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چکیده
 مفهــوم پایــداری اجتماعــی محــات، رویکــردی جدیــد در طراحــی و برنامه ریــزی محــات 
شــهری اســت کــه برنامه ریــزی را در راســتای آفرینــش، ارتقــا و پایــداری ســاختار محــات 
ــاخص های  ــا و ش ــول، معیاره ــی اص ــه، ارزیاب ــن مقال ــدف ای ــرد. ه ــه  کار می گی ــهری ب ش
اســت.  مشــهد  شــهر  مختلــف  بافت هــای  محــات  نمونــه  در  اجتماعــی  پایــداری 
ــر  ــی و از منظ ــق، تحلیلی-توصیف ــدف تحقی ــر ه ــش ازنظ ــن پژوه ــام ای ــی انج روش شناس
چارچــوب پژوهــش، کاربردی-توســعه ای اســت کــه بــه شــیوه پیمایشــی و در ســطح محــات 
دو طــرح اردام، سرشــور و آبکــوه انجــام شــده اســت. ابــزار جمــع آوری اطاعــات، مشــاهدات، 
مصاحبــه و نیــز پرسشــنامه های محقــق ســاختۀ مبتنــی بــر معیارهــای اجتماعــی همــراه بــا 
برخــی زیرمعیارهــا در الگــوی محــات پایــدار شــهری اســت کــه بــه تعــداد 78 عــدد بــرای 
محلــه اردام، تعــداد 83 عــدد بــرای محلــه سرشــور و تعــداد 118 عــدد بــرای محلــه آبکــوه 
بــه شــیوه نمونه گیــری منظــم از ســطح محــات فــوق بــه دســت آمــد. همچنیــن در ایــن 
پژوهــش بــرای تعییــن ارزیابــی پایــداری محــات و وزن دهــی شــاخص ها از روش آنتروپــی 
شــانون و تکنیــک SAW3 اســتفاده شــده اســت. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد محلــه دو 
ــا بافــت جدیــد و انسان ســاخت بــا کســب رتبــه 0.9161 نســبت بــه محــات  طــرح اردام ب
تاریخــی سرشــور بــا رتبــه 0.5989 و فرســوده آبکــوه بــا رتبــه 0.3633 از پایــداری اجتماعــی 

بیشــتری برخــوردار اســت.
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ــیاری در  ــکات بس ــران، مش ــروز ای ــهرهای ام ــه ش ک
زیســت محیطی  و  اجتماعــی  اقتصــادی،  زمینه هــای 
ــه ای  ــر برنام ــبرد ه ــی و پیش ــن رو در طراح ــد. ازای دارن
ــگ  ــگاه هماهن ــر ن ــاوه ب ــعه یافتگی ع ــیر توس در مس
بــه بخش هــا و مناطــق مختلــف، نبایــد اهــداف اصلــی، 
ــاد  ــودن توســعه را از ی ــدار ب ــودن و پای ــی انســانی ب یعن

ــور، 1384(. ــه پ ــرد )جمع ب
ــد شــکل  گیری محله  هــای قدیمــی کــه  در شــهرها، رون
ــه- ــد، ب ــی شــکل گرفته بودن ــای طوالن ــول دوره  در ط

ــه نیازهــای فــردی  ــود کــه در پاســخگویی ب ــه  ای ب گون
و اجتماعــی ســاکنین از کارآیــی الزم برخــوردار باشــند. 
ــف  ــل مختل ــی در عوام ــد دگرگون ــر می  رس ــه نظ ــا ب ام
و  زیســت محیطی  ارتباطــی،  اجتماعــی،  اقتصــادی، 
ــور  ــا به ط ــام، و در محله  ه ــور ع ــهرها به ط ــدی ش کالب
خــاص، اثــرات منفــی قابل توجهــی در کارآیــی آن هــا در 

ــه نیازهــای ســاکنین داشــته اســت. پاســخگویی ب
ــد و انســان- ــای جدی ــان برخــی از محله  ه ــن می  در ای

 ســاخت کــه در اوایــل نهضــت شهرســازی معاصــر 
بــه  رو  احــداث گردیدنــد،  و  برنامه ریــزی، طراحــی 
انحطــاط و زوال گذاشــته، و برخــی دیگــر از تــداوم حیات 
ــدار  ــی پای ــه عبارت ــوده و ب ــق زندگــی برخــوردار ب و رون
ــد  ــان می  ده ــوق، نش ــای ف ــی نظریه  ه ــد. بررس مانده  ان
ــوز موردتوجــه جــدی  ــدار، هن ــه  ای پای کــه توســعه محل
ــا  ــه ب ــن مقال ــزی، 1385(. ای ــه اســت )عزی ــرار نگرفت ق
هــدف بررســی محــات در ســه بافــت شــهری ازجملــه 
ــه  ــوان ب ــه می ت ــوان نمون ــه عن ــه ب ــوده ک ــت فرس باف
محلــه آبکــوه اشــاره کــرد و بافــت تاریخــی برگرفتــه از 
ــاخت  ــد انسان س ــت جدی ــور و باف ــی سرش ــه تاریخ محل
کــه مصــداق آن، محلــه دو طرح اردام اســت، در راســتای 
ــه در آن  ــد، ک ــی می کن ــی ارزیاب ــدار اجتماع ــعه پای توس
ــف  ــه تعری ــوع در زمین ــات موض ــي ادبی ــه بررس ــدا ب ابت
پایــداري اجتماعــي و مفاهیــم آن پرداختــه می شــود و در 
ــی و  ــدار اجتماع ــه پای ــای محل ــل ویژگی ه ــب تحلی قال
رویکــرد توســعه محلــه ای و نیــز بــا اســتفاده از متغیرهــا 
ــهری،  ــدار ش ــعه پای ــد از توس ــن بع ــاخص های ای و ش
ــا  ــي ب ــداري اجتماع ــتای پای ــات راس ــی مح ــه ارزیاب ب
اســتفاده از روش آنتروپــی شــانون و SAW پرداختــه 

می شــود

2-بیان مسئله
ــرق  ــهر ش ــن مادرش ــوان بزرگ تری ــهد به عن ــهر مش ش

1-مقدمه
از منظــر توســعه پایــدار شــهری، شــهر خــوب، شــهری 
اســت کــه رفــاه و ســعادت شــهروندان را بهبود بخشــیده 
و رابطه ــای متعــادل بــا محیــط محلــی و جهانــی خــود 
ــوب  ــاختار خ ــکل و س ــهر، ش ــن ش ــد. در ای ــرار  کن برق
شــهر دارای عملکــرد مطلوبــی بــوده، بیان کننــده تاریــخ، 
خاطــرات جمعــی، ارزش  هــا، اعتقــادات و غــرور شــهر و 
شــهروندان اســت )لینــچ، 1376(. در شــهر پایــدار، عمومًا 
ــری در  ــل ها، براب ــن نس ــری بی ــون براب ــاخص هایی چ ش
ــوب  ــی در چهارچ ــی )و زندگ ــع طبیع ــت از مناب حفاظ
ظرفیــت و تحمــل آن(، اســتفاده از منابــع تجدید نشــدنی، 
بقــای اقتصــادی و تنــوع، جامعــه خوداتــکا، رفــاه فردی و 
رفــع نیازهــای اساســی افــراد جامعــه مــورد تأکیــد اســت 

.(Maclaren, 1996(
 در راســتای تحقــق چنیــن رویکــردی، اســتفاده بهینــه از 
ــری اراضــی، مصــرف  فضــای شــهری، حمل ونقــل، کارب
ــهروندان  ــارکت ش ــب مش ــه و جل ــد زبال ــرژی، تولی ان
امــری ضــروری تلقــی می گــردد )برآبــادی، 1383(. 
ازجملــه ابعــاد پایــداری شــهرها در فراینــد توســعه، 
کــه  شهرهاســت  در  اجتماعــی«  پایــدار  »توســعه 
ــی  ــرای کارای ــهر ب ــک ش ــداوم ی ــی م ــن توانای متضم
ــراي  ــر ب ــت پذی ــي زیس ــوان محیط ــدت به عن طوالنی م
توســعه تعامــات، ارتباطــات و فرهنــگ انســان اســت. 
پایــداري اجتماعــي در مــورد بقــای طوالنی مــدت یــک 
واحــد اجتماعــي زیســت پذیــر اســت )ایفاچــل و هــگاگ، 

 .)1993
ایــن دیــدگاه، شــهر را به عنــوان فضایــي بــراي بــرآورده 
شــدن نیازهــاي اجتماعــي بــه تصویــر می کشــد و 
ــم آوری  ــه فراه ــه شــکل فیزیکــي شــهر زمین ــر اینک ب
ــاره دارد  ــازد، اش ــن می س ــي را ممک ــاي اجتماع نیازه

.(Ancell, Thompson-Fawcett, 2008(
ــران در  ــهرهای ای ــی در ش ــداری اجتماع ــوع پای  موض
موضوعــی  به عنــوان  شــهری  مختلــف  بافت هــای 
ــه  ــده اســت. جامع ــت واقع ش ــورد غفل ــته م ــم، پیوس مه
شهرنشــین ایــران در طــول 50 ســال اخیــر از 10 درصــد 
بــه 60 درصــد فزونــی یافتــه اســت. ازایــن رو در جامعــه 
ــت توســعه یافته  ــک مدیری ــب ی ــران و در قال شــهری ای
می بایســت  خــود  روزافــزون  رشــد  بــا  همــگام 
شــغل، مســکن، آمــوزش و بهداشــت شــهروندان را 
تأمیــن می کــرد بی آنکــه کمتریــن تخریــب را بــه 
ــی- ــی، 1377(؛ درحال ــد )بحرین ــت وارد نمای محیط زیس
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بافت هــای مختلــف شــهری از منظــر شــاخص های 
ــود. ــد ب ــی خواه ــدار اجتماع ــعه پای توس

3- اهداف تحقیق
 3-1- هدف اصلی:

ــی  ــداری اجتماع ــاخص های پای ــی ش ــنجش تطبیق -س
ــوه ــور و آبک ــات اردام، سرش در مح

3-2- اهداف فرعی:
معرفــی رویکــردی جدیــد در ســنجش شــاخص های - 

پایــداری اجتماعــی محات شــهری
ــه -  ــی در نمون ــداری اجتماع ــای پای ــی معیاره ارزیاب

ــه  ــتیابی ب ــهری و دس ــف ش ــای مختل ــات بافت ه مح
ــه ــن محل پایدارتری

4- پیشینه تحقیق
- حکمــت نیــا و زنگی آبــادی )1383( مقالــه ای بــا 
عنــوان »بررســی و تحلیــل ســطوح پایــداری در محــات 
ــد آن«  ــود رون ــی در بهب ــه راهکارهای ــزد و ارائ ــهر ی ش
ــت  ــی اس ــی – تحلیل ــش توصیف ــته اند. روش پژوه نوش
رایانــه ای  نرم افزارهــای  و  کمــی  مدل هــای  از  و 
ــورت  ــی های ص ــاس بررس ــر اس ــت. ب ــده اس استفاده ش
ــه  ــده، 4 محل ــه بررسی ش ــوع از 45 محل ــه درمجم گرفت
ــه  ــدار و 13 محل ــه پای ــه نیم ــدار، 28 محل ــال پای در ح
کــه اکثــراً در محــدوده بافــت قدیــم شــهر و حاشــیه آن 

بوده انــد. ناپایــدار  واقع شــده اند، 
ــدار و ابعــاد توســعه  ــه توســعه پای ــًا ب ــه عمدت  ایــن مقال
ــه  ــی پژوهــش حاضــر بیشــتر ب پایــدار توجــه نمــوده ول
ــدار  ــعه پای ــاد توس ــی از ابع ــه یک ــی ک ــداری اجتماع پای
ــاخص های  ــاس ش ــر اس ــداری ب ــه و پای ــت، پرداخت اس

ــت. ــده اس ــی بررسی ش اجتماع
ــا  ــی، تیمــوری )1390( پژوهشــی ب - فرهــودی، رهنمای
ــهری  ــای ش ــدار محله ه ــعه پای ــنجش توس ــوان »س عن
بــا اســتفاده از منطــق فــازی و سیســتم اطاعــات 
جغرافیایــی« انجــام داده انــد. هــدف ایــن مقالــه ســنجش 
 17 منطقــه  محــات  ســطح  در  پایــداری  میــزان 
شــهرداری تهــران بــا اســتفاده از روش ترکیبــی منطــق 
فــازی و سیســتم اطاعــات جغرافیایــی اســت و نتیجــه 
ــداری  ــت پای ــه وضعی ــد ک ــان می ده ــت آمده نش به دس
ــط و  ــطح متوس ــه 17 در س ــهری منطق ــای ش محله ه

ــد.  ــرار دارن ــن از آن ق پایی
و  فــازی  منطــق  تطبیقــی  از روش  مقالــه  ایــن  در 

ــوب  ــور محس ــت کش ــهر پرجمعی ــن ش ــران و دومی ای
ــه  ــته اولی ــیدی، 1384: 56(. هس ــوان و س ــود )ج می ش
ــي  ــون، یعن ــه کان ــتن س ــم پیوس ــه ه ــج از ب آن به تدری
شــهرک نوقــان، قریــه ســناباد و مجموعــه حــرم مطهــر 
ــی،  ــت )رضوان ــده اس ــود آم ــا )ع( به  وج ــرت رض حض
1384(. در دهــه اخیــر، به ویــژه در دهــه 65-1355 رشــد 
ــه و  ــی آن پیشــی گرفت ــر رشــد جمعیت ــدی شــهر ب کالب
ــر رســید. در همیــن دوره در حــدود  ــه حــدود ســه براب ب
ــهر  ــر ش ــهد در پیک ــرق مش ــمال و ش ــادی در ش 18 آب
ــوزون  ــده و نام ــته و پراکن ــعه ناپیوس ــد و توس ــام ش ادغ
ــا  ــاران ت ــژه در محــور مشــهد- چن پیرامــون شــهر به وی
شــعاع چهــل کیلومتــر ادامــه یافــت )مهدیــزاده، 1385: 

 .)113
ــی  ــع و تفصیل ــای جام ــدی طرح ه ــر از ناکارآم صرف نظ
شــهر مشــهد و ضــرورت بازنگری هــا جــدی در آن 
ــر در  ــعه های اخی ــیاری از توس ــا، 1390: 76(، بس )رهنم
ایــن مادرشــهر، همچــون اغلــب توســعه های اخیــر 
شهرســازی در ایــران کــه بــه گسســت در ســاختار 
ــدی،  ــت کالب ــن هوی ــن رفت ــات و از بی ــی مح فضای
ــش  ــاکنان و کاه ــان س ــته می ــی پیوس ــاختار اجتماع س
ــور  ــه چهــره آن هــا شــده اســت )خاکپ ــاط چهــره ب ارتب

و همــکاران، 1388: 57(.
ــای  ــر از رویکرده ــز متأث ــهد نی ــم آباد مش ــه قاس  محل
جدیــد و عمدتــًا مدرنیســتی و بــدون توجــه بــه مفهــوم 
ســنتی محلــه در ایــن شــهر احــداث و توســعه یافته 
اســت. یکــی از محــات اولیــه و تاریخــی کــه بــا مفهوم 
ــام  ــور ن ــه سرش ــکل گرفته اســت محل ــه ش ــنتی محل س
دارد. همچنیــن بــا توســعه کالبــدی شــهر مشــهد محلــه 
فرســوده آبکــوه در دل شــهر جــای گرفتــه اســت. 
گوناگــون  بافت هــای  از  یــک  هــر  محــات  ایــن 
شــهری اســت کــه در کان شــهر مشــهد بــدون توجــه 
طراحــی  در  اجتماعــی  پایــداری  شــاخص های  بــه 
همچــون  محلــه  یــک  ســاختار  در  برنامه ریــزی  و 
ســامتی، کار، فقــر، آمــوزش، مشــارکت اجتماعــی، 
مســکن و امنیــت شــکل گرفته اند. لــذا در پــی دســتیابی 
بــه اینکــه مهم تریــن معیارهــا و شــاخص های محــات 
پایــدار اجتماعــی بــرای ســنجش میــزان پایــداری 
ــا  ــف مشــهد چیســت؟ و ب محــات در بافت هــای مختل
توجــه بــه ارزیابــی »توســعه پایــدار اجتماعــی محلــه ای« 
ــر  ــهری پایدارت ــف ش ــای مختل ــه در بافت ه ــدام محل ک
اســت؟ ازایــن رو هــدف ایــن مقالــه ارزیابــی محــات در 
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محــات پایــدار شــهری اســت کــه بــه تعــداد 78 
ــه  ــرای محل ــه اردام، تعــداد 83 عــدد ب ــرای محل عــدد ب
ــه  ــوه ب ــه آبک ــرای محل ــدد ب ــداد 118 ع ــور و تع سرش
ــوق  ــات ف ــطح مح ــم از س ــری منظ ــیوه نمونه گی ش
ــا اســتفاده  ــه دســت آمــد. اطاعــات جمع آوری شــده ب ب
از روش آنتروپــی شــانون و تکنیــک SAW مــورد 
ــی  ــاس روش آنتروپ ــر اس ــت؛ ب ــه اس ــی قرارگرفت ارزیاب
ــت،  ــت، بهداش ــی )عدال ــداری اجتماع ــاخص های پای ش
امنیــت و جمعیــت( وزن دهــی  آمــوزش، مســکن، 
ــدل  ــدار از م ــه پای ــه محل ــن رتب ــت تعیی ــده و جه گردی
ــر  ــه پایدارت ــت محل ــده اســت. درنهای SAW استفاده ش
در مقایســه بــا دیگــر محــات مشــخص گردیــده اســت.

6- محدوده و قلمرو پژوهش
کان شــهر مشــهد ازلحــاظ تقســیمات مناطق شــهرداري 
شــامل دوازده منطقــه شــهرداری و منطقــه ویــژه ثامن با 
خصوصیــات متفــاوت اســت کــه محــات مــورد ارزیابــی 
ــع در مناطــق یــک، هشــت و ده مشــهد می باشــند. واق

6-1محله دو طرح اردام
ــه دو،  ــه منطق ــامل س ــهد ش ــرب مش ــمال غ ــوزه ش ح
دوازده، ده شــهرداری اســت. حــوزه موردمطالعــه )قاســم-

آبــاد( واقــع در منطقــه ده شــهرداری مشــهد بــا وســعت 
ــر اســت  ــادل 215.686 نف ــی مع ــار و جمعیت 1918 هکت
)پایــگاه اطاع رســانی شــهرداری مشــهد، 1389(. محلــه 
ــیمات  ــه ده تقس ــه منطق ــه س ــرح اردام، در ناحی دو ط
شــهرداری شــهر مشــهد واقع شــده و جــزء بافــت جدیــد 
شــهر اســت. محلــه مذکــور از شــمال بــه خیابــان دکتــر 
حســابی، از جنــوب بــه بلــوار شــاهد، از شــرق بــه بلــوار 
حجــاب و از غــرب بــه بلــوار امامیــه محدودشــده اســت.

ــع  ــت وض ــار و جمعی ــه 25 هکت ــن محل ــاحت ای  مس
ــن  ــواری ای ــد. هم ج ــر می  باش ــه 6102 نف ــود محل موج
محلــه از ســمت شــرق بــا محلــه ســه، از غرببــا محلــه 
ــرح اردام اســت  ــه هشــت ط ــا محل ــوب ب ــک و از جن ی
ــمال  ــمت ش ــه س ــرد ک ــر ک ــوان ذک ــن می  ت و همچنی
ــدود  ــرح اردام مح ــدی ط ــرز محله  بن ــه م ــه ب ــن محل ای
گردیــده اســت. ایــن محلــه قدمتــی بالــغ بــر 20 ســال 
ایــن  طراحــی  و  برنامه ریــزی  به طورکلــی  و  دارد 
ــه اســت  ــق اصــول شهرســازی انجام گرفت محــات طب

ــط(. ــش محی ــاور نق ــان مش )مهندس

سیســتم اطاعــات جغرافیایــی بــرای ســنجش پایــداری 
ــداری  ــه پای ــر ب ــش حاض ــی در پژوه ــده ول استفاده ش

اجتماعــی پرداخته شــده اســت.
ــا  ــی ب ــرک زاده )1390( تحقیق - ســالمی، همــزه ای، می
ــتایی  ــان روس ــی زن ــداری اجتماع ــوان »ســنجش پای عن
ــج  ــاس نتای ــر اس ــد. ب ــام داده ان ــنقر« انج ــتان س شهرس
ــتایی در  ــان روس ــی زن ــت اجتماع ــت آمده وضعی به دس
ــرار  ــدار ق ــنقر در ســطح پای ــتان س ــدام از 8 دهس هیچ ک

نداشــت.
ــمس الدینی  ــو، ش ــی ل ــی، تق ــرو بیگ ــتانی، خس - عنابس
)1390( تحقیقــی بــا عنــوان »ســطح بندی پایــداری 
چنــد  تصمیم گیــری  فــن  از  اســتفاده  بــا  توســعه 
کمیجــان  شهرســتان  روســتاهای  بــرای  معیــاره 
تحلیــل  و  شــانون  آنتروپــی  روش  از  اســتفاده  بــا 
کــه  داده انــد  انجــام  برنامه ریــزی«  معیــاره  چنــد 
ــعه  ــداری توس ــی پای ــه ارزیاب ــن مقال ــی ای ــدف اصل ه
اســت. نواحــی روســتایی  به منظــور ســطح بندی در 

ــی )1390(  ــی، لطف ــی، عظیم ــی مای ــد، فرج - پوراحم
تحقیقــی بــا عنــوان »تحلیــل طبقه بنــدی کیفیــت 
داده انــد.  انجــام   »SAW بــا روش  زندگــی شــهری 
در ایــن مقالــه هــدف اصلــی تحلیــل طبقه بنــدی 
اســت  بابلســر  شــهر  در  شــهری  زندگــی  کیفیــت 
ــن  ــرای تعیی ــی و ب ــی تحلیل ــن از روش توصیف همچنی
بابلســر  در محــات شــهر  زندگــی  کیفیــت  رتبــه 
اســت. استفاده شــده   SAW و  آنتروپــی  روش  از 

اجتماعــی  پایــداری  ارزیابــی  بــه  پژوهــش حاضــر 
بیــن  در  پایــدار  توســعه  ابعــاد  از  یکــی  به عنــوان 
ــتفاده از روش  ــا اس ــوه ب ــور و آبک ــات اردام، سرش مح
ــت. ــه اس ــک SAW پرداخت ــانون و تکنی ــی ش آنتروپ

5- روش تحقیق و مراحل آن
روش شناســی انجــام ایــن پژوهــش ازنظــر هــدِف 
تحقیــق، تحلیلــی - توصیفــی و از منظــر چارچــوِب 
پژوهــش، کاربــردی – توســعه ای اســت کــه بــه شــیوه 
ــه  ــه دو طــرح اردام در منطق پیمایشــی و در ســطح محل
ــوه  ــه آبک ــت و محل ــه هش ــور در منطق ــه سرش ده، محل
ــود.  ــام می ش ــهد انج ــهرداری مش ــک ش ــه ی در منطق
و  اســنادی(  )میدانــی،  اطاعــات  جمــع آوری  روش 
ابــزار جمــع آوری اطاعــات، مشــاهدات، مصاحبــه و نیــز 
ــای  ــر معیاره ــی ب ــاخته مبتن ــق س ــنامه های محق پرسش
اجتماعــی همــراه بــا برخــی زیرمعیارهــا در الگــوی 
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می گــردد. همچنیــن محــدوده موردمطالعــه در مجــاورت 
محــات مســکوني همچــون فلســطین، فرهــاد، ســجاد 
و شــهرک گاز واقــع گردیــده اســت )مهندســان مشــاور 

ــه 1(. ــن شهر()نقش ــش آذی نق
7-مفاهیم، دیدگاه ها و تعاریف

 1-7 توسعه پایدار
واژه  معــادل  پایــدار«  »توســعه  لغــوی  ازنظــر 
معنــای  بــه  و   Sustainable Development
ــا  ــدود ی ــور نامح ــد به ط ــه می  توان ــت ک ــعه ای اس توس
ــی،  ــد )رحیم ــه یاب ــخص ادام ــی مش ــک دوره زمان در ی
ــرات شــهری و  ــه تغیی ــدار ب 1383(. مفهــوم توســعه پای
بــه فــرم کالبــدی شــهر نیــز توجــه دارد و نکاتــی  ماننــد 
ــی را  ــاه اجتماع ــتی و رف ــی، بهداش ــزی آموزش برنامه ری

ــدزاده، 1378(.  ــت )مجته ــه اس ــز در برگرفت نی
در همیـن راسـتا توجـه و تمرکـز پایـداری اجتماعـی بـه 
حفاظـت و بهبـود رفاه نسـل های آینـده و کنونی معطوف 
می شـود )Chiu, 2003).همچنیـن بـه توسـعه ای گفته 
می شـود کـه نیازهای نسـل فعلـی را برآورده سـازد بدون 
آنکـه بـرآورده شـدن نیازهـای نسـل های آینـده را بـه 

 .(WCED, 1987(مخاطـره بینـدازد
معیارهــای  از  مجموعــه ای  نیــز  براندفــری  لینــد 
ــه  ــکا ب ــش ات ــهر را در کاه ــداری ش ــده پای پذیرفته ش
ــخصی(،  ــای ش ــژه خودروه ــی )به وی ــودرو در جابه  جای خ
افزایــش فشــردگی کالبــدی در توســعه شــهری، حفاظــت 

6-2محله سرشور
 1097 وســعت  ازنظــر  هشــت  منطقــه  شــهرداري 
ــن  ــع در ای ــور واق ــه سرش ــاحت دارد؛ محل ــار مس هکت
منطقــه دارای 76.22 هکتــار مســاحت و 5324 نفــر 
ــت می باشــد و جــزء بافــت تاریخــی شــهر اســت  جمعی
ــط(.  ــش محی ــهر و آمای ــعه ش ــاور توس ــان مش )مهندس
ایــن محلــه از شــمال بــا خیابــان خســروی نــو از شــرق 
ــش و  ــان دان ــا خیاب ــوب ب ــام رضــا از جن ــان ام ــا خیاب ب
ــد خراســانی هم جــوار اســت.  ــان آخون ــا خیاب از غــرب ب
ــر بیــش از 50 ســال دارد و  ــغ ب ــی بال ــه قدمت ــن محل ای
جــزو محــات )اولیــه شــهر مشــهد( تاریخــی و هویتــی 
ــن  ــي، حســاس و مهــم ای می باشــد. از مشــخصات اصل
ــر  ــرم مطه ــا ح ــواری آن ب ــه هم ج ــوان ب ــه می ت محل
ــر بســزایی در  ــه تأثی ــرد ک ــام ب ــت تاریخــی آن ن و هوی

ــته اســت. ــون داش ــه تاکن ــن محل ــدن ای ــدار مان پای

6-3محله آبکوه
ــهد  ــهرداري مش ــک ش ــه ی ــزي منطق ــدوده مرک در مح
موردمطالعــه،  محــدوده  مســاحت  اســت.  واقع شــده 
ــه 2/57% از کل مســاحت  ــار اســت ک ــر 39/4 هکت براب
ــر  ــدوده موردنظ ــرد. مح ــر می گی ــک را در ب ــه ی منطق
ــي و  ــدان راهنمای ــي، می ــان راهنمای ــه خیاب ــرق ب از ش
ــناباد  ــای س ــه خیابان ه ــوب ب ــازمان آب، از جن ــوار س بل
و فرهــاد 25، از غــرب بــه خیابان هــای بیســتون و 
فرهــاد و از شــمال بــه خیابــان شــهید صادقــي 8 منتهــي 

نقشه 1 (موقعیت محات در مناطق شهرداری مشهد
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 بــراي درک پایــداري اجتماعــي بایــد آن را از دیدگاه های 
ــا  ــن دیدگاه ه ــي از ای ــرار داد. یک ــدد موردبررســی ق متع
ــه دارد  ــي تکی ــداري اجتماع ــدی پای ــه چندبع ــر جنب ب
ــداري  ــاب پای ــش در کت ــزي و همکاران ــط من ــه توس ک
موردبررســی  شــهري،  محیط هــای  در  اجتماعــي 
ــر  ــر اجتناب ناپذی ــر تأثی ــدگاه ب ــن دی واقع شــده اســت. ای
ــت محیطی،  ــادي، زیس ــداري، اقتص ــف پای ــاد مختل ابع
اجتماعــي و سیاســي، بــر یکدیگــر اشــاره دارد. بر اســاس 
ایــن دیــدگاه مفهــوم پایــداري اجتماعــي را می تــوان در 
ــرار  ــر ق ــداري موردنظ ــر پای ــای دیگ ــا جنبه ه ــه ب رابط
داد. دیــدگاه دیگــري کــه در همیــن کتــاب موردبررســی 
واقع شــده اســت، بــر مقیــاس بومــي در کنــار توجــه بــه 

ــداري اشــاره دارد. ــي پای اهــداف جهان
ــده در  ــاي مطرح ش ــیاري از راهکاره ــرای بس ــراي اج  ب
کنفرانــس ســازمان ملــل متحــد دربــاره محیط زیســت و 
ــا توجــه  ــي ب ــو در ســال 1992، هــر دولت توســعه در ری
ــا  بــه شــرایط اجتماعــي، اقتصــادي و سیاســي خــود و ب
ــدار عمــل  ــي توســعه پای ــن اهــداف جهان در نظــر گرفت
می کنــد. ازآنجایی کــه مفاهیــم موجــود در پایــداري 
اجتماعــي بــه شــرایط و ویژگی هــای خــاص هــر محلــي 
وابســته اســت، اجــراي اهــداف پایــداري اجتماعــي 
در مکان هــای گوناگــون، متفــاوت اســت. بنابرایــن 
ــادي،  ــرایط اقتص ــه ش ــه ب ــا توج ــد ب ــه بای ــر جامع ه
ــار  ــود، در کن ــي خ ــي و سیاس ــت محیطی، اجتماع زیس
توجــه بــه اهــداف جهانــي پایــداري، تعریفــي از پایــداري 
اجتماعــي ارائــه داده و تحقیقــات جامعــي در جهــت 
ــود  ــه خ ــهر و محل ــتر ش ــوم در بس ــن مفه ــي ای ارزیاب

ــد .  انجــام ده

7-3محله پایدار اجتماعی
پایـدار  »محـات  می نویسـد:   )2003( ویلیـام  ماریـن 
اجتماعـي ظرفیت مقابلـه با تغییر و پذیـرش موقعیت های 
به شـدت  امـروز  را کـه در جهـان  جدیـدو ویژگی هایـی 
ضروری انـد، دارنـد«. الزمـه ایـن ظرفیـت این اسـت که 
هـر فـردي آزادي انتخاب چگونگي بهبـود کیفیت زندگي 
در بسـتر محـات و شـبکه های اجتماعـي خود را داشـته 
باشـد. بـر اسـاس دسـتاوردهاي میزگـرد بریتیـش کلمبیا 
در مـورد محیـط و اقتصـاد، محـات پایـدار اجتماعي این 
از سـامت  حفاظـت  و  »دسـتیابي  دارنـد:  را  توانایی  هـا 
شـخصي، فیزیکـي، ذهنـي و روانـي- پـرورش مناسـب 
خود-فراهـم آوردن سـرپناه مناسـب بـراي خود-داشـتن 

منطقــه  و  شــهر  در  طبیعــی  نظام  هــای  احیــای  و 
پیرامــون آن، کاهــش مصــرف منابــع و تولیــد آلودگــی در 
شــهر و منطقــه مربــوط بــه آن، بهبــود زیســت پذیــری 
اجتماعــات شــهری، پایندگــی تقویــت اقتصــاد شــهری، 
اصــاح نظــام اداری و حکمرانــی شــهری می دانــد 
)صرافــی، 1384(. ازایــن رو یــک پــروژه شــهری زمانــی 
می توانــد گویــای پایــداری شــهری باشــد کــه تــوازن در 
محیــط زندگــی ایجــاد کنــد و عــدم تعــادل اجتماعــی و 
ــی در  ــت زندگ ــد و کیفی ــی کاهــش بیاب شــکاف اجتماع

.(Enyedi, 2002( ــد ــدا کن ــود پی کل بهب
ــن  ــخص در بی ــی مش ــازش و توافق ــدار س ــعه پای  توس
ــه  ــک جامع ــی ی ــی، اقتصــادی و محیط ــداف اجتماع اه
اســت، کــه زمینــه خوشــبختی و رفــاه نســل های فعلــی 

.(Ciegis et al.,2009( ــازد ــم س ــی را فراه و آت

 7-2توسعه پایدار اجتماعی
بــه نظــر چیــو )2003( »بــراي پایــدار بــودن اجتماعــي، 
توزیــع و مصــرف منابــع و دارایی هــا بایــد عادالنــه 
ــورد  ــت م ــي و کیفی ــوازن اجتماع ــات مت ــوده، ارتباط ب
ــا  ــد«این دیدگاه ه ــته باش ــود داش ــي وج ــي از زندگ قبول
ــداري  ــل پای ــر تحلی در کار ایفاچــل و هــگاک )1993( ب
اجتماعــي شــهري دیــده می شــود کــه بــر ســه مبحــث 
شــهري تأکید  و  اجتماعــي  حــس  مهم تســاوي، 
ــث  ــًا مباح ــه »مطمئن ــد ک ــار می دارن ــا اظه دارد. آن ه
ــز در حــوزه شــهري وجــود  اجتماعــي مهــم دیگــري نی
ــعه  ــزی توس ــوع در برنامه ری ــه موض ــن س ــا ای ــد ام دارن

شــهرها غالب انــد.
 (Ancell, Thompson-Fawcett, 2008(

پلســه و  اجتماعــي،  پایــداري  تعریــف  راســتاي   در 
تعریــف  این گونــه  را  مفهــوم  ایــن  اســترن)2000( 
ــل  ــا تکام ــه ب ــدي( ک ــا رش ــعه ای )و ی ــد: »توس می کنن
ــي را  ــته، محیط ــازگاري داش ــي س ــه مدن ــوازن جامع مت
پــرورش می دهــد کــه هدایتگــر زندگــي جمعــي همســاز 
ــد،  ــي باش ــي و اجتماع ــف فرهنگ ــای مختل ــا گروه ه ب
ــار  ــي اقش ــي تمام ــت زندگ ــود کیفی ــا بهب ــال ب درعین ح
جامعــه، یکپارچگــي اجتماعــي را تقویــت می کنــد.« 
ــیله عملکرد  ــي را به وس ــداري اجتماع ــاال پای ــف ب تعری
هــر  زندگــي  مباحث کیفیــت  جامعــه و  جمعــي 

می دهــد قــرار  فرد موردبررســی 
.(Jenks, Jones, 2010( 
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ثبــات اجتماعــي معمــواًل بــا ســطوح باالتــر همبســتگي 
اجتماعــي و فوایــدي همچــون ســطح کــم جــرم و 
(Jenks, Jones, 2010: 109 ( جنایــت همراه اســت

7-4ارزیابی پایداری
ــد  ــوان بخشــی از فراین ــواًل به عن ــداری معم ــی پای ارزیاب
ســنجش تأثیــر جنبه هــای مختلــف توســعه پایــدار 
)FME, 2007:8).ارزیابــی  می شــود  محســوب 
و  ســنجش  و  اندازه گیــری  منعکس کننــده  پایــداری 
به طــور فزاینــده به عنــوان مهم تریــن ابــزار جهــت 

ــت . ــدار اس ــعه پای ــتای توس ــرایط در راس ــر ش تغیی
.(Pope & Annandale, 2004:596(

به عبارت دیگــر ارزیابــی پایــداری می توانــد به عنــوان 
وســیله ای بــرای شناســایی و ســنجش احتمــال و میــزان 
ــادی،  ــرات اقتص ــری اث ــا اندازه گی ــت و ی ــر سیاس تغیی

ــود . ــف ش ــت محیطی تعری ــی و زیس اجتماع
 .(George & Kirkpatrick, 2003:3(

ــاز  ــی باشــد نی ــدار هــدف نهای درصورتی کــه توســعه پای
ــه کمــک  ــوان ب ــا بت ــی اســت ت ــا و روش های ــه ابزاره ب
آن هــا حرکــت به ســوی پایــداری را در مقیاس هــای 
ــرد  ــری ک ــی( اندازه گی ــی و محل ــی، مل ــف )جهان مختل
پایــداری  ارزیابــی   .)16:1382 افتخــاری،  و  )بــدری 
از  مجموعــه ای  تأثیــر  تحــت  فزاینــده ای  به طــور 
.(Ness, et al, 2007:499( ابزارهــای ارزیابــی اســت

ــداری  ــنجش پای ــای س ــک از روش ه ــری هری به کارگی
نیازمنــد ابزارهایــی بــرای جمــع آوری داده هــا اســت کــه 
ایــن از طریــق تعییــن و انتخــاب معیارهــا و شــاخص ها 
ــاخص ها  ــا و ش ــاب معیاره ــد. انتخ ــر می باش امکان پذی
بســته بــه هــدف و رویکــرد مطالعــه و ابــزاری کــه بــرای 
ســنجش پایــداری انتخــاب می گــردد متفــاوت بــوده و از 

دامنــه و ســطح پوشــش مختلفــی برخــوردار اســت
.(de Ridder, 2006:21( 

7-5- اهداف و معیارهای محله پایدار اجتماعي 
را می توان این گونه بیان کرد:

محلــه  اجتماعــي:  عدالــت  و  -  تســاوي 
ســاکنین،  همــه  بــراي  متســاوي  فرصت هــای 
ــه  ــن و آســیب پذیرترین قشــر جامع به خصــوص فقیرتری
را بــا توجــه بــه نیازهــاي نســل حاضــر و آینــده، فراهــم 
ــه،  ــراي هم ــان ب ــای یکس ــاد فرصت ه ــي ایج  آورد؛ یعن
ــتاي  ــاوي در راس ــي، تس ــاکنین بوم ــن س ــاوي بی تس

ــت. ــراد تهیدس ــان اف ــاوي می ــر، تس ــوق بش حق

فرصت هـای شـغلي سـودمند و معنـی دار- بهبـود دانـش 
و درک جهـان اطرافش-ایجـاد فرصت هایـی بـراي بیان 
خاقیـت و لـذت بـردن از ایـن ابتـکار بـه روشـي کـه 
نیازهـاي روانـي و معنـوي را بـرآورده سـازد-بیان حـس 
هویـت بـا اسـتفاده از میـراث و فرهنـگ- لـذت از حـس 
تعلق-اطمینـان از حمایـت دوطرفـه اجتماعـي از طـرف 
جامعـه محلي-لـذت آزادي از تبعیض و براي کسـاني که 
ازنظـر فیزیکـي مشـکل دارند، لـذت از محلـه ای بی مانع-

لـذت بـردن از عدم ترس و امنیت افراد، و مشـارکت فعال 
.(Roseland et al., 2005( »داشـتن در امـور مدنـي

می تـوان گفـت محلـه پایـدار اجتماعـي بـر اسـاس پنـج 
اصـل تسـاوي و عدالـت اجتماعـي، تنوع، ارتبـاط و پیوند، 
کیفیـت زندگـي و نظـارت و مشـارکت اجتماعي اسـت. 

(Barron, Gauntlett, 2002(
 از بررسـي ادبیـات موضـوع، مفاهیـم متعـددي برداشـت 
می شـود کـه دو مفهـوم اصلي در هسـته مفهـوم پایداري 
مباحـث  اجتماعـي و  مباحث تسـاوي  شـامل  اجتماعـي 
تسـاوي  هسـتند.  محلـي  اجتمـاع  به پایـداري  مربـوط 
اجتماعـي شـامل دسترسـي به خدمـات و فرصت هاسـت 
درحالی کـه پایـداري اجتمـاع محلـي شـامل ابعـاد فرعي 
زیـادي مانند حـس تعلق به محلـه، تعامـات اجتماعي و 
امنیـت محلـه، کیفیـت محیط بومـي، رضایت از مسـکن، 

دوام، و مشـارکت در فعالیت هـای جمعـي مدنـي اسـت.
 در رابطـه بـا تسـاوي اجتماعـي، آگیمـن و اوانـز )1994( 
این گونـه اسـتدالل می کننـد که تمامـي تفاسـیر پایداري 
همین طـور  هسـتند.  تسـاوي  عوامـل  برخـي  متضمـن 
الکیـن و همکارانـش )1991( بـر ایـن باورند که«توسـعه 
پایـدار چیـزي بیـش از حفاظـت محیط زیسـت را شـامل 
می شـود و نیـاز بـه تسـاوي را نیـز در برمی گیـرد. هـم 
تسـاوي درون نسـلی براي برطـرف کردن نیازهاي قشـر 
تهیدسـت در جامعـه، و هـم تسـاوي میـان نسـلی بـراي 
اطمینـان از رفتـار عادالنـه بـراي نسـل های آینـده، بایـد 

مدنظـر قـرار بگیرد. 
)p.203(” عــاوه بــر مفهــوم مطرح شــده مفاهیــم 
ــت  ــي و محرومی ــتگي اجتماع ــي، پیوس ــرمایه اجتماع س
پایــداري  بــر  قابل توجهــی  تأثیــر  نیــز  اجتماعــي 
ــد. ایــن مفاهیــم در محلــه متضمــن ایــن  محــات دارن
و شــبکه های  درون محلــه  تعامــات  عوامل انــد:1- 
ــق و  ــس تعل ــه؛ 3- ح ــارکت جامع ــي؛ 2- مش اجتماع
ــاد  ــر ابع ــت. از دیگ ــه؛ 4- امنی ــات محل ــرور؛ 3- ثب غ
بررســی از منظــر پایــداري جامعه، ثبــات آن اســت. 
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ــدار  ــعه پای ــرای توس ــود. ب ــن می ش ــاخص هایی1 تعیی ش
گرفته شــده  نظــر  در  شــاخص هایی  نیــز  اجتماعــی 

اســت.)جدول1(
 Indicators of sustainable development
 Guideline & Methodologies,2007

)تجزیه وتحلیــل  پژوهــش  8-یافته هــای 
اجتماعــی( پایــداری  شــاخص های 

 8-1عدالت و برابری )بررسی فقر(
ــا توجــه  بــر اســاس نتایــج به دســت آمده از پرسشــنامه ب
بــه اینکــه در هــر ســه محلــه اکثــر افــراد دارای مشــاغل 
آزاد می باشــند، )61%( افــراد در محلــه اردام ســطح 
درآمــد آن هــا کمتــر از 400000 تومــان و )30 %( ســطح 
درآمدشــان 600000- 400000 و )9%( 1000000 تــا 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب ــان اس ــون توم 600000 میلی
ــون  ــاالی 1000000 میلی ــد ب ــراد درآم ــک از اف هیچ ی
ــاکنین  ــه س ــد ک ــان  می ده ــن نش ــته اند، ای ــان نداش توم
ایــن محلــه در ســطح طبقاتــی نســبتًا پایینــی قــرار دارند.

از  کـه  سرشـور  محلـه  در  واقـع  شـاغان  درحالی کـه   
کوچـک  واحدهـای  و  )خرده فروشـی ها  عمـده  قشـر  دو 
صنفـی کـه در اکثـر مـوارد، سـکونت آن هـا در نزدیکـی 
محـل کسـب و پیشـه اسـت و فروشـگاه ها و بنگاه هـای 
و  اجنـاس  انبـوه  ارائـه  بـا  کـه  بزرگ تـری  اقتصـادی 
قابل توجهـی  درآمـد  سـطح  از  زائـران  بـه  خدمـات  یـا 
برخوردارنـد بیشـتر آن ها محل سـکونت خـود را در دیگر 
حوزه هـای شـهری برگزیده انـد و هـر روز در رفت وآمد به 
محـل کسـب و پیشـه خـود هسـتند( تشـکیل می گردند. 
درمجمـوع )30%( افـراد محلـه سـطح درآمـد کمتـر از 
400000 تومـان و )40 %( سـطح درآمدشـان 600000- 
400000 و )20%( 1000000 تـا 600000 میلیـون تومان 
و )20%( افـراد درآمـد بـاالی 1000000 میلیـون تومـان 
سـاکنین  کـه  اسـت  ایـن  نشـان  دهنده  ایـن  داشـته اند. 
ایـن محلـه در سـطح طبقاتـی نسـبتًا خوبـی قـرار دارند.

از طرفـی در محلـه آبکـوه بـا وجـود مشـاغل غیررسـمی 
انبارهـاي  انبارهـای نـان خشـک، فال گیرهـا،  همچـون 
تفکیک زباله و …، باال بودن نرخ اشتغال زنان در محدوده 
موردنظـر و مالکیـت قولنامه ای سـاختمان ها حاکی از این 
اسـت کـه سـاکنان این محلـه از فقـر نسـبی برخوردارند.

ــج  ــود می بخشــد و تروی ــوع را بهب ــه تن ــوع:  محل - تن
می کنــد. محلــه شــامل گروه هــای متنــوع اســت و 

تفــاوت را ارزش می دانــد.
-  ارتبــاط و پیونــد: محلــه فراینــد، سیســتم و 
ســاختاري ایجــاد کنــد کــه ارتبــاط درون و بیــرون 
محلــه را در ســطوح عمومــي، خصوصــي و رســمي 
ــاي  ــت فرآینده ــت و کیفی ــي کمی ــد؛ یعن ــود ببخش بهب
اجتماعــي، ســاختارهاي ناظــر بــر فرآیندهــاي اجتماعــي، 
محلــه  خدمــات  و  عمومــي  و  مدنــي  ســازمان های 

تعامــات را تقویــت می کنــد. 
- کیفیــت زندگــي: محلــه از فراهــم بــودن نیازهــاي 
اولیــه اطمینــان داشــته و بــراي همــه افــراد، گروه هــا و 
اجتماعــات کیفیــت زندگــي را ترقــي دهــد. ایــن اصــل 
شــامل مشــخصه های زیــادي ماننــد داشــتن حــس 
تعلــق، حــس مــکان، حــس امنیــت، حــس خودارزشــي، 
ارتبــاط بــا طبیعــت، حــس توانمندســازي و مســئولیت، و 

ــه اســت. ــه محل حــس خوداتکایــي ســاکنین ب
 همچنیــن ســاکنین داراي کیفیــت خــوب زندگــي 
ــتاندارد  ــد و اس ــغل، درآم ــتن ش ــامتي، داش ــاظ س ازلح
ــتند  ــاک و آب هس ــاک، خ ــواي پ ــي، مســکن و ه زندگ
و  اجتماعــي  روابــط  توســعه  بــراي  فرصت هایــی  و 

ــد. ــخصي دارن ش
محلــه  اجتماعــي:  مشــارکت  و  نظــارت   -
ــاز و  فراینــدي دموکراتیــک ایجــاد کــرده و ســاختاري ب
ــه  ــن اصــل ب ــد. ای ــته باش ــارت داش ــراي نظ ــئول ب مس
ــن  ــش و متخصصی ــه اطاعــات، دان ــي دسترســي ب معن
اســت. همچنیــن فرایندهــاي دموکراتیــک و ســاختارهاي 
نظارتــي محلــه مؤثــر، یکپارچــه و مســئول اند و عدالــت 

ــد. ــد می دهن ــي را پیون ــوق قانون و حق
اروپــا  لیکــن  اتحادیــه   2001 دســامبر  در 
قــراردادی را از معیارهــای اجتماعــی امضــا کردنــد

 .(European Council, 2001b( 
در ایــن قرارداد 4 بعــد مهم از معیارهای اجتماعی شــامل: 
ــه  ــی، کار، ســامت و آمــوزش را در نظــر گرفت فقــر مال
شــد. در برنامه ریــزی و طراحــی داشــتن حالت هــای 
بهتریــن کار و زندگــی در اروپــا معیارهــای توســعه 
ــوزش،  ــد، آم ــامتی، کار، درآم ــات: س ــامل موضوع ش
ــت،  ــکن، محیط زیس ــی، مس ــارکت اجتماع ــواده، مش خان
ــی اســت. ــت زندگ ــایش، رضای ــت، آس ــل، امنی حمل ونق
 (Adelle, Pallemaerts, 2009(Eurofound, 2009( 
ــی  ــر موضوع ــر ه ــش بهت ــی و پای ــرای ارزیاب ــواًل ب اص
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  سنجش تطبیقی محالت سرشور - اردام

زیرمعیارمعیارشاخص ها

برابری و عدالت
فقر

درصد جنسیت زیر خط فقر

میزان نابرابری درآمد زنان به مردان

نسبت بیکاری

نسبت درآمد زنان به مردانبرابری جنسیتی

بهداشت

وضعیت تغذیه کودکانوضعیت تغذیه

نسبت مرگ ومیر زیر پنج سالنسبت مرگ ومیر

امید به زندگیفاضاب

درصد افرادی که از امکانات و تسهیات آب آشامیدنی
مناسب دفع فاضاب بهره مند هستند

ارائه خدمات بهداشتی
افرادی که به آب آشامیدنی سالم دسترسی 

دارند
ایمن سازی در مقابل بیماری های کودکان

درصد افراد اجراکننده برنامه تنظیم خانواده

آموزش
سطح آموزش

تعداد افرادی که آموزش های ابتدایی را 
گذرانده اند

سطح دسترسی به آموزش های تکمیلی 
بزرگ ساالن

نسبت بزرگ ساالن باسوادسواد

میزان مساحت ساختمان به ازای هر فردشرایط زندگیمسکن

تعداد مجرمین به ازای هر 100000 هزار نفرجرایمامنیت

نسبت رشد جمعیتتغییر جمعیتجمعیت

جمعیت رسمی شهری و ساکنان غیررسمی

جدول 1- شاخص های توسعه پایدار: شاخص های اجتماعی؛ مأخذ:
 Indicators of sustainable development Guideline & Methodologies, (2007(
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ماشــین ها اســت و درنتیجــه آلودگــی هــوا را بــه همــراه 
ــی ناشــی از  ــوان ســروصدا و آلودگ ــن می ت دارد. همچنی
ساخت وســازهای جدیــد در محلــه و عــدم برخــورداری از 
ــراد در  ــکات اف ــن مش ــی را از بزرگ تری ــش گیاه پوش
ایــن محلــه نــام بــرد. عــاوه بــر آن بــه دلیــل فقــدان 
جــوی و کانیــو در ســطح معابــر موجــود در ایــن محلــه 
ــی  ــطحی و گرفتگ ــای س ــع آب ه ــدم دف ــه ع درنتیج

ــم. ــه همــراه داری ــر را ب معاب
درنهایــت بــا مشــاهدات میدانــی و اطاعــات حاصــل از 
ــه عــدم وجــود  ــوان ب ــه آبکــوه می ت پرسشــنامه در محل
سیســتم دفــع آب هــای ســطحي، وجــود انبارهــاي ذخیره 
ــه  ــان خشــک و… و عــدم رســیدگي ب ــه و ن ــواد کهن م
ــه  ــرد ک ــاره ک ــي اش ــاي عموم ــر و فضاه ــت معاب نظاف
ــن  ــتی در ای ــات بهداش ــه خدم ــدم ارائ ــان دهنده ع نش

محلــه اســت.

 8-2بهداشت
بــا توجــه بــه اینکــه در محلــه اردام فعالیت هــای 
صنعتــی وجــود نــدارد، لــذا آلودگــی صوتــی محسوســی 
ــه آلودگــی هــوا  و همچنیــن فعالیت  هایــی کــه منجــر ب
شــوند وجــود نــدارد، امــا بــا وجــود مکان  هایــی از قبیــل 
ــه  ــن محل ــری و ... در ای ــد کارب ــر و فاق ــای بای زمین  ه
ــت.  ــده اس ــه گردی ــن زبال ــرای دف ــی ب ــه مکان ــر ب منج
ــکاری  ــر )درخت ــن پوشــش گیاهــی حاشــیه معاب همچنی
ــل  ــف عم ــه ضعی ــن محل ــطح ای ــن  کاری( در س و چم
ــن  ــه ای ــود ک ــان نم ــوان بی ــی می ت ــد به طورکل می کن

ــت. ــی اس ــای محیط ــد آلودگی ه ــه فاق محل
امــا در محلــه سرشــور بــه دلیــل قرارگیــری آن در مرکــز 
ــد  ــاال می باش ــی در آن ب ــرور ترافیک ــور و م ــهر، عب ش
و کوچه هــای تنــگ و باریــک آن مملــو از صــدای 

تصویر2(مکان های فاقد آلودگی محیطی در محله اردام

تصویر3(عدم وجود جوی و کانیو در سطح معابر و دفع آب های سطحی بر اساس شیب معابر در محله سرشور
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8-4 مسکن
بــر اســاس بررســی های به عمل آمــده در محــات، 
مســاکن ایجادشــده در محلــه اردام دارای قدمــت 10 تــا 
20 ســال و دارای کیفیــت قابــل نگهــداری بــوده اگرچــه 

ــه هســتند. ــا و دو طبق ــد نم ــر ســاختمان ها فاق اکث
ــه  ــا توج ــی ب ــت تاریخ ــع در باف ــور واق ــه سرش در محل
ــه،  ــن محل ــش طراحــی نشــده ای ــه شــکل گیری از پی ب
ــت  ــال و کیفی ــاالی 30 س ــت ب ــاختمان های آن قدم س
تخریبــی دارنــد بــا توجــه بــه مشــاهدات میدانــی 
ــا  ــد نم ــراً فاق ــا اکث ــاختمان ها ازنظــر نم ــده س به عمل آم
ــد. ــا 4 طبقه ان ــا 2 ت ــر آن ه ــر آن اکث ــاوه ب ــتند. ع هس

در بافــت فرســوده آبکــوه کــه اکثــر ســاختمان ها 
اصــول  رعایــت  فاقــد  و  بــوده  ریزدانــه  به صــورت 
ــت  ــا قدم ــود ب ــاختمان های موج ــازی هســتند س شهرس
بیــش از 30 ســال و کیفیــت غیــر مقــاوم می باشــند کــه 
اکثــر آن هــا نمــا ندارند.اگرچــه بــا توجــه بــه جــدول زیــر 
در محــات فــوق نشــان می دهــد کــه ســرانه کاربــری 
مســکونی در محلــه آبکــوه و اردام نزدیــک بــه یکدیگــر 
هســتند و ســرانه کاربــری مســکونی در محلــه سرشــور 
بیشــتر اســت امــا بــا توجــه بــه اینکه مســاکن ایجادشــده 
در محلــه اردام کــه دارای قدمــت 10 تــا 20 ســال 
ــد و انسان ســاخت  ــه بافــت جدی ــا توجــه ب می باشــد و ب
آن دارای اصــول شهرســازی بیشــتری بــوده نســبت بــه 
مســاکن ایجادشــده در بافــت تاریخــی سرشــور و بافــت 

8-3 میزان تحصیالت افراد –سواد
میــزان  پرسشــنامه  از  حاصــل  نتایــج  اســاس  بــر 
تحصیــات افــراد در محــات را می تــوان بدین صــورت 
شــرح داد. در محلــه اردام مقطــع بی ســواد )%012(، 
دیپلــم بیشــترین درصــد )48%( و بــاالی دیپلــم )%15( 
را بــه خــود اختصــاص داده اســت. همچنیــن ایــن محلــه 
به طــور نســبی از افــراد بی ســواد کمتــر و بــاالی دیپلــم 
ــوده  ــوردار ب ــات برخ ــر مح ــبت دیگ ــه نس ــتری ب بیش
ــن  ــن اســت کــه ســاکنین ای ــن نشــان دهنده ای اســت ای
ــی  ــات باالی ــطح تحصی ــبی از س ــور نس ــه به ط محل

ــد. برخوردارن
در محلــه سرشــور )25%( افــراد بی ســواد و )60%( افــراد 
در مقطــع دیپلــم و )15%( افــراد بــاالی دیپلــم می باشــند 
ــاکنین  ــه س ــت ک ــن اس ــان دهنده ای ــل نش ــج حاص نتای
از ســطح تحصیــات  ایــن محلــه به طــور نســبی 
ــر طبــق اطاعــات حاصــل از  ــد امــا ب خوبــی برخوردارن
ــط  ــبت متوس ــوس و مسکن، نس ــي نف ــماري عموم سرش
باســوادي در ســطح منطقــه 1 شــهرداري مشــهد، برابــر 
ــوه  ــه آبک ــطح محل ــل در س ــن عام ــه ای ــت ک 94% اس
ــوه  ــه آبک ــواد در محل ــد. ســطح س ــر 85/15 می باش براب
- ســعدآباد نســبت بــه منطقــه یــک شــهرداري مشــهد 
ــر  ــود اکث ــان نم ــوان بی ــت و می ت ــر اس ــیار نازل ت بس

ــتند.)جدول 2( ــواد هس ــراد بی س اف

جدول 2(بررسی میزان تحصیات در محات

جدول 3(بررسی وضعیت مسکن در محات
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می دهــد.
محلــه اردام بــا مســاحت 25 هکتــار و آبکــوه بــا مســاحت 
ــر  ــه یکدیگ ــک ب ــاحتی نزدی ــًا مس ــار تقریب 39.41 هکت
ــار  ــا مســاحت 76.22 هکت ــه سرشــور ب ــا محل ــد. ام دارن

حــدوداً ســه برابــر محــات فــوق اســت.
درنتیجــه در محــات اردام و آبکــوه بــه نســبت جمعیــت 
و مســاحتی کــه دارنــد به طــور تقریبــی از تراکــم 
ــن دارای  ــی برخــوردار می باشــند. همچنی ــی باالی جمعیت
ــه  ــا در محل ــتند. ام ــده ای هس ــاال و فزاین ــد ب ــرخ رش ن
سرشــور بــا توجــه بــه جمعیــت و مســاحت آن از تراکــم 
جمعیتــی مناســبی برخــوردار اســت کــه می تــوان دلیــل 
ــت آن،  ــی جمعی ــد منف ــرخ رش ــه ن ــه ب ــا توج آن را ب

ــان نمــود. ــه بی ــن محل ــراد از ای مهاجــرت اف
درمجمــوع بــا توجــه بــه بررســی های به عمل آمــده 
ــی  ــود در بررس ــان نم ــوان بی ــر می ت ــوارد فوق الذک از م

ــال و  ــاالی 30 س ــت ب ــه دارای قدم ــوه ک ــوده آبک فرس
ــاوم هســتند.)جدول 3(. ــر مق ــی و غی ــراً تخریب اکث

8-5بررسی امنیت اجتماعی
ــا  ــی در محــات ب ــت اجتماع ــاخص امنی در بررســی ش
ــل  ــج حاص ــده و نتای ــاهدات به عمل آم ــه مش ــه ب توج
ــه اردام  ــوان بیــان نمــود کــه در محل از پرسشــنامه می ت
ضمــن وجــود کانتــری در ایــن محلــه و میــزان تــردد 
بــاال در ســاعات فعالیــت عملکردهــای اطــراف محلــه و 
نتایــج حاصــل از پرسشــنامه کــه )53%( بــه عــدم وجــود 
ــد در  ــر می رس ــه نظ ــاره کرده اند ب ــه اش ــت در محل امنی
ــی و  ــت اجتماع ــًا امنی ــه کام ــی ک ــه، فضای ــن محل ای

عبــوری داشــته باشــد، وجــود نــدارد.
ــاکنان از  ــور: 30 درصــد از س ــه سرش ــن در محل همچنی
ــدم  ــاکنان از ع ــد از س ــدر و 26 درص ــواد مخ ــاق م قاچ
امنیــت گایــه دارنــد. مشــکات دیگــر: ســرقت، کمبــود 

ــت. ــده اس ــت عنوان ش ــام جمعی ــه و ازدح مدرس
و  متــروک  مســاکن  و  زمین هــا  آبکــوه  محلــه  در 
مخروبــه، تاریکــي معابــر تنــگ و پرپیچ وخــم و فضاهــاي 
غیرقابل دفــاع در محلــه آبکــوه – ســعدآباد مورداســتفاده 
ــرار  ــکار ق ــاق و خاف ــاي قاچ ــاش و بانده اراذل و اوب
ــت  ــودن امنی ــن ب ــه پایی ــوان ب ــرد. درنتیجــه می ت می گی

ــه اشــاره نمــود. ــن محل اجتماعــی در ای
8-6-بررسی جمعیت و زیرمعیارهای آن

محلــه سرشــور بــا جمعیــت 5324 نفــر و اردام بــا 
جمعیــت 6102 نفــر حــدوداً دارای جمعیــت یــک انــدازه 
ــه نــرخ رشــد  ــا توجــه ب هســتند امــا در محلــه آبکــوه ب
بــاالی آن کــه حــدود 1.35% اســت و بعــد خانــوار 4.17 
نفــر در خانــوار بــا جمعیــت معــادل 9886 نفــر بیشــترین 
جمعیــت را در بیــن محــات بــه خــود اختصــاص 

 تصویــر 4 (گذرهــای درون بافــت بــا عــرض کــم و پیــچ وخــم
ــه آبکوه ــاد در محل زی

جدول4(بررسی جمعیت در محات
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روش هــای تصمیم گیــری چنــد معیــاره ابــزاری مناســب 
جهــت رتبه بنــدی یــا انتخــاب یــک یــا چنــد جایگزیــن 
ــه  ــه ب ــا توج ــود ب ــاخص های موج ــه ای از ش در مجموع
ویژگــی چندبعــدی و اغلــب معیارهــای متناقــض آن هــا 
ایــن   (Prato & Herath, 2007:628( اســت. 
روش هــا به منظــور انتخــاب مناســب ترین گزینــه از 
ــد و خصوصیــت  ــه کار می رون ــه موجــود ب ــن m گزین بی
ــدود و  ــداد مع ــب تع ــه اغل ــن اســت ک ــا ای ــز آن ه متمای
قابــل شمارشــی از گزینه هــای از پیــش تعیین شــده 
وجــود دارد )اصغرپــور، 1377(. در حــوزه روش هــای 
تصمیم گیــری چنــد معیــاره مجموعــه بزرگــی از ابزارهــا 
ــت گذاران  ــزان و سیاس ــه ری ــه برنام ــک ب ــت کم جه
جهــت حــل مشــکات تصمیم گیــری بــا در نظــر 
دارد  وجــود  متناقــض  اغلــب  دیدگاه هــای  گرفتــن 
)Mota, et al, 2009:187) از آن جملــه می تــوان 
تکنیک هــای SAW. TOPSIS روش آنتروپــی و دیگــر 
ــن  ــرد )Turskis, 2008:226). ای ــام ب ــا را ن روش ه
روش هــا در جهــت حــل مشــکات گوناگــون و بــا 
ــه  ــه مجموع ــن مقال ــد. در ای ــاوت می باش ــی متف اهداف
شــاخص های موردمطالعــه شــامل 6 شــاخص بــوده کــه 
استفاده شــده اســت و بــا اســتفاده از روش آنتروپــی وزن 
ــر  ــه ای دیگ ــه گفت ــد. ب ــت می آی ــه دس ــاخص ها ب ش
ــا، در  ــع آن ه ــه توزی ــه از درج ــاخص ها برگرفت وزن ش
قالــب یــک صفحــه مختصــات اســت کــه در اینجــا بــا 
اســتفاده از روش آنتروپــی بــر اســاس میــزان پراکندگــی 
آن هــا محاســبه می شــود. بنابرایــن منبــع اصلــی تعییــن 
 SAW وزن شــاخص، روش آنتروپــی اســت و از تکنیــک
ــر  ــه پایدارت ــه محل ــتیابی ب ــت دس ــه جه ــن گزین بهتری

استفاده شــده اســت.

9-1-روش SAW )وزن دهی تجمعی ساده(
بــر  اولویت بنــدی  بــرای  خوبــی  روش   ،SAW روش 
ــاده ترین  ــی از س ــوده و یک ــاز ب ــترین امتی ــاس بیش اس
روش هــای تصمیم گیــری چنــد شــاخصه می باشــد. 
ــاس  ــر اس ــری ب ــه تصمیم گی ــی ک ــن روش در زمان ای
ــیار  ــود بس ــام می ش ــی انج ــی و کیف ــار کم ــن معی چندی
مهــم اســت و به آســانی جــواب ایــده آلــی را کــه 
ترکیبــی از بهتریــن مقادیــر دســتیابی بــه همــه معیارهــا 
باشــد پیــدا می کنــد. و بــا محاســبه اوزان شــاخه ها 

می تــوان به راحتــی ازایــن روش اســتفاده کــرد.

میــزان عدالــت و )فقــر( و نتایــج حاصــل از ســطح 
درآمــد افــراد در محــات، بــه ترتیــب محــات سرشــور، 
اردام و آبکــوه عدالــت و برابــری در آن هــا بیشــتر وجــود 
دارد. می تــوان نتیجــه گرفــت کــه محلــه آبکــوه از فقــر 
بیشــتری بــه نســبت دیگــر محــات برخــوردار می باشــد 

ــت در آن بیشــتر اســت.  ــری و عدال و عــدم براب
ــا  ــت ب ــاخص بهداش ــه ش ــوص ارائ ــن در خص همچنی
توجــه بــه مــوارد مذکــور محلــه اردام بــه دلیــل فقــدان 
آلودگــی محیطــی کــه ناشــی از موقعیــت قرارگیــری آن 
ــت  ــهد اس ــرب مش ــمال غ ــوزه ش ــد و ح ــت جدی در باف
ــبت  ــه نس ــری ب ــتی مطلوب ت ــات بهداش ــه خدم از ارائ
محــات سرشــور و آبکــوه بهــره می بــرد؛ عــاوه بــر آن 
پیــرو بررســی میــزان تحصیــات حاصــل از پرسشــنامه، 
ــوادی  ــن درصــد در مقطــع بی س ــا کمتری ــه اردام ب محل
ــم  ــاالی دیپل ــم و ب ــع دیپل ــد در مقط ــترین درص و بیش
ــواد و  ــزان نســبی ســطح س ــا می ــور ب از محــات سرش
ــوان  ــوان عن ــتند می ت ــواد هس ــراً بی س ــه اکث ــوه ک آبک
ــوردار  ــری برخ ــواد بهت ــطح س ــه از س ــن محل ــود ای نم

اســت.
ــد  ــت جدی ــه اردام در باف ــری محل ــه قرارگی ــه ب ــا توج ب
ــت اصــول شهرســازی صــورت  ــا رعای ــه ب قاســم آباد ک
ــوان  ــه اســت در خصــوص مبحــث مســکن می ت پذیرفت
اظهــار کــرد کــه محلــه اردام بــا داشــتن مســکن 
ــول  ــت اص ــاال و رعای ــت ب ــن و کیفی ــت پایی ــا قدم ب
شهرســازی دارای شــرایط مناســب تری بــه نســبت 

ــت. ــات اس ــایر مح س
ــر اســاس نتایــج به دســت آمده از پرسشــنامه در محلــه  ب
اردام بــه دلیــل عــدم امنیــت، ضمــن قرارگیــری کانتری 
در ایــن محلــه و وجــود انــواع بزهــکاری در محلــه آبکوه، 
ــور  ــه سرش ــت در محل ــودن امنی ــاال ب ــه ب ــوان ب می ت
ــن در  ــه نســبت ســایر محــات اشــاره نمــود. همچنی ب
ــت و  ــبات جمعی ــا تناس ــت ب ــث جمعی ــوص مبح خص
ــد  ــرخ رش ــر و ن ــه یکدیگ ــبت ب ــات نس ــاحت مح مس
ــت  ــوان نتیجــه گرف ــی در محــات می ت ــده و منف فزاین
ــت و  ــد جمعی ــودن ح ــر ب ــا متعادل ت ــور ب ــه سرش محل
تراکــم آن مناســب تر از محلــه اردام، و محلــه اردام 
ــه  ــرخ رشــد فزاینــده آن مناســب تر از محل ــه نســبت ن ب

آبکــوه اســت.

9-تعیین وزن و اهمیت شاخص ها
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به نحوی که

محاسبه شـــده  باشـــد و در مرحلـــه بعـــد از تحلیـــل میـــزان 
انحراف هر یک از شاخص ها با استفاده از رابطه

dj=1-Ej
 استفاده شده است. درنهایت برای تعیین وزن شاخص ها 

)W( از رابطه زیر استفاده شده است.

ضـــرب ماتریســـی بـــی مقیـــاس شـــده در اوزان 
بهتریـــن  انتخـــاب  و  داده  انجـــام  را  شـــاخص ها 
ـــردد. ـــن می گ ـــر تعیی ـــار زی ـــتفاده از معی ـــا اس ـــه ب گزین

m
K

.ln
1

=

ــازی  ــرا و پیاده س ــل اج ــادگی قاب ــز به س ــدل SAW نی م
اســت. بــه ایــن صورت کــه بــه معیارهــا و گزینه هایشــان 
بــر اســاس تجربیــات فرد یا گــروه امتیــاز و ارزشــی تعلق 
می گیــرد. ایــن مــدل ســاده ترین و اغلــب پرکاربردتریــن 
روش به عنــوان یــک تکنیــک تصمیم گیــری چنــد 
ــاره اســت )Malczewski, 1997).کــه امتیازهــا  معی
ــن زده  ــده تخمی ــط تصمیم گیرن ــتقیم توس ــور مس به ط
وزن  تعییــن  بــرای   .(Janssen, 1992( می شــود 

شــاخص ها از روابــط زیــر استفاده شده اســت.
تشــکیل ماتریــس بــی مقیاس خطی بــا اســتفاده از روش
Nij=Aij/Max aij

برای شاخص های مثبت
Nij=Minaij/Aij

ــن  ــن تعییـ ــی، همچنیـ ــای منفـ ــاخص هـ ــرای شـ بـ
ماتریس P با استفاده از  رابطه

 EJ اســـت در مرحلـــه بعـــد ماتریـــس
ـــه ـــه رابط ـــه ب ـــا   توج ب

∑=

= m

i
aij

AijPij
1

محات  برابری و
)+( عدالت

)+( بهداشت )+( آموزش )+( مسکن )+( امنیت )-( جمعیت

A1 )اردام( زیاد زیاد متوسط متوسط کم کم

A2 )سرشور( متوسط خیلی کم کم خیلی کم متوسط خیلی کم

A3 )آبکوه( خیلی کم خیلی کم خیلی کم خیلی کم خیلی کم زیاد

جدول 5( شاخص های موردمطالعه در ارتباط با ارزیابی کیفی پایداری اجتماعی

dj=1-Ej

∑ =

= n

j
jd

jdjw
1

.
..

wijnijiAA n

j
...max.

1∑ =
=

محالت  برابری و
)+( عدالت

)+( بهداشت )+( آموزش )+( مسکن )+( امنیت )-( جمعیت

A1)اردام( 9 9 7 5 5

A2(سرشور( 7 3 5 3 7 3

A3(آبکوه( 3 3 3 3 3 9

جدول 6(شاخص های موردمطالعه در ارتباط با ارزیابی کمی پایداری اجتامعی
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wijnijiAA n

j
...max.

1∑ =
=

محات  برابری و
)+( عدالت

)+( بهداشت )+( آموزش )+( مسکن )+( امنیت )-( جمعیت

Nij

1 1 1 1 0.71 0.6

0.77 0.33 0.71 0.42 1 1

0.33 0.33 0.42 0.42 0.42 0.33

جدول 7 (ماتریس بی مقیاس شده خطی

محات  برابری و عدالت

)+)

(+( بهداشت (+( آموزش (+( مسکن (+( امنیت (-( جمعیت

Nij

0.48 0.6 0.5 0.54 0.3 0.31

0.36 0.2 0.3 0.23 0.5 0.52

0.16 0.2 0.2 0.23 0.2 0.17

جدول 8 (تعیین ماتریس احتمال شاخص ها

شاخص  برابری و
عدالت

بهداشت آموزش مسکن امنیت جمعیت

Ej 0.91 0.71 0.92 0.89 0.92 0.90

جدول 9( محاسبه برای داده های مربوط به شاخص ها

شاخص  برابری و
عدالت

بهداشت آموزش مسکن امنیت جمعیت

Wj 0.12 0.38 0.11 0.15 0.11 0.13

جدول10( وزن شاخص های موردمطالعه
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10-نتیجه گیری
ــه ای  ــر جامع ــوب در ه ــه شــرایط مطل ــرای رســیدن ب ب
ــائل و  ــن مس ــود و تبیی ــناخت وضــع موج ــن گام ش اولی
مشــکات آن جامعــه و شــناخت پایــداری اجتماعــی در 
ــد دهــه  گذشــته  ــن محــات شهرهاســت کــه در چن بی
ــروزه  تحــوالت گســترده ای را پشــت ســر گذاشــته و ام
باهــم متفــاوت هســتند. عوامــل اجتماعــی تأثیرگــذار بــر 
ــا  ــود و محله ه ــد ب ــاوت خواهن ــی متف ــداری اجتماع پای
ــردم در  ــه م ــتند ک ــی هس ــز مکان های ــر چی ــش از ه بی
ــورت  ــه به ص ــان ن ــن جری ــد. ای ــی می کنن ــا زندگ آن ه
انفــرادی بلکــه به صــورت گروهــی و در اجتماعــات 
مردمــی در حــال وقــوع اســت. ازآنجاکــه عرصــه 
ــی،  ــای روان ــن نیازه ــاز تأمی ــات بسترس ــی مح عموم
اجتماعــی و فرهنگــی و برقــراری روابــط اجتماعــی 
چهــره بــه چهــره ســاکنان محــات بــا یکدیگــر 
ــن  ــداری در بی ــق ســنجش پای ــن تحقی ــوده، هــدف ای ب
محــات در بافت هــای تاریخــی، فرســوده و نوســاز 
ــه  ــن زمین ــت. در ای ــهد اس ــهر مش ــهری در کان ش ش

مطــرح   SAW و شــانون  آنتروپــی  ارزیابــی  روش 
گردیــد تــا عوامــل مؤثــر بــر پایــداری اجتماعــی در بیــن 
ــر  ــه پایدارت ــرد و محل ــرار گی ــنجش ق ــات موردس مح
مشــخص شــود. درنتیجــه در ایــن روش ارزیابــی از 
ــدد  ــه ع ــاخص ها و اوزان س ــس ش ــرب ماتری حاصل ض

بــه دســت می آیــد کــه درنهایــت بــا توجــه بــه بزرگ تــر 
ــه  ــودن ایــن اعــداد نشــان دهنده ایــن اســت کــه محل ب
ــه  ــه دیگــر و ســپس محل ــه دو محل اردام A1، نســبت ب
سرشــور A2 و درنهایــت محلــه آبکــوه A3 پایــدار اســت.
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