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Extended Abstract
Introduction
The development of small cities has always been one of the major policies in the planning of
developing countries. Analysis of urban neighborhoods sustainability indicators, is considered
important for urban planners. In the field of urban planning, the concept of a smart sustainable
city is often defined as an ideological dimension dependent on strategic directions in order to
find an appropriate balance between territories and human societies through information and
communication technology and behavioral changes. Sustainable development is one that can
continue in the long-time without harming the environment. Sustainable urban development
refers to the balance between the various urban social and environmental dimensions and their
simultaneous development. Neighborhood as the most vital cell in the framework of the city, is
identified by the connection and cohesion of cultural, social, economic, religious and
environmental elements, which in most cases, attention to the factor of social livability is
neglected with limited consideration to economic and environmental ones in it. Urban
neighborhoods always have a dynamic and evolving concept which have to adapt to
professional and theoretical contexts. Neighborhood-based planning in the city of Rudian is a
way to achieve the sustainability of the city. The most sustainable urban neighborhoods are ones
that are formed in all aspects of sustainability based on environmental, social and economic
conditions and the needs of the local community. Therefore, the issue of sustainability is one of
the most important subjects in urban planning. Urban sustainable development is a more
manageable and achievable concept through neighborhood sustainable development.
Methodology
The present study is an applied research in terms of purpose and its method is based on
descriptive-analytical. In this research, first library studies (articles, books, reports) were
performed to identify dimensions and components, and then field surveys were conducted as a
questionnaire in the framework of dimensions. In order to analyze the obtained data from field
operations, one-sample t-test was used to measure the stability, analysis of variance was applied
to compare items in the form of SPSS software and the WASPAS combined decision model was
also exploited. The statistical population of the study included all people living in the city of
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Rudian, in 2016, from which 359 people were selected by available sampling and then,
according to the proportion of the population of each neighborhood of the total population of the
city, the same amount of sample has been allocated. In this study, Cronbach's alpha method was
used to determine the reliability of the test. This method is used to calculate the internal
consistency of a measuring instrument that evaluates various properties.
Results and discussion
It can be said that there is a significant difference in stability between neighborhood areas of
Rudian city in residential textures. The findings showed that only Sarghanat and Deh Bala
neighborhoods are relatively stable in terms of security in Rudian and other neighborhoods are
unstable. Also, all neighborhoods of Rudian city are in an unstable situation in terms of social,
economic and environmental dimensions. In addition, Sarghanat and Deh Bala neighborhoods
of Rudian city are physically stable and other neighborhoods are unstable in this regard.
Conclusion
Environmental, social and economic issues and problems in cities emphasize the need to
achieve sustainable development. But to achieve this, it is important to measure the position and
distance of the city from the ideal and model of sustainable development. In the current
situation, the organic balance between the social system and the physical structure of the city
and the incompatibility between them caused problems. If in the past, urban units of the
neighborhood type provided the possibility of belonging or dependence or conditions of
connection of the individual with the living environment, in recent times urban development
with latent and observed demographic, social, technical and other variables to weaken or
destroy these relationships. So that in addition to poverty and deprivation in slum areas, the
contexts of emotional and psychological erosion of individuals on the one hand and the
reduction of spatial belongings on the other hand are intensifying every day. Based on the
findings, it can be concluded that the neighborhoods of Rudian are different in terms of
neighborhood sustainable development indicators. Sustainability indicators can be effective on
organizing urban neighborhoods. The neighborhoods of Rudian city have significant differences
in terms of population and area, and by recognizing the problems of the neighborhoods and
improving them, and by strengthening the neighborhood indicators, it is possible to organize the
city areas. The results of this study show that socio-physical factors play an important role in
empowering the neighborhoods of Rudian, so the growth of security, services, quality of life,
participation and access in these neighborhoods depends on their physical organization during
which the empowerment strategy is feasible.
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چکیده
توسعه شهرهای کوچک همواره بهعنوان یکی از سیاستهای عمده در امر برنامـهریزی کشـورهای درحالتوسـعه
بوده است .تحلیل شاخصهای پایداری محالت شهری برای برنامهریزان شهری امری مهم تلقی میگردد .هـدف
از پژوهش حاضر سنجش و تحلیل سطح پایداری کالبدی ،اقتصادی ،زیستی ،اجتماعی و امنیتی محـالت شـهری
میباشد .پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردی بوده و روش بررسی آن توصیفی تحلیلی میباشـد .جامعـه آمـاری
پژوهش شامل کلیه افراد ساکن در شهر رودیان ،در سال  1395بود که از بین آنهـا  359نفـر از افـراد بهصـورت
نمونهگیری در دسترس انتخاب گردیدند .بدینجهت یک نمونه اولیه شامل  40پرسشنامه در بین جامعه مـوردنظر
پیشآزمون گردید و سپس با استفاده از دادههای بهدستآمده از ایـن پرسشـنامهها و بـه کمـک نرمافـزار آمـاری
 SPSSمیزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید .این روش هماهنگی درونی ابزار انـدازهگیری
خصیصههای مختلف را ارزیابی میکند .در ادامه بهمنظور تجزیـهوتحلیل دادههـای حاصـل از عملیـات میـدانی از
آزمون آماری  tتک نمونهای برای سنجش وضعیت پایداری ،از تحلیل واریانس بـرای مقایسـه گویـهها در قالـب
نرمافزار  SPSSو از مـدلهای تصـمیمگیری ترکیبـی  WASPASجهـت رتبهبنـدی استفادهشـده اسـت .از
یافتههای این پژوهش میتوان به این نتیجه رسید که محالت شـهر رودیـان ازنظـر شـاخصهای توسـعه پایـدار
محلهای متفاوت میباشند ،شاخصهای پایداری میتواند در ساماندهی محالت شهری اثرگذار باشد ،محالت شهر
رودیان ازنظر جمعیت و مساحت تفاوتهای قابلمالحظهای با یکدیگر دارند و بـا شـناخت مشـکالت محـالت و
بهبود بخشیدن به آنها و با قوت بخشیدن به شاخصهای محلهای میتوان به ساماندهی مناطق شهر دستیافت.
نتایج این بررسی نشان میدهند عوامل اجتماعی ـ کالبدی در توانمند کردن محالت شهر رودیان نقـش بسـزایی
دارند بنابراین رشد امنیت ،خدمات ،کیفیت زندگی ،مشارکت و دسترسی در ایـــن محـالت درگـرو ســـاماندهی
کالبدی آنها اســت که در جریان آن راهبرد توانمند کردن اجراشدنی است.
واژگان کلیدی :پایداری ،برنامهریزی شهری ،محالت شهری ،شهر رودیان.

 . این مقاله برگرفته از رساله دکتری آقای روحاهلل عربعامری در رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری به راهنمـایی نویـسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم در
دانشکده ادبیات و علوم انسانی واحد سمنان دانشگاه آزاد اسالمی میباشد.
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مقدمه
در زمینه برنامهریزی شهری مفهوم یک شهر پایدار هوشمند اغلب بهعنوان یک بعد ایدئولوژیکی وابسـته بـه جهتهـای
استراتژیک تعریف میشود تا از طریق فناوری اطالعات و ارتباطات و تغییرات رفتاری تعادل خوبی بین قلمروها و جوامـع
انسانی پیدا شود ( .)Cugurullo,2017:2دولتمردان شهری در همه سطوح اکنون بـا تـدوین سیاسـتها و برنامـههای
خاص که هدف از آن توسعه پایدار ،رشد اقتصادی ،کیفیت بهتر زندگی برای شـهروندان و ایجـاد شـادی اسـت ،پـذیرای
مفهوم پایداری و هوشمندی هستند ( .)Abis,2016:140امروزه شهرسـازی بـا تبعیـت از مـدلهای کلیشـهای توسـعه
شهری (عمدتاً متجدد) که نسبت به شرای و خصوصیات بومی بیاعتنا است ،نهتنها شرای ناپایداری را در شـهرها پدیـد
آورده ،بلکه ناپایداری مناطق اطراف را نیز به دنبال داشته است و این پدیده بر دامنه مشکالت زیستمحیطی ،زیرسـاختی
و اقتصادی و در یککالم ناپایداری شهرها افزوده و مدیریت شهری را با مشکالت عدیدهای روبرو کرده است (مرصوصی
و همکاران .)45 :1392،ویژگی عصر ما افزایش جمعیت شهرها و بهتبع آن توسعه شبکه شـهرهای کوچـک و بـزرگ بـا
مناطق و نواحی گوناگون است (نظریـان .)32 :1391،در مواجهـه بـا رشـد مشـکلآفرین شـهرها ،رویکردهـای مختلـف
برنامهریزی به دنبال راهحلهای واقعبینانه توسعه شهری هستند که از مهمترین رویکردهای آن ،رویکرد توسعه پایـدار در
محالت و بافتهای شهری است .)Kaur & Garg,2019:148( .در آغاز قرن نوزدهم ،تنها  3درصد از جمعیـت دنیـا
در شهرها ساکن بودند که این میزان در ابتدای قرن بیستم به  15درصد افزایش یافت .در قـرن بیسـت و یکـم ،جمعیـت
شهری دنیا به مرز  50درصد کل جمعیت جهان رسیده و پیشبینی میشـود در سـال  2025مـیالدی از مـرز  61درصـد
تجاوز نماید .رشد سریع جمعیت و تمرکز و تراکم ناموزون فضاهای شهری بر زندگی انسانها اثر میگذارد .چراکه شـهر
سیستمی است پیچیده که بهواسطه شرای اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی ،ارتباطات و فرآیندها شکل مییابـد (حسـینزاده
دلیر .)84 :1385،در ایران نیز با واردکردن درآمدهای نفتی در جامعه پیشاصنعتی ،شهرنشینی برونزایی پدید آمده که رشد
آن بر توسعه آن پیشی گرفته است .رشد سریع جمعیت کشور در کنار ضعف مدیریت اجرایی و اصول محتوایی طرحهـای
گسترش محلهای ،بسیاری از محلهها را از پایداری محروم ساخته است .در چند دهه اخیر در پاسخ بـه شـرای ناپایـداری
شهرها موضوع توسعه پایدار شهری در چشمانداز بلندمدت جوامع انسانی مطرحشده است .توسـعه پایـدار درواقـع فرآینـد
دربرگیرنده کیفیت اجتماعی ـ اقتصادی ،کالبدی و محی زیست است که اعضای جوامع محلی را به تولیـد و بـاز سـاخت
زندگی هدفمند برای تحقق ابعاد پایداری هدایت میکند (شورجه .)40 :1396،توسعه پایدار توسعهای اسـت کـه بتوانـد در
بلندمدت بدون اینکه خسارتی به محی زیست وارد کند تداوم یابد .توسعه شـهری پایـدار بـه تـوازن بـین ابعـاد مختلـف
اجتماعی ،زیستمحیطی شهر و توسعه همزمان آنها اشاره دارد .شهر یک کل بههمپیوسته از اجزاء مختلف است و محله
دارای پیشینهای طوالنی است .یکی از دالیلی که مفهوم محله در برنامهریزی و طراحی شهری جایگـاه مناسـبی نیافتـه،
نبود توافق درباره مفهوم محله و ویژگیهای آن در میان جامعه علمـی ،برنامـه ریـزان و طراحـان ،دسـتاندرکاران امـور
مدیریت شهری و شهروندان است .در این سالهای اخیر بیشتر شهرداریهای کشور بح محله محـوری و شـکلگیری
شورایاری محالت را مطرح کردهاند بر ایـن اسـاس محـالت پایـدار میتواننـد متضـمن پایـداری شـهر باشـند (اذانـی و
همکاران .)129 :1393،ناکامیها در دستیابی به اهداف توسعه پایدار در توسعههای شهری در دهههای اخیر موجب تغییـر
رویکرد برنامهریزان به سطح محلی گردیده است و اطالع از وضعیت پایداری محالت گونـههای بافـت شـهری میتوانـد
نقشی مؤثر در برنامهریزیها و جهتگیریهای توسعه پایداری داشته باشد (پروزن و همکاران .)27 :1397،محله بهعنوان
حیاتیترین سلول در کالبد شهر ،از پیوند و انسجام عناصر فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،مذهبی و محیطی هویـت یافتـه
که در اکثر مواقع توجه به عنصر پذیرش و قابلیت زندگی اجتمـاعی در آن بـا پـرداختن محـدود بـه عوامـل اقتصـادی و
محیطی مورد غفلت قرار میگیرد (کیانی و همکاران .)59 :1391،محلههای شهری همواره مفهومی پویا و در حال تکامل
دارند ،بایستی با بسترهای حرفهای و نظری انطباق یابند .برنامهریزی محله مبنا در شهر رودیان راهکاری بـرای دسـتیابی
به پایداری شهر است .پایدارترین محالت شهری ،محلههایی هستند که در تمـام جنبـههای پایـداری مبتنـی بـر شـرای
محیطی و اجتماعی و اقتصادی و نیازهای جامعه محلی شکلگرفته باشند .بنـابراین مبحـ پایـداری یکـی از مهمتـرین
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مباح برنامهریزیهای شهری است .توسعه پایدار شـهری از طریـق توسـعه پایـدار محلـهای مفهـومی قابـل نظـارت و
دستیافتنیتر است.
در سالهای اخیر ،توجه به مشکالت و معضالت محلهها بافتهای شهری و برنامهریزی برای بهبـود فضـای کالبـدی و
اجتماعی آنها در صدر برنامهریزیهای شهرها قرارگرفته اسـت .نظمفـر و پاشـازاده ( )1397در پژوهشـی تحـت عنـوان
ارزیابی سطح پایداری محلههای مسکونی در نواحی پیرا -شهری (مطالعه موردی :شهر اردبیل) به این نتیجه رسیدهاند که
محلههای هدف ازنظر معیارهای پایداری در وضعیت ناپایداری قرار دارند و ویژگیهای فردی در پایـداری محلـهها تـأثیر
میگذارند .معیارهای اقتصادی و اجتماعی بیشترین تأثیر و معیارهای زیستمحیطی کمتـرین تـأثیر را در پایـداری محلـه
نشان دادند .ازنظر رتبهبندی محلهها نیز باوجود ناپایداری بین محلههای هدف ،محله نیاز نسبت به سایر محلـهها بـهویژه
محله کلخوران دارای پایداری نسبتاً مناسبی است .از مهمترین دالیل ناپایداری محلـههای یادشـده کمتـوجهی مـدیران
شهری به تأمین امکانات و خدمات برای این محلههاست .برزگر و همکـاران ( )1397در مقالـهای تحـت عنـوان تحلیـل
پایداری محلههای شهری با تأکید بر شورای اجتماعی محالت ،مطالعه موردی ناحیه دو منطقه یازده شهر مشهد بـه ایـن
نتیجه رسیدهاند که بین عملکرد شورای اجتماعی محـالت و پایـداری اجتمـاعی بـا ضـریب همبسـتگی  0/403و سـطح
معنیداری  0/000با توجه به مثبت بودن ضریب همبستگی رابطه مستقیم ،بـین عملکـرد شـورای اجتمـاعی محـالت و
پایداری اقتصادی با ضریب همبستگی  0/032و در سـطح معنـیداری  0/615عـدم همبسـتگی ،بـین عملکـرد شـورای
اجتماعی محالت با پایداری بومشناختی با ضریب همبستگی  -0/067و سطح معنیداری  0/291نیز عدم همبستگی و در
رابطه با عملکرد شورای اجتماعی محالت و پایداری فرهنگی محلـه بـا ضـریب همبسـتگی  0/216و سـطح معنـیداری
 0/001و با توجه به مثبت بودن عدد ضریب همبستگی رابطه مسـتقیم وجـود دارد .درمجمـوع ،نتـایج حاصـل از تحلیـل
یافتههای پژوهش ،نشان از موفقیت نسبی شورای اجتماعی محالت در پایداری محالت محدوده موردمطالعه دارد .ملـک
افضلی و همکاران ( )1397در پژوهشی تحت عنوان بررسی شاخصههای توسعه پایدار در محلههای حاشیهنشـین مطالعـه
موردی :محله قلعه کامکار قم به این نتیجه رسیدهاند که محله قلعه کامکار قم از مشارکت اجتمـاعی و تعلـق شـهروندی
پایینی برخوردارند و ازنظر برخورداری از خدمات ارائهشده در این محله در سطح مطلوبی قرار ندارد ،همچنین با توجـه بـه
گسترش فقر و بیکاری حاشیهنشینان بیشتر در معرض آسیبهای اجتماعیاند .شایانذکر است که وضعیت اسفبار زندگی
و شکاف عمیق بین سطح زندگی در این محدوده با بافت اصـلی شـهر ،از ویژگیهـای منحصـربهفرد ایـن محلـه اسـت.
بهطوریکه عواملی از قبیل مهاجرت از نقاط فقیر روستایی ،فقر ساکنان و همچنین ،ناکارآمدی مدیریت شهری از سـطوح
کالن تا خرد این مسئله را ایجاد و تشدید کرده است .هوشیار و شریفی ( )1396در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی وضعیت
پایداری محلهها در شهرهای مرزی (مطالعه موردی :محلههای شهر پیرانشهر) بـه ایـن نتیجـه رسـیدهاند کـه بـه لحـاظ
شاخصهای توسعه پایدار 3 ،محله (آزادی ،بازارچه و زمینهای شـهرداری) در وضـعیت پایـدار و محلـههای (آزادگـان ،و
فرمانداری) در سطح نیمه پایدار و  9محله (ساحلی ،کمربندی ،جاده سردشت ،بازار سیگاران ،کمربندی جدید ،کهنه خانـه،
پاداش ،فرهنگیان و شینآباد) در وضعیت ناپایدار قرار دارند .شماعی و همکاران ( )1396در تحقیقی تحت عنوان ارزیـابی
پایداری محلههای شهری با استفاده از روشهای تصمیمگیری چند معیاره (موردمطالعه :محلـههای منطقـه  6شـهرداری
تهران) به این نتیجه دستیافتهاند که محله آرژانتین و ساعی با مقدار  0/000بهعنوان پایدارترین محله و محله فاطمی با
مقدار  0/001بهعنوان ناپایدارترین محله است .بنابراین ضروری است برنامهریزی توسعه محلهای در محلههای ناپایدار در
اولویت سیاستگذاری شهرداری منطقه  6قرار گیرد .ساسانپور و همکاران ( )1393در مقالـهای تحـت عنـوان "ارزیـابی
پایداری محلههای شهری در شهر سقز ،با استفاده از مدل الکتر" به رتبهبندی محالت پرداختند و به این نتایج رسیدند که
از مهمترین دالیل ناپایداری محالت ،کمتوجهی مسـئولین شـهری و فقـدان مشـارکت مـردم محلـه در امـور محلـهای
میباشند .محمدی و پاشازاده ( )1394در مقالهای با عنوان "سنجش سطح پایداری محـالت شـهر اردبیـل بـا تأکیـد بـر
محالت با هستههای روستایی" ،ضمن بررسی محالت حاشیهنشین شهر اردبیـل ازنظـر شـاخصهای پایـداری ،بـه ایـن
نتیجه رسیدند که این محالت شهری ،در وضعیت نامطلوب توسعه قرار دارند .بهگونهای که ازنظـر خوانـایی و تعلقخـاطر
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مکانی وضعیت مناسبی دارند اما ازنظر معیارهای هویت ،سـرمایه اجتمـاعی و تـراکم در وضـعیت نامناسـبی قـرار دارنـد.
یگیتسانلرو1همکاران ( )2015در مقالهای با عنوان "ارزیابی پایداری محله :ارزیابی توسـعه پایـدار مسـکن در یـک کشـور
درحالتوسعه" ،سه نوع توسـعه مختلـف ،زیـر بخـش ،تقسـیمبندی و پیشـرفتهای برنامهریزیشـده را در یـک کشـور
درحالتوسعه ،بررسی میکند .این مطالعه "محله" محور را توسعه قلمداد نموده و که آن دارای تـوان بـالقوه بـرای تولیـد
سطوح باالتری از نتایج پایداری است .و بر نیاز به تالشهای جمعـی و یکرونـد مـؤثر در دسـتیابی بـه محلـه پایـدار و
شکلگیری شهر پایدار تأکید دارد .استوئن )2014(2در تحقیقی با عنوان "ویژگیهای توسعه پایدار محلهای بـا اشـاره بـه
چالشهای مهم در بازسازی شهری و بهبود شرای زندگی در کشور هلند" که به بررسی ساختار اجتماعی و اقتصـادی در
برنامه های بازسازی شهری با روش توصیفی و تحلیلی پرداخته است .نتایج حاصل از بررسی حاکی از آن است کـه تغییـر
در بافت اجتماعی از مسائل مهم در کاهش نابرابریهای و اجتناب از طرد و جابجایی گروههای محروم در داخـل نـواحی
شهری میباشد .از قدیم االیام محالت شهری نقشی اساسی در توسعه شهر داشته و در بسیاری از موارد برخی از محـالت
شهری قدرت اداره یک شهر را در دست داشته است (هاشمی .)78 :1397،تجربه نشان میدهد که پایداری شهری توجـه
بسیاری در گستره جهانی به دست آورده است ،این در حالی است که در ایران ایـن موضـوع بـهطور جـامع موردتوجـه و
بازنگری قرار نگرفته است .میزان پایداری شهری میتواند سطح زندگی در شهرها را نشان دهد؛ ولی در کشور مـا بیشـتر
توجهها به شهرهای کالن میباشد و برای شهرهای کوچک برنامهریزی معینی در خصـوص پایـداری انجامنشـده اسـت.
ازاینرو ،در این تحقیق به ارائه و سنجش مؤلفهها و بعدهای پایداری محلههای شهر جدیـد رودیـان و مقایسـه پایـداری
محالت واقع در بافتهای گوناگون شهری ازجمله بافتهای قدیم و جدید پرداختهشده اسـت .یکـی دیگـر از جنبـههای
نوآوری در این پژوهش این میباشد که به آسیبشناسی محالت شهر رودیان از منظر بعدهای پایـداری و یـافتن عوامـل
مؤثر در توسعه محالت در این شهر پرداختهشده است.
در این راستا با توجه به اهمیت موضـوع موردمطالعـه هـدف کلـی پـژوهش حاضـر سـنجش و تحلیـل تطبیقـی اثـرات
شاخصهای پایداری محالت شهر جدید رودیان میباشد ،بدینجهت با توجه به میزان توسـعه پایـداری منـاطق شـهری
رودیان ،بتوان راهکارهایی ارائه داد تا به بهبود توسعه پایدار محلهای منطقه موردنظر منجر گردد.
مبانی نظری
به دنبال تغییر در شرای و عوامل گسترش و توسـعه شـهری در دوران اخیـر ،محلـههای مسـکونی جایگـاه ویـژهای در
شکلگیری شهرها داشتهاند .دیدگاه توسعه پایدار ،حل مشکالت شهری را استفاده از نیروهای توانمند درونزا در محـالت
شهری یعنی ،گروهها و اجتماعات محلی بهعنوان سرمایههای اجتماعی که از جایگاه و کـارکرد ویـژهای ازلحـاظ حفـظ و
توسعه تنظیمات اجتماعی در کالنشهر برخوردار هستند میداند .تلفیق دو نظریه توسعه پایـدار و مکتـب محـی گرایـان
فرهنگی منجر به تبیین دیدگاهی با عنوان توسعه محلهای پایدار گردیده است .این دیـدگاه مبـین ایـن اصـل اسـت کـه
محالت شهری دارای درونمایه عظیم اجتماعی و فرهنگی هستند که تنهـا بـازآفرینی فرهنـگ شـهروندی و توجـه بـه
محالت بهعنوان بستر زندگی اجتماعی ساکنان ،بـه توسـعه پایـدار محلـهای میانجامـد (معصـومی .)11 :1390،در پـی
دگرگونیها در بافتهای شهری معاصر و جایگزینی بافتهای شهری نوین (طراحی ،برنامهریزی و احداث برای دیگـران)
بهجای محی های شهری پیشین ،نقش محلههای شهری از اهمیـت بـاالیی برخـوردار شـده اسـت .تـوالی شـکلگیری
محلههای قدیمی که در امتداد دورهای طـوالنی صـورت گرفتـه بودنـد ،بـه نحـوی بـوده اسـت کـه در پاسـخگویی بـه
خواستههای فردی و جمعی ساکنین از کاربرد الزم بهرهمند باشند ،ولـی بـه نظـر میرسـد تحـول در عوامـل اقتصـادی،
کالبدی ،زیستمحیطی و اجتماعی شهرها بهطورکلی و در محلهها بهطور ویژه ،اثرات منفی بسیاری بـر کـارایی آنهـا در

1. Yigitcanlar
2. Stouten
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پاسخگویی به خواستههای ساکنین داشته است (یوسفی .)55 :1393،محلههای شهری بهعنوان کوچکترین واحد سازمان
فضایی شهر ،در پایداری شهری نقشی اساسی ایفا میکنند ،بهگونهای که شکلگیری هویـت محلـهای ،اقتصـاد محلـی،
ایمنی ،توسعه فضایی و کالبدی و تحکیم رواب اجتمـاعی ،بـا پایـداری محلـههای شـهری ارتبـاط مییابـد (توکلینیـا و
استادیسیسی .)29 :1395،محله شهری بهعنوان بخشی از شهر تعریف میشود که دارای لبههای کـارکردی یـا فضـایی
هویتمند و ترکیب عملکردهای کوچکمقیاس باشد .یک محله شهری معموالً متشکل از بیش از یک واحـد همسـایگی
است (کاظمیان .)11 :1390،در ارتباط با پایداری محله اصول و معیارهای بسیاری مطرح و مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفتـه
است .ازجمله این اصول و معیارها میتوان به هویت و سرزندگی ،پویایی و سازگاری ،تنـوع ،دسترسـی مناسـب ،تـراکم و
ظرفیت تحمل محله اشاره نمود (عزیزی.)38 :1385،
کارکرد محلههای شهری

محلّهها از گذشتههای دور نقش مهمی در ایجاد ارتباط و پیوند بین ساکنان خود داشتهاند .نقش و کارکرد محلّه در حیات
اجتماعی جوامع باستانی چنان بود که کمابیش هیچ خانواده و یا فردی نمیتوانست بدون آنکه خود را متعلق به آن بدانـد
از یک زندگی متعادل برخوردار شود( .معصومی .)56 :1389 ،توسعه اجتماعات محلهای یکی از گرایشهای نظری مؤثر بر
رویکرد توسعه پایدار شهری است و با توجه عمیق به مفاهیم و ادبیات توسعه پایدار ،حلقهای از فرآیند مدیریت و ادارهٔ
امور شهری تلقی میشود .این مفهوم به دلیل خصیصه بارز خود که در نظر گرفتن وجوه ارزشی حاکم بر سازوکار توسـعه
شهری است؛ تالشی مؤثر برای هدایت امر توسعه با محوریت انسان و محی زیست به کار میبنـدد .بنـابراین چهـار بعـد
اصلی در توسعه محلهای قابلشناسایی است که عبارتاند از:

شکل شماره  .1ابعاد اصلی توسعه محلی ،منبع( :شماعی)1396،

همواره بین شکلگیری محلّه و شکلدهی آن تفاوتهای بسیاری است .شکلگیری محله بهصـورت ارگانیـک و عمومـ ًا
ناآگاهانه و تدریجی است اما شکلدهی آن زمانی صورت میگیرد که محله از طریق طرح و برنامه از پیش اندیشیده شده
شکل گیرد .با مطرحشدن محلّه بهعنوان «سلول زندگی شهری »1تحقق توسعه پایدار نیز تنها در قالب توسعه محلّـهای و
در مقیاس محلی و در ادامه تفکر «جهانی بیندیش ،محلی عمل کن »2دنبال شد (معصـومی .)62 :1389 ،بـا ایـن مقدمـه
نظریه توسعه محلهای پایدار در چند دهه اخیر تفکر نوینی در شـیوه توسـعه محـالت شـهری ارائـه نمـوده اسـت .غالبـاً
اصطالحات دیگری نیز وجود دارد که تا حدودی به این مفهوم اشاره میکنند و یا در ارتباط هستند ازجمله آنها میتـوان
به توسعه سبز 3،محی مصنوع پایـدار 4،اجتمـاع سـبز 5،جوامـع پایـدار6و جامعـه سـالم7اشـاره نمـود .ابعـاد پایـداری محلـه
عبارتاند از :پایداری زیست -محیطی (اکولوژیکی) ،پایداری اقتصادی ،پایداری اجتماعی .در اغلب نظریـهها و تجربیـات
1. Urban Life Cellule
2. Think Globally, Act Locally
3. Green Development
4. Sustianable Built Environment
5. Green Community
6. Sustianable Society
7. Healthy Society
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موجود در مقیاس جهانی ،اصول و معیارهای بسیاری را میتـوان بـرای توسـعه پایـدار در مقیـاس شـهر و محلّـه مـورد
تجزیهوتحلیل قرارداد .ازجمله این اصول و معیارها میتوان به سـرزندگی ،هویـت ،پویـایی ،سـازگاری ،تنـوع ،خوانـایی و
دسترسی اشاره کرد.

شکل شماره  .2جمعبندی در خصوص ابعاد و مؤلفههای پایداری محلهای

در پاسخگویی به نیازهای جدید که حاصل تغییرات اجتنابناپذیر محلههای شهری هستند ،اهداف ،راهبردها ،سیاستها و
برنامههای مختلفی تجربه میشوند .اما آنچه مهم به نظر میرسد ،پذیرش تغییرات و سازگاری سیاستها با اهداف خرد و
کالن و برنامههای پاسخگوست .در همین راستا با توجه به مباح مطرحشده ،در خصوص شهر جدید رودیان این مسـئله
ایجاد میشود که سطحهای گوناگون پایداری کالبدی ،اقتصادی ،زیستی ،اجتمـاعی و امنیتـی محـالت شـهری در شـهر
جدید رویان درگرو چه مسائلی میباشد و هریک تا چه سطحی توانستهاند در پیشرفت پایداری محالت شهری این شـهر
اثرگذار واقع گردند )1( .اهداف و راهبردهای ایجاد محالت پایدار آورده شده است.

ابعاد

اجتماعی و فرهنگی
اقتصادی
زیست -محیطی

جدول شماره  .1اهداف و راهبردهای ایجاد محالت پایدار
راهبردها
اهداف
ایجاد فرصتهای الزم برای تشکیل گروهها و شبکههای اجتماعی محلی
ارتقاء سطح فعالیت
ارتقاء سالمت روانی افراد از طریق ایجاد محی زیست اجتماعی سالم.
اجتماعات محلی
تقویت زندگی اجتماعی و فرهنگی در سطح محله.
ایجاد تنوع در خانهسازی و قابل استطاعت بودن آنها برای ساکنین ازلحاظ اقتصادی.
ارتقاء دسترسی به تأسیسات و تجهیزات محلی.
تساوی و عدالت اجتماعی
باال بردن تنوع در انتخـاب شـیوههای حملونقـل و اولویـتدهی بـه پیـاده و دوچرخـه و حملونقـل
عمومی.
افزایش حس تعلقخاطر شهروندان به محی مسـکونی و درنتیجـه کـاهش میـزان تخلفـات جـرم و
جنایت.
بهبود و امنیت و امینی
کاهش احتمال تصادفات.
کاهش احتمال تخلف و جرائم خیابانی.
ایجاد تنوع و افزایش حق انتخاب تأسیسات و تجهیزات.
افزایش آزادی و انتخاب
افزایش بدیل و حق انتخاب شیوه زندگی و حملونقل.
ایجاد سرمایههای اجتماعی ملی از طریق فرآیند مشارکتی.
افزایش تصمیمسازی محلی
ایجاد همکاری و اعتماد محلی و کنترل ساختار محلی توس ساکنین.
تضمین فرصتهای شغلی متنوع محلی.
بهبود و ارتقاء فرصتهای آموزشی و کارآموزی.
بهبود اشتغال
تضمین حملونقل عمومی مناسب مسیرهای پیادهروی و دوچرخه.
افزایش تنوع در فرصتهای شغلی در سطح محله.
بهبود و افزایش درآمدزایی
ایجاد چرخش مالی در منابع محلی.
محلی
بهبود سیستم بازسازی و نوسازی شهری.
بهبود کیفیت هوای محلی.
ارتقاء سطح سالمت زندگی تشویق شیوههای زندگی فعال و پرتحرك (پیادهروی و ورزش).
تسهیل در دسترسی به انواع میوه و سبزی.
ایجاد فضای عمومی جالب کاهش آلودگیهای صوتی.
ارتقاء کیفیت مکانهای
بهبود و ارتقاء سطح ویژگیهای منحصربهفرد و خاص محدوده محلی و استفاده بهینه از آنها.
زیستی
ایجاد ساختمانهای انعطافپذیر باکیفیت و درعینحال محکم.
بهبود وضع زیستمحیطی ارتقاء تنوع زیستی درون واحد همسایگی.
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مدیریت منابع آب.
شناخت پتانسیل اراضی بایر و درنتیجه کاهش استفاده از زمینهای اطراف.
کاهش تقاضا برای منابع تجدید ناپذیر و افزایش کارآیی انرژی در ساختمانها.
تجدید استفاده از منابع طبیعی محلی (تقویت سیستمهای بازیافت محلی).
ارتقاء استفاده از انرژی تجدید پذیر و انرژی و حرارت ترکیبی.
کاهش اتکا به اتومبیل و کاهش میزان سفرهای شهری.

منبع( :متینی و همکاران1393،؛ پیربابایی و سجادزاده1390،؛ خاکپور و همکاران 1388؛ خادم مؤخر 1396؛ رحمانی و پور
جعفر1395،؛ سرایی و همکاران)1395،

شکل شماره  .3مدل مفهومی پایداری محله

روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده و روش بررسی آن توصیفی تحلیلی میباشـد .در ایـن پـژوهش ابتـدا
مطالعات کتابخانهای (مقاالت ،کتابها ،گزارشها) برای شناسایی بعـدها و مؤلفـهها انجـام شـد ،و سـپس برداشـتهای
میدانی بهصورت پرسشنامه در چارچوب بعدها صورت گرفت .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از عملیات میدانی از
آزمون آماری  tتک نمونهای برای سنجش وضعیت پایداری ،از تحلیل واریانس برای مقایسـه گویـهها در قالـب نرمافـزار
 SPSSو از مدل تصمیمگیری ترکیبی  WASPASاستفادهشده است جامعه آماری پژوهش شـامل کلیـه افـراد سـاکن
شهر رودیان ،در سال  1395بود که از بین آنها  359نفر از افراد بهصورت نمونهگیری در دسترس انتخاب گردیدنـد و در
ادامه با توجه بهتناسب جمعیت هر محله از جمعیت کل شهر به همان میـزان مقـدار نمونـه اختصـاص دادهایـم .در ایـن
تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است .ایـن روش بـرای محاسـبه همـاهنگی
درونی ابزار اندازهگیری که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکند به کار میرود .برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ
ابتدا باید واریانس نمرههای هر زیرمجموعه سؤالهای پرسشنامه و واریانس کل را محاسـبه کـرد .سـپس بـا اسـتفاده از
فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه میکنیم.
n
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تعداد زیرمجموعههای سؤالهای پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر سؤال  Jام = Sj2
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون = S2
بدین منظور یک نمونه اولیه شامل  40پرسشنامه در بین جامعـه مـوردنظر پیشآزمـون گردیـد و سـپس بـا اسـتفاده از
دادههای بهدستآمده از این پرسشنامهها و به کمک نرمافزار آماری  SPSSمیزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونبـاخ
همانگونه که در جدول زیر آمده است ،محاسبه شد .این اعداد نشاندهنده آن است که پرسشنامه مورداستفاده ،از پایـایی
الزم برخوردار میباشد .بدین نحو که قبل از اجرای نهایی 40 ،نفر از اعضای جامعه آماری بهطور تصادفی انتخاب گردید،
سپس پرسشنامه در اختیار آنان قرار گرفت و بعد از جمعآوری پرسشنامه ،ضریب آلفـای کرونبـاخ بـا اسـتفاده از نرمافـزار
 SPSSبرای آنان محاسبه گردید که در جدول زیر آمده است.
جدول شماره  .2نتایج آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق
آلفای کرونباخ
بعدها
0/88
بعد کالبدی
0/87
محی زیستی
0/88
بعد اقتصادی
0/89
بعد اجتماعی
0/87
بعد امنیت
0/87
مجموع

با توجه به پریتست انجامگرفتهشده قبل از اقدام به جمـعآوری دادههـا از طریـق پرسشـنامه و خروجـی آزمـون آلفـای
کرونباخ که در جدول فوقالذکر قابلمشاهده میباشد .میتوان اینگونه استناد نمـود کـه پرسشـنامه حاضـر دارای سـطح
پایای بهطور میانگین باالی  0/88میباشد که نشان از قابلیت تعمیمپذیری خروجیهای حاصله از این پرسشـنامه بـهکل
جامعه نمونه میباشد.

متغیرها
بعد کالبدی
بعد زیستی
بعد امنیت
بعد اجتماعی
بعد اقتصادی

جدول شماره  .3متغیرها و زیر شاخصهای بکار گرفتهشده
زیر شاخصها
دسترسی به حملونقل عمومی ،دسترسی به خدمات بهداشتی ،دسترسی به خدمات تجـاری ،دسترسـی بـه
خدمات فرهنگی ،دسترسی به خدمات آموزشی ،دسترسی به خدمات ورزشی
رضایت از نحوه جمعآوری زباله ،سروصدا (شلوغی) ،میزان تراکم جمعیتی ،وجود فضاهای سبز محلهای
امنیت مسیرهای اصلی و فرعی ،امنیت مراکز عمومی ،وضعیت بزهکاری محله
میزان عالقه به محله ،تغییر محله مسکونی با بهبود وضع اقتصادی ،رواب صمیمانه جهت حـل مشـکالت
محله ،هویت مندی ،سرزندگی
میزان درآمد ،قیمت زمین ،میزان اشتغال ،نظام فعالیتها (خودکفایی محله ،سودآوری فعالیتهای تجاری)

منبع( :بزی و همکاران1391،؛ نظم فر و پاشازاده1397،؛ شاطریان و همکاران 1396؛ حاجی علیاکبری1396،؛ پروزن و همکاران
)1397

محدوده مورد مطالعه
شهر رودیان در قسمت جنوبی شهر شاهرود قرار دارد .این شـهر ازنظـر تقسـیمات سیاسـی ـ اداری در اسـتان سـمنان،
شهرستان شاهرود ،بخش مرکزی ،دهستان حومه واقعشده است .ازنظر موقعیت شهر در طول جغرافیایی  45درجـه و 15
دقیقه و عرض جغرافیایی  36درجه و  21دقیقه و در ارتفاع  1270متر از سطح دریا آبهای آزاد قرارگرفته است .به لحاظ
موقعیت جغرافیایی این شهر از سمت شمال به راهآهن سمنان ـ مشهد و محدوده شهر شاهرود ،جنوب شهری حسـینآباد
ساغری و جاده طرود ،شرق به اراضی زراعی ،شهری دیزح و جعفرآباد و از سمت غـرب بـه اراضـی یـونس آبـاد محـدود
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میشود .فاصله این شهر تا شهر شاهرود حدود  5کیلومتر میباشد .جمعیت این شهر در سرشماری سال  1395مرکز آمـار
ایران برابر  3770نفر از این تعداد ( 1921نفر) مرد و ( 1849نفر) زن میباشد .بیش از یک هزار و  200نفر خانوار در ایـن
شهر زندگی میکنند و متوس جمعیت خانوار در آن چهار نفر است (بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سمنان.)1395،

شکل شماره  .4نقشه موقعیت محدوده موردمطالعه

بحث و یافتهها
نتایج مستخرج از پرسشنامه نشان میدهد از میان کل پاسخدهندگان  30-20سـال  10/9درصـد ،بـین  31تـا  40سـال
 25/6درصد ،بین  41تا  50سال  33/1درصد ،و در بازه  51سال به باالتر  30/4درصد از کل نمونـه را تشـکیل میدهـد.
بنابراین بیشترین حجم نمونه شامل افراد دارای سن  50- 41سال و کمتـرین حجـم نمونـه شـامل افـراد  30-20سـال
میباشد .قابلذکر است توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک سن را در بازههای سنی کمتـر از  30-20سـال 31 ،تـا 40
سال 41 ،تا  50سال و  51سال به باالتر مشخص میکند .نتایج نشان داد  327نفر ( 91/1درصـد) پاسـخگویان از مـرد و
 32نفر ( 8/9درصد) از پاسخگویان زن بودند.
با توجه به نتایج میتوان گفت که توزیع مسئولیت اجتماعی ،تعهـد و عملکـرد وظیفـهای نرمـال اسـت و جهـت تحلیـل
فرضیات باید از آزمونهای پارامتریک ( tتک نمونهای ،آنوا و تحلیل واریانس) استفاده کرد .برای ارزیابی بعدهای پایداری
محالت در تحقیق حاضر از  5بعد استفادهشده ،حد متوس محاسبهشده چون پرسشنامه از طیـف پـنج گزینـهای لیکـرت
استفادهشده و رتبهها از  1تا  5به پاسخها اختصاص دادهشدهاند بدین ترتیب عدد  3بهعنوان میانه نظری پاسخها به دست
آمد و میانگین امتیاز وضعیت بعدهای پایداری محالت بهدستآمده ،با عدد  )Test value( 3مقایسه میگـردد .هـر چـه
مقدار محاسبهشده برای بعدهای پایداری محالت از  3کوچکتر باشد ،نشان از بعدهای پایداری محالت نـامطلوب و هـر
چه این مقدار بیشتر باشد ،وضعیت مطلوبتر است ..میانگینهای بعدهای کالبدی ،زیستمحیطی ،اقتصـادی ،اجتمـاعی و
امنیتی به ترتیب  2/953 ،2/626 ،2/579 ،2/357 ،2/825میباشد که با توجه به اینکه از حد متوسـ ( )3کمتـر هسـتند
بنابراین مؤلفهها و بعدهای پایداری محلههای شهر رودیان در وضعیتی پایینتر از حد متوس میباشند.
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جدول شماره  .4نتایج آزمون کولموگروف – سمیرنوف در خصوص وضعیت مؤلفهها و بعدهای پایداری محلههای شهر جدید
مؤلفههای پژوهش
بعد کالبدی
بعد زیستمحیطی
بعدهای اقتصادی
بعدهای اجتماعی
بعد امنیتی

رودیان
آماره آزمون
حجم نمونه
0/231
359
0/274
359
0/209
359
0/193
359
0/214
359

سطح معناداری
*0/000
*0/000
*0/000
*0/000
*0/000

با توجه به آزمون باال جهت بررسی توزیع نرمال دادهها گرفتهشده است با توجه به سـطح معنـاداری اختصـاصیافته بـه
هریک از زیر مؤلفههای پایداری محلههای شهر با در نظر گرفتن مقدار آماره آزمون اختصـاصیافته بـه هـر زیـر مؤلفـه
میتوان اینگونه نتیجه گرفت که با توجه به مقدار معناداری مقدار  0/000نشان از رد فرض صفر دارد .یعنی دلیلی بـرای
تأیید این فرضیه که "نمونه موردنظر از توزیع نرمال برخوردار میباشد" ،وجود دارد .به عبارتی توزیع ایـن نمونـه ،نرمـال
میباشد .و بین دادهها در بین این آزمون توزیع متفاوت وجود نـدارد بـه عبـارت کلـی :نظـرات افـراد در پاسـخگویی بـه
بخشهای مرتب به این جدول متفاوت نبوده است .و جهت تکمیل عملکرد این آزمون از آزمون زیر (تی تـک نمونـهای)
استفاده میکنیم که علت استفاده از آزمون تی به دلیل توزیع نرمال دادههای در آزمون کلموگروف میباشد که نتوانسته از
طریق آن آزمون به هدف مذکور دستیافت به همین دلیل از آزمون مکمل تی تـک نمونـهای در ایـن قسـمت اسـتفاده
میشود.
جدول شماره  .5نتایج آزمون  tتک نمونهای وضعیت مؤلفهها و بعدهای پایداری محلههای شهر رودیان
تعداد گویه میانگین سطح احتمال ( )sigآزمون (Test value Tحد متوس )
آزمون
3
-4/816
0/000
2/825
5
بعد کالبدی
3
-19/846
0/000
2/357
4
بعد زیستمحیطی
3
-14/648
0/000
2/579
7
بعدهای اقتصادی
3
-10/941
0/000
2/626
5
بعدهای اجتماعی
3
-1/216
0/225
2/953
7
بعد امنیتی

برای بررسی و مقایسه پایداری محالت شهر رودیان از آزمون تحلیل واریانس انوا استفاده شد .طبق نتایج جـدول  6و بـا
توجه به اینکه سطح خطای آزمون بهدستآمده برای سطح معناداری  0/95کمتر از  0/05است ،بنابراین میتوان گفت که
پایداری در بین محالت شهر رودیان در بافتهای مسکونی تفاوت معنیداری وجود دارد .حال که آزمون  Fمعنادار اسـت،
الزم است جهت مقایسه محالت ازلحاظ پایداری از آزمون تعقیبی شفه ( )scheffeاستفاده شود .نتایج آزمون شفه بـرای
مقایسه پایداری محالت شهر رودیان در جدول  6نشان میدهد میانگین پایداری محله سر قنات نسبت به سایر محلـهها
در بهترین وضعیت قرار دارد .پسازآن محله ده باال قرار دارد .محلههای ساغر کرمی و ده پایین در رتبههای بعدی ازنظـر
پایداری قرارگرفتهاند
جدول شماره  .6ارزیابی پایداری محالت بر اساس آزمون شفه
محالت شهر رودیان تعداد میانگین
متغیر
2/992 35
سر قنات
2/935 35
ده باال
پایداری محالت شهر رودیان
2/726 35
ساغر کرمی
2/725 35
ده پایین

قابلذکر است در پرسشنامه از طیف پنج گزینهای لیکرت استفاده شد و رتبههای  1تا  5به پاسخها اختصاصیافته .بـدین
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ترتیب عدد  3بهعنوان میانه نظری پاسخها به دست آمد و میانگین امتیاز پایـداری بعـد امنیـت بهدسـتآمده ،بـا عـدد 3
مقایسه گردید .هر چه مقدار محاسبهشده برای پایداری بعد امنیت از  3کوچکتر باشد ،نشان از عدم پایداری بعـد امنیـت
دارد و ه ر چه این مقدار بیشتر باشد ،وضعیت پایدارتر است .در این خصوص نتایج نشان داد ،میانگین پایداری بعـد امنیـت
در محلههای سر قنات ،و ده باال بهصورت معنیدار با عـدد  3اخـتالف میـانگین معنـیداری دارد ( )p< 0/05و در سـایر
محلهها بهصورت معنیداری با عدد  3اختالف معنیداری ندارد ( .)p< 0/05و همچنین همانطور که در جدول ( )7نشان
دادهشده است تنها محله سرقنات و ده باال ازلحاظ بعد امنیت در شهر رودیان نسـبتاً پایـدار و سـایر محـالت از وضـعیت
ناپایدار برخوردار هستند.
جدول شماره  .7نتایج آزمون  tتک نمونهای وضعیت بعد امنیت در محلههای شهر رودیان
درجه آزادی میانگین سطح احتمال ( )sigآزمون T
آزمون
-0/657
0/502
2/935
59
ساغر کرمی
4/043
0/000
3/332
34
سرقنات
-2/912
0/006
2/696
39
ده باال
-2/896
0/006
2/665
39
ده پایین

نتایج آزمون تی تک متغیره در جدول  8نشان میدهد میانگین پایداری بعد اجتماعی در محلـههای سـر قنـات و ده بـاال
بهصورت معنیدار با عدد  3اختالف معنیداری نـدارد (( )p< 0/05و در سـایر محلـهها بهصـورت معنـیداری بـا عـدد 3
اختالف معنیداری دارد ( )p< 0/05و همچنین همانطور که در جدول ( )9نشان دادهشده اسـت تمـامی محـالت شـهر
رودیان ازلحاظ بعد اجتماعی از وضعیت ناپایدار برخوردار هستند.
جدول شماره  .9نتایج آزمون  tتک نمونهای وضعیت بعد اجتماعی در محلههای شهر رودیان
درجه آزادی میانگین سطح احتمال ( )sigآزمون T
آزمون
-4/511
0/000
2/586
59
ساغر کرمی
-1/748
0/089
2/852
34
سرقنات
-6/510
0/000
2/429
39
ده باال
-4/451
0/000
2/504
39
ده پایین

نتایج آزمون تی تک متغیره در جدول  10نشان میدهد میـانگین پایـداری بعـد اقتصـادی در محلـه سـرقنات بهصـورت
معنیدار با عدد  3اختالف معنـیداری نـدارد ( )p< 0/05و در سـایر محلـهها بهصـورت معنـیداری بـا عـدد  3اخـتالف
معنیداری دارد ( )p< 0/05و همچنین همانطور که در جدول ( )10نشان دادهشده است در تمامی محالت شهر رودیـان
ازلحاظ بعد اقتصادی از وضعیت ناپایدار برخوردار هستند.
جدول شماره  .10نتایج آزمون  tتک نمونهای وضعیت بعد اقتصادی در محلههای شهر رودیان
درجه آزادی میانگین سطح احتمال ( )sigآزمون T
آزمون
-6/516
0/000
2/520
59
ساغر کرمی
-1/839
0/075
2/835
34
سرقنات
-7/429
0/000
2/440
39
ده باال
-7/930
0/000
2/434
39
ده پایین

نتایج آزمون تی تک متغیره در جدول  11نشان میدهد میانگین پایداری بعـد زیسـتمحیطی در تمـام محلـههای شـهر
رودیان بهصورت معنیدار با عدد  3اختالف معنیداری دارد ( )p< 0/05و همچنین همانطور که در جدول پـایین نشـان
دادهشده است در تمامی محالت شهر رودیان ازلحاظ بعد زیستمحیطی از وضعیت ناپایدار برخوردار هستند.
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جدول شماره  .11نتایج آزمون  tتک نمونهای وضعیت بعد زیستمحیطی در محلههای شهر رودیان
درجه آزادی میانگین سطح احتمال ( )sigآزمون T
آزمون
-10/590
0/000
2/170
59
ساغر کرمی
-2/520
0/017
2/714
34
سرقنات
-9/832
0/000
2/205
39
ده باال
-10/680
0/000
2/155
39
ده پایین

نتایج آزمون تی تک متغیره در جدول  12نشان میدهد میانگین پایداری بعـد کالبـدی در محلـههای سـرقنات و ده بـاال
بهصورت معنیدار با عدد  3اختالف معنیداری دارد ( )p< 0/05و در سایر محلهها بهصورت معنیداری با عدد  3اخـتالف
معنیداری ندارد ( )p< 0/05و همچنین همانطور که در جدول پایین نشان دادهشده است در محالت سرقنات و ده بـاال
شهر رودیان ازلحاظ بعد کالبدی دارای وضعیت پایدار و سایر محلهها از این لحاظ دارای وضعیت ناپایدار برخوردار هستند.
جدول شماره  .12نتایج آزمون  tتک نمونهای وضعیت بعد کالبدی در محلههای شهر رودیان
درجه آزادی میانگین سطح احتمال ( )sigآزمون T
آزمون
-3/810
0/000
2/658
59
ساغر کرمی
2/414
0/021
3/228
34
سرقنات
-2/849
0/001
2/662
39
ده باال
-3/792
0/007
2/658
39
ده پایین

متغیرها

بعد کالبدی

بعد زیستی

بعد امنیت

بعد اجتماعی

بعد اقتصادی

جدول شماره  .13ماتریس نرمال سازی و وزنها
ساغرکرمی سرقنات ده پایین
زیر شاخصها
0/574
0/566
0/534
دسترسی به حملونقل عمومی
0/324
1
0/325
دسترسی به خدمات بهداشتی
0/167
0/174
1
دسترسی به خدمات تجاری
0/425
0/496
1
دسترسی به خدمات فرهنگی
0/028
1
0/0276
دسترسی به خدمات آموزشی
0/096
0/0129
0/0610
دسترسی به خدمات ورزشی
0/143
0/114
0/101
رضایت از نحوه جمعآوری زباله
1
0/055
0/425
سروصدا (شلوغی)
0/345
0/456
0/344
میزان تراکم جمعیتی
0/245
1
0/525
وجود فضاهای سبز محلهای
0/261
0/161
1
امنیت مسیرهای اصلی و فرعی
0/434
0/396
1
امنیت مراکز عمومی
0/328
1
0/0343
وضعیت بزهکاری محله
0/096
0/087
0/113
میزان عالقه به محله
0/043
0/124
0/041
تغییر محله مسکونی با بهبود وضع اقتصادی
1
0/042
0/456
رواب صمیمانه جهت حـل مشـکالت محلـه،
هویت مندی ،سرزندگی
0/112
0/215
0/134
میزان درآمد ،قیمت زمین
0/024
1
0/025
میــزان اشــتغال ،نظــام فعالیتهــا (خودکفــایی
محله ،سودآوری فعالیتهای تجاری)

ده باال
1
0/367
0/333
0/365
0/0259
1
1
0/675
1
0/547
0/433
0/355
0/146
1
1
0/345

وزن معیار
0/074
0/068
0/049
0/037
0/037
0/064
0/067
0/053
0/027
0/015
0/061
0/054
0/046
0/033
0/032
0/031

1
0/270

0/030
0/061
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جدول شماره  .14مقادیر محاسبهشده  λو  Qو رتبهبندی گزینهها به روشWASPAS
رتبه
Qi
λ
محاسبه  λو Qi
1
0/464915
0/452946
سر قنات
2
0/230957
0/568809
ده باال
3
0/037353
0/217945
ساغر کرمی
4
0/044957
0/882267
ده پایین

در این مرحله برای رتبهبندی نهایی گزینهها در ابتدا مقدار الندای هر یک از گزینهها محاسبه شد ،سپس بر اسـاس تـابع
مقدار  Qبرای هر گزینه به دست آمد که مقدار آن نشاندهنده رتبه نهایی هر گزینه است .هراندازه مقدار  Qیـک گزینـه
باالتر باشد نشاندهنده وضعیت مناسبتر آن گزینه است .نتایج در جدول شماره ( )14آمـده اسـت .بـر اسـاس مقـدار Q
محاسبه برای هر آلترناتیو سطوح عملکردی گزینهها در شکل ( )5نشان دادهشده است.

شکل شماره  .5آلترناتیو سطوح عملکردی و رتبهبندی پایداری محالت شهر رودیان

نتیجهگیری
مسائل و مشکالت محیطی ،اجتماعی و اقتصادی در شهرها بر ضرورت رسیدن بـه توسـعه پایـدار تأکیـد دارد .امـا بـرای
دستیابی به این امر مهم الزم است تا جایگاه و فاصله شهر از آرمان و الگوی توسعه پایدار سنجیده شود .در شرای فعلـی
به هم خوردن تعادل ارگانیک بین نظام اجتماعی و ساختار کالبدی شهر و عدم تطابق این دو معضـالتی را بـه بـار آورده
است .اگر درگذشته واحدهای شهری از نوع محله ،امکان تعلق و وابستگی یا شرای پیوند فرد با محی زنـدگی را فـراهم
میآورده است ،در دوران اخیر توسعه شهری بادهها متغیر آشکار و پنهان جمعیتی ،اجتماعی ،فنی واداری دیگـر در جهـت
تضعیف یا انهدام این رابطهها عمل میکند .بهطوریکه در کنار فقر و محرومیت در نواحی فقیرنشین ،زمینههای فرسایش
عاطفی روانی افراد از یکسو و کاهش تعلقات مکانی از سوی دیگر هـرروز تشـدید میگـردد .حفـظ ارزشهـا و کرامـات
انسانی ،امنیت ،پویایی و تحرك ،سرزندگی و نشاط و به دنبال آن ،مشارکت و تعلق به مکانی کـه تبلـوری از آرمانهـای
خاص انسان در شکل دادن به محل زندگی است ،همیشه و در همه جوامع شهری مدنظر بوده است .نمود توسـعه پایـدار
محلهای این است که همه مردم و ساکنان آن شامل همه گروهها و اقشـار ،از حقـوق و امکانـات برابـر اسـتفاده کننـد و
همچنین مسئولیت فعالیتها و تصمیمگیریهایی را که بر محـی زندگیشـان تـأثیر میگـذارد ،بپذیرنـد .توسـعه پایـدار
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محلهای تأکید بر تعادل بین ضرورتهای زیستمحیطی و اهداف توسعه ،بـهویژه در بعـد اقتصـادی از طریـق مشـارکت
مردمی است؛ درحالیکه خود رواب اجتماعی محلی را نیز ارتقا میبخشد و برای آینده نیز نهادینـه میگـردد .در پـژوهش
حاضر بعدهای کمی پایداری محالت شهر رودیان سنجیده شد .همچنین یافتههای تحقیق نشان میدهد که بین محالت
مختلف این منطقه به لحاظ برخورداری از بعدهای پایداری ،نابرابری و اختالف وجود دارد .نتایج این تحقیق در خصـوص
سطح پایداری با نتایج تحقیقات هوشیار و شریفی ( )1396مبنی بر سطح متوس پایـداری ،شـماعی و همکـاران ()1396
مبنی بر ناپایداری بعد زیستمحیطی ،همخوانی دارد .در همین راسـتا نتـایج ایـن تحقیـق بـا نتـایج تحقیـق ساسـانپور و
همکاران ( )1393و توکلینیا و استادی ( )1395در خصوص رتبهبندی محالت همخوانی دارد .نتایج این تحقیق بـا نتـایج
تحقیق محمدی و پاشازاده ( )1394در مورد اهمیت هویت و سرمایه اجتماعی ،رفیعیان و فروزنده ( )1391در مورد اهمیت
سرمایه اجتماعی در پایداری همخوانی دارد اما در خصوص اهمیت مشارکت با تحقیقات واتس ( )2006همخوانی ندارد.
با توجه به اینکه محالت ده پایین و ساغر کرمی ازلحاظ امنیت در وضعیت ناپایدار برخوردار هستند پیشـنهاد میشـود :در
این محلهها المپ و روشنایی در مسیرهای فرعی افـزایش یابـد ،مراکـز نظـامی در ایـن محـل هـل افـزایش یابـد و در
ساختمانهای در حال ساخت نظارت بیشتری شود تا در برابر زلزله و آتشسوزی امنیـت داشـته باشـند .نتـایج نشـان داد
تمامی محالت شهر رودیان ازلحاظ بعد اجتماعی از وضعیت ناپایدار برخوردار هستند پیشـنهاد میشـود ،نهادهـای دولتـی
برای ایجاد محی زیست سالم در محله فضاهای سبز محله را افزایش دهند ،واحدهای مسکونی در محله بـا کاربریهـای
ناسازگار هم جوار نباشند ،نهادهایی تشکیل دهند تا میزان مشارکت برای حل مشکالت محله افزایش یابد .نتایج نشان داد
تمامی محالت شهر رودیان ازلحاظ بعد اقتصادی از وضعیت ناپایدار برخوردار هستند پیشنهاد میشود ،با همکاری سازمان
مسکن و شهرسازی و بازرسیهای آنان قیمت واحدهای مسکونی در محلهها به قیمت واقعی نزدیک شـوند و مکانهـای
مناسب برای فعالیتهای خدماتی  -رفاهی در سطح محله ایجاد شود .نتایج نشان داد تمامی محالت شهر رودیان ازلحاظ
بعد زیستمحیطی از وضعیت ناپایدار برخوردار هستند پیشنهاد میشود ،فضاهای سـبز ورزشـی و فراغتـی توسـعه یابـد و
شبکه فاضالب محالت که یکی از تهدیدات اصلی را شامل میشود ،تکمیل و نگهداری شود .با توجه به اینکـه محـالت
ده پایین ،ساغر کرمی ازلحاظ بعد کالبدی در وضعیت ناپایدار برخوردار هستند پیشنهاد میشود :از ایجاد محی های خشک
و بیروح ،ساختمانهای خشن و زمخت در داخل محله جلوگیری شود و ایجـاد کاربریهـای مخـتل بـهمنظور افـزایش
دسترسی و کاهش هزینههای سفر در سطح محالت شهر ادامه روند کنونی چالشی اساسی در دستیابی به توسعه پایـدار
شهری است.
تقدیر و تشکر

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله که مستخرج از رساله دکتری است حامی مالی نداشته است.
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اذانی ،مهری؛ مختاری ملکآبادی ،رضا؛ حاجی آقاجونی کاشی ،شـیوا ( )1393بررسـی شـاخصهای توسـعه پایـدار محلـهای
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توکلینیا ،جمیله و استادیسیسی ،منصور ( )1395تحلیل پایداری محلههای کالنشهر تهران با تأکید بر عملکرد شـورایاریها
نمونه موردی :محلههای اوین ،درکه و ولنجک ،فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دوره ، 42شماره ،70ص.29-43 .
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