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  چکیده

د، پلـی بـین جنبه اجتماعی و زیسـتی شـوها سپري میها و واحدهاي همسایگی به عنوان محیطی کـه بیشترین وقت افراد در آنمحله
هـا بوده و تأثیر بسـیار عمیقی بر سالمت جسمانی و روانی دارند. هدف اصلی از انجام این تحقیق، ارزیابی کیفیت محله هوسم زنـدگی آن

ادبیات تحقیق، معیارها و هاي شهر پایدار است. در گام اول از پژوهش پس از مطالعه مبانی نظري و واقع در شهر رودسر براساس مؤلفه
راه هاي شهري شناسایی شده است. در مرحله دوم با استفاده از پرسشنامه کارشناسان و فرایند تحلیل هاي مؤثر بر مطلوبیت پیادهشاخص

ه از ساکنین نامشوند. در مرحله سوم با استفاده از مطالعات میدانی و تکمیل پرسشبندي میدهی و اولویتها وزنسلسله مراتبی این شاخص
هاي گردد. نتایج ارزیابیهاي مورد نظر (در قالب پرسشنامه و طیف لیکرت) ارزیابی میمحله هوسم، وضعیت این محله از حیث شاخص

نسبت به سایر  399/0انجام شده در زمینه ضریب اهمیت ابعاد چهارگانه مورد بررسی در پژوهش نشان داد که بعد اجتماعی با وزن نسبی 
هاي شهري دارد. نتایج یافته هاي پژوهش در رابطه با وضعیت محله مورد مطالعه از لحاظ چهار د اهمیت بیشتري در سطح پایداري محلهابعا

در  263/0و نمره نسبی  578/2معیار اجتماعی، کالبدي، زیست محیطی و اقتصادي حاکی از آن است که معیار اجتماعی با نمره میانگین 
ارد. اما باید گفت طبق طیف لیکرت میزان پایداري محله براساس این شاخص که نسبت به دیگر شاخص ها رتبه برتر جایگاه اول قرار د

دارد، در حد متوسط به پایین است. این موضوع بیانگر این است که میزان پایداري محله مورد مطالعه در سطح ضعیف و بسیار ضعیف قرار 
  دارد.
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 مقدمه

های انسانی منجر به بر هم خوردن نظم زیست محیطی شده است و بقایای الگوهای موجود توسعه شهری و فعالیت

(. در سال 35: 1331ت جدی روبرو ساخته است )مثنوی، نسل بشر و پایداری زندگی روی کره زمین را با تهدیدا

، نخستین تالش «آینده مشترک ما»، انتشار گزارش کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست سازمان ملل به نام 1331

عمده و مشترک بین اللملی برای طرح و معرفی مفهوم توسعه پایدار در جریانات اصلی تفکر سیاسی بود و به دنبال آن 

: 1332)آزاده و زارع،  زیست شهری و حمایت منابع محیطی ارائه شده توسعه پایدار شهری، به منظور حفظ محیطنظری

محیطی ایجاد شده در جهان مفهوم توسعه پایدار (. در حقیقت اواخر قرن بیستم به دنبال پی بردن به تغییرات زیست2

ای کند که نیازهای نسل حاضر را به گونهای تعریف میهرواج پیدا کرد. کمیسون برانت لند توسعه پایدار را توسع

(. در این زمینه مطرح شدن 123: 1330ای وارد نکند )اکبرزاده و همکاران، تأمین کند که به نیازهای نسل آینده لطمه

زندگی  توسعه پایدار، به عنوان شعار اصلی هزاره سوم نیز ناشی از آثار شهرها بر گستره زیست کره و ابعاد مختلف

محیطی و کاهش سطح عمومی زندگی مردم (. در واقع با بروز ضایعات زیست2: 1332انسانی است )زالی و همکاران، 

عنوان موضوع روز دهه آخر قرن بیستم به ویژه در جوامع شهری طی یکی دو دهه گذشته، رویکرد پایداری شهری به

ای و المللی، ملی، منطقهار قرن بیست و یکم در سطوح بینعنوان دستور کاز سوی سازمان ملل متحد مطرح شد و به

(. از نیمه دوم قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم به دنبال تغییرات Roseland, 1997محلی تعیین گردید )

اجتماعی و سیاسی جهان، مطالعات نظری و تحقیقات کاربردی در حیطه  –ساختاری و بنیادی در اوضاع اقتصادی 

نظران و متخصصان امور شهری را وادار به چرخش محسوسی به ریزی شهری به طور جدی صاحببرنامهمدیریت و 

های دموکراتیک شهری و رویکرد اداره شهرها از سطوح خرد به کالن کرد. در این راستا مدیران شهری به سوی نظام

ربه کردند و دریافتند که رویارویی با های نوپدیدی را در این عرصه نوین تجویژه در کشورهای در حال توسعه چالش

 (.Porter, 2002باشد )های توسعه محلی و پیگیری اهداف مردم میسر نمیها جز با ارئه الگوها و طرحاین چالش

ها سپری می شود، پلی بین جنبه محله ها و واحدهای همسایگی به عنوان محیطی که بیشترین وقت افراد در آن

ها و تأثیر بسیار عمیقی بر سالمت جسمانی و روانی دارند. بسیاری از محله های شهری آن اجتماعی و زیسـتی زندگی

های جسمی و روانی ساکنان خود سازگاری کافی ندارند. محدودیت سرانه فضاهای سبز و باز و دیگر معاصر با ویژگی

، آلودگی هوا و مدیریت فضاهای عمـومی، محدودیت کمی و کیفی خانه های مسکونی، کیفیت پایین محیط شهری

نامناسب، ضایعات شهری، آلودگی صوتی و دیگر مشکالت محیطی عوامل تهدید سالمت انسان شهری امروزی را 

(. عالوه بر این سبک جدید زندگی و تغییرات اقتصادی نیز به این 2: 1332تشکیل می دهند )شیعه و همکاران، 

ت در زندگی روزمره افراد از طریق وابستگی به اتومبیل، مشکالت دامن زده و منجر به کمرنگ شدن نقش محال

عضویت در جوامع مجازی، صرف وقت بیشتر به رایانه و تلویزیون و کاهش تعامالت اجتماعی چهره به چهره و 

 ناپایداری اجتماعی شده است.

ی از محله های محدوده مورد مطالعه در این پژوهش، محله هوسم در شهر رودسر است. این محله به عنوان یک

ای همچون، کمبود فضاهای سبز، فقدان بهداشت محیطی، فرسوده در شهر شناخته می شود که با مشکالت عدیده

ها، عدم وجود تعامالت اجتماعی، پایین بودن سرانه ها، پایین بودن کیفیت ابنیهها، ناهمگونی ساختمانآلودگی رودخانه

ن مسائل باعث شده است تا محله هوسم به یک محله ناپایدار در شهر فضاهای فرهنگی و اجتماعی مواجه است. ای

رودسر تبدیل شود. در این چارچوب هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی وضعیت موجود محله مذکور از حیث 

های توسعه پایدار شهری است. در واقع این پژوهش در راستای پاسخ دهی به سواالت زیر انجام معیارها و شاخص

 شود: یم

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
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 محله هوسم از لحاظ شاخص های توسعه پایدار چه وضعیتی دارد؟ .1

 کدام عوامل اولویت بیشتری در ساماندهی بافت فرسوده محله هوسم با رویکرد توسعه پایدار شهری دارند؟ .2

 مبانی نظری

 حقوق و نیازهای حال تنگرف نظر در با بتوانند طبیعت و انسان آن در که رود می کار به جهانی توصیف پایدار برای واژه

دهند )محمودی و نیوی،  ادامه حیات آن، بر مخرب آثار ایجاد بدون زیست، محیط از حفاظت با و آینده هاینسل

های مختلف علمی مورد توجه قرار گرفته است. در (. امروزه مفهوم توسعه پایدار به طور گسترده در زمینه31: 1335

ونقل بر محیط زیست و تأثیر منفی تولید کاالهای مختلف و سیستم حمل زمینه شهرسازی این مفهوم به کاهش

 & Vanagsوری استفاده از منابع اختصاص داده شده است )سازی مصرف کاال و افزایش بهرههمچنین به بهینه

Butane, 2013: 1224رب (. در واقع مطرح شدن توسعه پایدار، به عنوان شعار اصلی هزاره سوم ناشی از آثار مخ

شهرها بر گستره زیست کره و ابعاد مختلف زندگی انسانی است. توسعه پایدار و به طور خاص توسعه پایدار شهری 

ریزی ی نوین و مسلطی در ادبیات نظری و علمی رایج در باب توسعه و برنامههای اخیر به تدریج به الگووارهطی دهه

 (. 218: 1331شهری تبدیل شده است )فیروزبخت و همکاران، 

ریزی برای شهرها و هر نوع اقدام اصالحی در کالبد شهر، در چارچوب توسعه پایدار شهری، هدف نهایی از برنامه

(. در این راستا، شرایط 13: 1333تأمین رفاه شهروندان و دستیابی به پایداری شهری است )مرصوصی و صائبی، 

زیست طبیعی، حداقل استفاده منابع شهر، حفاطت از محیط پایداری در شهر به شرایط خاصی مانند استفاده مناسب از

شود ممکن از منابع غیر قابل تجدیدپذیر، تنوع و رشد اقتصادی، افزایش اعتماد به نفس جامعه و رفاه فردی اطالق می

(Rasoolimanesh et al, 2012: 627.) 

 توسعه پایدار محله

قق توسعه پایدار نیز تنها در قالب توسعه محله ای و در مقیاس تح« سلول زندگی شهری»با مطرح شدن محله به عنوان 

محلی دنبال شد. با قرار گرفتن دو نظریه توسعه پایدار و مکتب محیط گرایان فرهنگی، دیدگاهی با عنوان توسعه محله 

جتماعی ساکنان، ای پایدار تبیین گردید. که تنها بازآفرینی فرهنگ شهروندی و توجه به محالت به عنوان بستر زندگی ا

ای در قالب فرایندی مشارکتی، دموکراتیک و (. توسعه محله11: 1335انجامد )معصومی، به توسعه پایدار محلی می

های توسعه پایدار شهری و مناطق مردم محور از چندین دهه گذشته، در کشورهای توسعه یافته، به عنوان محور برنامه

 (.Sullivan, 2004ت )کالن شهری مورد تأکید قرار گرفته اس

های های برابر و گزینهها مردم حال و آینده دارای زندگی با کیفیت باال، فرصتمحالت پایدار، محالتی که در آن

ها در مقیاس محلی متنوعی استفاده از منابع طبیعی دوستدار محیط زیست، تولید ضایعات کمتر، احترام به اکوسیستم

وسیله مشارکت پایدار ضامن تقویت و پیشرفت محیط خود خواهند شد. توسعه پایدار بوده و با بهبود وضع محیط به 

برداری و استفاده از منابع طبیعی، انسانی و اکولوژیکی است. مفاهیم و ای توانایی جوامع کوچک محلی در بهرهمحله

 (:13: 1333، توان برشمرد )خاکپور و همکارانمعیارهای دستیابی به پایداری محالت به شرح زیر می

 افزایش بهره وری و کارایی در سیستم های حمل و نقل و تولید مسکن؛ •

 بومی سازی و کاربرد شیوه ای پایداری در منابع محله ای؛ •

 توسعه و گسترش استفاده از تکنولوژی اطالعات؛ •

 حرفه ی پایدار گردشگری با محوریت نواحی طبیعی و فرهنگی و تاریخی؛ •

 مبنای استفاده بهینه از توسعه مردم گرا. طراحی شهرها و مساکن بر •



 المللی انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا )فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بين      613

توان برای محالت پایدار ها و تجربیات موجود در مقیاس جهانی، اصول و معیارهای متفاوتی را میدر قالب نظریه

، به نظرات چند دانشمند برجسته که در زمینه اصول پایداری محلی مطالعات 1شهری برشمرد. در جدول شماره 

 (:11-13: 1333اشاره شده است )مفیدی شمیرانی و مضطرزاده، فراوانی داشته اند 

 : اصول پایداری محالت از دید اندیشمندان1جدول 

 اصول و معیارهای پایداری محالت اندیشمند

Anne Power 

فعال، جامع و امن / برخورداری از عدالت اجتماعی / حساسیت محیطی / طراحی و اجرای 

هایی جهت / شبکه ارتباطات مناسب و منسجم / ایجاد پتانسیلرسانی پاسخ ده مناسب / خدمات

 پیشرفت و ترقی / مدیریت صحیح

Claire Bonham-Carter 

های ساختمانی و نوع تصرف به عالوه تنوع ها / تنوع گونهتراکم و جابجایی / اختالط کاربری

س به منابع آب / سواری / طراحی شهری حساروی و دوچرخههای معماری / قابلیت پیادهگونه

دهندگی فرهنگی / های باز / قلمروی عمومی / پاسخوری انرژی / اکولوژی و قطعهبهره

 شخصیت مجزا / مدیریت محلی

Hugh Barton 
ثبات اقلیم / منابع طبیعی / محیط زیست / تدارکات اجتماعی / پایداری اقتصادی / پایداری 

 اجتماعی

Mark Roseland 
ایه کالبدی / سرمایه اقتصادی / سرمایه انسانی / سرمایه اجتماعی / سرمایه سرمایه طبیعی / سرم

 فرهنگی

Mike Raco های شغلی / دسترسی به محیط مصنوعهای اجتماعی مختلف / فرصتاختالط مناسب گروه 

Patrick M.Condon 

دمات یابی خکشی به هم پیوسته / مکاناحیای ترامواهای شهری / طراحی یک سیستم خیابان

یابی مشاغل با روی / مکانای پیادهونقل و مدارس در فاصله پنج دقیقههای حملتجاری، ایستگاه

سازی / خلق سیستم های مختلف خانههای افراد / ایجاد تنوعی از گونهارزش در نزدیکی خانه

زتر، تر، سبزهای سبکها و مناطق طبیعی / ایجاد و به کارگیری زیرساختزنجیروار از پارک

 تر و هوشمندترارزان

های اجتماعی و کالبدی است. بدین معنی که از فرایندهای هدف نهایی توسعه پایدار محله ای ارتباط میان سرمایه

شود. به عبارت های آتی استفاده میاجتماعی به منظور بهبود هویت و ساختار کالبدی و ایجاد ظرفیت برای توسعه

 (.10: 1333ای است )ساسان پور و همکاران، ها، عنصر کلیدی توسعه محلهو نه برای آنریزی با مردم دیگر برنامه

 پیشینه تحقیق

ها، در خصوص توسعه پایدار محله مطالعات فراوانی در داخل و خارج از کشور انجام شده است که به رغم تعدد آن

 شود:ترند، اشاره میبه تعدادی که از لحاظ محتوا با پژوهش نزدیک

ای ناحیه دو شهرداری منطقه به ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری محله 1335اظمیان و همکاران در سال ک

دهد، ناحیه دو شهرداری منطقه چهار تهران در مرز پایداری قرار دارد. های تحقیق نشان میاند. یافتهتهران پرداخته 8

که شاخص پایداری در این مطالعه است  251عناداری از عدد است و به صورت م 11/258میزان پایداری ناحیه دو 

ها، مدیریت شهری در پایداری ناحیه دو شهرداری منطقه چهار تهران با ضریب تعیین باشد. بر اساس یافتهباالتر می

 8/38به صورت معناداری تأثیرگذار بوده است. همچنین عملکرد مدیریت شهری در بعد عملکرد کالبدی با  011/5

درصد کمترین تأثیر را در پایداری کلی ناحیه داشته است  3/1درصد بیشترین تأثیر و در بعد عملکرد اقتصادی با 

 (.1335)کاظمیان و همکاران، 

به ساماندهی بافت فرسوده با رویکرد توسعه پایدار در شهر گچساران پرداختند.  1330عوض پورو نظری در سال 

 از حاکی دست آمده به است. نتایج پایدار رویکرد توسعه با گچساران شهر رسودهف پژوهش، ساماندهی بافت از هدف

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
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 بروز باعث بافت این ساماندهی عدم که باشدمی هکتار 3/115 شهر گچساران شامل فرسوده بافت که است آن

 تخریب و شهری_روستا هایمهاجرت و شهرنشینی رویهاز جمله گسترش بی شودمی شهر این آینده مشکالت برای

است )عوض پور  طبیعی منابع و کشاورزی هایزمین خطر متوجه بیشترین و شودمی های شهریزمین و هازیرساخت

 (.1330و نظری، 

های مؤثر بر تحقق پایداری محله از جنبه پژوهشی را با عنوان شناسایی شاخص 1331حاجی علی اکبری در سال 

های دستیابی به پایداری محله )از جنبه ن شناسایی معیارها و شاخصکارکردی انجام داده است. در این مقاله، ضم

کارکردی( از طریق تحلیل محتوای منابع موجود، وضعیت محالت دارای بافت فرسوده در شهر تهران در ارتباط با این 

پایداری ها مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مورد نیاز برای ارتقای وضعیت محالت جهت دستیابی به شاخص

 (.1331شود )حاجی علی اکبری، کارکردی معرفی می

ای در چند محله شهر تهران به سنجش و ارزیابی وضعیت توسعة پایدار محله 1331اجزاء شکوهی و حسینی، در سال 

های دادهآوری های مؤثر بر تحقیق شناسایی شدند. با جمعای، شاخصاند. ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانهپرداخته

های گیری انجام گرفت. در مرحلة بعد به روش ویکور محلهها، تشکیل ماتریس اولیة تصمیممورد نیاز از سطح محله

ای سنجش شدند. نتایج اجرای تکنیک ویکور نشان داد از نظر های توسعة پایدار محلهنمونه از نظر شاخص

عصر شمالی با مقدار شاخص و محلة ولی 511/5ص ویکور ای، محلة نیلوفر با مقدار شاخهای پایداری محلهشاخص

در  113/5و  115/5های امامیه و آشتیانی نیز با مقدار پایداری ترتیب در بهترین و بدترین شرایط، و محلهبه  ،1ویکور 

 (.1331ای قرار دارند )اجزاء شکوهی و حسینی، های دوم و سوم پایداری محلهرتبه

 در فرسوده معمول و غیر مسکونی سازی نواحی باززنده و بهسازی راهکارهای بررسی به 2553گزی در سال  اوزلم

 این ساکنین به هویت بخشیدن برای فضایی را، راهبردی مناطق این نوسازی و سازیباز زنده و پردازدمی آنکارا شهر

 (.Güzey, 2009داند )می نیاز شهروندان مورد تجهیزات افزایش و مناطق

ای برای رسیدن به محله پایدار انجام داد. از نظر وی مفهوم توسعه پژوهشی را با عنوان مقدمه 2518ر سال هوسکارا د

ریزی پدید آمده است. دالیل متعددی ای از بررسی ادبیات در طراحی شهری و برنامهپایدار به عنوان یک بخش عمده

تواند به عنوان حفظ رح است که به طور کلی میریزی مطبرای اعمال مفهوم پایداری در طراحی شهری و برنامه

های از این رو، استفاده از جنبه های طبیعی و منابع، رونق اقتصادی و جوامع عادالنه اجتماعی در نظر گرفت.سیستم

ریزی محله یک رویکرد حیاتی برای دستیابی به شهرهای پایدار در سراسر جهان است. هدف توسعه پایدار در برنامه

از این مطالعه تعریف روشنی از محله پایدار و بیان عوامل اصلی برای رسیدن به یک محله پایدار است. از نتایج اصلی 

های اصلی یک محله پایدار، و درک عوامل بنیادی به منظور ارتقاء سطح از مفهوم پایداری در پژوهش، بررسی ویژگی

 (.Hoskara, 2014باشد )به توسعه پایدار در شهرها میهای شهری از طریق افزایش کیفیت زندگی و دستیابی محله

 روش تحقیق

های شهر همانطور که بیان شد، هدف اصلی پژوهش، ارزیابی کیفیت محله هوسم واقع در شهر رودسر براساس مؤلفه

تحلیلی استفاده شده است. در چارچوب این روش، در گام اول از  –پایدار است. بر این اساس از روش توصیفی 

های شهری راههای مؤثر بر مطلوبیت پیادهنظری و ادبیات تحقیق، معیارها و شاخصپژوهش پس از مطالعه مبانی

 دهد.شاخص مورد مطالعه در پژوهش را نشان می 30، چهار معیار و 1شناسایی شده است. شکل شماره 
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 : معیارها و شاخص مورد مطالعه در پژوهش1شکل 

ها به صورت کیفی و در قالب دو پرسشنامه )پرسشنامه کارشناسان و پرسشنامه صالزم به ذکر است این شاخ

اند. در مرحله دوم با استفاده از پرسشنامه کارشناسان و فرایند شهروندان( در محله هوسم شهر روسر بررسی شده

کارشناس شامل  23 شوند. در این زمینه از نظراتبندی میدهی و اولویتها وزنتحلیل سلسله مراتبی این شاخص

جامعه دانشگاهی و مسئولین در شهر رودسر استفاده شده است. در مرحله سوم با استفاده از مطالعات میدانی و تکمیل 

های موردنظر )در قالب پرسشنامه و طیف پرسشنامه از ساکنین محله هوسم، وضعیت این محله از حیث شاخص

ه چهارم به تحلیل یکپارچه و تلفیق اطالعات پرسشنامه کارشناسان و گردد. نهایتًا و در مرحللیکرت( ارزیابی می

 دهد.فرایند انجام مطالعات را نشان می 2شود. شکل شماره پرسشنامه مردمی پرداخته می

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
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 : فرایند انجام پژوهش2شکل 

 قلمرو مکانی پژوهش

مال و شمال شرقی به دریای خزر، از محدوده مورد مطالعه پژوهش در شهر رودسر قرار دارد. شهرستان رودسر از ش

شود. جنوب به سلسله جبال البرز و از شرق به شهسوار از استان مازندران و از غرب به لنگرود و دیلمان منتهی می

باشد. قومیت مردم رودسر گیلک و به شهرستان رودسر دارای چهار بخش مرکزی، کالچای، چابکسر و رحیم آباد می

کنند. مذهب مردم رودسر شیعه جعفری و اثنی عشری است. بیه پیش )شرق گیالن( تکلم میزبان گیلکی با لهجه 

(. مطالعات میدانی 3هکتار در جنوب شرقی شهر رودسر واقع شده است )شکل  32محله هوسم با مساحتی بالغ بر 

تظامی و اداری، آموزشی و های کشاورزی، تجاری، مسکونی، انهای این محله شامل پهنهدهد که نظام کاربرینشان می

 شود.مذهبی می

 
 : موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه3شکل 
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 تجزیه و تحلیل داده ها

در این مرحله از پژوهش به بررسی و ارزیابی میزان پایداری در محله هوسم پرداخته می شود. در این راستا، ابتدا با 

شوند. در ادامه با استفاده از پرسشنامه ها و شاخص ها وزن دهی میاستفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، معیار

ها بررسی شده و برای هر معیار و شاخص یک نمره میانگین شهروندان، وضعیت محله با توجه به معیارها و شاخص

 های اجرایی اقدام شده است.در نظر گرفته شده است. نهایتاً به تلفیق اطالعات و تعیین اولویت

 هاریب اهمیت معیارها و شاخصتعیین ض

ها از روش مقایسه زوجی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده در اینجا برای تعیین ضریب اهمیت معیارها و شاخص

بندی های چند معیاره به منظور اولویتهای موجود استفاده از مدلشده است. یکی از پرکاربردترین و مفیدترین روش

ترین فنون (. یکی از معروف30: 1331های موردنظر است )تقوایی و کیومرثی، ی از نظر شاخصهای مورد بررسگزینه

 مطرح شد 1315مراتبی است که توسط توماس ال ساعتی در دهه گیری چند شاخصه، فرایند تحلیل سلسلهتصمیم

توانند کمی و ها میصکند، شاخ(. در این روش که بر اساس مقایسات زوجی کار می12: 1331)دلیری و داوودی، 

گیری مقایسه شده و امکان تحلیل حساسیت روی معیارها و های مختلف تصمیمکیفی باشند. در این فرایند گزینه

ها و محاسبات، بنا نهاده زیرمعیارها وجود دارد. همچنین این فرایند بر پایه مقایسه زوجی، با امکان تسهیل قضاوت

(. 13: 1333دهد )توکلی و همکاران، سازگاری و ناسازگاری تصمیم را نشان میشده است و افزون بر این، میزان 

 رود.گیری چند معیاره به شمار میای از مزایای مهم تصمیمها مجموعهاین

های انجام شده در زمینه ابعاد چهارگانه مورد بررسی در پژوهش نشان داد که بعد اجتماعی با وزن نسبی نتایج ارزیابی

های شهری دارد. در رتبه دوم معیار زیست محیطی ت به سایر ابعاد اهمیت بیشتری در سطح پایداری محلهنسب 333/5

در رتبه سوم و نهایتاً بعد  103/5را کسب کرده است. معیار اقتصادی با وزن نسبی  315/5قرار دارد که وزن نسبی 

(، ترتیب اهمیت 8ز نظر کارشناسان و نخبگان )شکل در رتبه چهارم قرار دارد. بنابراین ا 531/5کالبدی با وزن نسبی 

 های شهری به صورت ابعاد اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی و کالبدی است.ابعاد چهارگاه در میزان پایداری محله

Model Name: Sustainable Neighborhood

Priorities with respect to: 

Goal: Weighing the neighborhood sustainability indicators

S .399

E .360

Q .159

P .081

 Inconsistency = 0.04

      with 0  missing judgments.
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rezareza

 
 های شهری: ارزیابی وزن نسبی هر یک از ابعاد اجتماعی، محیطی، اقتصادی و کالبدی در میزان پایداری محله4شکل 

Model Name: Sustainable Neighborhood

Priorities with respect to: 

Goal: Weighing the neighborhood sustainability indicators
      >Q

Q4 .190

Q3 .143

Q6 .129

Q2 .122

Q1 .109

Q9 .099

Q8 .064

Q5 .058

Q10 .051

Q7 .036

 Inconsistency = 0.08

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 110/21/2017 1:18:38 PM

rezareza

Model Name: Sustainable Neighborhood

Priorities with respect to: 

Goal: Weighing the neighborhood sustainability indicators
      >S

S1 .178

S3 .157

S4 .117

S2 .101

S7 .097

S10 .084

S5 .067

S11 .058

S12 .045

S8 .036

S9 .032

S6 .028

 Inconsistency = 0.07

      with 0  missing judgments.
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Model Name: Sustainable Neighborhood

Priorities with respect to: 

Goal: Weighing the neighborhood sustainability indicators
      >P

P2 .277

P6 .251

P5 .157

P1 .126

P3 .101

P4 .088

 Inconsistency = 0.07

      with 0  missing judgments.
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Model Name: Sustainable Neighborhood

Priorities with respect to: 

Goal: Weighing the neighborhood sustainability indicators
      >E

E7 .232

E1 .216

E5 .173

E4 .131

E6 .112

E3 .080

E2 .056

 Inconsistency = 0.08

      with 0  missing judgments.
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 های شهریاجتماعی، محیطی، اقتصادی و کالبدی در میزان پایداری محله هایشاخص: ارزیابی وزن نسبی 5شکل 

های اجتماعی، حاکی از آن است که، شاخص آموزش و ها و محاسبه وزن نسبی شاخصنتایج تکمیل پرسشنامه

( با وزن نسبی S3یت مسیرهای فرعی )در رتبه اول قرار دارد. شاخص امن 113/5( با وزن نسبی S1سوادآموزی )

( با وزن نسبی S6های اجتماعی، شاخص حس تعلق به محله )در اولویت دوم قرار دارد. در بین شاخص 101/5

های اقتصادی در توسعه پایدار ای دارد. ارزیابی میزان اهمیت شاخصکمترین اهمیت را در توسعه پایدار محله 523/5

های نسبی ( به ترتیب با وزنQ3( و وضعیت اشتغال )Q4های توان اقتصادی )ه، شاخصای حاکی از آن است کمحله

های شهری دارند. همچنین شاخص دسترسی به خدمات بیشترین اهمیت را در راستای پایداری محله 183/5و  135/5

ی دارد. در بعد های شهردر رتبه دهم و کمترین اهمیت را در پایداری محله 531/5( با وزن نسبی Q7فرهنگی )

( با P2های انتخاب شده، شاخص مقاومت مصالح ساختمانی )کالبدی، شش شاخص انتخاب شد. از مجموع شاخص

کمترین  533/5( با وزن نسبی P4های ساختمانی )بیشترین اهمیت و همچنین شاخص تنوع گونه 211/5وزن نسبی 

مین بعد کالبدی مورد مطالعه در این پژوهش، بعد های شهری دارد. چهاراهمیت را در جهت توسعه پایدار محله

زیست محیطی است. در این زمینه هفت شاخص انتخاب شد. براساس نتایج بدست آمده، شاخص آسایش محیطی 

(E7 با وزن نسبی )در رتبه اول و همچنین شاخص بوم 232/5( گراییE1 با وزن نسبی )در رتبه دوم قرار  211/5

های شهری دارد کمترین اهمیت را در توسعه پایدار محله 501/5( نیز با وزن نسبی E2) دارند. شاخص آلودگی هوا

 (.0)شکل 

 بررسی وضعیت پایداری محله هوسم

ها پایداری بررسی شده در بخش دوم از بررسی و ارزیابی پژوهش وضعیت محله هوسم از حیث معیارها و شاخص 

خانوارهای ساکن در محله مورد مطالعه است که براساس مطالعات است. در این زمینه جامعه آماری تحقیق شامل 

 211خانوار در محله هوسم ساکن هستند. بنابراین براساس فرمول کوکران اندازه نمونه برابر با  1555میدانی، تعداد 

از پرسشنامه در بین خانوارهای محله مورد مطالعه توزیع شد. در این پرسشنامه  355محاسبه شده است. لذا 

خوب، خوب، متوسط، ضعیف و ها در قالب طیف لیکرت )خیلیدهندگان خواسته شد تا به هر یک از شاخصپاسخ

ها، میانگین نمره هر شاخص و همچنین نمره نسبی آوری پرسشنامهضعیف( پاسخ دهند. در ادامه پس از جمعخیلی

 است.محاسبه شد. در ادامه به تشریح نتایج پرداخته شده

( نشان داد که شاخص امنیت مسیرهای اصلی با 2فرهنگی )جدول -های اجتماعیها در زمینه شاخصرسینتایج بر

های دیگر بهترین وضعیت را در محله هوسم دارد. در رتبه دوم در مقایسه با شاخص12/5و نمره نسبی   13/3نمره 

پذیری و مدیریت محلی ای مسئولیته/ قرار دارد. شاخص11و نمره نسبی  82/3شاخص سرزندگی با نمره میانگین 

 در رتبه دوازدهم و در شرایط یکسانی قرار دارند. 33/1نیز با کمترین نمره میانگین یعنی 

 : ارزیابی میزان پایداری محله هوسم براساس شاخص های اجتماعی ـ فرهنگی2دول ج

 نمره نسبی نمره میانگین شاخص نمره نسبی نمره میانگین شاخص

 51/5 31/2  کیفیت زندگی 15/5 3  واد آموزیآموزش و س
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 53/5 81/2  هویت 12/5 13/3  امنیت مسیر اصلی

 11/5 82/3  سرزندگی 53/5 0/2  امنیت مسیر های فرعی

 51/5 13/2 مشارکت در امور محله 51/5 15/2  امنیت مراکز عمومی

 15/5 51/3  روابط صمیمانه و همسایگی 51/5 33/1  مسئولیت پذیری

 51/5 33/1 مدیریت محلی 51/5 32/2  حس تعلق به محله

 23/5و نمره نسبی  83/3های کالبدی شاخص تراکم و فشردگی محله با نمره های انجام شده در زمینه شاخصبررسی

های تکمیل شده، از وضعیت ها در محله هوسم نیز براساس پرسشنامههای خیاباندر رتبه اول قرار دارد. کیفیت کوچه

محاسبه شده  22/5و نمره نسبی آن برابر با  33/3نسبتاً مناسبی برخوردار است. طبق نتایج، نمره میانگین این شاخص 

در وضعیت بسیار ضعیف قرار دارد. نمره  01/1های ساختمانی با نمره میانگین است. همچنین شاخص تنوع گونه

های زیست محیطی، (. در رابطه با شاخص3دول محاسبه شده است )ج 15/5نسبی برای شاخص مذکور، برابر با 

ها از وضعیت بهتری نسبت به دیگر شاخص 22/5و نمره نسبی  38/3شاخص آلودگی هوا با کسب نمره میانگین 

وهوای خوب منطقه شمال کشور است. شاخص برخوردار است. این موضوع )هوای خوب در محله( ناشی از آب

 در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد. 53/5و نمره نسبی  81/1گرایی، با نمره میانگین بوم

 : ارزیابی میزان پایداری محله هوسم براساس شاخص های کالبدی و زیست محیطی3جدول 

 نمره نسبی نمره میانگین شاخص های زیست محیطی نمره نسبی نمره میانگین شاخص های کالبدی

 53/5 81/1 بوم گرایی 23/5 83/3 تراکم و فشردگی محله

 22/5 38/3 آلودگی هوا 11/5 03/2 مقاومت مصالح ساختمانی

 13/5 53/2 آلودگی صوتی 12/5 13/1 کیفیت سیما و منظر

 15/5 81/1 کیفیت فضای سبز 15/5 01/1 تنوع گونه های ساختمانی

 12/5 13/1 بهداشت محیط 22/5 33/3 وضعیت کوچه و خیابان ها

 11/5 18/2 کیفیت ابنیه
 22/5 35/3 مه آوری زبالهدفع و ج

 13/5 38/1 آسایش محیطی

یکی دیگر از ابعاد پایداری در محله هوسم، اقتصادی است. در این زمینه شاخص دسترسی به خدمات تجاری با نمره 

در رتبه اول قرار دارد. رتبه دوم را شاخص دسترسی به خدمات حمل و نقل  10/5و نمره نسبی  11/3میانگین، 

به خود اختصاص داده است. براساس نتایج پژوهش، شاخص  18/5و نمره نسبی  81/3ا نمره میانگین، عمومی ب

در رتبه آخر و دهم قرار دارد. در واقع براساس  50/5و نمره نسبی  31/1دسترسی به خدمات آموزشی با نمره میانگین 

ترسی ساکنان به این نوع از خدمات نتایج پژوهش از لحاظ خدمات رسانی، ایجاد فضاهای آموزشی و افزایش دس

 (.8اولویت اول را دارد )جدول 
 : ارزیابی میزان پایداری محله هوسم براساس شاخص های اقتصادی4جدول 

 نمره نسبی نمره میانگین شاخص نمره نسبی نمره میانگین شاخص

 50/5 31/1 دسترسی به خدمات آموزشی 53/5 11/2 تنوع عملکردی

 53/5 18/2 دسترسی به خدمات فرهنگی 51/5 01/1 ای اصلیپاسخگویی به نیازه

 10/5 11/3 دسترسی به خدمات تجاری 53/5 21/2 وضعیت اشتغال

 11/5 13/2 دسترسی به خدمات بهداشتی 12/5 33/2 توان اقتصادی

 11/5 13/2 دسترسی به خدمات ورزشی 18/5 81/3 دسترسی به خدمات حمل و نقل عمومی

پژوهش در رابطه با وضعیت محله مورد مطالعه از لحاظ چهار معیار اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی  هاینتایج یافته

در جایگاه اول قرار دارد. به  213/5و نمره نسبی  013/2دهد که معیار اجتماعی با نمره میانگین و اقتصادی نشان می

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
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ها باالتر است. اما عی نسبت به دیگر شاخصهای اجتمابیان دیگر آنکه میزان پایداری محله هوسم براساس شاخص

ها رتبه برتر دارد، در باید گفت طبق طیف لیکرت میزان پایداری محله براساس این شاخص که نسبت به دیگر شاخص

دهد که میزان پایداری محله در سطح ضعیف و بسیار ضعیف قرار حد متوسط به پایین است. این موضوع نشان می

و  832/2در رتبه دوم و معیار اقتصادی با نمره میانگین  212/5و نمره نسبی  015/2با نمره میانگین  دارد. معیار کالبدی

در  222/5و نمره نسبی  135/2محیطی با نمره میانگین در مرتبه سوم قرار دارد. نهایتاً معیار زیست 208/5نمره نسبی 

های زیست ایش پایداری در محله هوسم، ارتقاء شاخصهای اول برای افزمرتبه چهارم قرار دارد. بنابراین اولویت

محیطی است. نتایج مطالعات و محاسبات انجام شده به طور کلی حاکی از آن است که نمره میانگین پایداری محله 

 (.1دهنده سطح پایین پایداری این محله است )شکل است که نشان 2/ 801هوسم برابر با 

 حله هوسم براساس معیارهای اصلی: ارزیابی میزان پایداری م6شکل 

 

ای و همچنین براساس ها در توسعه پایدار محلهدر پایان پژوهش براساس مطالعاتی که در رابطه با اهمیت شاخص

ر شکل هایی که در زمینه میزان پایداری محله هوسم انجام شد، به تحلیل یکپارچه و دو بعدی پرداخته شد. دبررسی

ها و همچنین محور نتایج این تحلیل دو بعدی آمده است. با توجه به شکل محور افقی میزان اهمیت شاخص 1شماره 

ها با استفاده های نسبی که برای شاخصدهد. براساس وزنعمودی وضعیت موجود هر شاخص را در محله نشان می

بندی ها را در سه گروه با اهمیت کم، متوسط و زیاد تقسیمتوان شاخصاز فرایند تحلیل سلسله مراتبی تعیین شد، می

شاخص مورد بررسی را در سه وضعیت متوسط،  30توان کرد. همچنین براساس مطالعات وضع موجود محله می

بندی ها را در سه ناحیه تقسمشود تا شاخصبندی کرد. بنابراین تقابل این دو محور باعث میضعیف و خوب دسته

هایی قرار دارند که در محله مورد مطالعه از وضعیت متوسط و خوبی برخوردار حیه اول )رنگ آبی( شاخصکرد. در نا

های این هستند ولی در راستای تحقق توسعه پایدار از اهمیت متوسط و رو به پایین برخوردار هستند. از نمونه شاخص

ی، آلودگی هوا و سرزندگی اشاره کرد. در ناحیه توان به تراکم و فشردگی محله، دسترسی به خدمات تجارناحیه می

هایی قرار دارند که هم میزان اهمیت شاخص و هم وضعیت موجود یکسان است. به این معنا دوم )رنگ سبز( شاخص

های این گروه یا از وضعیت خوب و اهمیت باالیی برخوردار هستند یا اینکه از اهمیت و وضعیت متوسط که شاخص

هایی مانند توان به شاخصاینکه از اهمیت کم و وضعیت ضعیفی برخوردار هستند. در این ناحیه میبرخودارند و یا 

امنیت مسیرهای اصلی، روابط صمیمانه و همسایگی، حس تعلق به محله، مدیریت محلی و کیفیت سیما و منظر 

اولویت باالیی برای پایداری محله  هایی قرار دارند که ازشهری اشاره کرد. نهایتاً در ناحیه سوم )رنگ قرمز( شاخص

هایی قرار داند که از وضعیت متوسط و رو به پایین برخوردار بوده و همچنین برخوردار هستند. در این ناحیه شاخص

هایی مانند آموزش و سوادآموزی، کیفیت توان به شاخصاز اهمیت متوسط و زیاد برخوردار هستند. در این ناحیه می
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رهای فرعی، وضعیت اشتغال، دسترسی به خدمات آموزشی، کیفیت زندگی، بهداشت محیط و تنوع ابنیه، امنیت مسی

های ناحیه سوم، دوم و ناحیه اول به ترتیب از اولویت باالیی برای پایداری محله عملکردی اشاره کرد. بنابراین شاخص

 هوسم برخوردار هستند.

 
 ود شاخص ها در محله هوسم: تحلیل دو بعدی میزان اهمیت و وضعیت موج7شکل 

 نتیجه گیری

در این پژوهش میزان پایداری محله هوسم در چهار بعد اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و زیست محیطی مورد بررسی 

شاخص در چهار بعد مذکور انتخاب شد. در گام بعدی اهمیت نسبی هر یک از  30قرار گرفت. در این راستا ابتدا 

ها و با استفاده از شد. سپس با استفاده از پرسشنامه وضعیت محله هوسم براساس شاخصها تعیین معیارها و شاخص

 ها اقدام شد.بندی شاخصنظرات ساکنان تحلیل شد. در نهایت به تلفیق اطالعات و دسته

های انجام شده در زمینه ضریب اهمیت ابعاد چهارگانه مورد بررسی در پژوهش نشان داد که بعد نتایج ارزیابی

های شهری دارد. در رتبه نسبت به سایر ابعاد اهمیت بیشتری در سطح پایداری محله 333/5اجتماعی با وزن نسبی 

در رتبه سوم و بعد  103/5قرار دارد. معیار اقتصادی با وزن نسبی  315/5دوم معیار زیست محیطی با وزن نسبی 

این از نظر کارشناسان و نخبگان، ترتیب اهمیت ابعاد در رتبه چهارم قرار دارد. بنابر 531/5کالبدی با وزن نسبی 

های شهری به صورت ابعاد اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی و کالبدی است. نتایج چهارگانه در میزان پایداری محله

های اجتماعی، حاکی از آن است که، شاخص آموزش و سوادآموزی ها و محاسبه وزن نسبی شاخصتکمیل پرسشنامه

های اقتصادی حاکی از آن است که، در رتبه اول قرار دارد. ارزیابی میزان اهمیت شاخص 113/5سبی با وزن ن

بیشترین اهمیت را در  183/5و  135/5های نسبی های توان اقتصادی و وضعیت اشتغال به ترتیب با وزنشاخص

 211/5تمانی با وزن نسبی های شهری دارند. در بعد کالبدی شاخص مقاومت مصالح ساخراستای پایداری محله

کمترین اهمیت را در جهت توسعه  533/5های ساختمانی با وزن نسبی بیشترین اهمیت و همچنین شاخص تنوع گونه

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
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در رتبه اول و  232/5های شهری دارد. در بعد زیست محیطی شاخص آسایش محیطی با وزن نسبی پایدار محله

 در رتبه دوم قرار دارند. 211/5گرایی با وزن نسبی همچنین شاخص بوم

های پژوهش در رابطه با وضعیت محله هوسم از لحاظ چهار معیار اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی و نتایج یافته
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ها بیشتر است، اما باید های اجتماعی نسبت به دیگر شاخصمحله هوسم براساس شاخص دیگر آنکه میزان پایداری

ها رتبه برتر را دارد، در گفت طبق طیف لیکرت میزان پایداری محله براساس این شاخص که نسبت به دیگر شاخص

سطح ضعیف و بسیار  دهد که میزان پایداری محله مورد مطالعه درحد متوسط به پایین است. این موضوع نشان می

در رتبه دوم و معیار اقتصادی با نمره  212/5و نمره نسبی  015/2ضعیف قرار دارد. معیار کالبدی با نمره میانگین 
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اری در های اجرایی برای ارتقاء پایدبندی شدند. براین اساس اولویتاهمیت شاخص و وضعیت موجود شاخص دسته

هایی هستند که از وضعیت ضعیفی در محله برخوردار بوده و همچنین اهمیت باالیی برای توسعه محله هوسم شاخص
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