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چکیده

مفه��وم پای��داری اجتماع��ی محـلات ،رویکــردی جدیــد در طراحــی و برنامهریــزی محــات
شــهری اســت کــه برنامهریــزی را در راســتای آفرینــش ،ارتقــا و پایــداری ســاختار محــات
شــهری بــه کار میگیــرد .هــدف ایــن مقالــه ،ارزیابــی اصــول ،معیارهــا و شــاخصهای
پایــداری اجتماعــی در نمونــه محــات بافتهــای مختلــف شــهر مشــهد اســت.
روششناســی انجــام ایــن پژوهــش ازنظــر هــدف تحقیــق ،تحلیلی-توصیفــی و از منظــر
چارچــوب پژوهــش ،کاربردی-توســعهای اســت کــه بــه شــیوه پیمایشــی و در ســطح محــات
دو طــرح اردام ،سرشــور و آبکــوه انجــام شــده اســت .ابــزار جمـعآوری اطالعــات ،مشــاهدات،
مصاحبــه و نیــز پرسشــنامههای محقــق ســاختۀ مبتنــی بــر معیارهــای اجتماعــی همــراه بــا
برخــی زیرمعیارهــا در الگــوی محــات پایــدار شــهری اســت کــه بــه تعــداد  78عــدد بــرای
محلــه اردام ،تعــداد  83عــدد بــرای محلــه سرشــور و تعــداد  118عــدد بــرای محلــه آبکــوه
بــه شــیوه نمونهگیــری منظــم از ســطح محــات فــوق بــه دســت آمــد .همچنیــن در ایــن
پژوهــش بــرای تعییــن ارزیابــی پایــداری محــات و وزن دهــی شــاخصها از روش آنتروپــی
شــانون و تکنیــک  SAW3اســتفاده شــده اســت .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد محلــه دو
طــرح اردام بــا بافــت جدیــد و انسانســاخت بــا کســب رتبــه  0.9161نســبت بــه محــات
تاریخــی سرشــور بــا رتبــه  0.5989و فرســوده آبکــوه بــا رتبــه  0.3633از پایــداری اجتماعــی
بیشــتری برخــوردار اســت.
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-1مقدمه
از منظــر توســعه پایــدار شــهری ،شــهر خــوب ،شــهری
اســت کــه رفــاه و ســعادت شــهروندان را بهبود بخشــیده
و رابط هــای متعــادل بــا محیــط محلــی و جهانــی خــود
برقــرارکنــد .در ایــن شــهر ،شــکل و ســاختار خــوب
شــهر دارای عملکــرد مطلوبــی بــوده ،بیانکننــده تاریــخ،
خاطــرات جمعــی ،ارزشهــا ،اعتقــادات و غــرور شــهر و
شــهروندان اســت (لینــچ .)1376 ،در شــهر پایــدار ،عموم ًا
شــاخصهایی چــون برابــری بیــن نســلها ،برابــری در
حفاظــت از منابــع طبیعــی (و زندگــی در چهارچــوب
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
فضــای شــهری ،حملونقــل ،کاربــری اراضــی ،مصــرف
انــرژی ،تولیــد زبالــه و جلــب مشــارکت شــهروندان
امــری ضــروری تلقــی میگــردد (برآبــادی.)1383 ،
ازجملــه ابعــاد پایــداری شــهرها در فراینــد توســعه،
«توســعه پایــدار اجتماعــی» در شهرهاســت کــه
متضمــن توانایــی مــداوم یــک شــهر بــرای کارایــی
طوالنیمــدت بهعنــوان محيطــي زيســت پذيــر بــراي
توســعه تعامــات ،ارتباطــات و فرهنــگ انســان اســت.
پايــداري اجتماعــي در مــورد بقــای طوالنیمــدت يــك
واحــد اجتماعــي زيســت پذيــر اســت (ایفاچــل و هــگاگ،
.)1993
ايــن ديــدگاه ،شــهر را بهعنــوان فضايــي بــراي بــرآورده
شــدن نيازهــاي اجتماعــي بــه تصويــر میکشــد و
بــر اينكــه شــكل فيزيكــي شــهر زمینــه فراهــم آوری
نيازهــاي اجتماعــي را ممكــن میســازد ،اشــاره دارد
).(Ancell, Thompson-Fawcett, 2008

کهــ ش��هرهای ام��روز ای��ران ،مشــکالت بســیاری در
زمینههــای اقتصــادی ،اجتماعــی و زیســتمحیطی
دارنــد .ازایــنرو در طراحــی و پیشــبرد هــر برنامــهای
در مســیر توســعهیافتگی عــاوه بــر نــگاه هماهنــگ
بــه بخشهــا و مناطــق مختلــف ،نبایــد اهــداف اصلــی،
یعنــی انســانی بــودن و پایــدار بــودن توســعه را از یــاد
بــرد (جمعــه پــور.)1384 ،
در شــهرها ،رونــد شــکلگیری محلههــای قدیمــی کــه
در طــول دورهــای طوالنــی شــکلگرفته بودنــد ،بــه
گونــهای بــود کــه در پاســخگویی بــه نیازهــای فــردی
و اجتماعــی ســاکنین از کارآیــی الزم برخــوردار باشــند.
امــا بــه نظــر میرســد دگرگونــی در عوامــل مختلــف
اقتصــادی ،اجتماعــی ،ارتباطــی ،زیســتمحیطی و
کالبــدی شــهرها بهطــور عــام ،و در محلههــا بهطــور
خــاص ،اثــرات منفــی قابلتوجهــی در کارآیــی آنهــا در
پاســخگویی بــه نیازهــای ســاکنین داشــته اســت.
در ایــن میــان برخــی از محلههــای جدیــد و انســان
ســاخت کــه در اوایــل نهضــت شهرســازی معاصــر
برنامهریــزی ،طراحــی و احــداث گردیدنــد ،رو بــه
انحطــاط و زوال گذاشــته ،و برخــی دیگــر از تــداوم حیات
و رونــق زندگــی برخــوردار بــوده و بــه عبارتــی پایــدار
ماندهانــد .بررســی نظریههــای فــوق ،نشــان میدهــد
کــه توســعه محلــهای پایــدار ،هنــوز موردتوجــه جــدی
قــرار نگرفتــه اســت (عزیــزی .)1385 ،ايــن مقالــه بــا
هــدف بررســی محــات در ســه بافــت شــهری ازجملــه
بافــت فرســوده کــه بــه عنــوان نمونــه میتــوان بــه
محلــه آبکــوه اشــاره کــرد و بافــت تاریخــی برگرفتــه از
محلــه تاریخــی سرشــور و بافــت جدیــد انسانســاخت
کــه مصــداق آن ،محلــه دو طرح اردام اســت ،در راســتای
توســعه پایــدار اجتماعــی ارزیابــی میکنــد ،کــه در آن
ابتــدا بــه بررســي ادبيــات موضــوع در زمينــه تعريــف
پايــداري اجتماعــي و مفاهيــم آن پرداختــه میشــود و در
قالــب تحلیــل ویژگیهــای محلــه پايــدار اجتماعــی و
رویکــرد توســعه محلـهای و نیــز بــا اســتفاده از متغیرهــا
و شــاخصهای ایــن بعــد از توســعه پایــدار شــهری،
بــه ارزیابــی محــات راســتای پايــداري اجتماعــي بــا
اســتفاده از روش آنتروپــی شــانون و  SAWپرداختــه
میشــود

موضــوع پایــداری اجتماعــی در شــهرهای ایــران در
بافتهــای مختلــف شــهری بهعنــوان موضوعــی
مهــم ،پیوســته مــورد غفلــت واقعشــده اســت .جامعــه
شهرنشــین ایــران در طــول  50ســال اخیــر از  10درصــد
بــه  60درصــد فزونــی یافتــه اســت .ازایـنرو در جامعــه
شــهری ایــران و در قالــب یــک مدیریــت توســعهیافته
همــگام بــا رشــد روزافــزون خــود میبایســت
شــغل ،مســکن ،آمــوزش و بهداشــت شــهروندان را
تأمیــن میکــرد بیآنکــه کمتریــن تخریــب را بــه -2بیان مسئله
محیطزیســت وارد نمایــد (بحرینــی)1377 ،؛ درحالــی شــهر مشــهد بهعنــوان بزرگتریــن مادرشــهر شــرق
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ایــران و دومیــن شــهر پرجمعیــت کشــور محســوب بافتهــای مختلــف شــهری از منظــر شــاخصهای
میشــود (جــوان و ســیدی .)56 :1384 ،هســته اوليــه توســعه پایــدار اجتماعــی خواهــد بــود.
آن بهتدریــج از بــه هــم پيوســتن ســه کانــون ،يعنــي  -3اهداف تحقیق
شــهرک نوقــان ،قريــه ســناباد و مجموعــه حــرم مطهــر
 -1-3هدف اصلی:
حضــرت رضــا (ع) بهوجــود آمــده اســت (رضوانــی،
ســنجش تطبیقــی شــاخصهای پایــداری اجتماعــی .)1384در دهــه اخیــر ،بهویــژه در دهــه  1355-65رشــد
در محــات اردام ،سرشــور و آبکــوه
کالبــدی شــهر بــر رشــد جمعیتــی آن پیشــی گرفتــه و
بــه حــدود ســه برابــر رســید .در همیــن دوره در حــدود  -2-3اهداف فرعی:
 18آبــادی در شــمال و شــرق مشــهد در پیکــر شــهر 	-معرفــی رویکــردی جدیــد در ســنجش شــاخصهای
ادغــام شــد و توســعه ناپیوســته و پراکنــده و نامــوزون پایــداری اجتماعــی محالت شــهری
پیرامــون شــهر بهویــژه در محــور مشــهد -چنــاران تــا 	-ارزیابــی معیارهــای پایــداری اجتماعــی در نمونــه
شــعاع چهــل کیلومتــر ادامــه یافــت (مهدیــزاده :1385 ،محــات بافتهــای مختلــف شــهری و دســتیابی بــه
پایدارتریــن محلــه
.)113
صرفنظــر از ناکارآمــدی طرحهــای جامــع و تفصیلــی
 -4پیشینه تحقیق
شــهر مشــهد و ضــرورت بازنگریهــا جــدی در آن
(رهنمــا ،)76 :1390 ،بســیاری از توســعههای اخیــر در  -حکمــت نیــا و زنگیآبــادی ( )1383مقالــهای بــا
ایــن مادرشــهر ،همچــون اغلــب توســعههای اخیــر عنــوان «بررســی و تحلیــل ســطوح پایــداری در محــات
شهرســازی در ایــران کــه بــه گسســت در ســاختار شــهر یــزد و ارائــه راهکارهایــی در بهبــود رونــد آن»
فضایــی محــات و از بیــن رفتــن هویــت کالبــدی ،نوشــتهاند .روش پژوهــش توصیفــی – تحلیلــی اســت
ســاختار اجتماعــی پیوســته میــان ســاکنان و کاهــش و از مدلهــای کمــی و نرمافزارهــای رایانــهای
ارتبــاط چهــره بــه چهــره آنهــا شــده اســت (خاکپــور استفادهشــده اســت .بــر اســاس بررســیهای صــورت
گرفتــه درمجمــوع از  45محلــه بررسیشــده 4 ،محلــه
و همــکاران.)57 :1388 ،
محلــه قاســمآباد مشــهد نیــز متأثــر از رویکردهــای در حــال پایــدار 28 ،محلــه نیمــه پایــدار و  13محلــه
جدیــد و عمدت ـ ًا مدرنیســتی و بــدون توجــه بــه مفهــوم کــه اکثــراً در محــدوده بافــت قدیــم شــهر و حاشــیه آن
ســنتی محلــه در ایــن شــهر احــداث و توســعهیافته واقعشــدهاند ،ناپایــدار بودهانــد.
اســت .یکــی از محــات اولیــه و تاریخــی کــه بــا مفهوم ایــن مقالــه عمدت ـ ًا بــه توســعه پایــدار و ابعــاد توســعه
ســنتی محلــه شــکلگرفته اســت محلــه سرشــور نــام پایــدار توجــه نمــوده ولــی پژوهــش حاضــر بیشــتر بــه
دارد .همچنیــن بــا توســعه کالبــدی شــهر مشــهد محلــه پایــداری اجتماعــی کــه یکــی از ابعــاد توســعه پایــدار
فرســوده آبکــوه در دل شــهر جــای گرفتــه اســت .اســت ،پرداختــه و پایــداری بــر اســاس شــاخصهای
ایــن محــات هــر یــک از بافتهــای گوناگــون اجتماعــی بررسیشــده اســت.
شــهری اســت کــه در کالنشــهر مشــهد بــدون توجــه  -فرهــودی ،رهنمایــی ،تیمــوری ( )1390پژوهشــی بــا
بــه شــاخصهای پایــداری اجتماعــی در طراحــی عنــوان «ســنجش توســعه پایــدار محلههــای شــهری
و برنامهریــزی در ســاختار یــک محلــه همچــون بــا اســتفاده از منطــق فــازی و سیســتم اطالعــات
ســامتی ،کار ،فقــر ،آمــوزش ،مشــارکت اجتماعــی ،جغرافیایــی» انجــام دادهانــد .هــدف ایــن مقالــه ســنجش
مســکن و امنیــت شــکلگرفتهاند .لــذا در پــی دســتیابی میــزان پایــداری در ســطح محــات منطقــه 17
بــه اینکــه مهمتریــن معیارهــا و شــاخصهای محــات شــهرداری تهــران بــا اســتفاده از روش ترکیبــی منطــق
پایــدار اجتماعــی بــرای ســنجش میــزان پایــداری فــازی و سیســتم اطالعــات جغرافیایــی اســت و نتیجــه
محــات در بافتهــای مختلــف مشــهد چیســت؟ و بــا بهدســتآمده نشــان میدهــد کــه وضعیــت پایــداری
توجــه بــه ارزیابــی «توســعه پایــدار اجتماعــی محلـهای» محلههــای شــهری منطقــه  17در ســطح متوســط و
کــدام محلــه در بافتهــای مختلــف شــهری پایدارتــر پاییــن از آن قــرار دارنــد.
اســت؟ ازایـنرو هــدف ایــن مقالــه ارزیابــی محــات در در ایــن مقالــه از روش تطبیقــی منطــق فــازی و
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سیســتم اطالعــات جغرافیایــی بــرای ســنجش پایــداری
استفادهشــده ولــی در پژوهــش حاضــر بــه پایــداری
اجتماعــی پرداختهشــده اســت.
 ســالمی ،همــزهای ،میــرک زاده ( )1390تحقیقــی بــاعنــوان «ســنجش پایــداری اجتماعــی زنــان روســتایی
شهرســتان ســنقر» انجــام دادهانــد .بــر اســاس نتایــج
بهدســتآمده وضعیــت اجتماعــی زنــان روســتایی در
هیچکــدام از  8دهســتان ســنقر در ســطح پایــدار قــرار
نداشــت.
 عنابســتانی ،خســرو بیگــی ،تقــی لــو ،شــمسالدینی( )1390تحقیقــی بــا عنــوان «ســطحبندی پایــداری
توســعه بــا اســتفاده از فــن تصمیمگیــری چنــد
معیــاره بــرای روســتاهای شهرســتان کمیجــان
بــا اســتفاده از روش آنتروپــی شــانون و تحلیــل
چنــد معیــاره برنامهریــزی» انجــام دادهانــد کــه
هــدف اصلــی ایــن مقالــه ارزیابــی پایــداری توســعه
بهمنظــور ســطحبندی در نواحــی روســتایی اســت.
 پوراحمــد ،فرجــی مالیــی ،عظیمــی ،لطفــی ()1390تحقیقــی بــا عنــوان «تحلیــل طبقهبنــدی کیفیــت
زندگــی شــهری بــا روش  »SAWانجــام دادهانــد.
در ایــن مقالــه هــدف اصلــی تحلیــل طبقهبنــدی
کیفیــت زندگــی شــهری در شــهر بابلســر اســت
همچنیــن از روش توصیفــی تحلیلــی و بــرای تعییــن
رتبــه کیفیــت زندگــی در محــات شــهر بابلســر
از روش آنتروپــی و  SAWاستفادهشــده اســت.
پژوهــش حاضــر بــه ارزیابــی پایــداری اجتماعــی
بهعنــوان یکــی از ابعــاد توســعه پایــدار در بیــن
محــات اردام ،سرشــور و آبکــوه بــا اســتفاده از روش
آنتروپــی شــانون و تکنیــک  SAWپرداختــه اســت.
 -5روش تحقیق و مراحل آن

هــدف
روششناســی انجــام ایــن پژوهــش ازنظــر
ِ
چارچــوب
تحقیــق ،تحلیلــی  -توصیفــی و از منظــر
ِ
پژوهــش ،کاربــردی – توســعهای اســت کــه بــه شــیوه
پیمایشــی و در ســطح محلــه دو طــرح اردام در منطقــه
ده ،محلــه سرشــور در منطقــه هشــت و محلــه آبکــوه
در منطقــه یــک شــهرداری مشــهد انجــام میشــود.
روش جمــعآوری اطالعــات (میدانــی ،اســنادی) و
ابــزار جمـعآوری اطالعــات ،مشــاهدات ،مصاحبــه و نیــز
پرسشــنامههای محقــق ســاخته مبتنــی بــر معیارهــای
اجتماعــی همــراه بــا برخــی زیرمعیارهــا در الگــوی

محــات پایــدار شــهری اســت کــه بــه تعــداد 78
عــدد بــرای محلــه اردام ،تعــداد  83عــدد بــرای محلــه
سرشــور و تعــداد  118عــدد بــرای محلــه آبکــوه بــه
شــیوه نمونهگیــری منظــم از ســطح محــات فــوق
بــه دســت آمــد .اطالعــات جمعآوریشــده بــا اســتفاده
از روش آنتروپــی شــانون و تکنیــک  SAWمــورد
ارزیابــی قرارگرفتــه اســت؛ بــر اســاس روش آنتروپــی
شــاخصهای پایــداری اجتماعــی (عدالــت ،بهداشــت،
آمــوزش ،مســکن ،امنیــت و جمعیــت) وزن دهــی
گردیــده و جهــت تعییــن رتبــه محلــه پایــدار از مــدل
 SAWاستفادهشــده اســت .درنهایــت محلــه پایدارتــر
در مقایســه بــا دیگــر محــات مشــخص گردیــده اســت.
 -6محدوده و قلمرو پژوهش

کالنشــهر مشــهد ازلحــاظ تقســيمات مناطق شــهرداري
شــامل دوازده منطقــه شــهرداری و منطقــه ویــژه ثامن با
خصوصیــات متفــاوت اســت کــه محــات مــورد ارزیابــی
واقــع در مناطــق یــک ،هشــت و ده مشــهد میباشــند.
1-6محله دو طرح اردام

حــوزه شــمال غــرب مشــهد شــامل ســه منطقــه دو،
دوازده ،ده شــهرداری اســت .حــوزه موردمطالعــه (قاســم
آبــاد) واقــع در منطقــه ده شــهرداری مشــهد بــا وســعت
 1918هکتــار و جمعیتــی معــادل  215.686نفــر اســت
(پایــگاه اطالعرســانی شــهرداری مشــهد .)1389 ،محلــه
دو طــرح اردام ،در ناحیــه ســه منطقــه ده تقســیمات
شــهرداری شــهر مشــهد واقعشــده 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.
مســاحت ایــن محلــه  25هکتــار و جمعیــت وضــع
موجــود محلــه  6102نفــر میباشــد .همجــواری ایــن
محلــه از ســمت شــرق بــا محلــه ســه ،از غرببــا محلــه
یــک و از جنــوب بــا محلــه هشــت طــرح اردام اســت
و همچنیــن میتــوان ذکــر کــرد کــه ســمت شــمال
ایــن محلــه بــه مــرز محلهبنــدی طــرح اردام محــدود
گردیــده اســت .ایــن محلــه قدمتــی بالــغ بــر  20ســال
دارد و بهطورکلــی برنامهریــزی و طراحــی ایــن
محــات طبــق اصــول شهرســازی انجامگرفتــه اســت
(مهندســان مشــاور نقــش محیــط).
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میگــردد .همچنيــن محــدوده موردمطالعــه در مجــاورت
2-6محله سرشور
محــات مســكوني همچــون فلســطين ،فرهــاد ،ســجاد
شــهرداري منطقــه هشــت ازنظــر وســعت 1097
و شــهرك گاز واقــع گرديــده اســت (مهندســان مشــاور
هكتــار مســاحت دارد؛ محلــه سرشــور واقــع در ایــن
نقــش آذیــن شهر)(نقشــه .)1
منطقــه دارای  76.22هکتــار مســاحت و  5324نفــر
جمعیــت میباشــد و جــزء بافــت تاریخــی شــهر اســت -7مفاهیم ،دیدگاهها و تعاریف
(مهندســان مشــاور توســعه شــهر و آمایــش محیــط) 7-1 .توسعه پایدار
ایــن محلــه از شــمال بــا خیابــان خســروی نــو از شــرق ازنظــر لغــوی «توســعه پایــدار» معــادل واژه
بــا خیابــان امــام رضــا از جنــوب بــا خیابــان دانــش و  Sustainable Developmentو بــه معنــای
از غــرب بــا خیابــان آخونــد خراســانی همجــوار اســت .توســعهای اســت کــه میتوانــد بهطــور نامحــدود یــا
ایــن محلــه قدمتــی بالــغ بــر بیــش از  50ســال دارد و در یــک دوره زمانــی مشــخص ادامــه یابــد (رحیمــی،
جــزو محــات (اولیــه شــهر مشــهد) تاریخــی و هویتــی  .)1383مفهــوم توســعه پایــدار بــه تغییــرات شــهری و
میباشــد .از مشــخصات اصلــي ،حســاس و مهــم ايــن بــه فــرم کالبــدی شــهر نیــز توجــه دارد و نکاتـی ماننــد
محلــه میتــوان بــه همجــواری آن بــا حــرم مطهــر برنامهریــزی آموزشــی ،بهداشــتی و رفــاه اجتماعــی را
و هویــت تاریخــی آن نــام بــرد کــه تأثیــر بســزایی در نیــز در برگرفتــه اســت (مجتهــدزاده.)1378 ،
در همیـن راسـتا توجـه و تمرکـز پایـداری اجتماعـی بـه
پایــدار مانــدن ایــن محلــه تاکنــون داشــته اســت.
حفاظـت و بهبـود رفاه نسـلهای آینـده و کنونی معطوف
3-6محله آبکوه
میشـود (.(Chiu, 2003همچنیـن بـه توسـعهای گفته
در محــدوده مركــزي منطقــه یــک شــهرداري مشــهد میشـود کـه نیازهای نسـل فعلـی را برآورده سـازد بدون
واقعشــده اســت .مســاحت محــدوده موردمطالعــه ،آنکـه بـرآورده شـدن نیازهـای نسـلهای آینـده را بـه
برابــر  39/4هكتــار اســت كــه  %2/57از كل مســاحت
مخاطـره بینـدازد).(WCED, 1987
منطقــه یــک را در بــر میگیــرد .محــدوده موردنظــر لینــد براندفــری نیــز مجموعــهای از معیارهــای
از شــرق بــه خيابــان راهنمايــي ،ميــدان راهنمايــي و پذیرفتهشــده پایــداری شــهر را در کاهــش اتــکا بــه
بلــوار ســازمان آب ،از جنــوب بــه خیابانهــای ســناباد خــودرو در جابهجایــی (بهویــژه خودروهــای شــخصی)،
و فرهــاد  ،25از غــرب بــه خیابانهــای بيســتون و افزایــش فشــردگی کالبــدی در توســعه شــهری ،حفاظــت
فرهــاد و از شــمال بــه خيابــان شــهيد صادقــي  8منتهــي
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و احیــای نظامهــای طبیعــی در شــهر و منطقــه
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 میدانــد
(صرافــی .)1384 ،ازای ـنرو یــک پــروژه شــهری زمانــی
میتوانــد گویــای پایــداری شــهری باشــد کــه تــوازن در
محیــط زندگــی ایجــاد کنــد و عــدم تعــادل اجتماعــی و
شــکاف اجتماعــی کاهــش بیابــد و کیفیــت زندگــی در
کل بهبــود پیــدا کنــد (.)Enyedi, 2002
توســعه پایــدار ســازش و توافقــی مشــخص در بیــن
اهــداف اجتماعــی ،اقتصــادی و محیطــی یــک جامعــه
اســت ،کــه زمینــه خوشــبختی و رفــاه نس ـلهای فعلــی
و آتــی را فراهــم ســازد ).(Ciegis et al.,2009
2-7توسعه پایدار اجتماعی

بــه نظــر چيــو (« )2003بــراي پايــدار بــودن اجتماعــي،
توزيــع و مصــرف منابــع و داراییهــا بايــد عادالنــه
بــوده ،ارتباطــات متــوازن اجتماعــي و كيفيــت مــورد
قبولــي از زندگــي وجــود داشــته باشــد»اين دیدگاههــا
در كار ايفاچــل و هــگاك ( )1993بــر تحليــل پايــداري
اجتماعــي شــهري ديــده میشــود كــه بــر ســه مبحــث
مهم تســاوي ،حــس اجتماعــي و شــهري تأكيد
دارد .آنهـ�ا اظهاــر میدارنــد كــه «مطمئنــ ًا مباحــث
اجتماعــي مهــم ديگــري نيــز در حــوزه شــهري وجــود
دارنــد امــا ايــن ســه موضــوع در برنامهریــزی توســعه
شــهرها غالبانــد.
)(Ancell, Thompson-Fawcett, 2008

در راســتاي تعريــف پايــداري اجتماعــي ،پلســه و
اسـ�ترن( )2000ايــن مفهــوم را اینگونــه تعريــف
میکننــد« :توســعهای (و يــا رشــدي) كــه بــا تكامــل
متــوازن جامعــه مدنــي ســازگاري داشــته ،محيطــي را
پــرورش میدهــد كــه هدايتگــر زندگــي جمعــي همســاز
بــا گروههــای مختلــف فرهنگــي و اجتماعــي باشــد،
درعینحــال بــا بهبــود كيفيــت زندگــي تمامــي اقشــار
جامعــه ،يكپارچگــي اجتماعــي را تقويــت میکنــد».
تعريــف بــاال پايــداري اجتماعــي را بهوســیله عملكرد
جمعــي جامعــه و مباحث كيفيــت زندگــي هــر
فرد موردبررســی قــرار میدهــد
).(Jenks, Jones, 2010

بــراي درك پايــداري اجتماعــي بايــد آن را از دیدگاههای
متعــدد موردبررســی قــرار داد .يكــي از ايــن دیدگاههــا
بــر جنبــه چندبعــدی پايــداري اجتماعــي تكيــه دارد
كــه توســط منــزي و همكارانــش در كتــاب پايــداري
اجتماعــي در محیطهــای شــهري ،موردبررســی
واقعشــده اســت .ايــن ديــدگاه بــر تأثيــر اجتنابناپذیــر
ابعــاد مختلــف پايــداري ،اقتصــادي ،زیســتمحیطی،
اجتماعــي و سياســي ،بــر يكديگــر اشــاره دارد .بر اســاس
ايــن ديــدگاه مفهــوم پايــداري اجتماعــي را میتــوان در
رابطــه بــا جنبههــای ديگــر پايــداري موردنظــر قــرار
داد .ديــدگاه ديگــري كــه در هميــن كتــاب موردبررســی
واقعشــده اســت ،بــر مقيــاس بومــي در كنــار توجــه بــه
اهــداف جهانــي پايــداري اشــاره دارد.
بــراي اجــرای بســياري از راهكارهــاي مطرحشــده در
كنفرانــس ســازمان ملــل متحــد دربــاره محیطزیســت و
توســعه در ريــو در ســال  ،1992هــر دولتــي بــا توجــه
بــه شــرايط اجتماعــي ،اقتصــادي و سياســي خــود و بــا
در نظــر گرفتــن اهــداف جهانــي توســعه پايــدار عمــل
میکنــد .ازآنجاییکــه مفاهيــم موجــود در پايــداري
اجتماعــي بــه شــرايط و ویژگیهــای خــاص هــر محلــي
وابســته اســت ،اجــراي اهــداف پايــداري اجتماعــي
در مکانهــای گوناگــون ،متفــاوت اســت .بنابرايــن
هــر جامعــه بايــد بــا توجــه بــه شــرايط اقتصــادي،
زیســتمحیطی ،اجتماعــي و سياســي خــود ،در كنــار
توجــه بــه اهــداف جهانــي پايــداري ،تعريفــي از پايــداري
اجتماعــي ارائــه داده و تحقيقــات جامعــي در جهــت
ارزيابــي ايــن مفهــوم در بســتر شــهر و محلــه خــود
انجــام دهــد .
3-7محله پایدار اجتماعی

ماريـن ويليـام ( )2003مینویسـد« :محلات پايـدار
اجتماعـي ظرفيت مقابلـه با تغيير و پذيـرش موقعیتهای
جدي�دو ویژگیهایـی را كـه در جهـان امـروز بهشـدت
ضروریانـد ،دارنـد» .الزمـه ايـن ظرفيـت اين اسـت كه
هـر فـردي آزادي انتخاب چگونگي بهبـود كيفيت زندگي
در بسـتر محلات و شـبکههای اجتماعـي خود را داشـته
باشـد .بـر اسـاس دسـتاوردهاي ميزگـرد بريتيـش كلمبيا
در مـورد محيـط و اقتصـاد ،محلات پايـدار اجتماعي این
توانايیهـا را دارنـد« :دسـتيابي و حفاظـت از سلامت
شـخصي ،فيزيكـي ،ذهنـي و روانـي -پـرورش مناسـب
خود-فراهـم آوردن سـرپناه مناسـب بـراي خود-داشـتن
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فرصتهـای شـغلي سـودمند و معنـیدار -بهبـود دانـش ثبــات اجتماعــي معمــو ًال بــا ســطوح باالتــر همبســتگي
و درك جهـان اطرافش-ايجـاد فرصتهایـی بـراي بيان اجتماعــي و فوايــدي همچــون ســطح كــم جــرم و
خالقيـت و لـذت بـردن از ايـن ابتـكار بـه روشـي كـه جنايــت همراه اســت ( (Jenks, Jones, 2010: 109
نيازهـاي روانـي و معنـوي را بـرآورده سـازد-بيان حـس 4-7ارزیابی پایداری
هويـت بـا اسـتفاده از ميـراث و فرهنـگ -لـذت از حـس
تعلق-اطمينـان از حمايـت دوطرفـه اجتماعـي از طـرف ارزیابــی پایــداری معمــو ًال بهعنــوان بخشــی از فراینــد
جامعـه محلي-لـذت آزادي از تبعيض و براي كسـاني كه ســنجش تأثیــر جنبههــای مختلــف توســعه پایــدار
ازنظـر فيزيكـي مشـكل دارند ،لـذت از محلـهای بيمانع -محســوب میشــود (.)FME, 2007:8ارزیابــی
لـذت بـردن از عدم ترس و امنيت افراد ،و مشـارکت فعال پایــداری منعکسکننــده اندازهگیــری و ســنجش و
داشـتن در امـور مدنـي» ) .(Roseland et al., 2005بهطــور فزاینــده بهعنــوان مهمتریــن ابــزار جهــت
میتـوان گفـت محلـه پايـدار اجتماعـي بـر اسـاس پنـج تغییــر شــرایط در راســتای توســعه پایــدار اســت .
اصـل تسـاوي و عدالـت اجتماعـي ،تنوع ،ارتبـاط و پيوند.)Pope & Annandale, 2004:596( ،
كيفيـت زندگـي و نظـارت و مشـاركت اجتماعي اسـت .بهعبارتدیگــر ارزیابــی پایــداری میتوانــد بهعنــوان
وســیلهای بــرای شناســایی و ســنجش احتمــال و میــزان
)(Barron, Gauntlett, 2002
از بررسـي ادبيـات موضـوع ،مفاهيـم متعـددي برداشـت تغییــر سیاســت و یــا اندازهگیــری اثــرات اقتصــادی،
میشـود كـه دو مفهـوم اصلي در هسـته مفهـوم پايداري اجتماعــی و زیســتمحیطی تعریــف شــود .
اجتماعـي شـامل مباحث تسـاوي اجتماعـي و مباحـث (.)George & Kirkpatrick, 2003:3

مربـوط به پايـداري اجتمـاع محلـي هسـتند .تسـاوي
اجتماعـي شـامل دسترسـي به خدمـات و فرصتهاسـت
درحالیکـه پايـداري اجتمـاع محلـي شـامل ابعـاد فرعي
زيـادي مانند حـس تعلق به محلـه ،تعاملات اجتماعي و
امنيـت محلـه ،كيفيـت محيط بومـي ،رضايت از مسـكن،
دوام ،و مشـاركت در فعالیتهـای جمعـي مدنـي اسـت.
در رابطـه بـا تسـاوي اجتماعـي ،آگيمـن و اوانـز ()1994
اینگونـه اسـتدالل میکننـد كه تمامـي تفاسـير پايداري
متضمـن برخـي عوامـل تسـاوي هسـتند .همینطـور
الكيـن و همكارانـش ( )1991بـر ايـن باورند كه»توسـعه
پايـدار چيـزي بيـش از حفاظـت محیطزیسـت را شـامل
میشـود و نيـاز بـه تسـاوي را نيـز در برمیگیـرد .هـم
تسـاوي درون نسـلی براي برطـرف كردن نيازهاي قشـر
تهيدسـت در جامعـه ،و هـم تسـاوي میـان نسـلی بـراي
اطمينـان از رفتـار عادالنـه بـراي نسـلهای آينـده ،بايـد
مدنظـر قـرار بگيرد.
) ”(p.203عــاوه بــر مفهــوم مطرحشــده مفاهيــم
ســرمايه اجتماعــي ،پيوســتگي اجتماعــي و محروميــت
اجتماعــي نيــز تأثيــر قابلتوجهــی بــر پايــداري
محــات دارنــد .ايــن مفاهيــم در محلــه متضمــن ايــن
عواملانــد -1:تعامــات درون محلــه و شــبکههای
اجتماعــي؛  -2مشــاركت جامعــه؛  -3حــس تعلــق و
غــرور؛  -3ثبــات محلــه؛  -4امنيــت .از دیگــر ابعــاد
بررســی از منظــر پايــداري جامعه ،ثبــات آن اســت.

درصورتیکــه توســعه پایــدار هــدف نهایــی باشــد نیــاز
بــه ابزارهــا و روشهایــی اســت تــا بتــوان بــه کمــک
آنهــا حرکــت بهســوی پایــداری را در مقیاسهــای
مختلــف (جهانــی ،ملــی و محلــی) اندازهگیــری کــرد
(بــدری و افتخــاری .)16:1382 ،ارزیابــی پایــداری
بهطــور فزاینــدهای تحــت تأثیــر مجموعــهای از
ابزارهــای ارزیابــی اســت (.)Ness, et al, 2007:499
بهکارگیــری هریــک از روشهــای ســنجش پایــداری
نیازمنــد ابزارهایــی بــرای جمـعآوری دادههــا اســت کــه
ایــن از طریــق تعییــن و انتخــاب معیارهــا و شــاخصها
امکانپذیــر میباشــد .انتخــاب معیارهــا و شــاخصها
بســته بــه هــدف و رویکــرد مطالعــه و ابــزاری کــه بــرای
ســنجش پایــداری انتخــاب میگــردد متفــاوت بــوده و از
دامنــه و ســطح پوشــش مختلفــی برخــوردار اســت
(.)de Ridder, 2006:21

 -5-7اهداف و معیارهای محله پايدار اجتماعي
را میتوان اینگونه بيان كرد:
 تســاوي و عدالــت اجتماعــي :محلــهفرصتهــای متســاوي بــراي همــه ســاكنين،
بهخصــوص فقيرتريــن و آســیبپذیرترین قشــر جامعــه
را بــا توجــه بــه نيازهــاي نســل حاضــر و آينــده ،فراهــم
آورد؛ يعنــي ايجــاد فرصتهــای يكســان بــراي همــه،
تســاوي بيــن ســاكنين بومــي ،تســاوي در راســتاي
حقــوق بشــر ،تســاوي ميــان افــراد تهيدســت.
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 تنــوع :محلــه تنــوع را بهبــود میبخشــد و ترويــجمیکنــد .محلــه شــامل گروههــای متنــوع اســت و
تفــاوت را ارزش میدانــد.
 ارتبــاط و پيونــد :محلــه فراينــد ،سيســتم وســاختاري ايجــاد كنــد كــه ارتبــاط درون و بيــرون
محلــه را در ســطوح عمومــي ،خصوصــي و رســمي
بهبــود ببخشــد؛ يعنــي كميــت و كيفيــت فرآيندهــاي
اجتماعــي ،ســاختارهاي ناظــر بــر فرآيندهــاي اجتماعــي،
ســازمانهای مدنــي و عمومــي و خدمــات محلــه
تعامــات را تقويــت میکنــد.
 كيفيــت زندگــي :محلــه از فراهــم بــودن نيازهــاياوليــه اطمينــان داشــته و بــراي همــه افــراد ،گروههــا و
اجتماعــات كيفيــت زندگــي را ترقــي دهــد .ايــن اصــل
شــامل مشــخصههای زيــادي ماننــد داشــتن حــس
تعلــق ،حــس مــكان ،حــس امنيــت ،حــس خودارزشــي،
ارتبــاط بــا طبيعــت ،حــس توانمندســازي و مســئوليت ،و
حــس خوداتكايــي ســاكنين بــه محلــه اســت.
همچنيــن ســاكنين داراي كيفيــت خــوب زندگــي
ازلحــاظ ســامتي ،داشــتن شــغل ،درآمــد و اســتاندارد
زندگــي ،مســكن و هــواي پــاك ،خــاك و آب هســتند
و فرصتهایــی بــراي توســعه روابــط اجتماعــي و
شــخصي دارنــد.
 نظــارت و مشــاركت اجتماعــي :محلــهفراينــدي دموكراتيــك ايجــاد كــرده و ســاختاري بــاز و
مســئول بــراي نظــارت داشــته باشــد .ايــن اصــل بــه
معنــي دسترســي بــه اطالعــات ،دانــش و متخصصيــن
اســت .همچنيــن فرايندهــاي دموكراتيــك و ســاختارهاي
نظارتــي محلــه مؤثــر ،يكپارچــه و مســئولاند و عدالــت
و حقــوق قانونــي را پيونــد میدهنــد.
در دســامبر  2001اتحادیــه لیکــن اروپــا
قــراردادی را از معیارهــای اجتماعــی امضــا کردنــد
(.)European Council, 2001b

در ایــن قرارداد  4بعــد مهم از معیارهای اجتماعی شــامل:
فقــر مالــی ،کار ،ســامت و آمــوزش را در نظــر گرفتــه
شــد .در برنامهریــزی و طراحــی داشــتن حالتهــای
بهتریــن کار و زندگــی در اروپــا معیارهــای توســعه
شــامل موضوعــات :ســامتی ،کار ،درآمــد ،آمــوزش،
خانــواده ،مشــارکت اجتماعــی ،مســکن ،محیطزیســت،
حملونقــل ،امنیــت ،آســایش ،رضایــت زندگــی اســت.
((Adelle, Pallemaerts, 2009)Eurofound, 2009

اصــو ًال بــرای ارزیابــی و پایــش بهتــر هــر موضوعــی

شــاخصهایی 1تعییــن میشــود .بــرای توســعه پایــدار
اجتماعــی نیــز شــاخصهایی در نظــر گرفتهشــده
اســت(.جدول)1
Indicators of sustainable development
Guideline & Methodologies,2007
-8یافتهه��ای پژوهشــ (تجزیهوتحلیــل
شــاخصهای پایــداری اجتماعــی)
1-8عدالت و برابری (بررسی فقر)
بــر اســاس نتایــج بهدس ـتآمده از پرسشــنامه بــا توجــه
بــه اینکــه در هــر ســه محلــه اکثــر افــراد دارای مشــاغل
آزاد میباشــند )%61( ،افــراد در محلــه اردام ســطح
درآمــد آنهــا کمتــر از  400000تومــان و ( )% 30ســطح
درآمدشــان  400000 -600000و ( 1000000 )%9تــا
 600000میلیــون تومــان اســت .بــا توجــه بــه اینکــه
هیچیــک از افــراد درآمــد بــاالی  1000000میلیــون
ن میدهــد کــه ســاکنین
تومــان نداشــتهاند ،ایــن نشــا 
ً
ایــن محلــه در ســطح طبقاتــی نســبتا پایینــی قــرار دارند.
درحالیکـه شـاغالن واقـع در محلـه سرشـور کـه از
دو قشـر عمـده (خردهفروشـیها و واحدهـای کوچـک
صنفـی کـه در اکثـر مـوارد ،سـکونت آنهـا در نزدیکـی
محـل کسـب و پیشـه اسـت و فروشـگاهها و بنگاههـای
اقتصـادی بزرگتـری کـه بـا ارائـه انبـوه اجنـاس و
یـا خدمـات بـه زائـران از سـطح درآمـد قابلتوجهـی
برخوردارنـد بیشـتر آنها محل سـکونت خـود را در دیگر
حوزههـای شـهری برگزیدهانـد و هـر روز در رفتوآمد به
محـل کسـب و پیشـه خـود هسـتند) تشـکیل میگردند.
درمجمـوع ( )%30افـراد محلـه سـطح درآمـد کمتـر از
 400000تومـان و ( )% 40سـطح درآمدشـان -600000
 400000و ( 1000000 )%20تـا  600000میلیـون تومان
و ( )%20افـراد درآمـد بـاالی  1000000میلیـون تومـان
داشـتهاند .ایـن نشـاندهنده ایـن اسـت کـه سـاکنین
ایـن محلـه در سـطح طبقاتـی نسـبت ًا خوبـی قـرار دارند.
از طرفـی در محلـه آبکـوه بـا وجـود مشـاغل غیررسـمی
همچـون انبارهـای نـان خشـک ،فالگيرهـا ،انبارهـاي
تفكيك زباله و … ،باال بودن نرخ اشتغال زنان در محدوده
موردنظـر و مالکیـت قولنامهای سـاختمانها حاکی از این
اسـت کـه سـاکنان این محلـه از فقـر نسـبی برخوردارند.
 -1شاخص کمیتی است بهعنوان نماینده کمیتهای همگن متعدد .ابزاری
است برای مقایسه تغییرات یک پدیده در دو زمان متفاوت.
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جدول  -1شاخصهای توسعه پایدار :شاخصهای اجتماعی؛ مأخذ:
)Indicators of sustainable development Guideline & Methodologies, (2007
شاخصها

برابری و عدالت

معیار

فقر

زیرمعیار
درصد جنسیت زیر خط فقر
میزان نابرابری درآمد زنان به مردان
نسبت بیکاری

بهداشت

برابری جنسیتی

نسبت درآمد زنان به مردان

وضعیت تغذیه

وضعیت تغذیه کودکان

نسبت مرگومیر

نسبت مرگومیر زیر پنج سال

فاضالب

امید به زندگی

آب آشامیدنی

درصد افرادی که از امکانات و تسهیالت
مناسب دفع فاضالب بهرهمند هستند

ارائه خدمات بهداشتی

افرادی که به آب آشامیدنی سالم دسترسی
دارند
ایمنسازی در مقابل بیماریهای کودکان

درصد افراد اجراکننده برنامه تنظیم خانواده
سطح آموزش

تعداد افرادی که آموزشهای ابتدایی را
گذراندهاند

سواد

نسبت بزرگساالن باسواد

مسکن

شرایط زندگی

میزان مساحت ساختمان به ازای هر فرد

امنیت

جرایم

تعداد مجرمین به ازای هر  100000هزار نفر

جمعیت

تغییر جمعیت

نسبت رشد جمعیت

آموزش

سطح دسترسی به آموزشهای تکمیلی
بزرگساالن

جمعیت رسمی شهری و ساکنان غیررسمی

 92فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ

2-8بهداشت

بــا توجــه بــه اینکــه در محلــه اردام فعالیتهــای
صنعتــی وجــود نــدارد ،لــذا آلودگــی صوتــی محسوســی
و همچنیــن فعالیتهایــی کــه منجــر بــه آلودگــی هــوا
شــوند وجــود نــدارد ،امــا بــا وجــود مکانهایــی از قبیــل
زمینهــای بایــر و فاقــد کاربــری و  ...در ایــن محلــه
منجــر بــه مکانــی بــرای دفــن زبالــه گردیــده اســت.
همچنیــن پوشــش گیاهــی حاشــیه معابــر (درختــکاری
و چمــنکاری) در ســطح ایــن محلــه ضعیــف عمــل
میکنــد بهطورکلــی میتــوان بیــان نمــود کــه ایــن
محلــه فاقــد آلودگیهــای محیطــی اســت.
امــا در محلــه سرشــور بــه دلیــل قرارگیــری آن در مرکــز
شــهر ،عبــور و مــرور ترافیکــی در آن بــاال میباشــد
و کوچههــای تنــگ و باریــک آن مملــو از صــدای

ماشــینها اســت و درنتیجــه آلودگــی هــوا را بــه همــراه
دارد .همچنیــن میتــوان ســروصدا و آلودگــی ناشــی از
ساختوســازهای جدیــد در محلــه و عــدم برخــورداری از
پوشــش گیاهــی را از بزرگتریــن مشــکالت افــراد در
ایــن محلــه نــام بــرد .عــاوه بــر آن بــه دلیــل فقــدان
جــوی و کانیــو در ســطح معابــر موجــود در ایــن محلــه
درنتیجــه عــدم دفــع آبهــای ســطحی و گرفتگــی
معابــر را بــه همــراه داریــم.
درنهایــت بــا مشــاهدات میدانــی و اطالعــات حاصــل از
پرسشــنامه در محلــه آبکــوه میتــوان بــه عــدم وجــود
سيســتم دفــع آبهــای ســطحي ،وجــود انبارهــاي ذخيره
مــواد كهنــه و نــان خشــك و… و عــدم رســيدگي بــه
نظافــت معابــر و فضاهــاي عمومــي اشــاره کــرد کــه
نشــاندهنده عــدم ارائــه خدمــات بهداشــتی در ایــن
محلــه اســت.

تصویر)2مکان های فاقد آلودگی محیطی در محله اردام

تصویر)3عدم وجود جوی و کانیو در سطح معابر و دفع آبهای سطحی بر اساس شیب معابر در محله سرشور
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 3-8میزان تحصیالت افراد –سواد
بــر اســاس نتایــج حاصــل از پرسشــنامه میــزان
تحصیــات افــراد در محــات را میتــوان بدینصــورت
شــرح داد .در محلــه اردام مقطــع بیســواد (،)٪012
دیپلــم بیشــترین درصــد ( )٪48و بــاالی دیپلــم ()٪15
را بــه خــود اختصــاص داده اســت .همچنیــن ایــن محلــه
بهطــور نســبی از افــراد بیســواد کمتــر و بــاالی دیپلــم
بیشــتری بــه نســبت دیگــر محــات برخــوردار بــوده
اســت ایــن نشــاندهنده ایــن اســت کــه ســاکنین ایــن
محلــه بهطــور نســبی از ســطح تحصیــات باالیــی
برخوردارنــد.
در محلــه سرشــور ( )٪25افــراد بیســواد و ( )٪60افــراد
در مقطــع دیپلــم و ( )٪15افــراد بــاالی دیپلــم میباشــند
نتایــج حاصــل نشــاندهنده ایــن اســت کــه ســاکنین
ایــن محلــه بهطــور نســبی از ســطح تحصیــات
خوبــی برخوردارنــد امــا بــر طبــق اطالعــات حاصــل از
سرشــماري عمومــي نفــوس و مسكن،نســبت متوســط
باســوادي در ســطح منطقــه  1شــهرداري مشــهد ،برابــر
 ٪94اســت كــه ايــن عامــل در ســطح محلــه آبکــوه
برابــر  85/15میباشــد .ســطح ســواد در محلــه آبكــوه
 ســعدآباد نســبت بــه منطقــه يــك شــهرداري مشــهدبســيار نازلتــر اســت و میتــوان بیــان نمــود اکثــر
افــراد بیســواد هســتند(.جدول )2

 4-8مسکن
بــر اســاس بررســیهای بهعملآمــده در محــات،
مســاکن ایجادشــده در محلــه اردام دارای قدمــت  10تــا
 20ســال و دارای کیفیــت قابــل نگهــداری بــوده اگرچــه
اکثــر ســاختمانها فاقــد نمــا و دو طبقــه هســتند.
در محلــه سرشــور واقــع در بافــت تاریخــی بــا توجــه
بــه شــکلگیری از پیــش طراحــی نشــده ایــن محلــه،
ســاختمانهای آن قدمــت بــاالی  30ســال و کیفیــت
تخریبــی دارنــد بــا توجــه بــه مشــاهدات میدانــی
بهعملآمــده ســاختمانها ازنظــر نمــا اکثــراً فاقــد نمــا
هســتند .عــاوه بــر آن اکثــر آنهــا  2تــا  4طبقهانــد.
در بافــت فرســوده آبکــوه کــه اکثــر ســاختمانها
بهصــورت ریزدانــه بــوده و فاقــد رعایــت اصــول
شهرســازی هســتند ســاختمانهای موجــود بــا قدمــت
بیــش از  30ســال و کیفیــت غیــر مقــاوم میباشــند کــه
اکثــر آنهــا نمــا ندارند.اگرچــه بــا توجــه بــه جــدول زیــر
در محــات فــوق نشــان میدهــد 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  10تــا  20ســال
میباشــد و بــا توجــه بــه بافــت جدیــد و انسانســاخت
آن دارای اصــول شهرســازی بیشــتری بــوده نســبت بــه
مســاکن ایجادشــده در بافــت تاریخــی سرشــور و بافــت

جدول )2بررسی میزان تحصیالت در محالت
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فرســوده آبکــوه کــه دارای قدمــت بــاالی  30ســال و
اکثــراً تخریبــی و غیــر مقــاوم هســتند(.جدول .)3
5-8بررسی امنیت اجتماعی
در بررســی شــاخص امنیــت اجتماعــی در محــات بــا
توجــه بــه مشــاهدات بهعملآمــده و نتایــج حاصــل
از پرسشــنامه میتــوان بیــان نمــود کــه در محلــه اردام
ضمــن وجــود کالنتــری در ایــن محلــه و میــزان تــردد
بــاال در ســاعات فعالیــت عملکردهــای اطــراف محلــه و
نتایــج حاصــل از پرسشــنامه کــه ( )٪53بــه عــدم وجــود
امنیــت در محلــه اشــارهکردهاند بــه نظــر میرســد در
ایــن محلــه ،فضایــی کــه کامــ ً
ا امنیــت اجتماعــی و
عبــوری داشــته باشــد ،وجــود نــدارد.
همچنیــن در محلــه سرشــور 30 :درصــد از ســاکنان از
قاچــاق مــواد مخــدر و  26درصــد از ســاکنان از عــدم
امنیــت گالیــه دارنــد .مشــکالت دیگــر :ســرقت ،کمبــود
مدرســه و ازدحــام جمعیــت عنوانشــده اســت.
در محلــه آبکــوه زمینهــا و مســاكن متــروك و
مخروبــه ،تاريكــي معابــر تنــگ و پرپیچوخــم و فضاهــاي
غیرقابلدفــاع در محلــه آبكــوه – ســعدآباد مورداســتفاده
اراذل و اوبــاش و باندهــاي قاچــاق و خالفــكار قــرار
میگیــرد .درنتیجــه میتــوان بــه پاییــن بــودن امنیــت
اجتماعــی در ایــن محلــه اشــاره نمــود.
-6-8بررسی جمعیت و زیرمعیارهای آن
محلــه سرشــور بــا جمعیــت  5324نفــر و اردام بــا
جمعیــت  6102نفــر حــدوداً دارای جمعیــت یــک انــدازه
هســتند امــا در محلــه آبکــوه بــا توجــه بــه نــرخ رشــد
بــاالی آن کــه حــدود  ٪1.35اســت و بعــد خانــوار 4.17
نفــر در خانــوار بــا جمعیــت معــادل  9886نفــر بیشــترین
جمعیــت را در بیــن محــات بــه خــود اختصــاص

تصویــر ) 4گذرهــای درون بافــت بــا عــرض کــم و پیــچ وخــم
زيــاد در محلــه آبکوه

میدهــد.
محلــه اردام بــا مســاحت  25هکتــار و آبکــوه بــا مســاحت
 39.41هکتــار تقریبــ ًا مســاحتی نزدیــک بــه یکدیگــر
دارنــد .امــا محلــه سرشــور بــا مســاحت  76.22هکتــار
حــدوداً ســه برابــر محــات فــوق اســت.
درنتیجــه در محــات اردام و آبکــوه بــه نســبت جمعیــت
و مســاحتی کــه دارنــد بهطــور تقریبــی از تراکــم
جمعیتــی باالیــی برخــوردار میباشــند .همچنیــن دارای
نــرخ رشــد بــاال و فزاینــدهای هســتند .امــا در محلــه
سرشــور بــا توجــه بــه جمعیــت و مســاحت آن از تراکــم
جمعیتــی مناســبی برخــوردار اســت کــه میتــوان دلیــل
آن را بــا توجــه بــه نــرخ رشــد منفــی جمعیــت آن،
مهاجــرت افــراد از ایــن محلــه بیــان نمــود.
درمجمــوع بــا توجــه بــه بررســیهای بهعملآمــده
از مــوارد فوقالذکــر میتــوان بیــان نمــود در بررســی

جدول)4بررسی جمعیت در محالت
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میــزان عدالــت و (فقــر) و نتایــج حاصــل از ســطح
درآمــد افــراد در محــات ،بــه ترتیــب محــات سرشــور،
اردام و آبکــوه عدالــت و برابــری در آنهــا بیشــتر وجــود
دارد .میتــوان نتیجــه گرفــت کــه محلــه آبکــوه از فقــر
بیشــتری بــه نســبت دیگــر محــات برخــوردار میباشــد
و عــدم برابــری و عدالــت در آن بیشــتر اســت.
همچنیــن در خصــوص ارائــه شــاخص بهداشــت بــا
توجــه بــه مــوارد مذکــور محلــه اردام بــه دلیــل فقــدان
آلودگــی محیطــی کــه ناشــی از موقعیــت قرارگیــری آن
در بافــت جدیــد و حــوزه شــمال غــرب مشــهد اســت
از ارائــه خدمــات بهداشــتی مطلوبتــری بــه نســبت
محــات سرشــور و آبکــوه بهــره میبــرد؛ عــاوه بــر آن
پیــرو بررســی میــزان تحصیــات حاصــل از پرسشــنامه،
محلــه اردام بــا کمتریــن درصــد در مقطــع بیســوادی
و بیشــترین درصــد در مقطــع دیپلــم و بــاالی دیپلــم
از محــات سرشــور بــا میــزان نســبی ســطح ســواد و
آبکــوه کــه اکثــراً بیســواد هســتند میتــوان عنــوان
نمــود ایــن محلــه از ســطح ســواد بهتــری برخــوردار
اســت.
بــا توجــه بــه قرارگیــری محلــه اردام در بافــت جدیــد
قاس ـمآباد کــه بــا رعایــت اصــول شهرســازی صــورت
پذیرفتــه اســت در خصــوص مبحــث مســکن میتــوان
اظهــار کــرد کــه محلــه اردام بــا داشــتن مســکن
بــا قدمــت پاییــن و کیفیــت بــاال و رعایــت اصــول
شهرســازی دارای شــرایط مناســبتری بــه نســبت
ســایر محــات اســت.
بــر اســاس نتایــج بهدس ـتآمده از پرسشــنامه در محلــه
اردام بــه دلیــل عــدم امنیــت ،ضمــن قرارگیــری کالنتری
در ایــن محلــه و وجــود انــواع بزهــکاری در محلــه آبکوه،
میتــوان بــه بــاال بــودن امنیــت در محلــه سرشــور
بــه نســبت ســایر محــات اشــاره نمــود .همچنیــن در
خصــوص مبحــث جمعیــت بــا تناســبات جمعیــت و
مســاحت محــات نســبت بــه یکدیگــر و نــرخ رشــد
فزاینــده و منفــی در محــات میتــوان نتیجــه گرفــت
محلــه سرشــور بــا متعادلتــر بــودن حــد جمعیــت و
تراکــم آن مناســبتر از محلــه اردام ،و محلــه اردام
بــه نســبت نــرخ رشــد فزاینــده آن مناس ـبتر از محلــه
آبکــوه اســت.
-9تعیین وزن و اهمیت شاخصها

روشهــای تصمیمگیــری چنــد معیــاره ابــزاری مناســب
جهــت رتبهبنــدی یــا انتخــاب یــک یــا چنــد جایگزیــن
در مجموعــهای از شــاخصهای موجــود بــا توجــه بــه
ویژگــی چندبعــدی و اغلــب معیارهــای متناقــض آنهــا
اســت )Prato & Herath, 2007:628( .ایــن
روشهــا بهمنظــور انتخــاب مناســبترین گزینــه از
بیــن  mگزینــه موجــود بــه کار میرونــد و خصوصیــت
متمایــز آنهــا ایــن اســت کــه اغلــب تعــداد معــدود و
قابــل شمارشــی از گزینههــای از پیــش تعیینشــده
وجــود دارد (اصغرپــور .)1377 ،در حــوزه روشهــای
تصمیمگیــری چنــد معیــاره مجموعــه بزرگــی از ابزارهــا
جهــت کمــک بــه برنامــه ریــزان و سیاســتگذاران
جهــت حــل مشــکالت تصمیمگیــری بــا در نظــر
گرفتــن دیدگاههــای اغلــب متناقــض وجــود دارد
( )Mota, et al, 2009:187از آن جملــه میتــوان
تکنیکهــای  SAW, TOPSISروش آنتروپــی و دیگــر
روشهــا را نــام بــرد ( .)Turskis, 2008:226ایــن
روشهــا در جهــت حــل مشــکالت گوناگــون و بــا
اهدافــی متفــاوت میباشــد .در ایــن مقالــه مجموعــه
شــاخصهای موردمطالعــه شــامل  6شــاخص بــوده کــه
استفادهشــده اســت و بــا اســتفاده از روش آنتروپــی وزن
شــاخصها بــه دســت میآیــد .بــه گفتــهای دیگــر
وزن شــاخصها برگرفتــه از درجــه توزیــع آنهــا ،در
قالــب یــک صفحــه مختصــات اســت کــه در اینجــا بــا
اســتفاده از روش آنتروپــی بــر اســاس میــزان پراکندگــی
آنهــا محاســبه میشــود .بنابرایــن منبــع اصلــی تعییــن
وزن شــاخص ،روش آنتروپــی اســت و از تکنیــک SAW
بهتریــن گزینــه جهــت دســتیابی بــه محلــه پایدارتــر
استفادهشــده اســت.
-1-9روش ( SAWوزن دهی تجمعی ساده)

روش  ،SAWروش خوبــی بــرای اولویتبنــدی بــر
اســاس بیشــترین امتیــاز بــوده و یکــی از ســادهترین
روشهــای تصمیمگیــری چنــد شــاخصه میباشــد.
ایــن روش در زمانــی کــه تصمیمگیــری بــر اســاس
چندیــن معیــار کمــی و کیفــی انجــام میشــود بســیار
مهــم اســت و بهآســانی جــواب ایــده آلــی را کــه
ترکیبــی از بهتریــن مقادیــر دســتیابی بــه همــه معیارهــا
باشــد پیــدا میکنــد .و بــا محاســبه اوزان شــاخهها
میتــوان بهراحتــی ازایــنروش اســتفاده کــرد.
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مــدل  SAWنیــز بهســادگی قابــل اجــرا و پیادهســازی
اســت .بــه ایــن صورت کــه بــه معیارهــا و گزینههایشــان
بــر اســاس تجربیــات فرد یا گــروه امتیــاز و ارزشــی تعلق
میگیــرد .ایــن مــدل ســادهترین و اغلــب پرکاربردتریــن
روش بهعنــوان یــک تکنیــک تصمیمگیــری چنــد
معیــاره اســت (.)Malczewski, 1997کــه امتیازهــا
بهطــور مســتقیم توســط تصمیمگیرنــده تخمیــن زده
میشــود ( .)Janssen, 1992بــرای تعییــن وزن
شــاخصها از روابــط زیــر استفادهشدهاســت.
تشــکیل ماتریــس بــی مقیاس خطی بــا اســتفاده از روش
Nij=Aij/Max aij
برای شاخصهای مثبت
Nij=Minaij/Aij
بـــرای شـــاخص هـــای منفـــی ،همچنیـــن تعییـــن
ماتریس  Pبا استفاده از رابطه
Aij

aij

m

∑

m

بهنحویکه

1
=K
ln .m

محاسبهشــده باشــد و در مرحلــه بعــد از تحلیــل میــزان
انحراف هر یک از شاخصها با استفاده از رابطه
dj=1-Ej
استفادهشده است .درنهایت برای تعیین وزن شاخصها
( )Wاز رابطه زیر استفاده شده است.

d. j

d. j

n
j =1

∑

= w. j

ضـــرب ماتریســـی بـــی مقیـــاس شـــده در اوزان
شـــاخصها را انجـــام داده و انتخـــاب بهتریـــن
گزینـــه بـــا اســـتفاده از معیـــار زیـــر تعییـــن میگـــردد.

= Pij

i =1

اســـت در مرحلـــه بعـــد ماتریـــس EJ
بـــا توجـــه بـــه رابطـــه

] E.J = − K ∑i =1 [ pIJ * IN . pIJ

dj=1-Ej

A = A.i max ∑ j =1 nij...wij
n

جدول  )5شاخصهای موردمطالعه در ارتباط با ارزیابی کیفی پایداری اجتماعی
محالت

) (-جمعیت

) (+امنیت

) (+مسکن

) (+آموزش

) (+بهداشت

کم

کم

متوسط

متوسط

زیاد

برابری و
) (+عدالت
زیاد

خیلی کم

متوسط

خیلی کم

کم

خیلی کم

متوسط

)( 2سرشورA

زیاد

خیلی کم

خیلی کم

خیلی کم

خیلی کم

خیلی کم

)( 3آبکوهA

)( 1اردامA

جدول )6شاخص های موردمطالعه در ارتباط با ارزیابی کمی پایداری اجتامعی
) (+مسکن

) (-جمعیت

) (+امنیت

5

5

3

7

3

9

3

3

) (+آموزش

) (+بهداشت

7

9

برابری و
) (+عدالت
9

5

3

7

)A2سرشور(

3

3

3

)A3آبکوه(

محالت
)A1اردام(
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جدول ) 7ماتریس بی مقیاس شده خطی
) (-جمعیت

) (+امنیت

) (+مسکن

) (+آموزش

) (+بهداشت

0.6

0.71

1

1

1

برابری و
) (+عدالت
1

1

1

0.42

0.71

0.33

0.77

0.33

0.42

0.42

0.42

0.33

0.33

محالت

Nij

جدول ) 8تعیین ماتریس احتمال شاخص ها
) (-جمعیت

) (+امنیت

) (+مسکن

) (+آموزش

) (+بهداشت

0.31

0.3

0.54

0.5

0.6

برابری و عدالت
)(+
0.48

0.52

0.5

0.23

0.3

0.2

0.36

0.17

0.2

0.23

0.2

0.2

0.16

محالت

Nij

جدول  )9محاسبه برای داده های مربوط به شاخص ها
جمعیت

امنیت

مسکن

آموزش

بهداشت

0.90

0.92

0.89

0.92

0.71

برابری و
عدالت
0.91

شاخص
Ej

جدول )10وزن شاخص های موردمطالعه
جمعیت

امنیت

مسکن

آموزش

بهداشت

0.13

0.11

0.15

0.11

0.38

برابری و
عدالت
0.12

شاخص
Wj
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-10نتیجهگیری
بــرای رســیدن بــه شــرایط مطلــوب در هــر جامع ـهای
اولیــن گام شــناخت وضــع موجــود و تبییــن مســائل و
مشــکالت آن جامعــه و شــناخت پایــداری اجتماعــی در
بیــن محــات شهرهاســت کــه در چنــد ده ـ ه گذشــته
تحــوالت گســتردهای را پشــت ســر گذاشــته و امــروزه
باهــم متفــاوت هســتند .عوامــل اجتماعــی تأثیرگــذار بــر
پایــداری اجتماعــی متفــاوت خواهنــد بــود و محلههــا
بیــش از هــر چیــز مکانهایــی هســتند کــه مــردم در
آنهــا زندگــی میکننــد .ایــن جریــان نــه بهصــورت
انفــرادی بلکــه بهصــورت گروهــی و در اجتماعــات
مردمــی در حــال وقــوع اســت .ازآنجاکــه عرصــه
عمومــی محــات بسترســاز تأمیــن نیازهــای روانــی،
اجتماعــی و فرهنگــی و برقــراری روابــط اجتماعــی
چهــره بــه چهــره ســاکنان محــات بــا یکدیگــر
بــوده ،هــدف ایــن تحقیــق ســنجش پایــداری در بیــن
محــات در بافتهــای تاریخــی ،فرســوده و نوســاز
شــهری در کالنشــهر مشــهد اســت .در ایــن زمینــه

روش ارزیابــی آنتروپــی شــانون و  SAWمطــرح
گردیــد تــا عوامــل مؤثــر بــر پایــداری اجتماعــی در بیــن
محــات موردســنجش قــرار گیــرد و محلــه پایدارتــر
مشــخص شــود .درنتیجــه در ایــن روش ارزیابــی از
حاصلضــرب ماتریــس شــاخصها و اوزان ســه عــدد

 A1 = 0.9161 
 A = 0.5989
 2

 A3 = 3633 
بــه دســت میآیــد کــه درنهایــت بــا توجــه بــه بزرگتــر
بــودن ایــن اعــداد نشــاندهنده ایــن اســت کــه محلــه
اردام  ،A1نســبت بــه دو محلــه دیگــر و ســپس محلــه
سرشــور  A2و درنهایــت محلــه آبکــوه  A3پایــدار اســت.
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