی
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های پایداری نتوانسته شهری و ارتقاء شاخص زیستمحیط یفیبهبود کطبیعی مناسب جهت  یهاعرصهبخشیده و با وجود 

 (.3شکل ) وضعیت قابل قبولی از پایداری را در این محالت ایجاد نماید

 شاخص ترکيبي پايداري در محالت و مناطق شهرداري مشهد -1-6

متفاوتی در برخورداری و  هاییژگیوستردگی و وسعت زیاد خود، دارای محالت بسیار با شهر مشهد با توجه به گ

ای و بین منطقهاین ویژگی، میزان پایداری در محالت مختلف درون  تبعبهسطح امکانات نسبت به سایر شهرهاست. 

نهایی  ییک از محالت نتیجههر  یگانهششدهی معیارهای ای نیز متفاوت است. در این بخش با تجمیع و وزنمنطقه

باالترین سطح  شدهیهته یابعاد پایداری در قالب یک شاخص پایداری کل محالت محاسبه شده است. بر اساس نقشه

و زکریا است  یطالقان مهدی، یکو ، ارشاد، ولیعصر،گوهرشاد پایداری در مقیاس محلی مربوط به محالت کوی دکتری،

تعداد محالت با پایداری باال را در خود  ترینبیش ،یک با چهار محله یمنطقه. اندشده واقع 3و  9،17، 1که در مناطق 

 یمنطقه و سطح پایداری در بین محالت برخوردارند ترینیینپادارد. محالت کنه بیست، کشاورز، دروی، شهید معقول از 

آبکوه  یاز محله نظرصرف(. 4شکل ) شهری داردایدار را در بین مناطق تعداد محالت ناپ ترینبیشپنج نیز با چهار محله 

محالت پیرامونی منطبق بر حاشیه شهر است و محالت مذکور نیز  تربیشو حرم مطهر، سایر محالت با ناپایداری باال 

 .اندشدهفرسوده واقع  یهاپهنهشامل محالتی هستند که دارای 

 

 
 دهای پایداری محالت شهر مشه: تلفیق نهایی شاخص4شکل 

 

در ابعاد  5محالت محاسبه و نتایج آن در جدول  درمجموعمیانگین پایداری در مناطق بر اساس شاخص تلفیقی 

میانگین شاخص ترکیبی پایداری  ترینبیش ،که از جدول پیداست طورهمانشده است.  ارائهبه تفکیک مناطق  گانهشش

 تربیششهرداری مشهد تعلق دارد. مناطق پایدار  16و  5پایداری در مناطق  ینترکمو  14و  9، 1،12به ترتیب در مناطق 

خوردارند و برعکس مناطق ناپایدار، مناسب اقتصادی و اجتماعی بر نسبتاً برنامه و از وضعیت  شامل محالتی است که با

برخورداری  یدهندهشاننشهری است که  ناکارآمدهای های غیررسمی و بافتمنطبق با سکونتگاه یهامحدوده تربیش

کالبدی هستند. تعیین وضعیت پایداری  یژهوبههای اقتصادی و اجتماعی و های پایداری و انواع محرومیتپایین از شاخص

ریزان و مدیران شهری در هدایتگر برنامهد توانمیی وضعیت شاخص نهایی در جدول در کنار ابعاد پایداری و توصیف کمّ
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پایدار و ناپایدار بسیار ناهای ضعیف پایداری در این مناطق باشند. در مناطق ها و شاخصویت ضعفتق به سمت منطقههر 

ی برای رسیدن به متوسط پایداری تربیشتوجه نیازمند لذا  .شودیمبسیار ضعیف و نامطلوب ارزیابی  هاشاخصوضعیت 

جایی مناطق و ارتقاء سطح کیفی هتواند به این جابمیها و ابعاد با امتیاز کم در محالت هستند. ارتقاء تعدادی از شاخص

)جدول  مشهد ارتقاء یابد شهرکالنشاخص کلی شهر پایدار در  ،آن تبعبهو کمی شاخص پایداری در محالت بیانجامد و 

تفاوت شاخص پایداری در بین  5و جدول  3شکل تحقیق که در ابتدا مطرح گردید با توجه به  سؤالدر پاسخ به  (.5

 از پایداری بسیار باال تا ناپایداری بسیار باال مشخص است. یادامنهمحالت و مناطق بسیار متفاوت است و 
 

: وضعیت ابعاد پایداری به تفکیک انواع شاخص در مناطق شهرداری5جدول 

 
 *عالئم داخل جدول در کنار اعداد جهت تسهیل در شناخت سمبولیک میزان پایداری است.

 پايداري گانهششمحالت شهر مشهد بر اساس ابعاد  يبندخوشه -2-6

د پاسخگوی توانمیمناسب و کالن  هایگذارییاستس یارائه منظوربهمحالت شهری  یبندخوشه درواقعو  یبندگروه

 صورتبهد توانمیشهرداری و مدیریت شهری در سطح کالن و راهبردی باشد. این موضوع  یزیربرنامهبسیاری از نیازهای 

محالت با  بندیدستهلذا در انتهای این مطالعه اقدام به  را نمایش دهد، یاپهنهو علل ناپایداری در سطح  هاضعفکالن 

در این  یبندخوشهانجام  یقاعده انجام گرفت. ArcGIS یافزارنرمدر محیط  Grouping Analysis استفاده از تابع

در زمانی که  ؛ کهو تفاوت بین گروهی است یگروهدرونشباهت  ترینبیشبر اساس  هایبندخوشهمانند بسیاری از  تابع

محاسبه  F-Statistics یتعداد گروه را با آماره سازیبهینهتحلیل  افزارنرم ،ها از نظر محقق نامشخص استتعداد گروه

های جغرافیایی مجاورت .کندمیمطلوب را مشخص  هایخوشهتعداد  ،است که باالترین آماره صورتبدیناین آنالیز  نماید.

کار ههایی است که در این تابع عالوه بر متغیرهای اصلی ب... از طریق ماتریس مجاورت از دیگر قابلیتو ایگوشهو  ایلبه

تا عالوه بر  صیفی، فواصل جغرافیایی را نیز درنظر بگیردهای معیارهای توعالوه بر شباهت بندیخوشهتا  شودمیگرفته 

محالت شهرداری نیز بر اساس  یهفتگانه بندیدسته متمرکزی از محالت را ایجاد نماید. هایخوشه ،گروهیدرون همگنی

( 1در گروه ) 8 یمنطقهو قسمتی از  1مناطق  یشدهانجام بندیخوشهاساس  بر انجام گرفت. Fارزیابی تابع و مقدار 

 یمنطقههای پایداری محالت واقع شده؛ شباهت در شاخص حاظبه ل( 2) در گروه 17و  12، 10، 9؛ مناطق منطقه بندی
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 یمنطقهو بخشی از  4 یمنطقه(؛ 5در گروه ) 16و  15 یمنطقه(؛ 4در گروه ) 14و  2،3،6،13 یمنطقه(؛ 3) در گروه 8

 (.5)شکل  ( قرار گرفت7) در گروه 5 یمنطقه( و 6در گروه ) 5
 

 
 پایداری گانهششمحالت شهری بر اساس ابعاد  بندیخوشه: 5شکل 

 گيري و پيشنهادهانتيجه -7

 شدنمطرحو در ذیل آن شهر پایدار، بسیار گسترده و متنوع است. محققان بسیاری از ابتدای  پایدار یتوسعهادبیات 

جدید است که تمامی مفاهیم  یااندازهبه. اهمیت موضوع در اساس اندپرداختهموضوع در ایران و جهان به این موضوع 

م یبوده و بر اساس مفاه پایدار یتوسعهبرگرفته از ادبیات شهر و  ...هر هوشمند، شهر سبز، شهر فشرده وشهری مانند ش

هنوز هم از موضوعات مهم جهانی است تا  ظهور، قرنیمنموضوع پایداری همچنان پس از گذشت  و اندگرفتهآن شکل 

کرده است. در این راستا  ارائهجهانی بر اساس آن تهیه و  یاجرایی برای اهداف توسعه یهانامهبرجایی که سازمان ملل 

رو هروب یامنطقهمختلفی در سطح و مقیاس جهانی و  مسائلها و مشهد هم یکی از شهرهایی است که با چالش شهرکالن

 ید زمینهتوانمیو مدیران شهری خارج نبوده و  مسئوالن یموضوع در سطح محلی راهکارهایی دارد که از عهده ینا است.

 زندگی مطلوب را برای شهروندان فراهم آورد.

شد و پس از  بندیدستهدر شش بعد  یتدرنهاو  یآورجمعشاخص و متغیر شناسایی و  53در این تحقیق تعداد 

 زان پایداری محالت انجام گرفت.و می بندیرتبههای واقعی محالت، مقایسات زوجی و امتیازدهی و تخصیص آن به ارزش

فضایی انجام گرفت و محالت پایداری و ناپایدار مشخص گردید. همچنین بر اساس  صورتبههای پایداری تحلیل شاخص

 گردید. بندیخوشهنیز محالت شهری مشهد در هفت پهنه  هاآن یگروه ینبها و تفاوت گروهی شاخصمیزان تشابه درون

ها و ناپایداری در ابعاد و هر یک از ضعف بندیدستهبر اساس پژوهش انجام شده، ابعاد پایداری محالت شهری،  

شهر را در جهت پایداری  یتدرنهاپایداری محالت، مناطق و  یمشخص گردید که الزم است با ارتقاء آن زمینه گانهشش

که توزیع محالت ناپایدار و یا پایدار در بین مناطق پراکنده  دهدمیدر محالت نشان  موردبررسیهای شاخصفراهم نمود. 

 یدر شاخص پایداری از همگنی باالتری برخوردار است و با وجود محله یباًتقریک از مناطقی است که  یمنطقه .است

ر محالت های پایداری را دمختلفی از شاخص یشش شهرداری نیز دامنه یمنطقهآبکوه، این همگنی کامل نیست و یا 
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باالترین شاخص  ،موردمطالعه در بین محالت. یستنهای اقتصادی و اجتماعی شهر منطبق با توپوگرافی و خود دارد

 پنج شهرداری قرار دارد. یمنطقهدر  هاآن ترینیینپایک شهرداری مشهد و  یمنطقهپایداری در محالت 

ها شده است، از جهتی باعث این ناپایداری آنچهها نشان داد که نتایج وضعیت پایداری محالت بر اساس شاخص

در شهر است که خود مشکالتی را بر سر راه مدیریت  محیطیزیستدوکس بین اهداف اقتصادی و امربوط به تضاد و پار

در اقتصاد  اًقطعبوده و  برینههزهمواره برای مدیریت شهر  هاآنو توجه به  محیطیزیست مسائلشهری قرار داده است. 

همواره منافع مادی و ملموس بسیار کم بوده است. این تضاد منافع در مقیاس جهانی  برخوردار نبوده و چندانی از اولویت

افته هستند که منافع اقتصادی خود را بر پایداری ترجیح یتوسعهاست و بسیاری از کشورهای صنعتی و  مشاهدهقابلنیز 

به توزیع نامناسب و تمرکز  توانمیها نیز از دیگر علل این ناپایداری را ایجاد خواهد کرد.داده و در بلندمدت، مشکالتی 

این موضوع خود باعث تمرکز  که مرکزی شهر و پیرامون آن واقع شده است یبسیاری از خدمات شهری در محدوده

محتوایی  بعضاًرد. عدم تناسب زمانی و خواهد ک تربیشن ناپایداری را آ تبعبهها و در این محدوده هایتفعال تربیش

بر میزان  مؤثرنیز عامل  نشینیهحاشبا سرعت رشد کالبدی و ارگانیک شهر مشهد در محالت  شهری یتوسعه یهاطرح

سیاستی کالن را برای هر یک از  یهابستهد توانمیها بر اساس شاخص بندیدستهاین  ناپایداری در این محالت است.

نیز  یامحلهد سطوح مختلف مدیریتی را پوشش دهد. در سطح توانمی هایبنددستهاین نوع فراهم نماید.  هاپهنهاین 

( و سطح خرد یمنطقه) در سطح کالن هابرنامهفراهم شده است. هماهنگی  هاشاخصو تقویت  یزیربرنامه یزمینه

گردد پیشنهاد می لذا بر پایداری محالت گردد، مؤثرای ها و تقویت متغیرهدر رشد شاخص ییافزاهمد باعث توانمی)محله( 

این تحقیق  یهای کمی پایداری در محالت، در سطح راهبردی نیز در ادامهو تعیین مقیاس بندیخوشهبا توجه به 

سطح پایداری محالت و  یسازمتعادلبرای  اجرایی یهاپروژهو طرح و  هایاستسراهبردها، صورت گیرد تا  یامطالعه

و پایش است. بهبود و تقویت پایگاه  یزیربرنامهبخش آمار و اطالعات زیربنای تحلیل،  مناطق شهر مشهد تعیین گردد.

ی تربیشاساسی در پایداری شهری است که بایستی به آن توجه  هایفرضیشپهای پایداری از اطالعات و آمار شاخص

 های محلی پرداخت.ها در مقیاسپایش و ارزیابی وضعیت شاخص گردد تا بر اساس آن بتوان به

 منابع -8

در شهر مشهد با استفاده از  یامحله ی پایدارتوسعه یهاسنجش شاخص .(1394)مصطفی  ینی،، حسحمدم ی،شکوهاجزاء .1

 .129-155 صص ،2 یشماره یدار،شهر پا ییهنشر، PROMETHEروش 

بر  یدتأکسنجش پایداری محالت شهری با (. 1396)نوبخت  ی،سبحان ،یهسم ی،دیحم یمحمداحدنژاد روشتی، محسن،  .2

 .94-77صص ، 27 ،3 یشماره، 7 یدوره ،(: شهر میاندوآبموردمطالعه) رویکرد محالت پایدار شهری

 تحلیل مار،آ مدیریت نظارت با مشهد شهرداری انسانی یسرمایه یتوسعه و یزیربرنامه (. معاونت1396شهر مشهد )مارنامه آ .3

 عملکرد. ارزیابی و

-18030تحقیقات جغرافیایی، صص  یفصلنامه (،موردی: شهر زابل یمطالعه) مسکونی پایدار یمحله .(1391) خدارحم ی،بز .4

18006. 

 ،: شهر کرمانشاهموردمطالعهبر آن ) مؤثرپایدار شهری و برخی عوامل  یتوسعه (.1392) اعظم ،صفرآبادی، مسعود ،تقوایی .5

 .1-22صص ، 6 یشماره ،3 یدوره ،شهری )مطالعات شهری( یشناختجامعه مطالعات

 .ی پایدارتوسعهبرای  2030دستور کار (. 2015سازمان ملل متحد ) .6

 یهامؤلفه(. بررسی میزان پایداری توسعه در شهرهای مناطق خشک با تأکید بر 1389، مویدفر، سعیده )ینمحمدحسسرایی،  .7

 .47-76ریزی محیطی، صص، جغرافیا و برنامه یمجلهمحیطی: شهر اردکان،  -زیست

ی توسعه یسنجتوان .(1396) بوالفضل،ا ی،مراد رهاد،ف یزپور،عزبدالرضا، ع ی،فضل یرحمان یژن،ب ی،رحمان باس،ع یدی،سع .8

 .281-296صص  ،15 یشماره یا،جغراف یفصلنامهابهر )استان زنجان(،  یهدر ناح ییفضا-یکالبد پایدار

صص ، 27 یشماره. هنرهای زیبا ییهنشر (،کنارم :موردی یمطالعه) مسکونی پایدار یمحله(. 1385) یمحمدمهد ،عزیزی .9

46-35. 
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 یامحله ی پایدارتوسعه یابیو ارز ی پایدارتوسعهالزامات  .(1396)بدالمطلب ع ی،صابر هدی،م ی،پورطاهرعلی،  ی،علو .10

-34، صص 1 یشماره، 49سال  ی،انسان یایجغراف یهاشهر تهران(، پژوهش 5 یمنطقه اکباتان یمحله: موردی یمطالعه)

19. 
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