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  چكيده

-گيري به سوي عدالت اجتماعي، در چند دهه اخيـر از مهمتـرين دغدغـه   دستيابي به توسعه پايدار شهري به خصوص جهت

 و گرفتـه قـرار  توجـه  مـورد  عمل در رويكرد اين كه باشدمي مطرح ادعا اين ،شهرها اغلب در .استبوده شهري مديران هاي

ه اين منظور، بررسي حاضر در نظر دارد اين فرضيه را در شـهر مشـهد مـورد آزمـون     ب. استآمده دست به هم مطلوبي نتايج

گانه اين شهر مـورد تحقيـق قـرار    در مناطق سيزده قراردهد. بر اين اساس، شرايط و ميزان دستيابي به معيارهاي توسعه پايدار

و  GISها از توابع موجود در نرم افزارهاي گرفته است. روش تحقيق توصيفي و تحليلي و براي تجزيه و تحليل و ارائه يافته

د، شاخص توسعه(محيط زيست، منـابع و جمعيـت، اقتصـا    5معيار در قالب  40 انياست. از ماستفاده شده TOPSISتكنيك 

-است كه قابليت بيشتري از نظر كمـي برداري شدههايي بهرهآموزش و سالمت)، در اين مرحله از پژوهش، عمدتاً از شاخص

-درجـه توسـعه   نيشـتر يب يدارا 12و  11، 10،  9، 1هاي به دست آمده نشانگر آن اسـت كـه  منـاطق    اند. يافتهداشتهسازي 

آن اسـت   نگرايـ ها بافتهي نيااند. محروم از توسعه بوده 6تا  2توسعه و مناطق  يسطح نسب يو ثامن، دارا 8، 7مناطق  ،يافتگي

 توسـعه  بـا  مناطق و متوسط به نزديك درآمد با هاييافته با مناطق ثروتمند، مناطق با توسعه متوسط با بخشمناطق توسعهكه 

 شـهر  ايـن  در اجرايـي  هـاي شـيوه  و رويكردهـا  تغييـر  بنابراين،. دارند انطباق قبلي، فقير و نشينحاشيه مناطق با پايين بسيار

  رسد.نظر مي به ضروري

  .TOPSISتوسعه پايدار شهري، عدالت اجتماعي، شهر مشهد، مناطق شهري،  :يكلمات كليد 
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  مقدمه  

-مـي  فـراهم  را تسـهيالتي  ،ريزيبرنامه و مديريت جهت در سرزميني، و غرافياييج هايبنديبا وجود آن كه انواع تقسيم

 پيش از هاينه تنها مفيد نخواهد بود، بلكه تمامي طرح گردد، باعث را اختالفات و تضادها هابنديمحدوده اين اگر اما آورد،

 و اوضـاع  شـدت  بـه  فرهنگي و اجتماعي ي،سياس هايگروه كه شهرها در شرايط اين. ساخت خواهد اثربي را شده انديشيده

مين تـا  راسـتاي  در كـه  شـهري  محـالت  مثـال،  عنـوان  به. كندمي پيدا چنداني دو اهميت دارند، نظر تحت را موجود شرايط

 اوضـاع  كـل  گردنـد،  روبـرو  هـا عـدالتي بي اين با اگر گيرند،مي شكل فرهنگي و اجتماعي هاينيازهاي مادي و معنوي گروه

 اوضـاع  در شـرايط  اين. سازندمي مواجه مشكل با را شهر كنترل و مديريت و قرارداده تاثير تحت را شهر سياسي و اجتماعي

 پيـدا  بيشـتر  اهميـت  است،شده تبديل شهري ريزيبه پارادايم نويني در ادبيات برنامه پايدار توسعه مبحث كه كنوني احوال و

 ييهـا مخـرب در مكـان   يشـهر  هـاي تيـ و فعال عيصنا شهيهموان مثال، به عن). 178 ،1385 ديگران، و رهنمايي(استنموده

 يالزم بـرا  يو اقتصاد ياسيحداقل توان س ايآشكار با آن نبوده و  يهاقادر به مخالفت يمحل نيكه ساكن كننديم داياستقرار پ

-يدر معرض انواع آلـودگ  شتريب كه آنها شوديباعث م طيشرا نيوجود ا جه،يرا ندارند. در نت هاتيفعال نيا دنيبه چالش كش

  ). USEPA, 2016(رنديهوا قرارگ ياز جمله آلودگ ،ها

 از ،)201 ،1397 پيـرزاده، (زمين منابع و زيست محيط حفظ و اجتماعي هايظرفيت به توجه و اجتماعي عدالت واقع، در

عمـران منـاطق شـهري بـه شـكلي      در شرايطي كه توسـعه و   ،يد و به همين دليلآمي حساب به پايدار توسعه اساسي اصول

رفـت،  جريان پيدا نمايد كه اين اصل اساسي را ناديده انگارد، نه تنها مشاركت اكثريت قريب به اتفاق مردم از دسـت خواهـد  

وجود، مديران و مسئولين شـهري ادعـا دارنـد كـه ايـن       ناي با. شد خواهد برابر چندين نگهداري، و اجرايي هايهنبلكه هزي

 مشـهود،  و ظـاهري  حـداقل  اقـدامات  بـا  كـه  برنـد مـي  رل مورد توجه قرارداده و تمام تالش خـود را بـه كـا   اصل را در عم

 شـهر  مختلف مناطق يا و محالت در كه مردمي اما. دهند جلوه اهميتبي يا و بردهبين از را روشن تضادهاي و هاناهماهنگي

و پوست  تگوش با را تسهيالت و امكانات به دسترسي و توسعه در پنهان و آشكار تضادهاي و هاعدالتيبي كنند،مي زندگي

 نظـر  بـه . دهندعدالتي را در فكر و عمل مشاهده نمايند، به آن واكنش نشان ميخود احساس كرده و به همين دليل، وقتي بي

 و مشـاركت  عدم نايي،اعتجاري شهر باشد. روشن است كه نتيجه بي امور به اعتناييبي ،ارتباط اين در واكنش اولين رسدمي

اجرايي خواهد بود. اين پيامدها را هم اكنون در اغلب  شهرهاي ايران شاهد هستيم. بـه   هايتسياس با تقابل موارد اغلب در

هـاي  تـرين چـالش  طوري كه در حال حاضر، وضعيت مشاركت و عدم هماهنگي سطوح توسعه مناطق شهري هميشه از مهم

اسـت. ايـن شـهر بـا     نبوده يقاعده مستثن نيااز  زني مشهد كالنشهر بين، اين در. باشدسازان ميريزان و شهرمورد توجه برنامه

) و حتـي جهـان اسـالم بـه     يمعنو تختپاي(ايران مذهبي و شهري هاينفر، يكي از مهمترين كانون ونيليم 3 بيش از تييجمع

ان و مسئولين شهري در ابتداي ورود بـه جريـان   آيد. شايد در سايه همين شعارها و تبليغات است كه اغلب مديرحساب مي

 منـاطق  بـه  نگاهي اما. دهندمي قرار خود آتي هايبرنامه لوحه سر را گراييشعار عدالت محوري و معنويت شهري،مديريت 

ـ . ندارند ارتباط اين در ايبينانهخوش و مثبت نگاه مردم كه دهدگو با مردم عادي، نشان ميگفت و شهرداري گانه13  همـين  هب

محور مورد توجه مديران شهري را مورد آزمون قرارداده و نشان دهـد   دالتع نگاه ،ويژه طور به دارد سعي بررسي اين دليل،

آيا واقعا تمام مناطق شهري به طور يكسان مورد توجه قرار گرفته و يا خير؟ آيا مـردم بـدون توجـه بـه شـرايط اقتصـادي و       
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آيـا دليـل اصـلي آن اسـت كـه       ت،نيسـ  چنين اگر اند؟شده مندهبهره اخير هاياز توسعه به طور يكسان ،اجتماعي اوليه خود

در آن بـه سـطح منـاطق برخـوردار      به دليل نگاه اجتمـاع محـور   اندتوانستهمناطق فقيرتر تالش مضاعفي را نياز داشته و نمي

 از بخشـي  بـه  گـويي و ...  براي پاسخاهنگ كرد؟ توان شرايط توسعه مناطق را هممي ،آيا تنها با ارائه صرف امكانات؟ برسند

 شـهرداري  گانـه 13 منـاطق  اسـت شهري، سـعي شـده   دارپاي توسعه هايشاخص از گيريبهره با بررسي اين در سواالت، اين

   .گيرد قرار سنجش و مقايسه مورد مشهد

  مباني نظري 

 از دنيـايي  بـه  شـدن نون جهان در حـال تبـديل  دهد كه هم اكشان مين آن از حاصل هايبينيبررسي روند موجود و پيش

 را منابع بيشترين شهرها، كه است حالي در اين. هستند ساكن شهري نواحي در جهان جمعيت از نيمي از بيش و شهرهاست

هـايي  تـرين مكـان  اصـلي  از شـهرها  بنـابراين، ). 90 ،1382 مثنوي،(كنندمي توليد را هاآلودگي و ضايعات بيشترين و مصرف

د كه بايد به اشكال مختلف، اصول توسعه پايدار را مد نظر قراردهند و در عمل به مرحلـه اجـرا درآورنـد. بـه عبـارت      هستن

 بـالقوه  تـوان  و كرده ايجاد حاضر نسل براي را پايدار فوايد بيشترين كه نحوي به كرهديگر، مديريت استفاده انسان از زيست

)، فـرض اصـلي توسـعه در    190 ،1388نمايد(كريزك و جـو،  اي آينده را  حفظ ههاي نسلها و خواستنياز رفع براي زمين

و جهـان امـروز را بـه     يزندگ تياست كه واقع يمفهوم انتقاد كي يدارپاي كه است حالي در اين. شودتمامي ابعاد تلقي مي

حقـوق   ،يفـرد  تيهم بدون امن ياجتماع داريي. پادهديقرار م يموجود را در مقابل جامعه آرمان ضعيتو و طلبديمبارزه م

-شيپ يداريحاصل نخواهد شد. بر اين اساس، پا يشخص يو آزاد يزندگ هايمناسب فرصت عيتوز ،يبشر، عدالت اجتماع

، غيـر قابـل دسـترس    يو رفـاه اجتمـاع   محوري) و پايداري بدون توجه به عدالت 63 ،1382نوع بشر است(هام،  يبقا شرط

وجود،  ني). با ا1993(هوراث و نورگارد، كننديعدالت عنوان م نيهدف توسعه پايدار را تام ،يكه برخ طوري به. بودخواهد

كـه   تهدف را ندارند و به همين دليل اسـ  نيا نيتام يالزم برا طي)، شرا15 ،1388(مفيدي و ديگران، يجوامع شهري امروز

 عنـوان  بـه  شـهري  پايدار توسعه مفهوم ديگر، اساسي هايبا رشد سريع جمعيت جهان و تمركز آن در شهرها و بروز چالش

  .است، در كانون توجه قرار گرفتهيانسان جوامع مدت بلند اندازچشم بر گذارتاثير اساسي مولفه

 را كنـوني  نسل تواندمي اين مقولهپ توسعه به يابيدست است،شده مطرح پايدار توسعه هاينوشته اولين در كه طورهمان

). در قالـب همـين   Seitz, 2008, 237هاي نسل آينده، نيازهـايش را بـرآورده سـازد(   زدن به تواناييهسازد، بدون صدم قادر

 عت،يچون و چرا به طبيب وابستگي ها،نسل نبي عدالت به تريپارادايم بود كه رشد جاي خود را به توسعه داد كه نگاه عميق

). اما دسترسي بـه ايـن   3 ،1386 فر،يداشت(صابر يو انسان يمعنو هاياجتماعات به همراه ارزش يو توانمندساز گراييكل

نامنظم و بـي قاعـده مراكـز     گسترش آن پي در و جمعيت رشد از ناشي مشكالت با مقابله جهت ريزياهداف، نيازمند برنامه

دارد. اول؛ رو بزرگـي پـيش   بسـيار  هـاي چـالش  رونـد  اين. باشد) مي90 ،1389سكونتي به ويژه در شهرها(قاجار خسروي، 

 خيـر  تفكـر  دوم؛. دارند اختيار در متفاوتي منابع و هااولويت يك هر ها،حكومت و جغرافيايي هايمكان اجتماعي، هايگروه

 از گروهـي  مهمتـر؛  همـه  از و سوم؛ و باشدغير باوري در بين مردم عادي و حتي برخي مسئوالن مطرح مي كلش به محدود

 ابـزاري  بـه  مـواردي  در پايـدار توسـعه  كه استشده باعث مشكالت اين. كنندمي استفاده سوء مقدس، هايآلايده و هاآرمان

 و اجـزا  از برخـي  بـزك  بـا  گـروه،  اين. شود تبديل سياسي امور متوليان و مسئوالن از گروهي حزبي و سياسي تبليغات براي

-گرفته و بـه مرحلـه اجـرا درآمـده    توجه قرار ر در عمل موردپايداتوسعه معيارهاي كه دهند جلوه دارند سعي شهري، عناصر

. هاسـت فرصـت  دقيـق  و متناسـب  توزيع و عدالت نگرفته، قرار توجه مورد آنچه روند اين در كه است آن واقعيت اما. است
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-. در اين دستهباشدمي آن ماندگاري يا پايداري ديگري و توسعه معناي يكي كليدي عنصر دو شامل پايدارتوسعه كه آن حال

اسـت(كاظمي،   يـر تغي ايجـاد  معنـاي  بـه  و بخشدمي بهبود را مردم زندگي شرايط كه دارد فرايندي به اشاره اول عنصر ندي،ب

بـر اسـاس اصـول سـه گانـه توسـعه پايـدار، شـامل اقتصـاد، عـدالت اجتمـاعي و محـيط              ز) و دومين عنصر ني126 ،1386

  .باشدمي) 20 ،1397زيست(پيرزاده، 

-ر و پيشرفت ماندگار خواهد بود كه هر سه مولفه اخير توامان مورد توجه قرارگيرد. اما وقتي توسـعه در واقع، زماني تغيي

 توجـه  خود خانوادگي و گروهي و حزبي منابع به باشند، داشته توجه توسعه روند معنويت و قداست به كه آن از بيش گران

 تنهـا  و شـده  بنـا  ويراني هاياست كه بر پايه ايشده تزئين پوسته افتد،ه اتفاق ميآنچ و ديده آسيب هامولفه اين تمام نمايند،

 و خـدمات  بـاالترين  و داشـته  اختيـار  در را چيـز  همـه  انـدكي  گروه تنها سيستمي، چنين در. خواهدماند باقي صباحي چند

 نشـيني، حاشيه. آورنديگسترده به دست نم خاناز اين  ايو اكثريت به جز فقر و تنگدستي، بهره كنندمي استفاده را تسهيالت

 پايدارتوسعه اساسي اصول به كه هاييجامعه در كه است هايينشانه از بخشي...  و سركشي و طغيان جنايت، و جرم افزايش

  ).Deguen and Zmirou-Navier, 2010(كندمي پيدا ظهور ندارند، توجه

ايي كه از تمامي مواهب اقتصادي، اجتماعي و ... در كالن شهرهچرا يكي از سواالت اساسي روزگار كنوني ما اين است، 

است  نيا ،دوشميمطرح كه براي اين شرايط  ياصل لياز دال يكي ؟مطرح است مختلف هايبرخوردارند، همچنان ناهنجاري

دو  يـن اسـت. ا شكسـت خـورده   يداريـ عـدالت و پا  يعنيكه اصوالً نظام اقتصادي در برآورد و محاسبه دو موضوع كليدي، 

ع يعني عدالت و پايداري هم مشتركاتي دارند. هر دوي آنها با مسأله توزيع سروكار دارند اما، عدالت با توزيع در فضا موضو

هـاي  جريـان تنهـا  اقتصـادي،   هـاي ارزيابيكه  از آنجا). Heeney, 2017, 23و پايداري با توزيع در طول زمان مرتبط است(

قابـل سـنجش    يكـه بـا معيارهـاي پـولي و بـازار      دندهيرا مد نظر قرار م يجينتا د، تنهانسنجها را ميپولي ناشي از فعاليت

قابل سـنجش بـا    ريو غ يفيعمدتا ك ،داريمورد توجه در توسعه پا طيشرا اين در حالي است كه). Kumar, 2003, 45(است

-وسـعه نه ت شود،يده و آنچه حادث مكنار گذاشته ش ها،يابيارز نيشمول ا رهياز دابنابراين، اين موازد است،  يپول يارهايمع

 فراموشـي  بـه  عـدالت  يعنـي  پايـدار، عمل، اولين اصل اساسي توسـعه  وهيش نيكه رشد اقتصادي غير اصولي است. با ا پايدار

كند كه توزيـع درآمـد و   اين در حالي است كه طبق نظر هاروي، عدالت اجتماعي زماني امكان تحقق پيدا مي .شودمي سپرده

صـورت گيـرد كـه     يص منـابع بـه طريقـ   يو در ثاني، تخصـ  هي جمعيت هر منطقه را برآورده نمودهازايناوال  ،هازيرساخت

   ).  119 ،1379ضرايب فزايندگي به حداكثر خود برسد(هاوري، 

عمدا و در مواردي نيز سهوا و يا بـه دليـل    ،در برخي از جوامع گردد. چرا كه شرايط مورد اشاره محقق نمي ،اما در عمل

 ارائـه  كنند،مي ترويج را عدالتيبي چنين عالماً مسئوالن و مديران كه هنگامي. چنين هدفي مد نظر نيست ،روندهاي اجتماعي

 كـه  شرايطي در اما. داشتخواهد همراه به را تندي امنيتي و سياسي هايواكنش حتي و بوده اثربي ايبرنامه و طرح گونه هر

 و محـالت  بـه  فقيـر  هـاي گروه هجوم مثل(سالم غير اجتماعي روندهاي يا و مسئوالن ايخط دليل به و نبوده كار در عمدي

 تنهـا  نـه  سـازنده،  علمـي  نتـايج  و پيشـنهادات  ارائـه  گيرد،مي شدت) اندكه بخشي از پيامدهاي توسعه را پذيرا شده يناطقم

  .)Taberis, 2015, 123(شودمي تلقي اخالقي و انساني مسئوليتي بلكه است، ضروري

ـ  نهيشـ يپ ،ات جغرافيايياطالع هايسيستم از گيريبهره خصوص به جغرافيايي، مناطق بنديدر ارتباط با رتبه وجـود   يغن

. از گـردد يمـ  يبه طـور اجمـال معرفـ    هايبررس نياز ا ي. اما به روش معمول برخستين رپذيهمه آنها امكان يدارد كه معرف

كـه رضـايتمندي شـهروندان از    يـاد نمـود    )1397پاشازاده و جالليـان( كار  از وانتمي مينهترين تحقيقات در اين زجمله مهم
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هاي فردي پاسخگويان با برداشـت آنهـا از   كيفيت زندگي در شهر گرمي را مطالعه كردند. اين گروه عنوان نمودند كه ويژگي

)، 1396فنـي و همكـاران(   .مودندو بر اين اساس شهر گرمي را به چهار منطقه متفاوت تقسيم ن كيفيت زندگي متفاوت است

در شناسايي عوامل كليدي رضايت شهروندان از عملكرد اتوبوسراني زنجان و رتبه بندي مناطق شهري، نشان دادند كه بهينـه  

نبودن خطوط و در نتيجه آن، افزايش زمان سفر از مهترين عوامل نارضايتي و برخورد مناسـب مسـافران و اسـتقرار مناسـب     

در بـاالترين شـرايط    2در كمترين وضـعيت و منطقـه    3باشد. بر اين اساس، منطقه ز مهمترين داليل رضايت ميها، اايستگاه

اي بـا هـدف ارزيـابي كيفيـت     )، در مطالعـه 1396اسـتادي و همكـاران(  باشند. داشته و ساير مناطق در شرايط بينابيني ميقرار

 5گانه شهر مشهد، منطقه نها، نشان دادند كه در ميان مناطق سيزدهبندي آاكولوژيكي فضاهاي سبز مناطق شهري مشهد و رتبه

و  شــماعيتــرين كيفيــت اكولــوژيكي را دارد. ، نــامطلوب12و در مقابــل منطقــه اســت داراي بهتــرين كيفيــت اكولــوژيكي 

دنـد و  كر يبابلسـر را بررسـ   يدر سطح محـالت شـهر   يزندگ تيفيك هايشاخص هايينابرابر ليتحلنيز  )1390همكاران(

نمودنـد. در   بنـدي رتبـه  يزنـدگ  تيـ فيشـهر را از لحـاظ ك   نيـ آن، محالت ا هايو شاخص يضمن ارائه موضوع رفاه زندگ

بـا اسـتفاده    دار،پايتوسعه دگاهياز د يمناطق شهر يافتگيتوسعه يارهايمع اني)، ضمن ب1389(انو همكار عضديريپژوهش ام

 :ارتبـاط عبارتنـد از   نيمـورد توجـه در همـ    يكارهـا  ريشد. سا بنديدرجه رازيش يمناطق شهر ،يعدد ياز روش تاكسونوم

)؛ سـبكبار و  1391(ييو سـرگلزا  ي)؛ بـز 1392)؛ احـدنژاد و همكـاران(  1392و همكاران( يرلطفي)؛ م1392(يو ذاكر ييتقوا

-يارهـاي توسـعه  فوق براي تعيين سطح توسعه مناطق به خصوص بر اساس مع هاي) و .... اما تركيب تكنيك1390همكاران(

 سعي نوشته اين در ،دليل همين به. است نگرفته قرار توجه مورد تحقيقي در گرا،عدالت رويكردهاي تحقق راستاي در پايدار

و موقعيـت هـر يـك از     شـرايط  منـاطق،  توسـعه  سطح ارزيابي براي تركيبي روش اين قابليت ميزان بررسي ضمن استشده

  ل قرارگيرد.مناطق شهر مشهد مورد بررسي و تحلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )Beaker and Jahan, 2017, 31(داريو ابعاد توسعه پا ارهايمع، 1 شكل شماره

 ايـن  در. )2(شـكل  استدر واقع، تحقيق كنوني با توجه به رويكرد اخير و براي كالن شهر مذهبي مشهد به انجام رسـيده 

 شـهرداري  منـاطق  از يـك  هـر  موقعيـت  و شـرايط  پايدار،توسعه هايحد شاخصشترين بي از گيريبهره با شده سعي تحقيق

ابعاد 

توسعه 

 پايدار

 ابعاد اجتماعي

 ابعاد اكولوژيكي

 ابعاد محيطي

 ابعاد سرزميني

 ابعاد فرهنگي

 همگوني اجتماعي، توزيع درآمد، برابري، اشتغال مناسب، تامين معاش آبرومند و ...

 سازي، استفاده از تكنولوژي و ...سازي، خوداتكايي، بوميظرفيتتغيير در تسلسل، 

 حفظ سرمايه هاي طبيعي، كاهش مصرف منابع غير قابل تجديد، منابع قابل احيا و ... 

 و ... هايي هاي طبيعي، اقزايش ظرفيت و احياي چنين اكوسيستمحفظ اكوسيستم

 اي، تنوع زيستي و ... هاي مسكوني، رفع ناهمگوني ناحيهتعادل شهر و روستا، ارتقاي محيط

 بخشي، امنيت اقتصادي، ايجاد ظرفيت مداوم، ارتباط با اقتصاد جهاني و ... تعادل بين ابعاد اقتصادي

 سياسيابعاد  هاي بين المللي و ...يابات مناسب، همكاردموكراسي، حقوق بشر، مشاركتي جمعي، انتخ ابعاد سياسي
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 الزم آگـاهي  گراعدالت هايسياست پذيريتحقق ميزان به نسبت شهر اداره متوليان و گذارانسياست تا گردد مشخص مشهد

  .آورندعمل به را الزم تغييرات ،نياز صورت در و آورده دست به را

  

  هامواد و روش

 ايگيري از اطالعات اداري، كتابخانـه است. به اين منظور، ضمن بهره يفتوصي – يلياين بررسي از نوع تحل قيروش تحق

ـ انجام تحل براي جغرافيايي اطالعات هايو نرم افزارهاي سيستم TOPSIS تكنيك از ميداني، هايمصاحبه و مشاهدات و -لي

 ايـن  خواننـدگان  و دارد وجـود  متعـددي  هـاي مقاالت و نوشته GIS با باطاست. از آنجا كه در ارتمختلف استفاده شده يها

-اكتفـا مـي   TOPSIS تكنيـك  مختصر معرفي به تنها بخش، اين در اند،داشته كار سرو هانوشته اين با زياد احتمال به مبحث

  .شود

  ، شهر مشهد و مناطق پيراموني آن2شكل شماره 
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بندي ترجيحات بر اسـاس ميـزان   به معني روشي براي اولويت  1يحروف اول كلمات يك عبارت انگليس TOPSISواژه 

پيشـنهاد شـد. در ايـن     1981آل، است. اين مدل توسط هوانگ و يـون در سـال   مشابهت آنها جهت دستيابي به راه حل ايده

كنـد.  تعريف مي آل(منفي) راحل ايدهآل(مثبت) و راهحل ايدهشود. اين مدل راهشاخص ارزيابي مي nگزينه بوسيله  mروش 

 كه است ايگزينه بهينه، گزينه. دهدمي كاهش را هزينه معيار و افزايش را سود معيار كه است حليراه) مثبت(آلراه حل ايده

نفـي دارد. بـه عبـارتي، در    م آلايـده  حـل  راه از فاصـله  دورتـرين  حـال  عين در و مثبت آلايده حل راه از را فاصله كمترين

 كسـب  بـاالتري  رتبـه  باشند،داشته آلحل ايدهكه بيشترين مشابهت را با راه يهايگزينه TOPSISا به روش هبندي گزينهرتبه

به نسبت گزينه   A1آل منفي هستند. گزينه و راه حل ايده بتمث آلبه ترتيب، راه حل ايده  A-و  A+ شرايط اين در. كنندمي

A2 1397 م،يسـل  يفيشـر  و مـومني (دارد منفـي  آلايـده  حـل  راه تا بيشتري فاصله و مثبت آلفاصله كمتري تا راه حل ايده، 

160.(    

 شـهرداري  مناطق بندي، رتبهGIS محيط در شهري پايدارتوسعه هايو شاخص TOPSIS تكنيك از گيريبه هر حال با بهره 

 نظـر،  مـورد  هايشاخص سازييكم از پس منظور، اين براي شد، بيان اين از پيش كه طورهمان. استرسيده انجام به مشهد

 GISنـرم افـزار    طيدر محـ  قيـ تحق يآمار ليو تحل هتجزي و وارد )3(شكل شده تهيه اطالعات پايگاه در نياز مورد اطالعات

  .دگردي ارائه نقشه صورت به نتايج ،نهايت در مختلف، توابع اجراي و شده تهيه هايصورت پذيرفت. با توجه به اليه

  

  هاي ورود اطالعات به نرم افزاره اي از كاربرگ، نمون3شكل شماره 

  

  

                                                           
١Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution.    
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  نتايج و بحث

تمـام   ن،بنابراي. است) نشان داده شده4كه در شكل شماره ( باشديم يمنطقه شهردار 13 داراي اكنون هم مشهد شهركالن

اطالعات مـورد نيـاز بـه    ارگرفت. در واقع، تمام قر تحليل مورد و بنديطبقه قالب، اين در شده گردآوري اطالعات و هاداده

و بر اين اساس ارزيـابي شـدند. الزم بـه     يمعرف ،يمورد بررس هايبه همراه شاخص TOPSISدر روش  نهيگز 13صورت 

 جديـد،  هـاي بنـدي مـرز  اسـاس  بـر  قـديمي  هاييادآوري است در هنگامي كه بررسي روندهاي تاريخي مورد نياز بود، داده

  .باشد تعميم قابل آمدهدست به نتايج تا قرارگرفت استفاده مورد و اصالح

 5(پايـدار  توسـعه  مباحـث  در مطـرح  هـاي يري از تمام شـاخص گبهره تحقيق اين در موجود، هايبا توجه به محدوديت

 تحقيـق  گـروه  توجه مورد هايشاخص از برخي كاربرد قصد، كه زماني در حتي. نبود پذيرامكان ،)مولفه 40 از بيش و بخش

ا توجه به جميـع  ب و اساس اين بر. نداشت وجود آنها از گيريبهره امكان نياز، مورد اطالعات و آمار وجود عدم دليل به بود،

  :از عبارتند كه نبودند دسترس در يا وبوده  استفاده قابل غير مشهد، شهر با ارتباط در هاشرايط، برخي از شاخص

  گانه شهرداري مشهدموقعيت مناطق سيزده، 4شكل شماره 

  

نداشته و به نـدرت   يليجامع و تفص هايو طرح يشهر يزريبرنامه يدر نظام كنون يگاهيمشاركت، جا رنظي هاييشاخص .1

  .استدر ارتباط با آنها اطالعات و آماري در اختيار 

  .ستندين يسازيبوده و قابل كم گذارياستياز نوع س شتريو ضوابط ساختماني ب هانامهنييآ ميتنظ رنظي هاشاخص يبرخ .2

 از گيريفاقد اطالعات جامع در سطح شهر مشهد بوده و تهيه و بهره زين هاكاربري اختالط مانند هاشاخص از ايمجموعه .3

 بـه  پـذير دارد كه در اين تحقيق امكان كاربرد آنها وجود نداشته و با توجه به اهداف تحقيق، توجيـه  نياز هنگفتي هزينه هاآن

  .رسيدنمي نظر

ـ بـوده و در نها  يقابل بررس كمي صورت به كه هاآن دسته از داده ،يمورد بررس هايبا توجه به شاخص جهيدر نت بـه   تي

) 1( جـدول  در هـا آن تـرين قرار گرفت كه مهـم  يمورد بررس شدند،يمنجر م دارپايبه اهداف توسعه يابيو دست يرفاه عموم

  .اندشده معرفي
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 كارشناسـان  از عمـدتاً  بررسـي  ايـن  در كـه  شـود مي تعيين خبره كارشناسان وسطت معموالً هم هاوزن مربوط به شاخص

از  عددي هابه شاخص س،ير تاپسد. استشده استفاده دانشگاهي متخصصان و شهرسازي و راه ادارات مجموعه و شهرداري

ـ اشـوند كـه در   مـي مرتـب   ،نرمال هايزنبر اساس و ايو  ابديي، به عنوان وزن اختصاص م10تا  1 از روش اول  قيـ تحق ني

 يكاهشـ  ايـ  يشـ يشود كه به صـورت افزا يم انيب يافتگيتوسعه با هاآن يرابطه ها،شاخص تياستفاده شد. در خصوص ماه

تـا   هفاصل ،يررسميدرصد اسكان غ ،مسكوني واحد در خانوار رو،دوچرخه ريفاصله تا مترو، فاصله تا مس هاياست. شاخص

كه هرچـه مقـدار آنهـا كمتـر      يمعن نيدارند. بد يافتگيبا توسعه  يكاهش يرابطه ،ياحد مسكونو نفر در و يعموم التيتسه

 افزايشـي  حالـت  تحقيق، در استفاده مورد هاياست. اين در حالي است كه ساير شاخص شتريمنطقه ب يافتگي يباشد، توسعه

  .باشدمي توسعه يافتگي بيشتر منطقه انگرنش باشد، بيشتر آن مقدار چه هر و داشته

بـه دسـت    يهر منطقه شهردار يهر شاخص به ازا ي، مقدار كمGISصورت گرفته در نرم افزار  هايليبا استفاده از تحل

ـ (مثبت  تيماه ،يافتگيهر شاخص در خصوص توسعه ياثرگذار يآمد. سپس با توجه به نحوه بـودن) آن شـاخص   يمنفـ  اي

) 10تـا   1(از  يعـدد  بنـدي مطابق بـا رتبـه   ،يگريبر د ارهاياز مع كيره تيصورت گرفته، اهم يتعيين شد. مطابق نظرسنج

  .ديلحاظ گرد

  ).1396ي(تحقيقات ميداني، مناطق شهر يافتگيموثر بر توسعه  هايشاخص يبندجمع، 1جدول شماره

ور
مح

  

  محاسبه نحوه  اطالعات نوع  استفاده منبع  شاخص

ت
طا

تبا
ار

 و لمح و 
قل

ن
  

  منطقه هر در ستگاهيا تعداد GIS هيال  كيتراف نسازما  اتوبوس ستگاهيا تعداد

   يدسترس فاصله نيانگيم GIS هيال  كيتراف سازمان  مترو به يدسترس

   يدسترس فاصله نيانگيم GIS هيال  كيتراف سازمان  دوچرخه موجود ريمس

   تيجمع به ادهيپ يرهايمس سطح GIS هيال  كيتراف سازمان  ادهيپ يفضا سرانه

   التيتسه تا فاصله نيانگيم GIS هيال   جامع طرح   التيتسه تا فاصله
صاد

اقت
  ي

  تيجمعبه  ينقد بودجه EXCEL  مشهد شهرداري   ينقد بودجه سرانه

   يمسكون يربنايز يحساب نيانگيم GIS هيال   آمار مركز  يمسكون يربنايز نيانگيم

 واحد دتعدا به خانوار تعداد GIS هيال   آمار مركز  يمسكون واحد در خانوار

  يمسكون

 يواحدها تعداد به منطقه تيجمع GIS هيال   آمار مركز  يمسكون واحد رد نفر

  يمسكون

اع
تم

اج
  ي

 6 تيجمع به سواد با تيجمع نسبت GIS هيال   آمار مركز  يباسواد درصد

  باال به سال

   مساحت به تيجمع نسبت GIS هيال   آمار مركز  تيجمع تراكم

   كل به هاسكونتگاه مساحت GIS هيال  مشهد يدارشهر  يررسميغ يهاسكونتگاه

 طرح اطالعات  يخدمات يهايكاربر سرانه

   جامع

 به يخدمات يها يكاربر مساحت GIS هيال

  تيجمع
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در منطقـه، از نظـر كارشناسـان     يررسـم يدرصد اسـكان غ  نيبه مترو و همچن يسطح دسترس هاياساس، شاخص نيبر ا

سـطح   نيمناطق و همچن يسرانه بودجه نقد هاي. شاخصافتي اختصاص هابه آن 10 ينمره بودند و ايژهيو تياهم يدارا

  ).2بودند(جدول  ترتيكم اهم يارهايمع وجز نيز اتوبوس هايستگاهيبه ا يدسترس

  ).1396ي (تحقيقات ميداني، افتگيتوسعه هايمناطق مشهد در قبال شاخص تيوضع، 2جدول شماره
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 1 منطقه 4/3 90 171 53/3 5/3 184 00/3 2 0 262 151 02/1 0

 2 منطقه 7/1 83 209 03/4 7/0 274 07/2 3 2 89 95 08/1 8

 3 منطقه 5/1 80 318 33/4 3/0 308 45/1 2 3 291 80 13/1 40

 4 منطقه 4/2 78 379 82/4 2/0 230 91/0 0 5 123 70 20/1 29

 5 منطقه 4/2 76 368 31/5 2/0 228 21/1 0 4 134 71 21/1 18

 6 منطقه 9/3 76 297 76/4 2/0 248 91/0 0 2 213 78 17/1 31

 7 منطقه 3/5 82 74 31/4 2/1 252 95/1 0 0 130 90 14/1 6

 8 منطقه 6/1 86 85 69/3 2/3 452 13/5 2 0 322 116 05/1 0

 9 منطقه 4 88 130 78/3 9/1 183 84/3 3 0 172 116 02/1 0

 10 منطقه 5 88 232 90/3 9/0 118 40/3 5 2 144 102 01/1 7

 11 منطقه 2/6 89 215 68/3 7/1 147 45/1 3 0 110 124 01/1 0

 12 منطقه 5/26 83 53 84/3 5/1 375 62/5 5 2 125 79 02/1 8

 13 منطقه 7/4 77 142 50/4 2/6 232 86/1 2 2 32 110 26/1 0

  

 افـزار نـرم  طيدر محـ  سيتاپسـ  كتكني قالب در گرفته صورت هايتحليل و) 2( جدول در شده ارائه هايبا توجه به داده

GISآن كه اين جايگاه معناي واقعي خود را پيدا  بر اساس معيارهاي مورد اشاره تعيين شد. براي ي، وضعيت مناطق شهردار

هـر منطقـه در    ازي، امت1با كسر عدد مورد نظر از  تيمحاسبه شده و در نها ههر منطق يفاصله تا حد مطلوب برا زانينمايد، م

و عـدد  منظور شده  1برابر با  يافتگيحد مطلوب توسعه  جه،نتي در. استبه سطح مطلوب توسعه به دست آمده يابيقبال دست

منطقـه از   كيـ  يافتگيـ شكل كه هرچه فاصله شاخص توسعه ني. به اشد ريتفس 1هر منطقه به نسبت فاصله از  يافتگيتوسعه

  ).5(شكل خواهد بود ترافتهنيتوسعهباشد، منطقه  شتريفاصله ب نيو هرچه ا ترافتهيكمتر باشد، منطقه مورد نظر توسعه 1عدد 
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  ).1396(تحقيقات ميداني،  TOPSISمناطق مشهد با روش  يتگافيدرجه توسعه، 5شكل شماره

) و 0,65( يافتگيـ توسـعه  زانيم نيشتريب ي، دارا12، منطقه GISبدست آمده از  ليفوق و بنابر تحل طيبا لحاظ كردن شرا

 لحـاظ  بـه  هكـ  انـد قـرار گرفتـه   1و  11منـاطق   يبعد هاياست. در رتبه گريفاصله تا حد مطلوب نسبت به مناطق د نيكمتر

 دارنـد  قرار مناطقي شمار در مناطق اين شد، بيان اين از قبل كه طور. هماننددار 12با منطقه  يزيناچ يفاصله ،يافتگيتوسعه

 اكثـر  خـالف  بـر  كـه  منـاطق  اين. اندشده پذيرسال اخير جمعيت 30در طي  و گرفته شكل شهر جديد هايتوسعه اثر در كه

نـه چنـدان دور جمعيـت     ذشـته گ در تنهـا  نه شرايط همين اثر بر اند،گرفته شكل جديد ازيشهرس اصول اساس بر ها،بخش

ايند و اگر ايـن شـرايط   افزمي زمينه اين در خود جذب هايثروتمند را به سوي خود جلب كرده، بلكه روز به روز بر قابليت

  هند كرد.خوا دايمناطق شهر پ ريچون سا يطيبه شكل اصولي و منطقي مديريت نشود، شرا

. در واقـع، ايـن   باشـد يفاصله تا حد مطلوب مـ  نيشتري) و ب0,33( يافتگيتوسعه ازيامت نيكمتر ي، دارا4در مقابل، منطقه 

 بـه  و بخـش  ايـن . دهنـد ، يك مجموعه واحد از پهنه شهر مشهد را به خود اختصاص مي6و  5، 3، 2منطقه به همراه مناطق 

 شـرايط  دليـل  به مناطق اين. اندداده جاي خود در را شهر نشينحاشيه طقمنا اغلب، مشهد، شرقي هايبخش تمامي كل، رطو

 بـه  شـهر  محـروم  بسـيار  هـاي بخش شمار در االيامي از جمله مناطقي هستند كه از قديماقتصاد و اجتماعي محيطي، زيست

 يقبل طيشرا ليو به دل شدهشهد اضافه كه به مرور زمان به شهر م باشندمي روستايي هايهسته تماما ،واقع در و آمده حساب

بـه دسـت    يچندان قيتوف ،ساكن تيتازه وارد به آنها، در جلب و جذب امكانات متناسب با جمع نيمهاجر تيو توجه و رغ

اسـت، هجـوم   اقـدام كـرده   ديـ نسبت به افزودن امكانـات جد  يضربت يهادر طرح يكه شهردار يطيدر شرا ي. حتانداوردهين

باره به هم خورده و منطقه مورد اشاره همچنان در دو تياست كه نسبت امكانات و جمعشده ثباع ديجد يتيجمع يهاگروه

  ).1396مشهد،  يشمار مناطق محروم قلمداد گردند(شهردار

متوسـط و   افتگييـ توسـعه  افتـه، يتوسعه يدسته 3 به شهر گانه13 مناطق كه گفت توانبه هر حال و در يك نگاه كلي مي

شـكل كـه    ناي به. است آمدهبه دست GIS طيدر مح Quantileروش  يبر مبنا بنديميتقس ناي. اندشده ميتقس افتهيتوسعه ن

و ثـامن، منـاطق    7، 8، 10منـاطق   افتـه، يتوسـعه  مناطق جزو اند،فاصله را به هم داشته نتريكيكه نزد 1و  9، 11، 12مناطق 

 تنهـا  نه باوري قابل غير شكل به بنديباشند. اين تقسيميم افتهنيناطق توسعهم 6و  5، 4، 3، 2و مناطق  ينسب يتوسعه يدارا

 80 در آن توسـعه  چگـونگي  و شهر گيريبلكه روند شكل باشد،مي توسعه هايشهر از شاخص برخورداري وضعيت معرف

-نتوانسـته  اند،كه به خرج داده يششبا همه تالش و كو زان،ريو برنامه رانيمد گر،ي. به عبارت دكندمي بازگو نيز را اخير سال

  )8 و 7 شكل(نمايند مرتفع دقيق طور به را موجود هايشكاف اند
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  ).1396(تحقيقات ميداني،  مشهد يمناطق شهردار يافتگيتوسعه  تيوضع، 7شكل شماره

  

  گيريهنتيج

ـ ابلق ،يدر قبال مناطق شـهر  يشهر رانيبرخورد مد يموجود در شهرها و نحوه يرقابت يفضا موجـود در نقـاط    هـاي تي

 ي. نكتـه گردديمناطق م يافتگيسبب اختالف در توسعه ،يعمران هايطرح ينحوه اجرا نيتوسعه و همچن يمختلف شهر برا

 بـر  هاآن ريصرف نظر از تاث ها،تيكم شيافزا تواني. رشد را ماستمفهوم توسعه از رشد  زيكالنشهرها، تما تيريمهم در مد

-واقـع  يو.... امـا مفهـوم توسـعه، در نگـاه     هـا يمساحت شهر، مساحت كاربر شيدانست؛ مانند افزا يهرش يفضا تمطلوبي

بـه   هـاي افتـه مطلوب است. بر اين اساس و بـا توجـه بـه ي    يبه توسعه يابيدر جهت دست يكم هايشاخص شيافزا انه،گراي

   شرح خالصه نمود:  ناي به را يقبل هايبخش در گانهسه هايگروه از يك هر شرايط تواندست آمده، مي
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-سـكونتگاه  -2توربع درآمد؛  -1(يو اقتصاد ياجتماع يهااز شاخص يو برخ يافتگيتوسعه  طيشرا سهي، مقا 8شكل شماره

  ).1396سه گانه) (تحقيقات ميداني،  يها هيانطباق ال -4و  يافتگيتوسعه تيوضع -3 ؛ايهيحاش هاي

 "رشـد "ساله طرح جامع مشهد شكل نگرفته اسـت و   25آن مطابق افق  يكه بافت شهر نيمشهد با ا يشهردار 12منطقه 

 توسـعه  و زمـين  بـازي بورس سريع، ساز و ساخت. استشده يمعرف يمنطقه شهر نتريافتهيما توسعه ا است،نداشته يمناسب

ان ادامـه پيـدا نمايـد. ايـن در     كماكتي نيز اين روند تا چند سال آ رسديم نظر به و دارد ادامه همچنان منطقه، اين در ارتفاعي

  نشيني نيز روبرو هستيم.حاشيه از موردي هايحالي است كه در همين منطقه، با نمونه

داشته اسـت،   يو از نظر كمي و وسعت، رشد خوب شوديمحسوب م يمنطقه شهردار نتريعي، با وجود آن كه وس2منطقه 

 تعـداد  بـاالترين  اتفاق، حسب بر كه است شهر مناطق جمله از منطقه اين. آيدياما جزو مناطق محروم از توسعه به حساب م

از اين روستاها، همچون يك گتـوي قـومي كـامال مشـخص، در      يك هر و كرده جذب خود سوي به را ايحاشيه روستاهاي

  .اندبافت منطقه خود را بر حيات جمعي آن تحميل نموده

جامعـه، جـزو منـاطق     يباال هاياسكان دهك نيو همچن يشهر يفضا تيفيب ك، با توجه به حد مطلو9و  11، 1مناطق 

سال اخير به بدنه اصلي شهر مشهد اضـافه شـده و بـه جـز      30. اين مناطق در طي شونديشهر مشهد محسوب م افتهيتوسعه

 آنهـا  قلمروي از روستايي يهابوده و يا عالما و عامداً هسته ييروستا هايچند استثناي بسيار كوچك، به طور كل فاقد هسته

  .اندگرفته قرار حاشيه در كامال يا و شده حذف

ـ ا يافتگنيـ عامل توسعه نتريكه مهم شونديمحسوب م افتهنيجزو مناطق توسعه 6و  5، 4، 3، 2مناطق  منـاطق، وجـود    ني

 يمطلوب زندگ هايخصشا يرگيدر شكل ينقش كاهش يررسميغ هاي. اصوال، سكونتگاهباشديم يررسميغ هايسكونتگاه
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ـ ا يكـالن، بـازخورد منفـ    هـاي گذاريهيسرمارغم  يشكل كه عل ني. به اكننديم فايا يدر مناطق شهر منـاطق در جـذب    ني

  امكانات كامال مشهود است.

 0,65شـاخص   يمنطقـه، دارا  نيتـر افتهيتوسعه است،در نظر گرفته شده 1كه برابر  يافتگيبا توجه به حد مطلوب توسعه

منطقـه   نتـري افتهيتوسعه يحت گر،يمنطقه با حد مطلوب است. به عبارت د ني) ا0,35( اديز يقابل تامل، فاصله ي. نكتهاست

 هـاي امر است كه در مجموع، مشهد، بر اساس شاخص نيو مشخص كننده ا رددا ياديمشهد، با حد مطلوب توسعه فاصله ز

 يفرهنگـ  تخـت يپا يكـه ادعـا   يكـالن شـهر   يبرا طيشرا ني. ااستاوردهيبه دست ن يمناسب گاهيجا د،يتوسعه، آنچنان كه با

  .دباشيهشدار دهنده م اريجهان را دارد، بس يمذهب يكالن شهرها نياز مهمتر يكيكشور و 

(عمـدتا  ديجد يتـ يجمع هـاي گروه ليبرخوردارند، با توجه به رغبت و تما ينسب يو ثامن كه از توسعه 7،  8، 10مناطق 

جـزو منـاطق كمتـر     نـده يآ هايامكان وجود دارد كه در سال نيقرار دارند و ا ايهيحاش طيسو، در شرا نيجر) به او مها ريفق

محسوب شوند. به خصوص اگر روند بازسازي بافت فرسوده مشهد به شـكل كنـوني ادامـه پيـدا نمايـد، ميـزان        افتهيتوسعه

 امـر  ايـن  كـه  شـد  دنخواه هاجايگزين آن ،هاي فقيرتروهخروج جمعيت ثروتمند از اين محدود سرعت خواهد گرفت و گر

  .ساخت خواهد برابر چند را مناطق اين گرد عقب سرعت

، مـي  از طرف ديگـر  گانه اين شهربا توجه به شرايط كلي توسعه شهر مشهد از يك طرف و توسعه نامتوازن مناطق سيزده

ولين و ئنداشته است. اين مشكل را حتي اگر نتوان به قصور مساي درخورد به طور كلي اين شهر توسعهتوان عنوان نمود كه 

-هاي كالن ملي براي اين شهر كه كـاركردي فرامنطقـه  هاي موجود نسبت داد، بايستي به فقدان بودجهنامناسب بودن سياست

  ، ملي و حتي بين المللي دارد، مرتبط دانست. اي

گانه شهري بايد بيشتر به عوامل دروني و خـاص ايـن شـهر    سيزدهاما در ارتباط با عدم تناسب وضعيت توسعه در مناطق 

ي اختصاصـي بـه منـاطق    هاسال اخير، هميشه ميزان بودجه 30توجه نمود. مطابق استدالل مسئولين استاني و شهري، در طي 

بودجه نتوانسته است ايـن  اند كه اين افزايش است. اما اين مناطق به قدري با كمبود مواجه بودهفقير، بيش از ساير مناطق بوده

تسهيالت اوليه و ضـروري بـر اسـاس نظريـه قطبـي شـدن       فاصله را جبران نمايد. عالوه بر آن، در مناطق توسعه يافته قبلي، 

)، ديگر تامين كننده رضايت ساكنين نبوده و به همين خـاطر متوليـان امـور شـهري ناچـار از ارائـه       Maslow, 1970نيازها(

هاي منفي آنهـا را  گيرينبوده و يا جهتيافته ق بوده اند كه اصوال يا مورد درخواست مناطق كمتر توسعهمناطتسهيالتي به اين

  در پي داشته است.  

  خذĤمنابع و م

بندي منـاطق شـهري   ) ارزيابي و رتبه1396پور، زهرا و پهلواني، عباس(فر، هادي، ادب، حامد، قليچياستادي، مهري، سلطاني

اكولوژيكي پاركها و فضاي سبز به روش تاپسيس(مطالعه موردي: مناطق شهري مشـهد)، محـيط شناسـي،    با تاكيد بر كيفيت 

  .329-347، 2شماره 

 TOPSIS) ارزيابي نقش و جايگاه زنان در مديريت شهري با اسـتفاده از تكنيـك   1391(ديقهص ،ييو سرگلزا دارحمخ ،يبز

  .107-120، 1اره شم ،ييفضا يزريمطالعه موردي زابل، فصلنامه برنامه

-) سنجش رضايتمندي شهروندان از كيفيت زندگي در شهر گرمـي، فصـلنامه برنامـه   1397پاشازاده، اصغر و جالليان، حميد(

  .145-161، 42، شماره ريزي فضايي



 2، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، پاييز                           

 

115 

 

، وزارت مسكن و شهرسازي ) اصالح نظام مديريت توسعه شهري در ايران بر اساس رويكرد راهبردي،1397(حسنپيرزاده، 

  .رانته

  .، تهرانتهران دانشگاه )افالطوني و پارسيترجمه . (اجتماعي هاي) فضا، شهر و نظريه1388(ردتانكيس، ف

 و مـدل  GIS ) تحليل پراكنش فضايي خدمات بيمارستاني و درمانگاهي بـا اسـتفاده از  1392(لهها ،يو ذاكر سعودم ،ييتقوا

TOPSIS 7-14، 32ماره اطالعات سالمت، ش تيري(مورد: شهر اصفهان)، مد.  

انتشـارات   ،حـاتمي نـژاد و اميريـان)    ترجمـه ريزان در توسعه پايدار() راهنماي برنامه1388جو(پاور، و   وين. كريزك، كجي

  .تهران، چرخ نيلوفري

هـاي  هاي امنيتي كالن شـهر تهـران بـر اسـاس شـاخص     ي) بررسي ناپايدار1385(موسيو پور موسوي،  حمدتقيرهنمايي، م

  .11-23، 57هاي جغرافيايي، شماره شهري، نشريه پژوهش توسعه پايدار

ريزي شـهري، انتشـارات دانشـگاه    هاي برنامه) مباني و تكنيك1388(ريد، فكارو پرهيزميد نژاد، حيو مهد رامت اهللازياري، ك

  .چابهار، المللي چابهاربين

در سـطح   يزنـدگ  تيـ فيك هـاي شـاخص  هـاي ينـابرابر  ليـ ) تحل1390(عفرج وند،يو موس مهدي ،ي، محمودليع ،يشماع

    .71-86، 6شماره  ،يزريپژوهش و برنامه ا،يبابلسر، جغراف يمحالت شهر

  .تهران، ها) دانشنامه مديريت شهري و روستايي، انتشارات سازمان شهرداري1387(سماعيلشيعه، ا

  .108-115، 5شماره  ،ينور علوم انسان كيپ دار،يپا ي) توسعه شهر1386(ستمر فر،يصابر

ـ بر اساس سطح توسعه  رازيش يمناطق شهر بندي) رتبه1389(حمدم ،يميو كر ميدح ،ي، محمدحمدا ،يعضد رفـاه   ،يافتگي

  .185-214، 36شماره  ،ياجتماع

بنـدي منـاطق شـهري و شناسـايي عوامـل رضـايت شـهروندان از        )، رتبه1396فني، زهره، احدنژاد، محسن و مقدم، شهرزاد(

  .99-114، 6نجان، جغرافيا و توسعه فضاي شهري، شماره عملكرد اتوبوسراني ز

اي در ايران، فصلنامه مسـكن و محـيط روسـتا،    هاي كالبدي منطقه) مروري بر تهيه طرح1389(حمد مهديقاجار خسروي، م

  .90-101، 130شماره 

 رسـمي،  غيـر  هـاي گاه) تحليل سطح پايداري شهري در سكونت1388( عيدو زنگنه شهركي، س اصحو عبدي، ن هديقرخلو، م

  .61-78 ،69 شماره انساني، جغرافياي هايپژوهش

  .تهران، انتشارات سمت ،) مديريت گردشگري1386( رضيهكاظمي، م

مجلـه   ،يشـهر  يزريـ و نقـش برنامـه   داريپا يبر توسعه شهر اي) مقدمه1378(ميدهح تكانلو،يو محمدزاده ت سنعليح ،ييلقا

  .111-123شماره ششم،  با،يز يهنرها

 ،هاي جديد توسعه شهري(شهر فشرده و شهر گسـترده) ) پژوهشي پيرامون توسعه پايدار و پارادايم1382( حمدرضامثنوي، م

  .98-112، 21محيط شناسي، شماره 

ها و اصـول اجرايـي آن در كشـورهاي در    ) توسعه پايدار شهري، ديدگاه1388(ليو افتخاري مقدم، ع مجيدمفيدي شميراني، 

  .15-25، سال ششم، 12المللي پژوهشي ساخت شهر، شماره صلنامه بينحال توسعه، ف
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 توسـعه  و جغرافيـا  پايـدار،  توسعه هايشاخصه نظر از شهري نواحي بندي) رتبه1388(ريمزاده دلير، كو حسين عيدملكي، س

  .19-34 ،13 شماره اي،ناحيه

  چندشاخصه، ناشر مولف. يرگيميتصم ايهافزار نرم و ها) مدل1397(ليرضاع م،يسل يفيو شر نصورم ،يمومن

 نيـاز  مـورد  خـدماتي  مراكـز  بنـدي اولويت) 1392(ديقهص سرگلزايي، و رشتهف سرگلزايي، ،ميرا زاده،علوي ؛حمودم ،يرلطفيم

  .121-134، 1شماره  ،يو توسعه شهر اي، دو فصلنامه جغرافTOPSIS مدل از استفاده با زابل شهر هايورودي در روستاييان

  .19-34، 4شماره  ،يشهرساز يمجله جستارها ،)يدجمشي محمود ترجمه(هاشهر ندهيو آ داري) توسعه پا1382(رندب هام،

، شـركت پـردازش و برنامـه ريـزي     )زادهترجمه حساميان، حـائري و منـادي  () عدالت اجتماعي و شهر1379هاروي، ديويد(

  شهري، تهران.
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