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Extended Abstract 

Introduction 

Although urbanization is one of the most important indicators of welfare and social and 

economic development, its rapid growth reduces the per capita availability of urban services and 

social and economic facilities, and thus, its consequences are manifested in the form of reduced 

quality of life in various urban areas. These conditions and the decrease in the level of quality 

can be seen in the demographic characteristics, per capita land uses, and service facilities in 

different urban areas. One of the areas of unsustainable urban development, especially in 

developing countries, is the disregard for neighbourhoods and areas that need special solutions 

to improve their empowerment. So, in this study, an attempt has been made to assess the 

indicators of urban development in the areas of Ilam as the capital of Ilam province. The city of 

Ilam is considered the capital of the province and the first city of this province. Due to the 

political centrality of the province and the uncontrolled migration of the subordinate cities, this 

city has been faced with widespread and rapid urbanization and development since the last 

decade. However, some areas of the city still lack the most basic services, and unfair 

distribution of urban development indicators has occurred in the city. The rapid growth of Ilam's 

urban population and the inability of urban management to meet the needs of the population is 

the starting point for the emergence of various inequalities in the city. Continuation of this will 

prevent the provision of basic facilities and spaces of life and vital urban services and achieve 

sustainable development in these areas, so it is necessary to first, determine the situation of 

areas of the city in terms of urban development indicators in order to prioritize the results. In 

this regard, the present study seeks to answer the following questions:  

-What are the factors and indicators of urban development in the areas of Ilam city?  

-What is the current situation of the areas of Ilam city in terms of development indicators? 

 

Methodology 

The present study is part of applied and descriptive-analytical researches in terms of purpose 

and methodology, respectively. Data collection was done by two dominant methods of 

theoretical and field foundations with a questionnaire in the form of a five-point Likert scale and 

the development indicators were analyzed in the areas of Ilam. In this study, to evaluate and 
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ensure the validity of the questionnaire, the validity of the questionnaire was exerted and the 

opinions of geography and urban planning experts and university professors were used. The 

reliability based on SPSS software and Cronbach's alpha is equal to 0.784, which indicates the 

reliability is suitable. The statistical population of the expert group includes 20 professors and 

graduate students in the fields of geography and urban planning of Ilam universities. To analyze 

the indicators, SWARA and BORDA and COPELAND methods have been used. Thus, the 

SWARA method has been used for the importance and measurement of research indicators and 

for spatial analysis and prioritization of indicators among the areas of Ilam city, BORDA and 

COPELAND methods have been exerted. 

 

Results and discussion 

According to experts, physical, economic, social, security, and biological indicators have been 

identified as the most important ones, respectively. The results of the analysis show that the 

neighbourhoods around the city, especially those located in the east, south, and southwest are in 

a more undesirable situation than other ones. In contrast, the central areas of the city in the 

northern vicinity are in a good position in terms of socio-economic indicators. The analysis of 

the spatial pattern of the development distribution in the city, in addition to confirming the 

concentration of developed neighbourhoods in the center and middle areas, and the 

accumulation of undeveloped neighbourhoods in the southern and western parts of the city, 

indicates that the non-randomness of this situation and the existence of a clustered spatial 

pattern. This means that the socio-economic distance of neighbourhoods has emerged in the 

form of space in the city and indicates the fragmentation of the city. 

 

Conclusion 

According to the studies and analyzes, the urban areas of Ilam are divided into four groups in 

terms of prioritizing the degree of development which including sustainable, semi-sustainable, 

unstable and completely unstable. The results of the analysis show that the suburbs of the city, 

especially the areas located in the east, south, and southwest are in a more undesirable situation 

than other areas. In contrast, the central areas of the city in the northern vicinity are in a good 

position in terms of socio-economic indicators. Spatial pattern analysis of the development 

distribution in the city, in addition to confirming the concentration of developed areas in the 

center and middle areas of the city and the accumulation of undeveloped areas in the southern 

and western parts of the city, indicates that the non-randomness of this situation and the 

existence of a clustered spatial pattern. This means that the socio-economic distance of the 

neighborhoods has emerged in the form of space in the city and indicates the fragmentation of 

the city. 
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 ی توسعه در پایداری نواحی شهریهاشاخصسنجش 

 مطالعه موردی: شهر ایالم
 

 ایران ان،تهر تهران، تحقیقات علوم واحد المی،اس آزاد دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا دکتری دانشجوی -فاطمه میرزابیگی 

 ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد ریزی شهری،و برنامه جغرافیا گروه استادیار - 1 خانقاهی زادهمجتبی حسین
 ایران تهران، ،نتهرا تحقیقات علوم واحد اسالمی، آزاد دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا استاد - رحیم سرور

 
 15/02/1140تاریخ پذیرش:                                                  01/11/1400تاریخ دریافت:   

 
 چکیده

ت های توسعه است و شناخی عادالنه نواحی شهری در حیطه شاخصابیدستیکی از اصول توسعه پایدار شهری، 
ژوهش حاضـر پـ هدفتوسعه پایدار شهری دارد. در این راستا  ی بهابیدستوضعیت نواحی شهری نقش مهمی در 

 -یاهتوسـعی توسعه در پایداری نـواحی شـهر ایـالم اسـت. پـژوهش ازنظـر هـدف هاشاخصتحلیل و سنجش 
بـا  سنادی و میدانیا مطالعات نوع اطالعات از . گردآوریباشدیمتحلیلی  –کاربردی، و ازنظر متدولوژی توصیفی 

 عنوانبـهی طیمحسـتیزاست. پـن  شـاخص کالبـدی، اقتصـادی، اجتمـاعی، امنیـت،  ز خبرگانابزار پرسشنامه ا
ایـالم از  ی نواحی شهربندرتبهاند. در ی قرارگرفتهدهوزنی پژوهش احصاء شده که با روش سوارا مورد هاشاخص
درجـه  یبنـدتیاولو ازنظـر حی شـهری ایـالماستفاده گردید. مطابق نتـای ، نـوا لندکپهای ادغامی بردا و روش
نشـان ی سوارا هالیتحل  ینتاشدند.  تقسیم ارپایدار، نیمه پایدار، ناپایدار و کامالً ناپاید گروه چهار یافتگی، بهتوسعه

 نیترتیبااهمرتیب تبه  ی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، امنیت و زیستیهاشاخصبر اساس نظر خبرگان،  دهدیم
 ژهیوشـهر بـه یرامـونیپ دهد نـواحیهمچنین نتای  حاصل از کپ لند و بردا نشان می. اندشدهییشناساها شاخص
بـل ارنـد؛ و در مقاد نواحی رینسبت به سا یترنامناسب تیوضع جنوب غربی و جنوب ،شرق یواقع در نواح نواحی

. باشندیم را دارا یصاداقت -یاجتماع یهاازنظر شاخص یمناسب تی، وضعیشهر در مجاورت شمال یمناطق مرکز
یافته در مؤید تمرکـز محـالت توسـعه نکهیعالوه بر ا زییافتگی در شهر نتوسعه عینحوه توز ییفضا یتحلیل الگو

 ی، بر تصادفباشدیم غرب شهرو  نوبج یرامونیپ ینیافته در نواحو تجمع محالت توسعه میانه شهرمرکز و  ینواح
 دارد. تیکاح یاخوشه ییفضا یو وجود الگو تیوضع نینبودن ا

 

 .ایالم شهر شهری، نواحی پایداری، شهری، توسعه هایشاخصواژگان کلیدی: 
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 مقدمه
 17حدود  5121شود که تا سال اند و تخمین زده میدرصد مردم جهان در شهرها سکونت داشته 21حدود  5101در سال 

اگرچه شهر و شهرنشـینی حال، بااین (.Yang et al, 2017: 871درصد از جمعیت جهان در شهرها زندگی خواهند کرد )

 انـواع از برخـورداری نهسـراآن شـتابان  رشد ولی است اقتصادی و اجتماعی عهرفاه و توس یهاشاخص نیترمهمیکی از 

صـورت کـاهش سـطح ن بهآپیامـدهای  طریق این از و دهدیم کاهش را اقتصادی و اجتماعی امکانات و شهری خدمات

 یهایژگیودر  توانیم. این شرای  و کاهش سطح کیفیت را شودیممختلف شهری نمایان  یاهعرصهکیفیت زندگی در 

، و همکـاران ی)قربـانشهری مشـاهده نمـود  مختلف یهاحوزه و مناطق در خدماتی امکانات و هایکاربر نهجمعیتی، سرا

 ,Schouten & Mathengeورده )های پایه به وجود آ(. چنین وضعیتی تقاضای بسیاری برای توسعه زیرساخت1: 0335

مداران را فراهم آورده است )زیاری و شهری و همچنین سیاست زانیربرنامه( و زمینه مطالعه جدی مدیران و 2010:819

تـوجهی بـه توسـعه، بیویژه در کشـورهای درحالهای ناپایداری توسعه شـهری بـهیکی از زمینه (.073: 0331همکاران، 

زاده و هاسـت )ابـراهیمهای ویـژه بـرای بهبـود وضـعیت توانمندسـازی آناندیشینیازمند چاره محالت و نواحی است که

داشته و درواقـع  او از زندگی نقش اساسی در ایجاد رضایت عنوان بستر زیست بشربه یشهر(. نواحی 5: 0331همکاران، 

االیام محالت و نـواحی شـهری یمقداز  ند.روبه شمار می کننده کیفیت زندگی اودهنده سبک زندگی انسان و تعیینشکل

نقشی اساسی در توسعه شهر داشته و در بسیاری از موارد برخی از محالت شهری قدرت اداره یک شهر را در دست داشته 

ی تأثیرگـذار در هاشـاخصای در زمینـه خـدمات و (. این امر باع  گردیده که توزیع ناعادالنـه71: 0337)هاشمی، است

ر شهری در بین نواحی شهری به وجود بیاید. این امر ضمن ایجاد مناطق دوقطبی و باال و پـایین در شـهرها، توسعه پایدا

محیطی، ترافیکـی، آلـودگی یسـتزسو، فشار که از یکطوریکننده به این مناطق را در پی دارد، بههجوم جمعیت مصرف

ای مکمل، موازی، تشدید قطبی شدن فضایی در شـهرها هیکاربراعم از صوتی، هوا و ... و از سوی دیگر به سبب جذب 

های متراکم، نامطلوب و ناسازگار با توسعه ی محای که شهرها با گونه( به01: 0337را به دنبال دارد )نظم فر و همکاران، 

حـل جـود راهمنجر به عـدم و یشهر یداریدرك ناسازگار از پا (.55: 0331و رستمی،  پورداداشپایدار مواجه خواهند شد )

رو ضـرورت درك جـامع از ازایـن شـود،یم یادهیـچیمسـئله پ نیپرداختن به چن یو اقدامات هماهنگ شده برا کپارچهی

آفرین در مواجهـه بـا رشـد مشـکل (.Kaur & Garg, 2019: 148) کندیم یرا ضرور یزمینه مناطق شهر در یداریپا

تـرین ینانه توسـعه شـهری هسـتند کـه از مهمبواقعهای حلال راهریزی به دنبنواحی شهری، رویکردهای مختلف برنامه

تری یینپـای به پایداری جامعه، بایـد بـه سـطوح ابیدسترویکردهای آن، رویکرد توسعه پایدار نواحی شهری است. برای 

 ازجمله نواحی و محالت شهری بیشتر توجه شود.

عنوان مرکـز ی توسعه شهری نـواحی شـهر ایـالم بـههاشاخصدر این راستا در این پژوهش سعی شده است به سنجش 

شود. این شهر عنوان نخست شهر این استان محسوب میعنوان مرکز استان و بهاستان ایالم، پرداخته شود. شهر ایالم به

رویه شهرهای تابع از دهـه گذشـته بـا رشـد و توسـعه گسـترده و شـتابان یببه دلیل مرکزیت سیاسی استان و مهاجرت 

بهره هسـتند ترین خدمات بیییابتدانشینی مواجه شده است. این در حالی است که برخی از نواحی این شهر هنوز از شهر

داده است. رشد شتابان جمعیـت شـهری ایـالم و ی توسعه شهری در این شهر رخهاشاخصی درزمینه اناعادالنهتوزیع  و

هـای مختلـف در سـطح آغازی جهت پیـدایش نابرابری نقطهناتوانی مدیریت شهری در پاسخگویی به نیازهای جمعیت، 

یابی بـه تداوم این امر مانع از فراهم شدن امکانات و فضاهای اساسی زندگی و خدمات حیاتی شهری و دسـت شهر است.

 های توسـعهتوسعه پایدار در این نواحی خواهد شد، بنابراین ضرورت دارد تا ابتدا وضعیت نواحی این شهر ازنظـر شـاخص

بندی در بین نواحی صورت گیرد. در این راسـتا پـژوهش حاضـر شهری مشخص شوند تا در راستای نتای  حاصل اولویت

وضعیت موجود نواحی  اند؟های توسعه شهری در نواحی شهر ایالم کدمدرصدد پاسخ به سؤال زیر است: عوامل و شاخص
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 های توسعه چگونه است؟شهر ایالم ازنظر شاخص

های ت زنـدگی در شـهراخیر پیرامون سنجش کیفیت زندگی مطالعاتی صورت پذیرفته است که هرکدام کیفیهای در سال

 شاره کرد.اتوان به تحقیقات زیر . ازجمله این مطالعات در سطح خارجی و داخلی میانددادهمختلف را موردسنجش قرار 

ی در محالت شهری )مطالعـه مـوردی: شـهر ی کیفیت زندگهاشاخص( در پژوهشی به تحلیل 0111قدیری و همکاران )

اند. مطابق نتای ، بیانگر وجود تفاوت در کیفیت زندگی محالت است. عوامل میزان درآمد، دسترسی بـه کوهبنان( پرداخته

شده تأثیر بیشـتری در کیفیـت زنـدگی شـهر کوهبنـان ی شغلی در بین سایر عوامل بررسیهافرصتامکانات بهداشتی و 

یزی قرار گیرند. نتیجه اینکه در شناخت و بهبود کیفیـت ربرنامهزم است این عوامل نیز در اولویت رسیدگی و ، الاندداشته

احـدنژاد روشـتی و همکـاران  ی موردتوجه قرار گیـرد.خوببهزندگی الزم است شرای  محلی، اجتماعی و محیطی هر شهر 

گانـه  53در نواحی شهری )مطالعـه مـوردی: نـواحی  ی زیست پذیریهاشاخص( در پژوهشی به تحلیل و ارزیابی 0331)

ناحیه شهری زنجان، نـواحی واقـع در  52دهد که با توجه به معیارهای ارزیابی در . نتای  نشان میاندپرداختهشهر زنجان( 

شمال و شمال شرق به دلیل قدمت کم و بافت مسکونی جدید که نظام محلی و شبکه دسترسی منظم نیـز دارنـد، دارای 

دهند به دلیل داشـتن یمضعیت باالتر از متوس  و نواحی مرکزی و جنوبی شهر که محالت قدیمی و تاریخی را پوشش و

ناحیه  05گردند. درمجموع، یمتر از حد متوس  در اکثر شاخص ارزیابی یینپادار همراه با شرای  بافت قدیم و بعضاً مسئله

ناحیـه  5قبول و ناحیـه شـهری دارای وضـعیت نـامطلوب و غیرقابـل 3تحمل، و قبول و قابلشهری دارای وضعیت قابل

ی هاشـاخص( در پژوهشی به بررسی و تحلیل 0331سلیمی سبحان و همکاران ) باشند.شهری دارای وضعیت متوس  می

انـد. در ایـن پـژوهش شـهر کـازرون بـه لحـا  ( پرداختهکـازرون( )مطالعه مـوردی: شـهر CDSراهبرد توسعه شهری )

اند. نتای  نشان های نظیر قابلیت زندگی، رقابتی بودن، بانکی بودن و نیز حکمروایی شهری موردبررسی قرارگرفتهشاخص

های شاخص حکمروایی خوب شهری در بین دو گروه شهروندان و مدیران شهری داد که اختالف معناداری میان میانگین

بندی مناطق شهری بر اساس یتاولودر پژوهشی به تحلیل و ( 0331پورمحمدی و همکاران ) در شهر کازرون وجود دارد.

دهـد اند. نتای  پژوهش نشان میشهر تبریز پرداختهی توسعه پایدار با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی در کالنهاشاخص

قـرار  شـدههای انتخابامتیاز در سطح باالی پایداری نسـبت بـه شـاخص 11/1و  17/1به ترتیب با کسب  1و  5مناطق 

 این از حاصل نتای  وتحلیلامتیاز در حالت ناپایدار قرار دارند. تجزیه 35/1و  31/1به ترتیب با کسب  7و  01دارند؛ منطقه 

 توزیع زمین، ساخت ازجمله: متعددی عوامل این شهر مناطق یافتگیتوسعه در موجود کمبودهای که دهدمی نشان بررسی

 خـوب شـهری حکمروایـی و مدیریت اجرا، ریزی،ضعف برنامه روان، دسترسی دمع شهری، تسهیالت و خدمات نامناسب

( در پژوهشی به بررسی میزان برخـورداری از خـدمات عمـومی در نـواحی 0331و همکاران ) فرنظم .دارد دخالت شهری

درصـد  313/1. نتای  نشـان داده اسـت کـه شـهر آمـل بـا اندپرداختهشهری )مطالعه موردی: شهرهای استان مازندران( 

های خـدمات یرسـاختزین شـهر ازنظـر تـرمحرومدرصد جـزو  113/1برخورداری جزو برخوردارترین و شهر پل سفید با 

های خدمات شهری در سطح استان مازندران از نـوع یرساختزباشند؛ همچنین نحوه توزیع شهری در استان مازندران می

های توسعه پایدار شـهری ( در پژوهشی به واکاوی نقش شاخص0337) ایمانی و همکاران نامتقارن با چولگی مثبت است.

قاپوی اردبیـل( پرداختنـد. بـر اسـاس نتـای  پـژوهش، در ساماندهی نواحی دچار افت شهری )مطالعه موردی: محله عالی

اعی، هـا و تـراکم خـانوار در واحـد مسـکونی، همچنـین ابعـاد اجتمـیتفعالهای دفع زباله، عمر ساختمان، وضـع شاخص

( در پژوهشـی 0337پاشـازاده )و  فـرنظم .انـدکردهمحیطی، کالبدی و اقتصادی، به ترتیب باالترین امتیاز را کسب یستز

به این نتیجه  (اردبیل شهر: موردی)مطالعه  شهری -پیرا نواحی در مسکونی هایمحله پایداری سطح تحت عنوان ارزیابی

 پایـداری در فـردی هـایویژگی و دارنـد قرار ناپایداری وضعیت در پایداری ایمعیاره ازنظر هدف هایکه محله انددهیرس

 در را تـأثیر کمتـرین محیطیزیسـت معیارهـای و تـأثیر بیشترین اجتماعی و اقتصادی معیارهای. گذارندمی تأثیر هامحله
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 سـایر بـه نسـبت یازمحله ن هدف، ایهمحله بین ناپایداریباوجود  نیز هامحله بندیرتبه ازنظر. دادند نشان محله پایداری

 یادشـده هایمحلـه ناپایـداری دالیـل تـرینمهم از. اسـت مناسـبی نسـبتاً پایداری دارای کلخورانمحله  ویژهبه هامحله

( در پژوهشـی بـه 0337پروزن و همکاران ) .هاستمحله این برای خدمات و امکانات تأمین به شهری مدیران توجهیکم

انـد. وضـعیت ای در شـهر مهابـاد پرداختهگیری توسـعه پایـدار محلـهعه پایدار در جهت شـکلهای توسسنجش شاخص

های گوناگون شهر مهاباد از حیـ  چهـار نـوع بافـت قـدیمی، های توسعه پایدار و پایداری محالت واقع در بافتشاخص

رهنگـی، اقتصـادی، خـدماتی و ف –شاخص اصلی )کالبدی، اجتمـاعی  2میانی، بافت جدید و اسکان غیررسمی بر مبنای 

ی بی مقیاس نشان هادادهشده است. آزمون پیرسون و تحلیل واریانس شاخص فرعی در نظر گرفته 11محیطی( و یستز

دار وجـود داشـته و یمعنـدهد که بین سه شاخص اقتصادی، کالبدی و خدماتی با شاخص تلفیقی همبستگی و رابطـه یم

ی خـدماتی، اقتصـادی، هاشـاخصاط و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم سه متغیر اصـلی )همچنین تحلیل مسیر حاکی از ارتب

دهد رتبـه محـالت در یمکالبدی( بر روی متغیر وابسته پایداری محالت بوده است و نتای  حاصل از مدل موریس نشان 

الت جدیـد و اسـکان و رتبـه محـ ترمطلـوببافت میانی و قدیمی به دلیل نزدیکی به مرکـز شـهر و برخـورداری بهتـر، 

همکـاران شـماعی و  انـد.تری ازلحا  مقایسـه قرارگرفتهیینپای هارتبهاند در یافتهی اخیر توسعههادههغیررسمی که در 

 معیـاره چنـد گیرییمتصـم هـایروش از اسـتفاده بـا شهری یهامحله پایداری ( در تحقیقی تحت عنوان ارزیابی0331)

 11/1 مقـدار بـا ساعی و آرژانتین اند که محلهیافتهدستبه این نتیجه  (تهران شهرداری 1 منطقه هایمحله)موردمطالعه: 

 اسـت ضـروری بنـابراین. اسـت محلـه ناپایـدارترینعنوان بـه 0 /11 مقـدار با فاطمی محله و محله یدارترینعنوان پابه

و  پورساسـان .گیـرد قـرار 1 منطقـه هرداریش گذارییاستس اولویت در ناپایدار یهامحله در یامحله توسعه یزیربرنامه

ی شهری در شهر سقز، با اسـتفاده از مـدل الکتـر بـه هامحلهی تحت عنوان ارزیابی پایداری امقاله ( در0333همکاران )

شهری و  نیمسئولی توجهکمدالیل ناپایداری محالت،  نیترمهمی محالت پرداختند و به این نتای  رسیدند که از بندرتبه

ی با عنوان ارزیابی پایـداری امقاله( در 5102همکاران ) 0یگیتسانلرو .باشندیمی امحلهان مشارکت مردم محله در امور فقد

و  بندییمبخـش، تقسـ یـرسـه نـوع توسـعه مختلـف، ز ،توسـعهدرحالمحله: ارزیابی توسعه پایدار مسکن در یک کشور 

قلمـداد را توسـعه محـور محلـه طالعـه . این مکندیمبررسی وسعه، تدر یک کشور درحالرا  شدهیزیربرنامه هاییشرفتپ

ی جمعـی و هـاتالشنموده و که آن دارای توان بالقوه برای تولید سطوح باالتری از نتای  پایداری اسـت. و بـر نیـاز بـه 

حقیقـی بـا عنـوان ( در ت5101) 5اسـتوئن یـد دارد.تأکیری شهر پایـدار گشکلدر دستیابی به محله پایدار و  مؤثرروند یک

ی شهری و بهبود شرای  زندگی در کشور هلند که بازسازهای مهم در ای با اشاره به چالشهای توسعه پایدار محلهویژگی

های بازسازی شهری با روش توصیفی و تحلیلـی پرداختـه اسـت. نتـای  به بررسی ساختار اجتماعی و اقتصادی در برنامه

و اجتناب از طـرد و  هاینابرابریه تغییر در بافت اجتماعی از مسائل مهم در کاهش حاصل از بررسی حاکی از آن است ک

 پتانسـیل بررسـی ( در پژوهشی به5103) مارتلوزوبسرتما و  باشد.یمی محروم در داخل نواحی شهری هاگروهجابجایی 

رم ایتالیا پرداختند. برای شهری  فضای در محیطی و فضایی عدالتیبی شرای  کاهش برای شهری باغبانی جهانی جنبش

 بـودن مناسـب و اندشده یبردارنقشهمحیطی  و فضایی عدالتیبی یهاشاخص با مرتب  پدیده انجام این پژوهش چندین

 ها بـاپدیـده وتحلیلاست سپس تجزیـه شدهبررسی شهری باغبانی فضایی توزیع برای توضیحی متغیرهای عنوانها بهآن

 اجتمـاعی متغیرهـای کـه دهـدیم نشـان هاصورت گرفته است. یافتـه خطی مکانی سیونرگر و مدل کمی رویکرد یک

نتـای   نظـری، ازلحا  دیـدگاه حقیقت، دارند و در تأثیر عدالتی فضاییبی در محیطی متغیرهای از بیشتر عموماً اقتصادی

 در گردیطبیعـت یـا غـذایی ی،محیطزیسـت مسـائل به پرداختن ابزاری جهت صرفاً را شهری باغبانی فعلی آمدهدستبه

                                                           
1 . Yigitcanlar 

2 . Stouten 
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شـهر  در فضایی عدالتیبی به مربوط کلیدی متغیرهای مورد در را مفیدی مشاهدات و همچنین کشدیم چالش به شهرها

 .دهدمی قرار گذارانسیاست اختیار در شهری، باغبانی یهاپروژه ویژهبه

 پایـداری یهاشـاخص تطبیقـی تحلیـل و سنجش موردمطالعهدر این راستا در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت موضوع 

 ی ارائه داد، بتوان راهکارهاینواحی شهریبا توجه به میزان توسعه پایداری جهت ینبدایالم انجام خواهد شد،  شهر نواحی

 منجر گردد. منطقه موردنظر یاتا به بهبود توسعه پایدار محله

 

 مبانی نظری

بـه آن  یابیدسـتو  گرددیمادی، اجتماعی و فرهنگی هر اجتماعی محسوب ، اقتصیهاشاخصتوسعه تغییری بنیادی در 

باشد که در طـی آن جامعـه از شـرای  دیگر فرآیندی میعبارتی. بهباشدیممستلزم ایجاد هماهنگی بین ابعاد مختلف آن 

ای یفی به سـمت جامعـهک وبیش یکسان و تغییرات کمی ونیافته با گذر از مراحل تکامل کمافتادگی و توسعهابتدای عقب

تـرین ارکـان توسـعه، نگـاه جامعیـت و (. یکـی از مهم511 :0331و همکاران، یافته حرکت خواهد نمود )توکلی نیاتوسعه

باشد. افزایش سطح تولیدات، دسترسـی های اقتصادی و اجتماعی درون شهرها مییکپارچه آن در از بین بردن عدم تعادل

زایش نـرخ های جدید و افـاشتغال مناسب، استفاده از تکنولوژی یهافرصتو خدماتی، ایجاد آسان به تأسیسات زیربنایی 

توانـد ی میاعهتوسـ(. 1: 0333ی و همکـاران،آبـادیزنگ) گیرددر برمیی و مصرف در یک کشور یا منطقه را گذارهیسرما

(. Safaipoor,2015: 123) در نظر گیـرد هاآن هایباارزشموفق باشد که نیازهای شهروندان را از همه جهات و مطابق 

 یهاشـاخصبـه  ایـدب شـهری یهایزیربرنامـهندارد. آنچه مهم است، در  یاصول خاص یشهر توسعهبه  یدنرس یندفرآ

د در وارد متعـدق مـیـکـار فقـ  بـا تلف یـنشهرها توجه شود و ا ی و امنیتو سالمت اجتماع یطیمح ی،اقتصادکالبدی، 

یـز ن نـواحی شـهری ندر این میان توزیع عادالنه خدمات و امکانات شـهری در بـی. دیآیمت مختلف به دس یهااسیمق

 یشهر یدارپا توسعهبه  یابیریزی جهت دستبرنامه یحاکم برا یهاو نگاه باشد.اصلی توسعه شهرها می یهامقولهازجمله 

 .باشد که عدالت را در شهر مختل نکند یاگونهبه یدبا

باشـد  دهیتندرهم هاآن ستیز یمحکه ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سالمت و  مینامیمی را پایدار در این میان جوامع

(Swisher, 2014:2.)  برای دستیابی به شهرهای پایدار قبل از هر چیز نـواحی و محـالت پایـدار الزم اسـت )نسـترن و

باع  آن شده بود،  ریکه توسعه شه یایطیان محو بحر هایدر اوج ناهنجار یشهر یدارتوسعه پا (.23: 0333همکاران، 

 یـاندر شهر کمک کند، شـکاف موجـود م یبرابر یجادرا متنوع سازد، به ا یشهر یهایآمد تا کاربر یدجد یهاشهیبا اند

-33: 0313 یزی،)عز سازد یادهونقل را پحمل یدارپا یبردارد، الگو یانرا از م یو غن یرفق یانو م یمناطق و محالت شهر

توجـه  (.1: 5103های اجتماعی و کالبدی است )ساسان پـور، ای ارتباط میان سرمایههدف نهایی توسعه پایدار محله (.35

توان در یک بعد بـه توسـعه نمی گاهچیهکه و این رساندیمبه ابعاد گوناگون با موضوعات مختلف، اهمیت توسعه پایدار را 

شود در هـر کشـور، جامعـه، فرهنـگ و حتـی در هـر مختلف توسعه پایدار داده میپایدار رسید. اولویت نسبی که به ابعاد 

ی عملـی هاپاسـختوسعه پایدار یک چالش جهانی است،  کهیدرحالموقعیت و در طول زمان متفاوت است به همین دلیل 

تلفـی در راسـتای ی مخهادگاهیـددر ایـن راسـتا  (.31: 0311صورت ملی و محلی تعریف شود )زاهـدی، تواند بهفق  می

ی توسـعه اقتصـادی، سـوبهو از دیدگاه اولیه توسـعه اقتصـادی  اندکردهتوسعه پایدار شهری وجود دارد و طی زمان تغییر 

است و همه ابعاد اجتمـاعی،  نگرکل(. فرآیند جدید توسعه پایدار، 35: 0315است )کوشیار،  افتهیارتقاءاجتماعی و فرهنگی 

ترین جاذبه در (. به اعتباری مهم75: 0333)قدیری و ممسنی،  گیرددر برمینیازهای بشری را اقتصادی، فرهنگی و دیگر 

 ی آن است.نگرجامعتوسعه پایدار در 

 و اصـول ایـن. ازجمله استقرارگرفته  وتحلیلیهتجز مورد و مطرح بسیاری معیارهای و اصول محله پایداری با ارتباطدر 
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 اشـاره محلـه تحمـل ظرفیت و تراکم مناسب، دسترسی تنوع، سازگاری، و پویایی دگی،سرزن و هویت به توانیم معیارها

جهانی، اصول و معیارهـای متفـاوتی را بـرای نـواحی  مقیاسموجود در  یهاتجربهو  هاهینظر (.31: 0312عزیزی،نمود )

. پـاور کنندیممتفاوتی اشاره  هایمؤلفهو  هاشاخص. اندیشمندان مختلف درباره این مقوله به شوندمی قائلپایدار شهری 

: فعـال، جـامع و امـن، داشـتن عـدالت کندیم( معیارهای پایداری محالت و نواحی شهری را به این شکل معرفی 5111)

، شبکه ارتباطات مناسـب و منسـجم، ایجـاد دهپاسخ یرسانخدماتاجتماعی، حساسیت محیطی، طراحی و اجرای مناسب، 

(، مدیریت صحیح، همچنین داشتن اقتصـاد هالیپتانسایجاد مشاغل و بهره بردن از ) یترقت و برای پیشرف ییهالیپتانس

و متناسب، محیطی سالم با برخورداری افراد از سالمت عمومی و آسایش روانی، سرزندگی و پویـایی و  روندهپیششکوفا، 

ایـن  هایمؤلفـهاز  هـاگروهافـراد و  ؤثرمـمطبوعیت در محی  همسایگی، داشتن مدیریت کارآمد و مشارکت داوطلبانه و 

: احیـای کنـدمیپایدار بیـان  هامحلهکاندو هفت قانون و قاعده اصلی را برای ایجاد  (.Power, 2004:18نواحی هستند )

 ونقلحمل یهاستگاهیا یابیمکانخدمات تجاری،  یابیمکان، پیوستههمبه کشیخیابانترامواهای شهری، طراحی سیستم 

 هایگونـهافراد، ایجاد تنوعی از  هایخانهدر نزدیکی  باارزشمشاغل  یابیمکان ،رویپیادهرس در فاصله پن  دقیقه و مدا

، ترسـبک هایزیرسـاخت کارگیریبـهو مناطق طبیعـی، ایجـاد و  هاپارك، خلق سیستم زنجیرواری از یسازخانهمختلف 

پایدار ضـروری  یهامحلهاین هفت قانون در کنار یکدیگر برای خلق و هوشمندتر؛ به عقیده وی برقراری  ترارزانسبزتر، 

دیگر به ایجاد پایداری در مقیاس محلی منجر نخواهـد شـد  یهاشاخصاست و برقراری یک یا چند شاخص بدون ایجاد 

(Condon,2010:14.) 

 

 روش پژوهش

ی هـادادهی آورجمـعحلیلـی اسـت. ت -یتحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازلحا  متدولوژی از نوع تحقیقات توصیف

ی لیکـرت تهیـه گردیـد و انهیگزای در قالب طیف پن  پژوهش با دو روش غالب مبانی نظری و میدانی با ابزار پرسشنامه

ن از روایـی های توسعه در سطح نواحی شهر ایالم گردید. در این تحقیق بـرای ارزیـابی و اطمینـااقدام به تحلیل شاخص

گاه بهـره ریزی شهری و اساتید دانشـمتخصصان جغرافیا و برنامه از نظراتشیوه روایی صوری بوده است و پرسشنامه به 

باشد که نشان از پایایی مناسبی دارد. می 711/1برابر با  کرون باخو آلفای  SPSS افزارنرم لهیوسبهگرفته شد و پایایی آن 

ی جغرافیـا و هارشـتهر در ی ارشد و باالتکارشناساتید و دانشجویان نفر از اس 51جامعه آماری تحقیق گروه خبرگان شامل 

ها از دو روش سـوارا و بـردا و وتحلیل شـاخصهبرای تجزی .باشندیمی ایالم هادانشگاهریزی شهری و شهرسازی برنامه

ی وهش و بـراهای پژکه از روش سوارا برای میزان اهمیت و سنجش شاخص صورتنیبدکپ لند استفاده گردیده است. 

 ها در بین نواحی شهر ایالم از روش بردا و کپ لند استفاده گردیده است.بندی شاخصتحلیل فضایی و میزان اولویت
 

 شدهی بکار گرفتههاشاخصو زیر  رهایمتغ. 1 شماره جدول

 هاشاخصزیر  یرهامتغ

ه خدمات ، دسترسی بی به خدمات تجاریعمومی، دسترسی به خدمات بهداشتی، دسترس ونقلحملدسترسی به  بعد کالبدی
 فرهنگی، دسترسی به خدمات آموزشی، دسترسی به خدمات ورزشی

 یاحلهماهای سبز )شلوغی(، میزان تراکم جمعیتی، وجود فض سروصدای زباله، آورجمعرضایت از نحوه  بعد زیستی

 اری محلهیرهای اصلی و فرعی، امنیت مراکز عمومی، وضعیت بزهکمسامنیت  بعد امنیت

محله،  ل مشکالتهت حمیزان عالقه به محله، تغییر محله مسکونی با بهبود وضع اقتصادی، رواب  صمیمانه ج بعد اجتماعی
 مندی، سرزندگییتهو

 های تجاری(تیفعالها )خودکفایی محله، سودآوری یتفعالمیزان درآمد، قیمت زمین، میزان اشتغال، نظام  بعد اقتصادی

و  ؛ پروزن1396ی،اکبریعل؛ حاجی 1396همکاران ؛ شاطریان و 1397؛ نظم فر و پاشا زاده،1391و همکاران،منبع: )بزی 

 (1397همکاران 
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 محدوده موردمطالعه
 سلسـله ن اسـتان در غـربی. ادهدیم لیکدرصد مساحت کل کشور را تش 5/0مربع حدود لومتریک 51031با  المیاستان ا

از شرق با لرسـتان،  الم از جنوب با خوزستان،یکشور قرارگرفته است. استان ا یب غربو جنو یجبال زاگرس در گوشه غرب
. این استان بر اساس آخرین تغییـرات سیاسـی در سـال از شمال با کرمانشاه و از سمت غرب با کشور عراق محدود است

الم، یـی اسـتان ازیرنامـهبرت و یریباشد )سـازمان مـددهستان می 13بخش و  51شهر،  52شهرستان،  01دارای  0331
 0331ان سـال یـدر پا یمات کشـوریبر اساس تقس خود و  نوبهبهعنوان مرکز استان ایالم نیز (. شهرستان ایالم به0331

 لومترمربـعیک 5012باشد. مساحت شهرستان ایـالم در حـدود آبادی می 030بخش، شش دهستان و  دارای دو شهر، سه
دقیقـه عـر   31درجـه و  33، مرکز استان ایالم ازنظر جغرافیایی در شهر ایالم(. 0331 باشد )سالنامه آماری استان،می

شده است و ازنظر موقعیت جغرافیایی در غرب و جنوب غربی کشور قـرار دقیقه طول شرقی واقع 51درجه و  11شمالی و 
 دارد.

 

 
 . موقعیت منطقه موردمطالعه2شکل شماره 

 

 هاهبحث و یافت
لیکرت  ایینهشده، چون پرسشنامه از طیف پن  گزبعد استفاده 2در تحقیق حاضر از  نواحیپایداری  یبرای ارزیابی بعدها

 .اندشدهها اختصاص دادهبه پاسخ 2تا  0ها از رتبه شدهاستفاده
میـزان اهمیـت هریـک از ی دیگر و تعیین وزن نهـایی و هاشاخصاهمیت نسبی هر شاخص نسبت به  منظوربهدر ابتدا  

در اختیـار  شـدهییشناسای هاشاخصاست. در این روش  شدهاستفادهها از روش سوارا و بر اساس نظرات خبرگان شاخص
های مربـوط بـه شـاخص یرشـاخصزاقدام شود ) هاآنی سازمرتبخبرگان قرار داده شد تا بر اساس اهمیتشان نسبت به 

شد(. در گام سوم اهمیت نسبی هر شاخص نسبت بـه شـاخص بـاالتر از خـود  رفتهقرارگصورت جدا موردبررسی اصلی به
با استفاده از میزان اهمیتی که خبرگان برای هر شاخص در نظر گرفتند وزن نهایی و میزان اهمیـت  تیدرنهاتعیین شد و 

شـود. یمروش پرداختـه  به تحلیل نتای  ایـن شدهگفتهآمد. بدین ترتیب و بر اساس مراحل  به دستها هریک از شاخص
 باشد.یم 5به شرح جدول  هاشاخصی به ابعاد و دهوزن گامبهگاممراحل 
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 . محاسبه وزن نهایی ابعاد توسعه نواحی شهری ایالم2جدول شماره 

 اهمیت نسبی کد معیار معیارهای ارزیابی
SJ 

 ضریب
+1J=SJK 

 وزن اولیه

1-J
X=JW 

JK 

 وزن نهایی

1-
W=Jq  

J
W∑  

 A 1 0 0 1712/5 دیبعد کالب

 B 11/1 11/0 133331/1 13713/0 بعد اقتصادی

 C 33/1 33/0 271131/1 21333/0 بعد اجتماعی

 D 57/1 57/0 130113/1 03331/1 بعد امنیت

 F 53/1 53/0 331371/1 027317/1 بعد زیستی

 

 لویت )بـر اسـاس نظـر خبرگـان(های اصلی پژوهش به ترتیب اولیست شاخص دهندهنشانستون دوم در جدول یادشده 
 است. آمدهدستبهها وزن نهایی شاخص تیدرنهاهای بعدی باشد. با طی فرآیند روش سوارا در ستونمی

باشد برای تعیین وزن نهایی بایستی فرآینـد وزن دهـی ایـن زیـر های میکه هر شاخص دارای زیرشاخصبا توجه به این
ها و ها در هر شاخص، اهمیت نسبی آنبندی زیرشاخصچگونگی اولویت 3اره ها نیز جداگانه طی شود. جدول شمشاخص
 دهد.ها را نشان میوزن آن تیدرنها

 

 هایمحاسبه وزن زیر شاخص .3جدول شماره 
اهمیت  نام معیار کد وزن ابعاد

 نسبی
SJ 

 ضریب
+1J=SJK 

 وزن اولیه

1-J
X=JW 

JK 

 وزن نهایی

1-
W=Jq  

J
W∑  

ی
بد
کال

 

17
12

/5
 

A1 111101/1 0 0 1 عمومی ونقلحملسی به دستر 

A2 251301/1 251301/1 37/0 37/1 دسترسی به خدمات بهداشتی 

A3 212513/1 513021/1 0/5 0/0 دسترسی به خدمات تجاری 

A4 211012/1 035511/1 31/0 31/1 دسترسی به خدمات فرهنگی 

A5 202122/1 111012/1 35/0 35/1 دسترسی به خدمات آموزشی 

A6 175110/1 131111/1 13/0 13/1 دسترسی به خدمات ورزشی 

ی
اع
تم
اج

 

21
33

/
03 

B1 111322/1 0 0 1 میزان عالقه به محله 

B2 251133/1 251133/1 35/0 35/1 تغییر محله مسکونی با بهبود وضع اقتصادی 

B3 171235/1 511315/1 37/0 37/1 رواب  صمیمانه جهت حل مشکالت محله 

B4 125503/1 035030/1 35/0 35/1 مندییتهو 

B5 211135/1 171100/1 71/0 71/1 سرزندگی 

ی
صاد

اقت
 

13
71

/
03

 

C1 211332/1 0 0 1 میزان درآمد 

C2 225111/1 225111/1 12/0 12/1 میزان اشتغال 

C3 211110/1 535350/1 13/0 13/1 قیمت زمین 

C4  های یتفعالی سودآور محله،خودکفایی ها )یتفعالنظام
 تجاری(

31/1 31/0 020115/1 231711/1 

ی
ست
زی

 

02
73
17

/1 

D1  212331/1 0 0 1 ی زبالهآورجمعرضایت از نحوه 

D2 ( سروصدا،)525312/1 211111/1 33/0 33/1 شلوغی 

D3 053751/1 521101/1 30/0 30/1 میزان تراکم جمعیتی 

D4  171053/1 011251/1 12/0 12/1 یامحلهوجود فضاهای سبز 

ت
منی
ا

 

03
33
1

/1
 

F1 212331/1 0 0 1 امنیت مراکز عمومی 

F2 525312/1 211111/1 31/0 31/1 وضعیت بزهکاری محله 

F3  053751/1 521101/1 31/0 31/1 یرهای اصلی و فرعیمسامنیت 

 

های، کالبدی، اقتصادی، اجتمـاعی، امنیـت و صان، شاخشود بر اساس نظر خبرگکه در جدول باال مالحظه می طورهمان

 .اندشدهییشناساها شاخص نیترتیبااهمبه ترتیب  زیستی
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 بندی نواحی شهر ایالم از منظر عدالت فضاییهای توسعه در راستای رتبهتحلیل شاخص

 یواقعـ مسئله کیه در مواجه شود ک یطیبا شرا رندهیگمیممکن است تصم ،یبندتیاولوهای متفاوت در استفاده از روش

 حاصـل نشـود؛ در آن صـورت الزم اسـت، وهـایناتهـای مختلـف نسـبت بـه آلتراز کـاربرد روش ،یواحد یهایبندرتبه

چـون  ییهاروشاز  توانیم معموالً راستا نیکنند. در ا ادهاستف یهای ادغاماز روش یینها میتصم یبرا رندگانیگمیتصم

 یهادگاهیـدابعـاد و  ییهمسـو رغمبـه زیـن ایالمشهر  نواحی یبندرتبهکرد. در  یبرداربهره لندکپروش  یاروش بردا و 

از  ییابنـدی نهـتبهبـه ر دنیرسـ یموضوع باعـ  شـد تـا بـرا نیواحد ارائه نشده است. هم یبندرتبه تیمختلف، درنها

 آمده است: لیدر ذ هاروش این استفاده از  ی. نتامییاستفاده نما یهای ادغامروش
 وش بردار

ده مـالك عمـل قـرار دا گریکـدی بـهنسبت  هانهیگز یحیهای مختلف ترجروش ت،یدر روش بردا بر اساس قاعده اکثر 

بیشـتر  دهنـدیمر گزینه دیگـر تـرجیح برا  نهیگز کیکه  ییهاروش. اگر تعداد شوندیم سهیدو مقادوبه هانهیگز. شودیم

. بـر ردیـگیمقـرار  X، مسـاوی بـود باهمی اکثریت وجود نداشت و یا آرا رأ و اگر در این مقایسه ردیگیمقرار  Mباشد، 

 (.1جدول در رتبه آخر جای گرفت ) 5-5در رتبه نخست و ناحیه  0-0اساس این روش ناحیه 
 

 بردا بندی تلفیقی نواحی شهر ایالم بر اساس روش. رتبه4 شماره جدول
C∑ 1-1 3-1 5-1 0-1 1-3 3-3 5-3 0-3 5-5 0-5 1-0 3-0 5-0 0-0 نواحی 

002 X X X M M X X M M M M M M 0 0-0 

33 X X X M X X X X M X M M 0 X 5-0 

12 X X X M X X X X M X M 0 X X 3-0 

13 X X X X X X X X M X 0 X X X 1-0 

31 X X X M M X X X M 0 M M M X 0-5 

51 X X X X X X X X 0 X X X X X 5-5 

17 X X X M M X X 0 M M M M M X 0-3 

71 X X X M M X 0 M M M M M M M 5-3 

20 M X M M M 0 M M M M M M M M 3-3 

13 X X X M 0 X X X M X M M M X 1-3 

11 X X X 0 X X X X M X M X X X 0-1 

73 X X 0 M M X M M M M M M M M 5-1 

11 M 0 M M M M M M M M M M M M 3-1 

15 0 X M M M X M M M M M M M M 1-1 

 70 11 21 12 17 72 20 15 012 32 15 11 30 02 R∑ 

 
 لندروش کپ

هـر  ی( را هم براX) هاباخت( بلکه تعداد Mردها )فق  با تعداد ب، نهشودیمروش بردا شروع  انیدر روش کپ لند که با پا

 هـاباخت( و تعداد C∑C∑)تعداد بردها است.  شدهمیتنظ تیکه بر اساس قاعده اکثر 2. در جدول میکنیممحاسبه  نهیگز

(∑R∑Rبرا )دهـدیمرا نشـان  هـاباختتعـداد  ی. جمع سطرها، تعداد بردها و جمع سـتونشودیممحاسبه  نهیهر گز ی .

و  011-015: 0313ی، )پورطـاهر شـوندیم یبنـدتیاولو ،هـاباختتعداد بردها و تعـداد  ریبر اساس تفاضل مقاد هانهیگز

 (.2ی گرفت )جدول، جا در رتبه آخر 5-5 ناحیه خست وندر رتبه  0-0نیز ناحیه  لندکپبر اساس روش (. 0313 ،ییعطا
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 لندهای توسعه با روش کپر اساس شاخصبندی نواحی شهری ایالم ب. اولویت5 شماره جدول

 نواحی ∑R∑ -C مقدار اولویت نواحی ∑R∑ -C مقدار اولویت

1 57 20-71 5-3 0 011 02-002 0-0 

3 51- 72-20 3-3 5 11 30-33 5-0 

05 11- 17-13 1-3 3 33 11-12 3-0 

00 37- 12-11 0-1 1 7 15-13 1-0 

2 07 21-73 5-1 03 10- 32-31 0-5 

1 5- 11-11 3-1 01 10- 012-51 5-5 

01 53- 70-15 1-1 7 2 15-17 0-3 

 

پایدار،  گروه چهار ، بهیافتگیدرجه توسعه یبندتیاولو ازنظر نواحی شهری ایالم شده،انجام یهالیتحل و هایبررس مطابق

 برنامه کی یط هاگروه نیا از کیهر  که شودیم شنهادیپ ( و1جدول شوند )یم میتقس نیمه پایدار، ناپایدار و کامالً ناپایدار

 ،شرق یمحالت واقع در نواح هژیوشهر به یرامونیمحالت پ دهدیمشده نشان انجام لیتحل  ینتاشوند.  یسامانده توسعه،

شهر در  یمحالت برخوردارند؛ و در مقابل مناطق مرکز رینسبت به سا یترنامناسب تیاز وضع جنوب غربی و جنوب

نحوه  ییفضا یل الگوی. تحلباشندیرا دارا م یاقتصاد - یاجتماع یهاشاخصازنظر  یمناسب تی، وضعیمجاورت شمال

و تجمع  میانه شهرمرکز و  ییافته در نواحمؤید تمرکز محالت توسعه نکهیعالوه بر ا زییافتگی در شهر نتوسعه عیتوز

 یو وجود الگو تیوضع نینبودن ا ی، بر تصادفباشدیم غرب شهرو  جنوب یرامونیپ ینیافته در نواحمحالت توسعه

در شهر بروز و  ییکل فضامحالت به ش یاقتصاد _یکه فاصله اجتماع ناستبدان مع نیدارد. ا تیحکا یاخوشه ییفضا

عنوان شهر به کیمختلف  یهاعرصه انیم یتکه شدن شهر دارد. فاصله اجتماعاز تکه تیاست و حکا افتهیظهور 

شهر  نواحی انیشده مو انسجام شهر که امروزه بر اساس مطالعه انجام یکپارچگیاست بر  یمانعی از افتراق شهر ینمود

مناطق  یداریپا به توجه اند،یجهان یهاستمیاز س متأثر یامروز یشهرها کهییازآنجا ن،یبنابرا .است مشاهدهقابل ایالم

 شهروندان یاقتصاد رفاه و یاجتماع در سالمت یضرور یامر ،کنندههماهنگ و دهندهشکل ینهاد عنوانبهی شهردرون

 ریغ در داد ارتقاء را شهرها مناطق یداریپا توانیم در شهرها، داریپا توسعه چارچوب یریکارگبه با تنها شود.یمحسوب م

 هرچه یداریپا روزروزبه هکبل ابد،ین بهبود یشهر مناطق و عدالت فضایی در یداریپا تنهانه هک رودیم آن میب ن صورت،یا

 .ردیگ قرار مورد سؤال شتریب
 

 بندی ضریب نهایی توسعه نواحی شهری ایالم. رتبه6 شماره جدول
ضریب بعد  نواحی

 تماعیاج
ضریب بعد 
 اقتصادی

ضریب بعد 
 کالبدی

ضریب بعد 
 امنیت

ضریب بعد 
 محیطیزیست

ضریب نهایی 
 توسعه

 بندیرتبه
 ادغامی

وضعیت نواحی به 
 لحا  برخورداری

 پایدار 0 171/1 1211/1 2175/1 0 3713/1 0 0-0

 پایدار 5 715/1 300/1 1310/1 1257/1 1213/1 7321/1 5-0

 نیمه پایدار 3 231/1 5375/1 2013/1 5171/1 1311/1 1777/1 3-0

 نیمه پایدار 1 202/1 0310/1 0115/1 1 1013/1 1751/1 1-0

 کامالً ناپایدار 03 571/1 1312/1 2051/1 0113/1 110/1 1131/1 0-5

 کامالً ناپایدار 01 512/1 232/1 0113/1 3333/1 0011/1 0311/1 5-5

 نیمه پایدار 7 201/1 2130/1 1 2723/1 2123/1 0737/1 0-3

 نیمه پایدار 1 272/1 700/1 2123/1 3107/1 1230/1 1751/1 5-3

 ناپایدار 3 111/1 1325/1 0773/1 1103/1 2310/1 1300/1 3-3

 ناپایدار 05 311/1 1315/1 1331/1 1 3211/1 1217/1 1-3

 ناپایدار 00 311/1 5513/1 13353/1 1115/1 2022/1 5522/1 0-1

 نیمه پایدار 2 253/1 737/1 0 1105/1 1011/1 031/1 5-1

 نیمه پایدار 1 211/1 3311/1 201/1 1221/1 2317/1 1510/1 3-1

 ناپایدار 01 151/1 7313/1 1230/1 0711/1 1133/1 1252/1 1-1
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 لندکپی وضعیت توسعه نواحی شهر ایالم با استفاده از مدل بندرتبه. 2شکل شماره 

 

 گیرینتیجه
ادی، جتمـاعی، اقتصـتوسعه شهر ایـالم مبتنـی بـر پـن  بعـد کالبـدی، ا یهاشاخصدر این پژوهش به تحلیل و ارزیابی 

 یبنـدرتبه تیدرنها، هاشاخص  همسویی نتای رغمبهنواحی شهر ایالم  یبندرتبهو امنیت پرداخته شد. در  یطیمحستیز

 شـدهاستفاده لنـدکپهای ادغامی بردا و برای تصمیم نهایی از روش هارتبهواحدی ارائه نشده است، بنابراین جهت تلفیق 

ا ، تـگـرددهر شاخص لحا   برای رزش وزنیکه ا استمدنظر این پژوهش نیاز  یهاشاخص ی بهپوشانمنظور همبهاست. 

آمده برای دستنهایی به یهانوز .شودلحا   بندیرتبهبر اساس میزان اهمیت و ارزش وزنی آن در  هاآنیک از هر تأثیر

نـواحی شـهر ایـالم  یبنـدرتبهتای و نتای  آن در راس شده استنشان داده سواراشهر ایالم با استفاده از روش  نواحی 01

 چهار ، بهیافتگیدرجه توسعه یبندتیاولو ازنظر نواحی شهری ایالم شده،انجام یهالیتحل و هایبررس مطابق استفاده شد.

 یرامـونیپ نـواحی دهـدیمشده نشـان انجام لیتحل  ینتاشوند. یم میتقس دار، ناپایدار و کامالً ناپایدارپایدار، نیمه پای گروه

رنـد؛ برخوردا نواحی رینسبت به سا یترنامناسب تیاز وضع جنوب غربی و جنوب ،شرق یواقع در نواح نواحی ژهیوشهر به

 را دارا یصـاداقت _یاجتمـاع یهاشـاخصازنظـر  یبمناسـ تی، وضـعیشهر در مجاورت شمال یو در مقابل مناطق مرکز

یافته در وسـعهت نـواحیمؤید تمرکز  نکهیا عالوه بر زییافتگی در شهر نتوسعه عینحوه توز ییفضا یل الگوی. تحلباشندیم

ن بـودن ی، بر تصـادفباشدیم رب شهرغو  جنوب یرامونیپ ینیافته در نواحتوسعه نواحیو تجمع  میانه شهرمرکز و  بخش

ه بـمحـالت  یقتصادا -یکه فاصله اجتماع ناستبدان مع نیدارد. ا تیحکا یاخوشه ییفضا یو وجود الگو تیوضع نیا

 یهاعرصـه انیـم یاعشدن شهر دارد. فاصـله اجتمـ تکهتکهاز  تیاست و حکا افتهیدر شهر بروز و ظهور  ییشکل فضا

طالعـه ر که امروزه بر اساس مو انسجام شه یکپارچگیر است ب یمانعی از افتراق شهر یعنوان نمودشهر به کیمختلف 

 یهاسـتمیاز س متـأثر یامـروز یشـهرها کـهییازآنجا ن،یبنـابرا .اسـت مشاهدهقابل ایالممحالت شهر  انیشده مانجام

 در سـالمت یضرور ی، امرکنندههماهنگ و دهندهشکل یعنوان نهادی بهشهردرونمناطق  یداریپا به توجه اند،یجهان

 تـوانیم ر شـهرها،د داریـپا توسـعه چـارچوب یریکارگبـه با تنها شود.یمحسوب م شهروندان یاقتصاد رفاه و یاجتماع

 عـدالت فضـایی در منـاطق و یداریـپا تنهانـه هک رودیم آن میب ،صورت نیا ریغ در داد ارتقاء را شهرها مناطق یداریپا

 .ردیگ قرار مورد سؤال شتریب هرچه یداریپا روزروزبه هکبل ابد،ین بهبود یشهر

 :گرددیمبر این اساس با توجه به نتای  حاصل از پژوهش پیشنهادات زیر ارائه 

  ی که اگونهبه هاآندهی شهری و اتخاذ رویکردهای سامان دارمسئله یهابافتضرورت توجه به اسکان غیررسمی و

 م آورد.حالت فراهدر سطح استاندارد در این م زمینه را بر بهبود دسترسی به خدمات و امکانات شهری بیشتر و

 عنوان چهـارچوب سـازمانی اداره و ساماندهی عوامل و منابع شهری جهت پاسخگویی به نیازهای شـهروندان و بـه
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 با اصل عدالت اجتماعی و فضایی شهری. هاطرحو  هابرنامه، هااستیس ییراستاهمتوسعه شهری و 

  کانـات سعه شهری و امو عدم تعادل در تو نامتوازنی: یکی از عوامل اصلی رشد شهر یهامحدودهکنترل بیشتر بر

هـای مـدیریت برای چگونگی گسترش و توسعه شهری توس  نهاد یزیربرنامهو خدمات شهری، عدم توجه و عدم 

ویژه شـهری بـه تیرینهـاد مـد. بنـابراین باشـدیمشـهری  یهـاطرحبا عدم اجرای درست  زانیربرنامهشهری و 

بـازان  ان و بـورسشهرداری باید از رشد بدون برنامه و نامطلوب در نواحی پیرامون شهر که اغلب توسـ  سـوداگر

 ، جلوگیری کنند.شودیمزمین انجام 

 

 تقدیر و تشکر
 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است.

 

  منابع
های اسـتراتژی توسـعه بنـدی شـاخصتحلیـل و اولویت (0331، فاضـل )ادهزیحاجزاده، عیسی؛ ایستگلدی، مصطفی؛ ابراهیم (0

 .0-07، صص. 31، شماره 3شهری در محالت منطقه هشت شهر شیراز، جغرافیا و پایداری محی ، سال 

ی زیسـت پـذیری در نـواحی هاشـاخص( تحلیـل و ارزیـابی 0337احدنژاد روشتی، محسن؛ سجادی، ژیال؛ یاری قلی، وحید ) (5
 .030-011، صص. 31 ، شماره3ی، سال امنطقهی زیربرنامهگانه شهر زنجان، فصلنامه  53لعه موردی: نواحی شهری مطا

 شـهر: مـوردی مطالعه مسکونی یهامحله پایداری یهاشاخص ارزیابی (0330عباس ) جواهری، اکبر و کیانی ،خدا رحم بزی (3
 .552-511، صص. 1، شماره 57سال  جغرافیایی، تحقیقات فصلنامه مرکزی، استان -مامونیه

 توسـعه گیریکلشـ جهـت در پایـدار توسعه هایشاخص سنجش (0337) عباس ارغان، زینب؛ آبادی، کرکه ادریس؛ پروزن، یگ
 .75-11، صص. 0، شماره 0پایدار، سال  شهر فصلنامه مهاباد، شهر در ایمحله پایدار

بندی مناطق شـهری ( تحلیل و اولویت0331مدادی، صمد )پورمحمدی، محمدرضا؛ صدرموسوی، میرستار؛ روستایی، شهریور؛  (2
شـهر تبریـز، فصـلنامه فضـای های توسعه پایدار با استفاده از تکنیـک تاپسـیس فـازی مـورد نمونـه: کالنبر اساس شاخص
 .057-013، صص. 12، شماره 03جغرافیایی، سال 

های چنـد ای استان مرکزی با استفاده از تکنیکمنطقه( تحلیل توسعه 0331مدی، رقیه )صنیا، جمیله؛ گودرزی، حمید؛ توکلی (1
، صـص. 5، شـماره 05های انسانی، سـال ریزی سکونتگاهمنظور دستیابی به توسعه متوازن، فصلنامه مطالعات برنامهمعیاره به

512-533. 

س توزیـع جمعیـت، سا( سنجش عدالت فضایی یکپارچه خدمات عمومی شهری بر ا0331، هاشم و رستمی، فرامرز )پورداداش (7
55-، صـص. 01، شماره 3ی، سال امنطقهی شهری و هاپژوهشقابلیت دسترسی و کارایی در شهر یاسوج، مجله مطالعات و 

0. 
 ( توسعه پایدار، تهران، انتشارات سمت.0311زاهدی، شمس السادات ) (1

گیری تلفیقـی ای با بهرهسعه منطقههای تو( تحلیل فضایی شاخص0333مدیان، مهدی؛ کرمی، محمود )آبادی، علی؛ احزنگی (3
، 2شناسی شهری، سـال های بومگیری چند شاخصه، موردپژوهش استان کردستان، دو فصلنامه پژوهشهای تصمیماز تکنیک

 .13-31شماره نه، صص. 

راینـد ف در تیمشـارک رویکـردی ، CDS(0331علـی ) مهـدی، معصومه؛ مهدیان بهنمیری، سعید؛ قاسمی، کرامت اهلل؛ زیاری، (01
 .170-510، صص. 23، شماره 03ریزی، سال برنامه و جغرافیا ،)مهاباد شهر شهری )موردپژوهش: توسعه انداز سازیچشم

 در شهری محالت پایداری ارزیابی( 0333) محسن فشکی، یوسفی سوران؛ صاحب، مصطفوی علی؛ موحد، فرزانه؛ پور، ساسان (00
 .37-31، صص. 0، شماره 5هری، سال ش ریزیبرنامه جغرافیای هایپژوهش. سقز شهر

های راهبرد توسعه شهری ( بررسی و تحلیل شاخص0331زاده، عیسی؛ منصوری، کامران )سلیمی سبحان، محمدرضا؛ ابراهیم (05
(CDSمطالعات برنامه ،)571-111، صص. 5، شماره 01های انسانی، سال ریزی سکونتگاه( )مطالعه موردی: شهر کازرون. 

 توانمنـد کـردن ربـ کالبـدی و اجتمـاعی معیارهـای تأثیر بررسی( 0331) زهرا بیک، مومن اکرم؛ محمدی، محسن؛ شاطریان، (03
 .0-50 ، صص.0ماره ش، 7، سال (جغرافیا) فضایی ریزیبرنامه ،(کاشان شهر بازار محله: موردی مطالعۀ) شهری محالت
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هـای های شـهری بـا اسـتفاده از روشپایـداری محلـه( ارزیـابی 0331شماعی، علی؛ ساسان پور، فرزانه؛ مرادی، ثروت الـه ) (01
، 03زیست، سال شهرداری تهران( فصلنامه علوم و تکنولوژی محی  1های منطقه گیری چند معیاره )موردمطالعه: محلهتصمیم
 .010-071، صص. 5شماره 

 .تهران دانشگاه انتشارات تهران، شهری، تراکم تعیین معیارهای و اصول شهرسازی در تراکم (0313ی )محمدمهد عزیزی، (02

 .32-11صص. ، 75 شماره ( محله مسکونی پایدار: مطالعه موردی نارمک، نشریه هنرهای زیبا،1203) یعزیزی، محمدمهد (01
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