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  ماکو شهر هایمحله پایداری هایسنجه ارزیابی و تحلیل

 ( آماری تکنیکهای از استفاده با)
 

 ایران ،تهران ،رزمیخوا دانشگاه ،شهری ریزیبرنامه و جغرافیا دانشیار: موحد علی

 ایران ،تهران ،خوارزمی دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا ارشد کارشناسی: احمدی مظهر

 ایران ،تهران ،خوارزمی دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا ارشد کارشناسی :5صاحب مصطفوی سوران

 

 چکیده

 اقتصادی، عوامل و است بوده گذارتأثیر شهرها تكوین و رشد در که است دهپیچی و گسترده ابعاد با ایمقوله شهری پایدار توسعه     

. است توسعه ابعاد ضعف و قوت نقاط شناخت ،است مهم امروزه آنچه .دهدمی ارقر توجه مورد را اکولوژیك و محیطی زیست اجتماعی،

. است توسعه هایسنجه از برخورداری لحاظ به اکوم شهر محالت ناپداری و پایداری میزان تحلیل و فضایی بندیسطح حاضر پژوهش هدف

 پایداری سطوح ارزیابی برای. است نگری جامع برروش کیدتأ با تحلیلی -توصیفی آن بررسی روش و ای وسعهت -کاربردی تحقیق نوع

 امتیاز و انسانی توسعه یبیترک شاخص عاملی، تحلیل تكنیك :قبیل از آماری افزارهاینرم و کمی های مدل از هانابرابری تحلیل محالت،

 در همچنین. است شده استفاده کالبدی-نهادی ،اجتماعی -زیست ،اقتصادی ،اجتماعی ابعاد قالب در معیار 12انتخاب با استانداردشده

 تلفیقی های شاخص مجموع در است داده نشان نتایج. است شده استفاده Arc Gisو SPSS،Auto cad افزارهاینرم از تحقیق اثنای

 قوی، پایدار درگروه محله چهار آل،ایده پایدار گروه در محله دو محله، 55 از کهطوری به بوده متفاوت شهر این محالت بین پایداری ضریب

 با ترتیب به 51 و51 محالت HDI شاخص اساس بر .دارند قرار ناپایدار درگروه محله دو و ضعیف پایدار محله سه پایدار، نیمه محله سه

 به پایداری ضریب کمترین اصاختص با 1 و 1 محالت و آلایده پایدار محالت عنوان به« 22025118»  و «22500813» یداریپا ضریب

 Z) شده استاندارد امیتاز مدل از حاصل نتایج. اندشده شناخته ناپایدار محالت عنوان به« 22122538» و «22125315» ضریب با ترتیب

score )ماکو شهر برای پایداری حالت ترینمطلوب ،عاملی تحلیل تكنیك از آمده بدست های یافته قبط. کندمی تأیید را امر همین نیز 

 میانگین با کالبدی -نهادی های شاخص به مربوط حالت نامساعدترین و «222222221185» میانگین با اقتصادی هایشاخص در

 .است«  -222222221115»
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 : لهمسأ بیان

 تغییر حال در همواره مختلف نیروهای و عوامل ثیرتأ تحت هستندکه ها برخورد انواع نکانو اخیر قرن در شهرها       

 در کشورهای شهری نواحی در اقتصادی -اجتماعی های نابرابری افزایش شتابان، شهرنشینی تبع به. اندبوده تحول و

 از ثرمتأ شهری، جامعه روزافزون توسعه .است آورده وجود به را زندگی ناهمگون شرایط از وسیعی دامنة توسعه حال

 و شده منجر شهرها نشدنی مهار گسترش و ریزی برنامه بدون سازهای و ساخت به مهاجرت، و جمعیت رویه بی رشد

 مناسب زیست فضای طراحی و آگاهانه هدایت لزوم که است آورده دوجو به آنها فضایی ساخت در زیادی تغییرات

 بگیریم، نظر در فضایی مفهوم یك عنوان به را شهری توسعه اگر کهطوری به. است داشته دنبال به را شهرها برای

 آنچه است، نگردیده محقق( 518 ؛5111 ی،شكوئ« )جغرافیایی برابری اصل» یعنی شهری پایدار توسعه مهم شاخص

 انسانی هایسرمایه عنوان به جامعه افراد آید،نمی دست به کالبدی های طرح با شهری توسعه در پایداری است مسلم

 تحلیل و آنها اقتصادی و اجتماعی خصوصیات بررسی لذا کنند، می بازی پایدار توسعه در کلیدی نقش اجتماعی، و

 شهری مختلف سطوح در موجود شرایط از صحیح درك و کالبدی-نهادی و اجتماعی و اقتصادی هایمؤلفه فضایی

 پایدار توسعه راستای در اساسی نیازهای مینتأ و جغرافیایی و برابری اصل تحقق جهت در را الزم ابزارهای تواند می

 داشته ما زندگی بر ناپذیری جبران آثار کالن مقیاس در شهر طبیعی بستر به اعتنایی بی .سازدمی فراهم را شهری

 با اساس، این بر .کند می وارد طبیعی بستر بر نامطلوبی آثار افزون روز طور به همچنان ما شهری زندگی و است

 به دستیابی جهت در کلیدی و اصلی عوامل شناخت آنها، ثیرگذاریتأ مختلف ابعاد و شهرها ذاتی پیچیدگی به توجه

 .رسد می نظر به ضروری شهری پایداری

 بیانگر کشور غرب شمال در شهری نقطه آخرین عنوان به ماکو شهر در جمعیتی تحلیل و یبررس راستا، این در       

 از یعنی دهه سه طی در آن جمعیت است، بوده افزایش به رو اخیر های دهه در آن جمعیت که باشد می مساله این

 - زیست های بحران طرف یك از کهطوری هب رسیده نفر 55801 به نفر 55300 از 5181 سال تا 5111 سال

 نیازهای و خدمات و شهری ساختهایزیر سرانه توزیع دیگر طرف از اجتماعی، های ناپایداری و مسائل محیطی،

 به و نبوده پایداری های شاخص و معیارها با مطابق ،شهر توسعه با همگام شهری محالت حسط در اجتماعی اساسی

 گردیده اجتماعی گزینی جدایی و پایداری های شاخص از اریبرخورد در ایمحله هاینابرابری گیریشكل باعث نوعی

 متعددی هایناپایداری با آگاه مدیریت فقدان و شهری جمعیت افزایش و شهر اولیه خاستگاه به توجه با لذا. است

 ابعاد یواکاو با ابتدا در شودمی سعی پژوهش این در لذا .است بوده روبرو نهادی و اقتصادی و اجتماعی ،کالبدی بویژه

 سطوح سپس و دنشو واقع سنجش مورد نظامند رویكرد یك در ماکو شهر گانه55 محالت ،پایداری بر حاکم مختلف

 مورد پایداری های سنجه از برخورداری در ایمحله های ناپایداری و پایداری میزان و ماکو شهر محالت در توسعه

 .گیرد قرار تحلیل و بررسی

 :پژوهش نظری ادبیات و مفاهیم

 ای مقدمه انسانی، جوامع و زیست محیط با آنها  ارتباط و توسعه و اقتصادی رشد به مربوط مباحث: شهری پایداری

 ،اجتماعی عدالت بر و کند می حمایت زیست محیط از که ای توسعه .شد توسعه مفهوم جدید پارادایم ایجاد برای

 محیط از صرف حفاظت شهری، پایدار توسعه از منظور .(Harris,2004:5) دارد کیدتأ آن مانند تعابیری و پیشرفته

 و ایزکا) تاس عمومی رفاه و اجتماعی عدالت حفظ همراه به اقتصادی رشد به جدید نگاهی بلكه نیست، زیست

 توان که امروزی توسعه از شكلی» :دکن می تعریف چنین را شهری پایدار توسعه «هال پیتر» (.13:5181 همكاران،

 پایداری اصطالح(. Hall, 1993:22) کندمی تضمین را آینده هاینسل برای شهری جوامع و هرهاش مداوم توسعه
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 محیطی، - زیست شرایط بر که رودمی کار به خصوصی و عمومی های واکنش راهنمایی برای اصولی عنوان به

 عنوان به گسترده طور به تواند می شهری سیستم یك پایداری .گذارد می اثر آینده و رایج اجتماعی و اقتصادی

 برآورده آینده هاینسل هایتوانایی تباهی بدون را رایج نیازهای بتواند که شود تعریف هاییجریان و شهری توسعه

  (.5 شماره شكل) (.Maoh, 2009:30)) سازد

 
 پایدار توسعه مفهوم وجهی چهار -1 شکل

 ( Ekins,and Max-Neef,1992,in Moffatt,Hanly,and Wilson,2001,P.4): منبع

 : شهری پایدار توسعه عاداب

 Boggia  et) است محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، مختلف ابعاد دارای و بعدی چند مفهومی پایدار توسعه    

al, 2010: 23 )انددانسته فرهنگی بعد دارای را آن نیز گاه و (Williamson et al,2003,123 .)و اکینز 

 پایدار توسعه .دهدمی تشكیل را منتظمی وجهی چهار که اندگرفته نظر در پایداری برای نیز قیاخال وجهی ماکسنیف

 که ایگونه به دارد شهری مشكالت حل در سعی نهادی و محیطی زیست اعی،ماجت اقتصادی، جنبه چهار از شهری

 کردن برطرف اقتصادی بخش در و دارد رنظ در را اجتماعی عدالت و کراسیودم افراد، حقوق ،اجتماعی بخش در

 نظر مورد اقتصادی هایفعالیت در مردم مشارکت جهت در ریزی برنامه و فقر از جلوگیری مردم، اساسی نیازهای

 :شودمی زیر موارد شامل شهری پایدار توسعه اهداف(. DrakakisSmith,1997:780) است

 مخاطره به. 5 اساسی، نیازهای. 1 بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی، نیازهای. 1 فعلی، نیازهای کردن براورده. 5

                  (.Mclaren,1994,47) نیازهاشان کردن براورده در اینده نسل توانایی نیانداختن

 :ایمحله پایدار توسعه ریزی برنامه فرایند

 وجود شهرها تمام در که است فیزیكی و اجتماعی واقعیتی .است شهر از ناپذیریتفكیك برش و بافت محله       

 ,Memford ) شودمی شناخته شهر در نهاآ ایهسته جایگاه نیز و معین رهایمرز با هامحله ممفورد نظر زا .دارد

 فرایند انتخاب به نیاز محله هر .دندار وجود ایمحله پایدار توسعه ریزیبرنامه برای مشخصی فرآیند (.256 ,1954

 زیر مشترك مبانی دارای ریزی برنامه فرآیندهای همه حال این با .دارد را خود ویژه شرایط با متناسب ریزی برنامه

( 1 گیری تصمیم و سازی تصمیم برای عمومی توافق ایجاد( 1 محله در کلیدی نفعذی عوامل شناسایی( 5.هستند

( الف :نمود خالصه رزی موارد در توانمی را مشترك مبانی این به توجه مزایای. محله با جانبه همه و مناسب ارتباط

 برای که موضوعاتی روی بر یكدیگر با کارها تقسیم و نظرات مبادله برای را ای محله نهادهای و ها سازمان شهروندان،
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 می کمك محله قوت نقاط و منابع ارزیابی و تشخیص به( ب. نمایدمی جمع هم دور به دارد، اهمیت ذینفع افراد

 را مشترك ساختارهای در خالقیت (د .نماید می کمك اجرایی های نیازمندی با طهراب در توافق ایجاد به( ج. نماید

 ریزی برنامه همچنین(. 1 شماره شكل) (.31: 5181 شیعه،) نماید می تشویق محله بیرون در هم و درون در هم

 .باشد می خرد واحد در محتوایی و ساختاری سازیزمینه نیازمند پایدار خرد واحد به ناپایدار خرد واحد تغییر برای

 عناصر ریزی برنامه عملیاتی سازوکار محلی، دولتمردان ریزی،برنامه آغازکننده عوامل ذینفع، عوامل جامع نگاه یك در

 (. 51:5188 همكاران، و کریمی) روند می شمار به محله در پایدار ریزی برنامه نظام اصلی

 
.50:5181افتخاری، الدین رکن :منبع -محلی پایدار توسعه ریزی فرایندبرنامه -2 شکل

 : تحقیق پیشینه

 بر موردی مطالعه با پایداری به یابی دست و آن بازیابی و شهری هویت مابین ارتباط به( 1221) راشتوردم سوزان     

 به دستیابی رمز امروزی کالنشهرهای در که کندمی کیدتأ و پردازد می کانادا در تورنتو شهر شمالی محالت روی

 هویت» آنكه ضمن .باشدمی «شهر محالت فرهنگی هویت حفظ» عامل به توجه طریق از شهری دارپای توسعه

 آن مجدد تحقق و بازیابی لیكن برود، دست از خور در و مناسب ریزی برنامه عدم با سرعت به است ممكن «فرهنگی

 سرمایه بین رابطه بررسی به که حقیقیت در( 5338) روهه و تمكین. است پذیر امكان مدت کوتاه در و سهولت به

 اجتماعی توسعه کنند تسهیل در ثرمؤ عوامل از یكیرا  ایمحله پایداری. اندپرداخته ای محله پایداری و اجتماعی

 سنجش جهت مقیاس نهادی زیرساخت و فرهنگی ـ اجتماعی محیط ساختار در ترکیب با تحقیق این در دانندمی

 قرار بررسی مورد ایمحله تغییرات بر اجتماعی سرمایه ثیراتتأ زمانی، مقایسه در و دیدهگر جادای اجتماعی سرمایه

 (. 18: 5181 ،صارمی) است گرفته

 ای محله توسعه چارچوب در شهری محالت فضایی ساختار بهبود» عنوان تحت تحقیقی در ،(5185) هودسنی      

 در محلی ریزی برنامه بر حاکم روند در چه مطالعه مورد محله بر محاک ریزی برنامه وعن اوالً که دهد می نشان «پایدار

 و داشته زیادی فاصله راستین و  مطلوب توسعه قواعد از محله توسعه آتی و درازمدت هایبرنامه نظر از چه و گذشته

 توسعه هایامهبرن ناکارآمدی و ییناکارآ در عنصر ترینمهم همچنین. انجامد نمی شهر پایدار توسعه به کنونی سیر

 در هاآن بهینه هدایت و تقویت و محلی یهاتوان ها،ظرفیت ها،پتانسیل شناخت عدم مطالعه مورد محله در محلی

 عنوان تحت خودتحقیق  در (5131) مرادی .است شده معرفی محلی سطح در ریزی برنامه تنگناهای رفع جهت

 زیست بعد چهار در شاخص 18 در «(تهران شش قهمنط شهرداری) شهری محالت درسطح پایداری سطوح بررسی»
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 پایداری کلی وضعیت تحقیق، هاییافته اساس بر  و است کرده استفاده نهادی کالبدی و اقتصادی اجتماعی محیطی

 .است بوده محیطی زیست بعد های شاخص در نابرابری بیشترین و بوده پایدار نیمه حالت در محالت

 : تحقیق روش

 توجّه با ماکو شهر محله 55 آماری جامعة .است تحلیلی -توصیفی بررسی روش و کاربردی نوع از حاضر تحقیق      

 به مراجعه مسكن، و نفوس سرشماری نتایج از نیاز مورد های داده .است 5181 سال اداری -سیاسی تقسیمات به

 تعیین منظور به .تاس شده ریاو جمعشهر محالت از میدانی بازدید و شهری هایطرح ،ذیربط سازمانهای و نهادها

–زیست نماگر51 بر مشتمل بعد 5 در متغییر و نماگر 12تعداد شهری محالت پایداری سنجش و برخورداری سطوح

 تكنیك طریق از ابتدا .است شده انتخاب کالبدی-نهادی نماگر 55اقتصادی، نماگر 55اجتماعی، نماگر 55اجتماعی،

 سهم که طوری به تبدیل، دار معنی عوامل به انتخابی شاخص SPSS» 12» افزار نرم از گیری بهره با و عاملی تحلیل

 و ،(HDI) انسانی توسعه ترکیبی شاخص از استفاده با سپس .است شده مشخص ونابرابری انسانی توسعه در عامل هر

 .گرفت قرار نجشس مورد محالت ناپایداری و پایداری میزان و یافتگی توسعه درجه( Z score) استانداردشده امتیاز

 و رتبه دادن نشان و محالت طراحی برای« Arc Gis»و« Auto cad» افزارهاینرم از تحقیق اثنای در همچنین

 (. 5)جدول شماره  .است شده استفاده بررسی مورد محالت از هریك پایداری سطوح فضایی های ارزش مقادیر
 وماک شهر محالت پایداری سنجش معیارهای و ابعاد -1 جدول

 پایداری های سنجه پایداری ابعاد

 

 زیست

 اجتماعی

 

 

 صنعتی کارگاهی کاربری کاربری مساحت خانوار یك با مسكونی واحد تعداد

 جمعیت تراکم سال 52 تا عمر با مسكونی واحد تعداد

 دوام کم مسكونی واحد تعداد دوام با مسكون واحد تعداد

 تراکمپر خانوار تعداد مربع متر مسكونی سرانه

 طبقه یك مسكونی ساختمان تعداد بیشتر و طیقه دو مسكونی ساختمانی تعداد

 محالت عمومی شیب (مربع متر) مسكونی قطعات متوسط

 ساکن خانوار دو با مسكونی واحد تعداد ( مربع متر)  ارتباطی شبكه کاربری مساحت

 سال 12 از بیش عمر اب مسكونی واحد تعداد ( مربع متر)  سبز فضای کاربری مساحت

 اجتماعی- زیست نماگر( 51) خطر پر نواحی مساحت

 اجتماعی

 باسواد مردان و زنان تفاوت ساله 55-2 جمعیت تعداد

 بیشتر و نفره 0 خانوار تعداد بیشتر و ساله 01 جمعیت تعداد

 محصل جمعیت تعداد سواد بی جمعیت تعداد

 سوادبا جمعیت تعداد سواد بی مردان تعداد

 باسواد مردان تعداد سواد بی زنان تعداد

 نماگراجتماعی(55) باسواد زنان تعداد

 اقتصادی

 (ریال هزار)  درآمد میزان ساله 05-51 جمعیت تعادد

 بیشتر و ساله بیكارده جمعیت تعداد (درصد)شاغل مردان تعداد

 وبیشتر ساله 52بیكار مردان تعداد (درصد)شاغل زنان تعداد

 بیشتر و ساله 52 بیكار زنان تعداد (درصد)ساختمان مالك خانوار عدادت

 تكفل بار فعال غیر به فعال جمعیت نسبت (ریال هزار)حریم زمین قیمت

 اقتصادی نماگر(55) سكونت محل در مستاجر خانوار تعداد

 کتابخانه تعاداد دبستان تعداد- نهادی
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 ورزشی راکزم تعداد راهنمایی مدرسه تعداد کالبدی

 آموزشی کاربری مساحت هنرستان و دبیرستان تعداد

 درمانی بهداشتی کاربری مساحت درمانی و بهداشتی مراکز تعداد

 ورزشی کاربری مساحت حسینیه و مسجد تعداد

 کالبدی-نهادی نماگر( 55) انتظامی و اداری کاربری مساحت

 . 5131، نگارندگانمنبع: مطالعات 

 مورد مطالعه:  دهمحدوشناخت 

 و درجه13 بین مطلق موقعیت نظر از که باشد می غربی آذربایجان استان غربی شمال شهرهای از یكی ماکو شهر     

 سال در(. 1)شكل شماره  ت.اس گرفته قرار شمالی عرض ثانیه 1 و دقیقه 58و  درجه 13 تا ثانیه 11 و دقیقه 50

 مرز کیلومتری 12 در در ماکو (.1. )جدول شماره است بوده انوارخ 52518 و جمعیت نفر 55801 یدارا ،5181

 یافته گسترش خطی صورت به شهر این است ذکر قابل. است گرفته قرار کشور المللی بین محور مسیر در بازرگان

 (. 0: 5181 ،ماکو جامع طرح) است

 
 کشور و شهرستان، استان ماکو در جغرافیایی موقعیت -1 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51  1131 پاییز/ 15ای/ سال چهارم/ شماره ریزی منطقهفصلنامه برنامه

 گانه 16 محالت تفکیک به ماکو شهر اجمالی مشخصات -2 ولجد

 محالت
 مساحت

 (هكتار)

 تعداد

 جمعیت

 تعداد

 خانوار

 واحد تعداد

 مسكونی

 ناخالص تراکم

 مسكونی

 خالص تراکم

 مسكونی

5 51/15 1518 111 121 11 151 

1 15/12 015 511 510 12 515 

1 01/11 810 151 155 11 513 

5 151/51 5511 155 111 11 588 

1 81/11 5535 152 118 52 515 

0 01/15 5151 511 551 13 581 

1     51/11 5011 512 551 01 122 

8  10/10 1152 051 051 523 531 

3 135/18 1282 585 021 15 531 

52 12/55 1585 151 005 12 155 

55 115/11 1511 501 528 82 583 

51 185/18 1525 113 101 81 531 

51 38/18 5881 511 131 01 155 

55 15/51 5131 181 101 10 531 

 531 12 0111 52518 55801 01/011 ماکو شهر

  مرکز آمار ایران.داده های با اقتباس از  5131محاسبات نگارندگان،  :منبع

 تحقیق:  هاییافته

 داده ساماندهی و کاهش هدف با که است متغیری چند آماری رفتهپیش هایتكنیك از یكی عاملی تحلیل روش      

 توان می آن اساس بر که است تحلیل این اصلی بناییرز ها داده بین همبستگی میزان از استفاده .شود می انجام ها

 تحقیق، هدف اگر ای منطقه هایتحلیل در (.kaplunovsky, 2005:55) کرد بندی گروه را متغیرها از بسیاری

 تحلیل از باشد، سرزمین سطح در همگن گروههای تعیین و جغرافیایی مناطق یا ها ازمكان تعدادی تلخیص و ترکیب

 عاملی تحلیل از باشد، دار معنا عوامل به شاخص تعدادی کردن خالصه هدف، اگر و گرددمی استفاده Q نوع عاملی

 تحلیلی مدل و spssایرایانه افزار نرم از گیری بهره با پژوهش این در (.115:5185 دالور،) گرددمی ستفادها R نوع

 ترجیح هستند، درونی ارتباط دارای که هاییشاخص .گردید سازی عامل استفاده مورد های شاخص مجموع R نوع

 درصد 0/50 باالی همبستگی دارای که هایی شاخص لذا .کنند توجه عامل یا محور یك حول یكدیگر با دهندمی

 این با تجمع امكان و هستند منفی همبستگی دارای که هایی شاخص عكس بر و دهند تشكیل را لعام یك هستند،

 .شود می استخراج همبستگی ماتریس طریق از عوامل بنابراین، .دهند می تشكیل را دیگری عامل ندارند را شاخص

 چرخش طریق از برتر عامل پانزده به محالت سطح در شاخص 12 تقلیل از حاکی پژوهش، این در هایافته نتایج

 بوده این نتیجه که اندگرفته قرار واریماکس چرخش در جداگانه طور به ابعاد از یك هر البته .است بوده واریماکس

 را واریانس درصد 180/18 که یافته تقلیل عامل شش به بوده متغیر 51 دارای که اجتماعی -زیست بعد که است

 درصد 18/ 318 مجموع در که یافته تقلیل برتر عامل دو به اجتماعی بعد یرمتغ یازده. دهد می قرار پوشش تحت

 عامل سه به واریماکس چرخش در بوده متغیر 55 دارای که اقتصادی عامل .دهدمی قرار پوشش تحت را واریانس

 عامل ترتیب همین به. کننند تبیین را تجمعی واریانس درصد 85/ 525 قادرند مجموع در که یافته کاهش برتر
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 درصد 501/10 مجموع در که یافته تقلیل برتر عامل چهار به شودمی شامل را متغیر یازده که کالبدی –نهادی

 عوامل، در شده بارگذاری هایشاخص از یك هر همبستگی میزان به توجه با .دهدمی توضیح و محاسبه را واریانس

 طور به ابعاد از یك هر که این دلیل به جا این که نمود خابانت ها ازعامل یك هر را مناسبی عناوین یا اسامی توانمی

 از قبل  .نیست برتر عوامل مجدد نامگذاری به نیازی است واضح کدام هر عناوین و گرفتند قرار تحلیل مورد جداگانه

 -KOM (Kaiser آزمون طریق از تحلیل این برای هاداده مجموعه بودن مناسب عاملی، تحلیل دستور اجرای

meyer- olkin)  آزمون وBTS (Bartlett Test  زمونآ نتایج 1 شماره جدول .گرفت قرار ارزیابی مورد KMO و 

S.T.B درستی به هاعامل تفكیك و مدهآ حاصل گیری نمونه کفایت که دهدمی نشان را هابندیدسته از کدام هر در 

 .است پذیرفته انجام

آنها خاص مقدار و شده استخراج نهایی عوامل و KMO، B.T.S  فایتک حد به گیری نمونه اندازه نتایج -1 جدول

 ها بخش
 تعداد

 ها عامل
KMO B.T.S ویژه مقدار 

 درصد

 واریانس

 واریانس درصد

 تجمعی

 – زیست

 اجتماعی
0 22110 120255 

4.159 24.466 24.466 

4.062 23.897 48.363 

1.819 10.702 59.064 

1.688 9.931 68.996 

1.630 9.591 78.586 

1.528 8.990 87.576 

 68.656 68.656 7.552 1152015 22121 1 اجتماعی

1.133 10.302 78.958 

 5112051 22010 1 اقتصادی
4.783 43.485 43.485 

2.883 26.213 69.698 

1.584 14.403 84.101 

-نهادی

 کالبدی
5 22188 5222511 

3.012 25.102 25.102 

2.544 21.201 46.302 

1.815 15.127 61.429 

1.804 15.036 76.465 

 . 5131منبع: یافته های تحلیلی تحقیق، 

 : اجتماعیاجتماعی و   -زیست عامل در ماکو شهر محالت در پایداری آزمون 

 آل، ایده پایدار توسعه سطح پنج در شهرماکو محالت ها، عامل از یك هر از حاصل پایداری ضریب مبنای بر       

 در تمحال پایداری رتبه و ضریب نهایت در .است شده بندی طبقه ناپایدار و ضعیف پایدار پایدار، نیمه قوی، پایدار

 نامگذاری اجتماعی -زیست عامل که (5شماره  جدول) اول عامل در .است شده تحلیل و تجزیه هاعامل از یك هر

 عنوان به (ارمنستان و زادیآ) 0 و55 های محله که دهدمی نشان تحلیل خروجی .شد بارگذاری شاخص 51 گردید

 توزیع بررسی. گردیدند مشخص ناپایدار محالت عنوان به (گورستان و حنجرخان) 51و 1 های محله پایدارو محالت

 سایشآ لحاظ از محالت این انساکن اکثر که است آن بیانگر اول عامل در ماکو شهر محالت پایداری سطوح فضایی

 به توان می محالت این بارز های مشخصه از .هستند باال به متوسط اقشار جز و متعادل حد در اجتماعی و فردی

 .کرد اشاره مناسب معابر هایشبكه و باز اهایفض ها، کاربری مناسب هایسرانه نوساز، و بادوام مسكونی واحدهای

 نامناسب، هایسرانه ساکن، خانوار دو با مسكونی واحدهای اغلب فرسوده، و قدیمی ناهایب با محالتی -ناپایدار محالت

 خاستگاه ویژه به شهر مرکزی محالت غالبا -بوده زیربنایی تأسیسات فاقد معموالً که باریك و تنگ معابر با هاهکوچ

  عامل که دوم عامل در .هستند دیگر محالت به نسبت عمومی شیب متوسط میزان بیشترین دارای که شهراند اولیه



 51  1131 پاییز/ 15ای/ سال چهارم/ شماره ریزی منطقهفصلنامه برنامه

 و پایدار محالت بعنوان (خزلیق و غربی بلوار) 1 و51 محله دو شد بارگذاری (5 جدول) شاخص 55 دارد نام اجتماعی

 سطح بودن باال دارای پایدار محالت .است بوده عامل این در محالت ناپایدارترین (زادیآ و خسروی) 1 و 0 محله

 باروری کاهش و جمعیت کنترل بر را مفیدی ثیراتتأ که کار بازارهای در زنان تمشارک گستره تاحدودی فرهنگ،

 ،نیستند برخوردار مناسبی وضعیت از سواد سطح لحاظ از ساکن زنان اکثر ناپایدار محالت در اما .است داشته

 .دنیستن متعارفی حد در استاندارد فرهنگی آموزشی، امكانات به محالت این ساکنان دسترسی همچنین
 اجتماعی و اجتماعی -زیست های عامل در ماکو شهر محالت پایداری سطوح -6ل جدو

 محالت
 (اجتماعی) دوم عامل (اجتماعی -زیست) اول عامل

 پایداری رتبه پایداری نوع عاملی امتیاز پایداری رتبه پایداری نوع عاملی امتیاز

 5 پایدارقوی 0.22927 1 پایدارقوی 0.41767 5

 1 ال ایده پایدار 1.157215 1 پایدارقوی 0.444143 1

 1 پایدار نیمه 0.27888- 52 پایدار نیمه 0.23417- 1

 8 پایدار نیمه 0.20967- 0 پایدارقوی 0.210653 5

 51 ناپایدار 0.77429- 51 ناپایدار 0.64116- 1

 51 ناپایدار 0.52006- 8 قویپایدار 0.029698 0

 55 ناپایدار 0.50913- 51 ضعیف پایدار 0.54612- 1

 0 پایدار نیمه 0.28849- 55 ضعیف پایدار 0.5633- 8

 1 پایدارقوی 0.11781 1 پایدارقوی 0.240737 3

 3 ضعیف پایدار 0.49223- 3 پایدار نیمه 0.37201- 52

 55 ضعیف پایدار 0.44813- 1 ال ایده پایدار 0.60724 55

 1 ال ایده رپایدا 1.120705 55 ناپایدار 0.02195- 51

 5 ال ایده پایدار 1.35894 5 پایدارقوی 0.287828 51

 52 ضعیف پایدار 0.46308- 1 پایدارقوی 0.14074 55

. 5131منبع: یافته های تحلیلی تحقیق،              

 اجتماعی عامل در کوما  شهر محالت پایداری سطوح -5 شکل – اجتماعی -زیست عامل در ماکو  شهر محالت پایداری سطوح -6 شکل
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 و پایدارترین ترتیب به51 و 51 محالت د.ش بارگذاری شاخص 55 ؛دارد نام اقتصادی لعام که سوم عامل در        

 زنان تعداد از درصد 5125 با 51 محله .گردیدند مشخص عامل این در ماکو شهر محالت ناپایدارترین 8 و1 محالت

 در را میزان باالترین درصد 8821 با 51 شماره محله ،باشدمی رداربرخو محالت سایر به نسبت تریباال شاغل

 به رو افزایش با هستند جدید و نوساز محالت این کهیینجاآ از .دارند ساختمان مالك خانوارهای تعداد از برخورداری

 بررسی. دارند قرار پایداری از باالیی سطح در ان تبع به و هستند مواجه آن از ناشی درآمد میزان و زمین قیمت رشد

 .است اجتماعی های ویژگی با اقتصادی هایویژگی عمیق ارتباط دهنده نشان ماکو، شهر در اقتصادی وضعیت

 هابررسی .است گذاشته تأثیر آنان شغل انتخاب در کاری تخصص و تحصیالت فرهنگی، سطح قبیل از هاییویژگی

 درآمد و شغل از برخورداری عدم اقتصادی، رکود دچار عامل نای در ناپایدار محالت ساکنان اکثریت دهدمی نشان

 نیز مناسب بهزیستی و اجتماعی تأمین مزایای از برخورداری عدم موجب امر این که هستند کاذب اشتغال مناسب،

 5 محالت .شد بارگذاری شاخص 55 دارد نام کالبدی-نهادی لعام که چهارم عامل در .(1)جدول شماره  .است شده

 روشن (0) شكل به نگاهی با .اندعامل این در محالت ناپایدارترین 55 و55 محالت و پایدار محالت عنوان به 51 و

 به چقدر هر عامل این در .گرفتند شكل شهر غرب شمال و شمال از هایی بخش در غالباً پایدار محالت که شود،می

 در ویژه به ها،ناپایداری این .شود می کاسته محالت پایداری شدت از شویم،می نزدیك شهر حومه یا پیرامون و مرکز

 بر ناپایدار محالت رسد می خود اوج به گیرد، برمی در را شرق جنوب شرق، از هایی بخش که شهر حومه و پیرامون

 است اکواوژیكی و خدماتی نیازهای با جمعیت افزایش تطابق عدم بیانگر مطالعات، تحلیل از حاصله اطالعات اساس

 دسترسی عدم نامناسب، شهری خدمات  ها زیرساخت تناسب عدم ساخت، مجوز و مالكیت رسمی سند فقدان اغلب

 تراکم دوام، بی ساختمانی مصالح و نامناسب دسترسی شبكه جمعیت، تراکم عمومی، خدمات و امكانات به آسان

 خصوصیات از اجتماعی های اریناهنج ورزشی، و فرهنگی تفریحی، مراکز نبود مسكونی، واحدهای در افراد باالی

 (.1و شكل  1)جدول شماره  .گردند می محسوب محالت این کالبدی-نهادی
کالبدی-نهادی و اقتصادی های عامل در ماکو شهر محالت پایداری سطوح -5 جدول

 محالت
 (کالبدی-نهادی) چهارم عامل (اقتصادی) سوم عامل

 پایداری رتبه پایداری نوع عاملی یازامت پایداری رتبه پایداری نوع عاملی امتیاز

 52 پایدار نیمه 0.2369- 52 پایدار نیمه 0.30879- 5

 51 ناپایدار 0.92713- 1 پایدارقوی 0.140347 1

 3 پایدار نیمه 0.15677- 51 ناپایدار 0.86542- 1

 5 ال ایده پایدار 0.984218 8 پایدار نیمه 0.49382- 5

 55 ضعیف پایدار 0.54193- 1 پایدارقوی 0.007217 1

 5 پایدارقوی 0.394363 55 پایدار نیمه 0.21527- 0

 8 پایدار نیمه 0.31172- 55 ناپایدار 0.59989-                                                                                            

 1 قوی پایدار 0.021103 51 ناپایدار 0.06916- 8

 1 ال ایده پایدار 0.549175 3 پایدار نیمه 0.33158- 3

 1 پایدارقوی 0.113225 1 پایدارقوی 0.353713 52

 55 ناپایدار 0.0723- 5 پایدارقوی 0.17755 55

 0 پایدار نیمه 0.32969- 1 ال ایده پایدار 0.74838 51

 1 ال ایده پایدار 0.598945 5 ال ایده پایدار 1.409083 51

 51 ناپایدار 0.08461- 0 پایدارقوی 0.04764 55

.5131منبع: یافته های تحلیلی تحقیق،              
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 اقتصادی عامل در ماکو  شهر محالت پایداری سطوح -4 شکل -کالبدی-نهادی عامل در ماکو  شهر محالت پایداری سطوح -4 شکل

 :تلفیقی های شاخص در ماکو شهر محالت بندیرتبه

 برای (Z score) شده استاندارد امتیاز و (HDI) انسانی توسعه ترکیبی شاخص هایروش از ش،پژوه این در     

 کهنجاییآ از .است شده استفاده عوامل در شده بارگذاری منتخب های شاخص اساس بر محالت جایگاه دادن نشان

 و باشند داشته مناسبی وضعیت ی اقتصاد و اجتماعی زیستی، عوامل و مسكن لحاظ از است ممكن محالت از بعضی

 51و51 های محله مذکور، روش دو هر اساس بر گرفته صورت محاسبات طبق برعكس، و باشند ناپایدار برخی

 محالت ناپایدارترین( خسروی و حنجرخان) 1 و1 محالت و پایدارترین عنوان به ترتیب به( غربی بلوار و دولتی)

 (. 1و  5و نمودار  0)جدول شماره  .اند شده شناسایی
تلفیقی های شاخص لحاظ به شهرماکو گانه 16 محالت پایداری سطوح -4 جدول

 محالت
 (Z score) شده استاندارد امیتاز روش (HDI)انسانی توسعه ترکیبی شاخص روش

 پایداری رتبه پایداری نوع پایداری ضریب پایداری رتبه پایداری نوع پایداری ضریب

 0 قوی پایدار 0.030814 0 قوی پایدار 0.349919 5

 55 ضعیف پایدار 0.13258- 55 ضعیف پایدار 0.294471 1

 51 ضعیف پایدار 0.38374- 51 ضعیف پایدار 0.222773 1

 8 پایدار نیمه 0.01155- 1 پایدار نیمه 0.336408 5

 51 ناپایدار 0.43449- 51 ناپایدار 0.201974 1

 1 یدارپا نیمه 0.00682- 8 پایدار نیمه 0.32774 0

 55 ناپایدار 0.44626- 55 ناپایدار 0.200198 1

 52 ضعیف پایدار 0.10628- 52 ضعیف پایدار 0.313953 8

 1 قوی پایدار 0.148805 1 قوی پایدار 0.394824 3

 3 پایدار نیمه 0.07095- 3 پایدار نیمه 0.321405 52

 1 قوی پایدار 0.078066 1 قوی پایدار 0.361886 55

 1 ال ایده پایدار 0.383816 1 ال ایده پایدار 0.466829 51

 5 ال ایده پایدار 0.819467 5 ال ایده پایدار 0.601758 51

 5 قوی پایدار 0.131714 5 قوی پایدار 0.386456 55
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 گانه 16 محالت پایداری وضعیت.-2 نمودار  -(Z score) مدل لحاظ به شهرماکو گانه 16 محالت پایداری وضعیت -1 نمودار

 ( HDI)مدل لحاظ به شهرماکو

 

  غربی شمال در پایدار محالت که دهدمی نشان تلفیقی های شاخص در محالت پایداری سطوح فضایی توزیع       

 محله دهند می تشكیل دانشگاهی و کرده تحصیل اقشارمرفه، را محالت این ساکنان اغلب. اندگرفته شكل شهر،

 سایر به نسبت باسواد افراد میزان بیشترین از درصد 3525 با 51 شماره محله و درصد 3521 میانگین با 51 شماره

 محالت این سطح در فرهنگیان کوی گرفتن شكل و فرهنگیان به مسكونی قطعات اختصاص .برخوردارند محالت

 دسترسی زندگی، مناسب امكانات به توانمی محالت این بارز های مشخصه از .است داشته پدیده این در مؤثری نقش

 های کاربری و مناسب سرانه با استاندارد مساکن تفریحی، فرهنگی، آموزشی، امكانات و خدمات به مناسب توزیع و

 سبب محالت، این در زندگی عمومی های هزینه و زمین قیمت باالبودند. نمو اشاره فرهنگ سطح بودن باال متنوع،

 ،(5،0،52 پایدار نیمه) پایدار نیمه محالت. نباشند درانها سكونت به ادرق شهری هایگروه درآمد کم اقشار که گردیده

 تراکم که است شده واقع شهر مرکز به نزدیكی درفاصله که نهاییآ اول دسته هستند دسته دو( 1،1،8 ضعیف پایدار)

 مقیاس، از یناش هایجویی صرفه از استفاده آموزشی، فرهنگی، تجاری، خدمات به مناسب ،دسترسی جمعیت باالی

 گسترش اثر بر و  گرفته قرار شهر حومه در اغلب که هستند محالتی دوم نوع . شودمی محسوب آنها ویژگی جمله از

 می تشكیل پایین و متوسط اقشار را محالت این ساکنان اکثر .اند گرفته شكل اخیر هایدهه طی در شهر فیزیكی

 بودن باال درمانی، و بهداشتی تجاری، خدمات به نامناسب دسترسی به توان می محالت این بارز های ویژگی از ،دهند

 قرار شهر حاشیه و پایدار نیمه محالت جوار در معموالً ناپایدار محالت .نمود اشاره نقل و حمل و آمد و رفت هزینه

 اتیخصوصی د.شونمی محسوب نیز نشین حاشیه که هستند روستایی مهاجران محالت این ساکنان بیشتر .دارند

 شهری های کاربری سرانه مقابل در و تر پایین مطلوب شهری های کاربری سرانه مساکن، پایین کیفیت همچون

 و مجوز بدون سازهای و ساخت مقاوم، مصالح عدم نامنظم، نقل و حمل و معابر شبكه الگوی باالتر؛ ناسازگار و مزاحم

 عدم اجتماعی، های ناهنجاری زندگی، سطح بودن ایینپ کاذب، فرهنگی،اشتغال و فقراقتصادی تسلط استاندارد، غیر

-بی باالی نرخ تفریحی، مناسب و باز فضاهای شدید کمبود اکولوژیكی، و خدماتی نیازهای با جمعیت افزایش تطابق

)اشكال شماره  .است ملموس محالت این در شاغل نیروی تخصص و مهارت عدم جمعیت، پایین تحصیالت و سوادی

   (. 3و  8
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 اساس بر ماکو شهر محالت پایداری سطوح -3 شکل -(Z score)مدل براساس شهرماکو محالت پایداری سطوح -4 شکل

 (HDI) مدل

  :و ارائه پیشنهادها گیری نتیجه

 نهادی، های ظرفیت به توجه بدون ایمحله توسعه و گذرد می ایمحله توسعه از شهری پایداری به رسیدن راه      

 پایداری های سنجه و ابعاد بررسی .اجراست قابل غیر امری گروهی و فردی های ظرفیت و قتصادی، گی،فرهن انسانی،

 بسیار تفاوت دارای ها شاخص این از برخورداری نظر از محالت این که دهدمی نشان ماکو شهر محالت سطح در

 داده شكل را محالت ساختار عیاجتما گزینی جدایی بصورت ها شاخص از برخورداری عدم این و باشند می زیادی

 در تن مرکزی محالت بویژه ناپایدار محالت محدوده در زندگی به شهری، ویژه های گروه و قشرها افراد، واقع در است

 زندگی جهت در را( پایدار) خاصی محالت بهتر اقتصادی امكانات و باال درآمد میزان به توجه با بعضی و دهند می

 ترین مطلوب ،ها شاخص از هریك برای عاملی تحلیل تكنیك اساس بر گرفته صورت تحلیل طیق .کنند می انتخاب

 به مربوط حالت نامساعدترین و 222222221185 میانگین با اقتصادی شاخص در ماکو شهر برای پایداری حالت

 شاخص 12 در گرفته صورت های بررسی برابر. است -222222221115 میانگین با کالبدی -نهادی های شاخص

 عنوان به 1 و1 محله و پایدارترین عنوان به51و51 محله عاملی، تحلیل مدل طریق از برتر عامل 5 به یافته تقلیل

 در محله چهار آل،ایده پایدار گروه در محله دو محله، چهارده از مجموع در است شده شناخته محله ناپایدارترین

 دیگر عبارت به .دارند قرار ناپایدار گروه در محله دو و ضعیف پایدار همحل سه پایدار، نیمه محله سه قوی، پایدار گروه

 که ستاحالی در این اند بوده ناپایدار نیمه و ناپایدار سطح دارای مختلف های شاخص در محالت از درصد 10 حدود

 ساخت، زهتا محالت سطح در تنها و بوده درصد 12 از کمنر مذکور های شاخص در پایداری از برخورداری سطح

 محالت پایداری، سطوح فضایی توزیع اساس بر .باشد می مطرح (غربی بلوار و دولتی) 51و51 شماره محله بویژه

 قابل پایداری سطوح با  محالت شامل اول دسته که شد، داده تشخیص تفكیك قابل عمده دسته دو به ماکو شهری

 برگیرنده در دوم، دسته و هستند شهر نشین مرفه ینواح بر منطبق عمدتاَ و غرب شمال و غرب در بیشتر قبول،

 هستند شهر نشین فقیر های محله با منطبق و شهر شرقی شمال و شرق در که بوده ضعیف پایدار و ناپایدار مناطق

-دست در اساسی چالشی کنونی روند ادامه .دارد وجود شهری سطح دو این بین چشمگیری اختالف نظر این از که
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 وضعیت به رسیدن برای است الزم پایداری، مقوله اهمیت به توجه با رواین از .است شهری پایدار توسعه به یابی

 بكارگیری با و گیرند قرار باالتری اولویت در دارند قرار پایین سطوح در که محالتی موجود، ناهمگنی رفع و مطلوب

 .برداشت ایتازه های گام فضایی گانگی دو و ریناپایدا مختلف هایجنبه و اثرها کاهش برای مدکارآ و نو هایحل راه

 بدین منظور پیشنهادهای زیر ارائه می شود: 

 مقاطع آموزشی های سرانه افزایش نهادی –کالبدی  لحاظ به محالت پایداری بودن نامطلوب به توجه با -

 .گیرد قرار شهری هایطرح اولویت در باید شهر سطح در تحصیلی مختلف

 فضاهای شناسایی ،1 و 55 محالت ویژه به ناپایدار محالت در اجتماعی زیست شرایط بهبود راستای در -

 .گردد می پیشنهاد سبز فضاهای به آنها تبدیل و ای محله درون غیرمفید و مرده

 به اقتصادی های جنبه لحاظ به ناپایدار محالت در فعال سنی هایگروه در بیكاری میزان که این به توجه با -

 شغلی های فرصت ایجاد و اشتغال شرایط به توجه باشد می بیشتر محالت سایر نسبت به 1و8 محالت ویژه

 .گردد می پیشنهاد اجتماعی های بزهكاری کاهش همچنین و درآمد افزایش راستای در اسبنم

 .اند گرفته قرار درصد 51 باالی شیب در که هایی بلوك و محالت در فراغتی و خدماتی های کاربری افزایش -

  شهر محالت سطح در سفر های هزینه کاهش و دسترسی افزایش منظور به مختلط کاربریهای یجادا  -

 بهسازی برای الزم اقدامات و گردند بندی پهنه و مشخص دقیق طور به باید شهر سطح در فرسوده بافتهای -

 شرایط با تشویقی های موا پرداخت و مردمی های مشارکت طریق از فرسوده های ساختمان نوسازی و

 .گیرد انجام محالت تفكیك به نهادی-کالبدی های شاخص پایداری افزایش راستای در مناسب بازپرداخت

 : مأخذ و منابع
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