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وحید یاری قلی :5دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
محمدجواد نوروزی :دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
بهرنگ کالنتری :کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
چکیده
از دهه  5391به بعد توسعه پایدار به عنوان مفهوم اصلی و بنیادی در راهبرد حفاظت جهانی سازمان ملل و در گزارش برانت لند
قرار گرفت .توسعه شهری پایدار نیز اهمیت بسزایی را در دل مفهوم توسعه پایدار دارد .شهرنشینی شتابان ،هم زمان با ظهور و تکامل
سرمایه داری در ایران ،انباشت سرمایه ،تمرکز فضایی ابزار تولید بیشتر در شهرها انجام شد که نتیجه ای جز توسعه ناپایدار شهری در
برنداشت .از این رو هدف اصلی این پژوهش ،تحلیل کیفیت پایداری توسعه ی نواحی شهر ابهر می باشد .روش شناسی تحقیق ،رویکرد
کمی ـ تحلیلی است .در بخش مبانی نظری از روش اسنادی ،و از روش  ELECTREبرای رتبه بندی نواحی شهر ابهر از لحاظ
شاخص توسعه پایدار استفاده گردید .در جهت تحلیل کیفیت پایداری توسعه نواحی شهر ابهر ،با بررسی ادبیات تحقیق و همچنین
مطالعات اکتشافی در سطح نواحی شهر ،در نهایت با توجه به موجودیت داده ها و اطالعات در رابطه با نواحی چهارگانه شهر61 ،
شاخص در در سطح نواحی شهر ابهر مورد بررسی قرار گرفت .یافته های حاصل از تحقیق بیانگر تفاوت نواحی چهارگانه شهر ابهر از
لحاظ شاخص های پایداری توسعه شهری می باشد .به طوریکه ناحیه  6رتبه یک را در بین نواحی کسب کرد و به ترتیب نواحی 4 ،5
و  1در مرتبهی بعدی از لحاظ شاخص های مورد مطالعه می باشد .به طور کلی میتوان این نکته را ذکر کرد که در شهر ابهر نابرابری
به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه پایدار بین نواحی چهارگانه زیاد بوده و توزیع و پراکندگی بین نواحی در تمامی شاخصها
وجود دارد .بنابرین نیاز به برنامه ریزی مطلوب تر در جهت دستیابی به توسعه پایدار در نواحی چهارگانه شهر ،ضروری میباشد.
واژههای کلیدی :توسعه پایدار ،پایداری نواحی شهری ،مدل  ، ELECTREابهر.
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بیان مسأله:
بشر نه تنها در جهانی زندگی میکند که فرایند شهرنشینی در آن غلبه دارد ،بلکه در حال تجربهی شهری
شدن فقر و نابرابری بی سابقه ای نیز می باشد .شهرها مراکز جهانی برای فعالیت های مالی ،صنعتی و ارتباطات
بوده و خواهند بود .آنها کانون تنوع فرهنگی و انباشت داراییها و به شدت مولد ،خالق و نوآور هستند .اما در
سوی دیگر ،آنها توسعه دهندهی زمینه ای کامل برای فقر ،محرومیت ،تبعیض اجتماعی ،خشونت ،آلودگی و
ازدحام هستند .الگوهای جاری مصرفی جمعیت ،تمرکز صنایع ،فعالیتهای اقتصادی ،افزایش موتوریزاسیون،
مدیریت ناکارآمد مواد زائد جامد در واقع اشاره ای هستند به این که مشکالت محیطی در آینده ای نه چندان
دور ،احتماالً مشکالتی شهری خواهند بود ( ،)Munier,2006 :90چرا که شهر سیستمی است در نهایت
پیچیدگی که به واسطه شرایط اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی ،ارتباطات و فرایندها شکل یافته است ( Fragkou,
 .)2002:26در پی تغییرات در رابطهی میان شهر و محیط زیست و شهر و روستا در گذر تاریخ ،نگرانی های
محیطی نیز دگرگون شده اند .چالش های محیطی عمده در گذشته عمدتاً در بیرون شهرها روی می داد و کانون
اصلی این چالش های مربوط به پایداری نیز بر روی موضوعاتی چون حفاظت از حیات وحش ،استخراج منابع
تجدید شدنی و مدیریت محیطی بودند .در نیمه دوم قرن بیستم ،این چالش ها و نگرانی ها بر روی موضوعاتی
چون آلودگی ،تهی سازی منابع تجدید ناشدنی و رشد جمعیت متمرکز شدند ( ،)Robinson,2004که در واقع
اساساً با مراکز شهری مرتبط هستند .چنین تاثیراتی است که زمینه را برای توجه به شهرها در موضوع توسعه
پایدار اجتناب ناپذیر میسازند ،نه به عنوان یک موضوع مطالعات محلی ،بلکه به عنوان مؤلفهای کلیدی برای
پایداری جهانی .شهرها دارای این پتانسیل هستند که آلودگی ها در آن ها کیفیتی خطرناك تر به خود بگیرند و
همچنین مکانهایی هستند که فرصتهای بیشتری را برای بازیافت و استفاده مجدد فراهم میکنند
( ،)Fragkou, 2002:6در واقع شهرها مکان هایی هستند که مفهوم پایداری در دراز مدت یا با موفقیت همراه
خواهد بود یا شکست خواهد خورد (.)Harper et al,2004
طی صد سال اخیر ،شهرها درصد زیادی از جمعیت جهان را به سوی خود جذب کرده اند .برای اولین بار در
تاریخ ،تعداد کسانی که در شهرها زندگی میکنند ،به بیش از افراد ساکن در بیرون از شهرها رسیده است .پیش
بینی سازمان ملل برآورد کرده است تا سال  6111بیش از  21درصد مردم جهان در نواحی شهری ،زندگی
خواهند کرد .با اینکه شهرها تنها حدود  6درصد از سطح زمین را اشغال کردهاند ،آنها بیش از نیمی از جمعیت
جهان را در اختیار دارند ،که با نرخی حدود  11میلیون نفر در سال ،در حال افزایش است (قرخلو.)512 :5191 ،
توسعه روزافزون جامعه شهری ،متأثر از رشد بی رویه جمعیت و مهاجرت ،به ساخت و سازهای بدون برنامه ریزی
و گسترش مهار نشدنی شهرها منجر شده و تغییرات زیادی در ساخت فضایی آنها به وجود آورده است که لزوم
هدایت آگاهانه و طراحی فضای زیست مناسب برای شهرها را به دنبال داشته است .با این نرخ باالی شهرنشینی،
رشد فزاینده برنامههای توسعه ـ چه آگاهانه و چه خود به خودی ـ در دهه  5321به هشدارهای زیست ـ
محیطی ،اقتصادی و اجتماعی منجر شد .در پاسخگویی به مسائل و بحران های ناشی از اتفاقات فوق الذکر،
مفاهیم و رویکردهای جدیدی برای توسعه های آتی مطرح گردید که می توان توسعه پایدار ،عدالت زیست ـ
محیطی شهرنشینی جدید و اخیراً نیز رشد هوشمند را نام برد ( .)Barton et al, 2003 :18مطرح شدن
توسعه پایدار به عنوان شعار اصلی هزاره سوم نیز ناشی از تأثیرات شهرها بر گسترة زیست کره و ابعاد مختلف
زندگی انسانی است .بدون شک ،بحث از پایداری و توسعه پایدار بدون توجه به شهرها و شهرنشینی بی معنا
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خواهد بود .شهرها به عنوان عامل اصلی ایجاد کننده ناپایداری در جهان به شمار می روند و در واقع ،پایداری
شهری و پایداری جهانی هر دو مفهومی واحد هستند .بر این اساس ،با توجه به پیچیدگی ذاتی شهرها و ابعاد
مختلف تأثیرگذاری آنها ،شناخت عوامل اصلی و کلیدی در جهت دستیابی به پایداری شهری ضروری به نظر
میرسد .در این راستا ،رضایتمندی شهرنشینان از وضعیت موجود شهرها و توجه به خواسته ها و نیازهای آنان
می تواند مدیران شهری را در دستیابی به پایداری بیشتر شهرها ،بویژه پایداری اجتماعی یاری رساند.
شهر ابهر با قرار گیری در مسیر جاده ترانزیت ،آزادراه تهران ـ تبریز ،راه آهن ،همجواری با استان های مهم
صنعتی در کشور بخصوص استانهای قزوین و تبریز و وجود واحدهای صنعتی قوی و پتانسیل کشاورزی باال در
این منطقه ،از رشد و گسترش باالیی برخوردار است .با این حال اساساً این رشد تبدیل به توسعه متعادل و مبتنی
بر ظرفیت های نواحی این شهر نگردیده است .به طوریکه نواحی شهر دارای تفاوت بارزی با یکدیگر می باشند
که برنامه ریزی در جهت ارتقای سنجه های پایداری شهری در نواحی شهر ابهر ضروری به نظر می رسد .بنابرین
برای توسعه ای با حداقل مسائل ،شناخت کیفیت و سنجه های پایداری از اهمیت فراوانی برخوردار است .هدف
پژوهش حاضر شناسایی پایداری و ناپایداری توسعه نواحی شهر ابهر در ارتباط با شاخص های توسعه پایدار می
باشد .اصلی ترین سوالی که راهنما و زمینه ساز انجام این پژوهش گردید ،این است که آیا بین نواحی شهر ابهر به
لحاظ پایداری تفاوت وجود دارد؟
مبانی نظری و پیشینه تحقیق:
توسعه پایدار فرایندی است که با سازماندهی و تنظیم رابطه انسان و محیط و مدیریت بهره برداری از منابع
و محیط زیست ،دستیابی به تولید فزاینده و مستمر ،زندگی سالم ،امنیت غذایی ،عدالت و ثبات اجتماعی و
مشارکت مردم را تسهیل می کند (فتاحی و همکاران .)22:5136،مدل توسعه ی پایدار همانند رویکرد مدل های
رایج توسعه و رشد ،توسعه را امر مدرنیزاسیون جهانی بر طبق خواست ها و راه و روش های غربی میداند
( .)Baker, 2006:1این مدرنیزاسیون در جهان ،باعث آثار منفی شدیدی شد که میتوان به شهرنشینی بی
رویه در کشورهای جنوب ،تفاوتهای اقتصادی در بین مناطق و فاصله های طبقاتی ،فقر ،افزایش بیماری های
واگیردار ،مصرف بی رویه منابع و ذخایر معدنی و طبیعی در کشورهای صنعتی (شمال) و کشورهای جنوب اشاره
کرد؛ و این روند سبب تغییرات اقلیمی ،آلودگی محیط و از بین رفتن بیشتر ذخایر طبیعی و از جمله جنگل ها و
گونه های زیستی بسیار در جهان شده است ( .)Clayton et al, 2002: 5در دهه های  5321و 5321
میالدی افزون بر اهمیت یافتن آلودگی های محیطی ،این نکته نیز روشن شد که مشکالت محیطی به وجود آمده،
ارتباط تنگاتنگی با نوع رابطهی انسان و محیط پیرامون او دارد؛ بنابرین پذیرفتن مدل های سنتی رشد و توسعه
به زیر سوال رفت که گزارش کلوپ رم ،محدودیت های رشد ،مهم ترین تأکید را در این زمینه داشت ( Baker et
 .)al,2008:306 al,1997:2 , Holden etاز دهه 5391به بعد ،توسعه ی پایدار به عنوان مفهوم اصلی و
بنیادی در راهبرد حفاظت جهانی سازمان ملل 5و در گزارش برانت لند قرار گرفت .گزارش برانت لند (،)5391
توسعهی پایدار ،را توسعه ای که نیازهای نسل حاضر را بدون به خطر انداختن توانایی های نسل های آینده ،برای
برآوردن نیازهای خودشان تعریف می کند ( .)WCED6, 1987: 43این تعریف دو مفهوم اصلی را دربردارد؛
الف) « نیاز» ،به ویژه نیازهای اساسی مردم فقیر جامعه که الزم است اولویت بیشتری به آن داده شود.

1.United Nations World Conservation Strategy
2.World Commission on Environment and Development
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ب) «محدودیت» ،محدودیت در قالب استفاده از فناوری سازگار ،برای حفظ منابع محیطی برای نسل های آتی
است ( .)Purvis et al, 2004: 6گزارش برانت لند ،ضرورت تفکّر دوباره را در ارتباط با شیوه ی حاکمیت و
زندگی آشکار کرد .تحقّق توسعه ی پایدار در ارتباط با یکپارچگی است؛ یعنی ،توسعه به شیوه ای که بتواند بخش
های وسیعی از یک جامعه را بهرهمند سازد .به گفتهای دیگر ،هر تصمیمی که گرفته می شود ،الزمست که آثار
آن بر روی جامعه ،محیط و اقتصاد در نظر گرفته شود و همچنین ،باید در نظر آوریم که برنامه ها و کارهای
اجرایی صورت گرفته در یک نقطه ،عالوه بر آثار محلی ،آثاری جهانی داشته و نتیجه ی آن بر روی سایر مناطق
دیده خواهد شد و تأثیر برنامه ها و کارهای صورت گرفته در زمان حال ،گریبان گیر نسل های آتی خواهد شد
(  .)Strange et al, 2008: 24, Breidlid, 2009:142در کنفرانس سران ریو به سال ،5336موضوع
پایداری در سطح ملی به ویژه توسعه ی پایدار شهری مورد توجه و تأکید قرار گرفت و گردهمایی های منچستر
به سال  5331و  5334با موضوع شهرهای پایدار برگزار شد ،اما بیشترین توجهات بر سکونتگاه های شهری پایدار
در دومین کنفرانس اسکان ( )Habitat IIدر استانبول به سال  5332جلب شد .در این کنفرانس به مدیریت و
بهبود عمران محیط زیست شهری توجه خاصی معطوف شد و نام کنفرانس ،رهبران توسعه و شهر را به خود
گرفت .از آن پس ،مطالعات متعددی کانون توجه خود را بر جایگاه شهرها در پایداری جهانی معطوف کردند .در
این میان برخی از نویسندگان بر طراحی شهری و برنامهریزی کالبدی تأکید داشتند ( ;Ryn et al, 1995
 .)Beatley et al, 1997; Williams et al, 2000برخی دیگر بر روی مالحظات برنامه ریزی زیست
محیطی متمرکز شده و عواملی چون کیفیت هوا ،آب و سیستمهای طبیعی را مورد توجه قرار دادند ( Rees,
 )1996; George, 1999و باألخره بعضی دیگر نیز ضرورت توجه به مسائل اجتماعی و بی عدالتی های موجود
در جوامع شهری را مورد تأکید قرار دادند (بحرینی .)42 :5196،به نظر میرسد نکات کلیدیی وجود دارد که
بایستی در تعریف پایداری شهری مورد توجه قرار گیرد ،شامل:
5ـ تأکید بر روی فرآیند و نه نتیجه6 ،ـ تأکید بر زمینه های جغرافیایی ،ابعاد مکانی و دانش بومی به جای تأکید
بر توصیهها و پیشنهادات جهان شمول1 ،ـ تأکید بر وابستگی بین فضاها و مکانهای مختلف و هم چنین وابستگی
در یک مکان در طول زمان4 ،ـ تأکید بر جریانها ،ارتباطات و انعطاف پذیری در فضای جغرافیایی به جای تأکید
بر نتایج قطعی و از پیش تعیین شده1 ،ـ تأکید بر ظرفیت سازی محلی برای مدیریت پیامدهای ناخواسته و
نامطلوب ناشی از شوکها و تغییرات محیط جهانی2 ،ـ پایداری شهری بخشی جداناشدنی از پایداری جهانی است
که درصدد آزمون شهرنشینی در درون فرآیندهای پویا و پیچیده ی اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و اکولوژیکی
تولید کننده رشد شهری به گونه ای ناپایدار است ( .)National Science Foundation, 2000:12در اصل
یک شهر زمانی میتواند به عنوان شهری پایدار تلقی گردد که ساختار ،عملکرد و سیاست های آن بر اصل سیاره
واحد پایبند بوده و آن را به رسمیت بشناسد ( .)Egger,2005: 5مفهوم شهر پایدار باید اشتراك در اهداف
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی و هم چنین اهداف کالبدی و سیاسی را به رسمیت بشناسد .ویژگی های
کلیدی چنین شهری عبارت است از :دسترسی برابر به خدمات اساسی ،زیبائی در هنر و معماری ،خالقیت در
کارآمد کردن توانایی ها و پتانسیل های بالقوه انسانی ،کارایی در بهره برداری از منابع و اثرات حداقل اکولوژیکی،
راحتی دسترسی و تحرك ،اجتماعات فشرده و یکپارچه ،تنوع ،زیست پذیری و کیفیت مناسب زندگی و اعطای
فرصت های عادالنه به تمام شهروندان حتی فقیرترین آن ها ،رقابت پذیری در عرصه ملی و بینالمللی،
برخورداری از مدیریت و حکمروایی خوب شهری و در نهایت پایداری از نظر اقتصادی و مالی .با این حال در
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تعیین پایداری یک شهر بایستی حرکت در جهت کیفیت زندگی و بررسی دو جنبهای که از نظر مانوئل کاستلز
تعارض بین شبکه و خود عنوان می شود ،صورت گیرد .شهرها بایستی سازگاری و هماهنگی را بین این دو جنبه
اصلی ،یعنی بودن به عنوان جزئی از شبکه شهری رقابتی جهانی و هم چنین رضایتمندی و خوشنودی نیازمندی
های ساکنان خود ،برقرار نماید ( .)Castells,1996تعریف شهر پایدار مبتنی بر تعریفی جامع از شهر است ،تا
هر شهری با توجه به ویژگی های خود آن را تفسیر کند و جهت گیری ویژه ای را جهت انطباق با اهداف عام
شهر پایدار انتخاب کند.
در شهر جاکسون ویل در آمریکا ،برای ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری از  24شاخص بر مبنای سالیانه
استفاده شده است .شاخص ها منعکس کننده  3زمینه؛ اقتصاد ،امنیت عمومی ،بهداشت ،آموزش ،محیط طبیعی،
فرهنگ و تفرج ،امکان سفر ،محیط اجتماعی ،حکومت و سیاستها میباشد بین سال های 5391ـ11 ،5336
عدد از شاخص ها موید پیشرفت و بهبود وضعیت 61 ،عدد مبین وخیم ترین شدن وضعیت و 52عدد نشانی از
تغییر در حوزه مربوط به آن ها دیده نشده است (بحرینی و همکاران  .)43 :5122،مثنوی ( )5195در مقاله
«توسعه پایدار و پارادایم های جدید توسعه شهری؛ شهر فشرده و شهر گسترده» فرم شهری پایدار را شهر فشرده
می داند (مثنوی .)5195،حکمت نیا و زنگی آبادی ( )5191در مقاله «بررسی و تحلیل سطوح پایداری در محله
های شهر یزد و ارائه راه کارهایی در بهبود روند آن» ،در ابتدا  69شاخص اجتماعی ،کالبدی و اقتصادی را معرفی
کرده و از بین این  69شاخص 9 ،شاخص را جز شاخص های مؤثر و عامل در برقراری توسعه پایدار به شمار می-
آورند .در نهایت ،با استفاده از مدل شاخص توسعه به بررسی سطوح پایداری در محله های شهر یزد می پردازند
(حکمت نیا و همکاران)5191،
مرصوصی ( )5191در مقالهی «توسعه یافتگی و عدالت اجتماعی شهر تهران» ،به این نتیجه می رسد که
نابرابری فضایی استانداردهای زندگی ،بین مناطق تهران وجود داشته و روند آن در حال افزایش است .حسین
زاده دلیر و ساسان پور ( )5191در مقاله «روش جاپای اکولوژیکی در پایداری کالنشهرها با نگرشی بر کالنشهر
تهران» به این نتیجه می رسند که فضای اکولوژیک تهران ،توان برآوردن نیازهای اساسی خود را ندارد و این
ناتوانی ،ناپایداری را از یک سو به درون خود و از سویی دیگر به منطقه پشتیبان که مواد و انرژی را تأمین میکند
سوق می دهد .رهنمایی و پورموسوی ( )5191در مقاله ی «بررسی ناپایداری امنیتی کالنشهر تهران بر اساس
شاخص های توسعه پایدار شهری» پرداختن به موضوع امنیت شهری را از آن جایی مهم می دانند که وابستگی
متقابل میان امنیت و توسعه پایدار اجتناب ناپذیر است .در نهایت ،پژوهشگران به این نتیجه می رسند که روند
تحوالت تهران در چند دهه ی اخیر ،به گونه ای بوده که زمینه های ناپایداری امنیتی را در این شهر فراهم آورده
است (رهنمایی و همکاران.)5191 ،
روش تحقیق:
رویکرد حاکم بر تحقیق ،رویکردی توصیفی ـ تحلیلی است .بدین صورت که از روش تحلیل داده های ثانویه
(اسنادی) جهت گردآوری اطالعات در بخش های مبانی نظری و ادبیات مرتبط با تحقیق و هم چنین کسب
اطالعات در ارتباط با ویژگی های شهر ابهر در ابعاد مختلف استفاده گردید .در ادامه با توجه به اهداف پژوهش
ابتدا شاخص ها و معیارهای توسعه پایدار با بهره گیری از منابع اطالعاتی موجود و مطالعات انجام شده در این
زمینه ،استخراج گردید .در مرحله بعد متناسب با معیارهای استخراج شده ،از طریق مطالعات میدانی انجام گرفته،
استفاده از منابع اطالعاتی موجود (مرکز آمار ایران .)5131 ،داده های مورد نیاز گردآوری شد .با بهره گیری از
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فرآیند سلسله مراتبی ( )AHPوزن هر کدام از معیارها مشخص گردید و در ادامه از روش ( )ELECTREبرای
رتبه بندی استفاده شد .برای پیاده سازی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPاز نرم افزار  Expert Choiceو
برای رتبه بندی به روش  ELECTREاز نرم افزار  Excelاستفاده شد
شاخص های تحقیق:
شاخصها می توانند منجر به تصمیم های بهتر و کارکردهای مؤثرتری با ساده کردن ،واضح کردن و در
برداشتن مجموعه ای از اطالعات موجود برای سیاست گذاران شوند .تاکنون در حدود  441شاخص برای سنجش
پایداری ارائه شده است ( .)Un,2007بنابرین با توجه به موجودیت داده ها و اطالعات در رابطه با نواحی
چهارگانه شهر ابهر ،شاخص های زیر در قالب جدول شماره  5برای انجام این پژوهش انتخاب شدند.
جدول  -1شاخص های پایداری مورد استفاده در این پژوهش
کد

شاخص

معرف

5

نرخ بیکاری

6

بار تکفل

1

نرخ واقعی فعالیت

4

درصد جمعیت شاغل زن

1
2
2

اقتصادی ـ
اجتماعی

سرانه فضای آموزشی
نرخ باسوادی
نرخ بی سوادی زنان

9

سرانه کاربری فرهنگی

3

سرانه کاربری بهداشتی – درمانی

51

سرانه فضای ورزشی

55

بعد خانوار

56

نوع مصالح ساختمانی

51

کیفیت ابنیه

54

کالبدی

قدمت بنا

51

سرانه کاربری مسکونی

52

متوسط تعداد خانوار در واحد مسکونی

52

سرانه آب شیرین قابل دسترس

59
53
61

زیست محیطی

سرانه فضای سبز
سرانه تولید زباله
درصد خانوار دارای گاز شهری

محدوده مورد مطالعه:
محدوده مورد مطالعه در این پژوهش شهر ابهر و نواحی چهارگانه شهر ابهر است .شهر ابهر به عنوان دومین
نقطه شهری استان زنجان ،با جمعیت  553414براساس سرشماری سال  5131و مرکز سیاسی اداری شهرستان
ابهر محسوب می شود .شهر ابهر به چهار ناحیه و  59محله تقسیم شده است .مساحت محدوده ی وضع موجود
شهر ابهر معادل  5195/95هکتار می باشد .شهر ابهر به عنوان یکی از شهرهای استان زنجان ،در چند دهه ی
اخیر از رشد و توسعه سریع و گستردهای برخوردار بوده است ،به طوریکه جمعیت آن در سال  5111از 66594
نفر به  95332نفر در سال  5131رسیده است یعنی در طی  1/1دهه جمعیت این شهر  1/2برابر گردیده است .از
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سوی دیگر بررسی جریان های جابجایی درون استانی جمعیت در طی دهه  5121-91در استان زنجان بیانگر این
است که بعد از شهر زنجان ،شهر ابهر با  66/2درصد رتبه دوم را از نظر مهاجرین وارد شده به این شهر را دارا می
باشد (آمایش استان زنجان .)5193،شهر ابهر ساختار تک مرکزی دارد که از یک کانون متمرکز (مرکز تجاری
شهر) و محورهای فعالیتی کوتاه منشعب شده است .گسترش سریع شهر در چند دهه اخیر و پیشی گرفتن
گسترش فیزیکی شهر بر نیازهای شهر به اراضی جدید ،عدم تحقق بخش قابل مالحظه ای از پیشنهادهای طرح
های توسعه مالك عمل شهر ،ضعف مدیریت شهری در نظارت و کنترل تغییرات کالبدی ـ عملکردی شهر موجب
شده است تا ساختار فضایی شهر از نظم و هماهنگی و تناسب الزم برخوردار نبوده و پراکنش عملکردهای شهری
و شدت نسبی استقرار آنها در نقاط مختلف شهر در کنار رده عملکردی آنها فاقد انتظام مشخص باشد.
جدول  -6وضعیت جمعیتی و تراکمی نواحی شهری ابهر
نواحی شهری

تعداد جمعیت

مساحت ناحیه (هکتار)

تراکم جمعیت (ناخالص)

رتبه تراکم جمعیتی

ناحیه 5

66543

194421

12419

6

ناحیه 6

11264

135411

21413

5

ناحیه 1

52614

451431

13441

1

ناحیه 4

2562

534422

12413

4

مآخذ :طرح تفضیلی شهر ابهر5193،

شکل  -1موقعیت سیاسی شهر ابهر و نواحی شهر ابهر

مدل :ELECTRE
روش  ELECTREاز دسته روشهای تصمیم گیری است که در آن شاخص های کمی و کیفی مورد
استفاده قرار می گیرند و با مقایسه های دو وجهی میان گزینه ها ،رتبه بندی آنها به دست می آید .مسائل چند
شاخصه به صورت قراردادی با یک مجموعه از گزینه ها ،شاخص ها و مقادیر برتری بیان می شوند .در این مسائل
باید}  A = {ai|)i =1,2,…,mارزیابی شوند که ارزیابی مورد نظر با مجموعه ای از شاخص ها = gi(a)j
 1,2,…,nصورت می پذیرد gi(a) .یک عدد حقیقی است (حتی اگر نشان دهنده ی یک ارزیابی کیفی باشد)
که در روش های غیررتبه ای مقایسه ها با روابط دوگانه (باینری) بیان می شود .در مقابل روش های سنتی که دو
رابطه ی برتری و بی تفاوتی را در مقایسه دو گزینه در نظر می گرفتند ،روش  ELECTREمفهوم ارزش آستانه
بی تفاوتی ،q ،ارزش آستانه برتری p ،و روابط برتری را به شکل زیر معرفی می کند:
g(a) – g(b) >P
⇔
 a( a P bبه صورت قوی برتر از  bاست)
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⇔ q< g(a) - g(b) < p
 a( a Q bبه صورت ضعیف تر برتر از  bاست)
⇔ | g(a) – g(b) |< p
 a( a I bنسبت به  bبی تفاوت است و  bنسبت به )a
بنابرین به طور خالصه می توان گفت که در یک مدل جامع برتری در روش  ،ELECTREتصمیم گیرنده به سه
حالت متفاوت روبرو است:
 a( a I bبی تفاوت است نسبت به )b
 a( a Q bبرتری دارد بر a( a P b - ) bبرتری قوی دارد بر) b
عالوه بر این ها با موضوعاتی مانند زیر روبه رو می شویم:
برتری ضعیف ()Q؛ که آن را به صورت  a Q bنمایش می دهند .اگر تردید میان  a I bو  a P bوجود داشته
باشد ،به طور مسلم در این حالت  b P aرا نخواهیم داشت.
غیر قابل مقایسه بودن ()R؛ که آن را به صورت  a R bنمایش می دهند و هنگامی است که تردید میان a P b
و  b P aوجود داشته باشد .آنچه در این روش مورد ارزیابی قرار می گیرد ،بررسی اعتبار  a S bبوده که برای آن
الزم است دو شرط هماهنگی و ناهماهنگی را مورد بررسی قرار داد a S b .به این مفهوم است که "  aحداقل به
خوبی  bاست" یا " aبدتر از  bنیست" (.)Buchanan et al,1999; Wang et al, 2008
یافته های تحقیق:
در این قسمت با تآکید بر مبانی نظری بیان شده به تحلیل کیفیت پایداری نواحی چهارگانه شهر ابهر بر
اساس مراحل مدل  ELECTREپرداخته می شود.
جدول  .1وضعیت نواحی شهری ابهر از لحاظ شاخص های مورد استفاده در تحلیل کیفیت پایداری
ناحیه 4
ناحیه 1
ناحیه 6
ناحیه 5
شاخص ها
3
56
9
56
نرخ بیکاری
6444
6411
6422
6424
بار تکفل
19
11
44
12
نرخ واقعی فعالیت
1
66
41
63
درصد جمعیت شاغل زن
6
5441
4452
5413
سرانه فضای آموزشی
91
31
93
92
نرخ باسوادی
1419
52
44
63
نرخ بی سوادی زنان
1
1456
1462
1419
سرانه کاربری فرهنگی
1422
1412
6424
5451
سرانه کاربری بهداشتی – درمانی
5425
145
1414
6414
سرانه فضای ورزشی
1421
142
149
142
بعد خانوار
1422
244
2441
2414
نوع مصالح ساختمانی
2422
2426
145
242
کیفیت ابنیه
241
2419
2439
2419
قدمت بنا
43445
12419
13439
45424
سرانه کاربری مسکونی
5454
5452
5454
5461
تعداد خانوار در واحد مسکونی
544
513
524
512
سرانه آب شیرین قابل دسترس
5491
4413
1412
1492
سرانه فضای سبز
533
614
654
615
سرانه تولید زباله
32452
39415
33
33412
درصد خانوار دارای گاز شهری
منبع :مطالعات میدانی تحقیق.5136 ،
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جدول  -6وزن معیارها
سرانه
فضای
ورزشی

سرانه کاربری
بهداشتی ـ
درمانی

سرانه
کاربری
فرهنگی

نرخ
بیسوادی
زنان

نرخ
باسوادی

سرانه
فضای
آموزشی

درصدجمعیت
شاغل زن

نرخ
واقعی
فعالیت

بار
تکفل

نرخ
بیکاری

1414

14125

1411

14115

1412

14126

1412

1419

1413

145

درصد خانوار
دارای گاز
شهری

سرانه تولید
زباله

سرانه
فضای
سبز

سرانه آب
شیرین

تعداد خانوار
در واحد
مسکونی

سرانه
کاربری
مسکونی

قدمت
بنا

کیفیت
ابنیه

نوع مصالح
ساختمانی

بعد
خانوار

14163

14111

1412

14125

1412

14155

14152

1416

14161

14165

منبع :مطالعات تحلیلی تحقیق.5136 ،
جدول  -5محاسبه برد و باخت و رتبه بندی نهایی
رتبه ناحیه جواب نهایی باخت برد ناحیه 4ناحیه 1ناحیه 6ناحیه5
ناحیه5

6

1

5

5

1

5

ناحیه6

5

1

1

1

5

5

ناحیه1

4

-6

6

1

1

ناحیه4

1

-5

5

1

1

ناحیه5

1
5

ناحیه 6ماتریس نهایی

1

1

ناحیه1

1

1

ناحیه4
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شکل -6رتبه بندی نواحی شهر ابهر براساس شاخص های کیفیت پایداری

با بکارگیری روش  AHPو تعیین اهمیت هر کدام از شاخص های مورد استفاده در این پژوهش نتایج
حاصله با در نظر گرفتن شاخص های مورد مطالعه و اعمال مدل الکتر به منظور رتبه بندی نواحی شهر ابهر از
لحاظ شاخص های پایداری به شرح زیر آورده می شود:
عوامل اقتصادی ـ اجتماعی :با توجه به اهمیت عوامل اقتصادی ـ اجتماعی در دستابی به پایداری ،در این
پژوهش به دلیل دسترسی به شاخصهای اقتصادی ـ اجتماعی همچون :نرخ بیکاری ،بار تکفل ،نرخ واقعی فعالیت،
جمعیت شاغل زن ،سرانه فضای آموزشی ،نرخ باسوادی ،نرخ بیسوادی زنان ،سرانه کاربری فرهنگی ،سرانه کاربری
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بهداشتی ـ درمانی و سرانه فضای ورزشی مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج حاصل از برسی و تحلیل این شاخص در
نواحی چهارگانه شهر ابهر بیانگر این امر می باشد که این شاخص ها دارای توزیع متفاوتی در سطح نواحی می
باشند که همین امر سبب تفاوت نواحی شهر ابهر از لحاظ شاخص های پایداری شده است .به طوری که در ناحیه
 6شهر ابهر وضعیت شاخص های اقتصادی ـ اجتماعی پایداری ،نسبت به نواحی دیگر در وضعیت مطلوبتری قرار
دارد و اکثر شاخص هایی که از اهمیت بیشتر و وزن باالتری در دستیابی به توسعه پایدار دارند ،در این ناحیه
نسبت به نواحی دیگر از میزان باالتری برخوردار است در حالی که در ناحیه  1به دلیل پایین بودن میزان این
شاخص ها ،وضعیت ناحیه از لحاظ پایداری نسبت به نواحی دیگر مطلوب نمی باشد.
عوامل کالبدی :عوامل کالبدی در هماهنگی با عوامل اقتصادی ـ اجتماعی است که میتواند بسترساز دستیابی
به پایداری توسعه را فراهم آورد .به دلیل اهمیت عوامل کالبدی ،در این پژوهش شاخص های نوع مصالح
ساختمانی ،کیفیت ابنیه ،قدمت بنا و سرانه کاربری مسکونی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از بررسی و
تحلیل این شاخص ها همانند شاخص های اقتصادی ـ اجتماعی بیانگر این امر است که نواحی شهر ابهر داری
توزیع یکنواختی از لحاظ این شاخص ها نمی باشند .در واقع کیفیت پایداری در نواحی چهارگانه شهر ابهر در
شرایط متعادلی نمی باشد و این شرایط مقبول پارادایم توسعه پایدار شهری و رویکردهای توسعه شهری پایدار
نیست .از لحاظ شاخصهای کالبدی ،هر یک از نواحی در یک شاخص نسبت به نواحی دیگر در وضعیت
مطلوبتری قرار گرفته در واقع در این شاخص میزان پراکندگی و توزیع میزان آن بسیار متفاوت میباشد.
عوامل زیست محیطی :نتایج حاصل از برسی و تحلیل شاخص های زیست محیطی در نواحی چهارگانه شهر
ابهر بیانگر این امر میباشد که ناحیه  6از لحاظ شاخص های پایداری زیست محیطی از جمله سرانه آب شیرین
قابل دسترس با  524لیتر ،سرانه فضای سبز با  1412متر مربع در وضعیت مطلوب تری نسبت به سایر نواحی
برخوردار است .در حالی که ناحیه  1و  4از لحاظ شاخص های پایداری زیست محیطی در وضعیت نامطلوبی قرار
دارند .در مجموع با توجه به اهمیت شاخصهای مورد مطالعه و اعمال مدل الکتر به منظور رتبه بندی نواحی شهر
ابهر از لحاظ کیفیت پایداری ،ناحیه  6در رتبه یک قرار دارد و به ترتیب نواحی  4 ،5و  1در رتبه بعدی قرار
گرفته اند .بنابرین باید هدف برنامه ریزی و مدیریت شهری باید از یکسو کاهش مسائل و مشکالتی باشد که در
هر یک از نواحی شهر ابهر وجود دارد و از سوی دیگر با توجه به امکانات و توانمندی های توسعه ای نواحی ،در
جهت نیل به آسایش فردی و اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی و سالم سازی نواحی شهری گامهایی اساسی
برداشته شود تا بدین طریق در جهت حفظ و نگهداشت جمعیت نواحی و افزایش توان سرویس دهی و خدمات
رسانی هر یک از نواحی ،برنامه ریزی های موثری برای رسیدن به توسعه پایدار صورت گیرد.
نتیجه گیری:
در جهت تحلیل پایداری نواحی شهر ابهر در سطح نواحی چهارگانه شهر بـا توجـه بـه موجودیـت داده هـا و
اطالعات در رابطه با نواحی چهارگانه شهر 61 ،شاخص در در سطح نواحی شهر ابهر مورد بررسی قرار گرفت .ایـن
شاخص ها در چهار بعد اصلی اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و زیست محیطی می باشند .از آنجایی کـه هـر یـک از
این ابعاد و شاخص ها به لحاظ وزنی ،دارای درجات اهمیت متفاوتی در دستیابی به توسعه پایدار شـهری هسـتند،
از روش تصمیم گیری چند معیاره  AHPاستفاده گردید تا به هر کدام از معیارها با توجه به اهمیتـی ،نقشـی کـه
در پایداری و ناپایداری نواحی دارند ،وزن داده شود و از روش  ELECTREبرای رتبه بندی نواحی شـهر ابهـر از
لحاظ شاخص های پایداری استفاده شد .در بررسی کلی یافته های حاصل از تحقیق بیانگر وجـود تفـاوت در بـین
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نواحی چهارگانه شهر ابهر از لحاظ شاخص های پایداری می باشد به طوری که پس از انجام رتبه بندی نـواحی بـا
استفاده از روش  ،ELECTREناحیه  6شهر ابهر نسبت به نواحی دیگر از وضعیت بهتـری برخـوردار اسـت و در
مرتبه بعدی به ترتیب نواحی  4 ،5و  1قرار گرفتند .به طور کلی می توان این نکته را ذکر کرد کـه در شـهر ابهـر
نابرابری به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه پایدار بین نواحی چهارگانه زیاد بوده و توزیع و پراکندگی بین
نواحی در تمامی شاخص ها وجود دارد .بنابرین باید در جهت دستیابی به پایداری در نواحی چهارگانـه شـهر ابهـر
راهبردهایی را اتخاذ کرد ،که در زیر به برخی از این راهبردها اشاره می شود:
 افزایش سطح فضاهای سبز ،گذراندن اوقات فراغت ،پارك هـای شـهری و در نظـر گـرفتن فضـاهای بـاز
اضافی به منظور ایجاد مراکز تفریحی عمومی در سطح نواحی شهری.
 ایجاد امکانات و فضاهای آموزشی ،فرهنگی ـ تفریحی در نواحی که از میزان کمتری از ایـن کـاربری هـا
برخوردارند.
 برنامه ریزی جهت پایین آوردن نرخ بیکاری و بار تکفل.
 افزایش درصد واحدهای مسکونی بادوام ،استاندارد در نواحی مختلف شهر
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