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 چکیده

-هدور در امر این  .است یافته فراوانی شتاب تكنولوژی توسعه دلیل به کالنشهرها توسعه و رشد امروز دنیای در

 .است بوده همراه آنها پیرامونی مناطق و کالنشهرها در زیست محیط بر فراوانی اثرات با پیشین و اخیر های

 زیست محیط که ایگونه به است گشته زیست محیط به ناپذیری جبران خسارات آمدن وارد سبب مساله این

 به .رودمی شمار به آنها پیرامونی مناطق و کالنشهرها ویژه به شهرها توسعه در حوزه پذیرترینآسیب عنوان به

 محیطی زیست اثرات ارزیابی لزوم زیست، محیط بر برنامهبی توسعه و رشد از حاصل منفی اثرات بروز دنبال

 گرفتن نظر استراتژیكی در  محیطی زیست ارزیابی هدف .گشته است ضروری هاپروژه و هاطرح ایاجر از ناشی

 به آن توجه یافته توسعه کشورهای از بسیاری در اکنون هم که هاستطرح و هابرنامه از حاصل تجمعی اثرات

 گرفته قرار ایمنطقه توسعه ریزانبرنامه توجه مورد های اخیرسال در که است پایدار توسعه مفاهیم و اهداف

-زیر و زمین از پایدار استفاده و اقتصادی (AHP) سلسله مراتبی تحلیل پژوهش این در انتخابی روش .است

 زیست، محیط از حفاظت معیار چهار انتخاب با که است بوده متدها از وسیعی طیف و آنها با مرتبط معیارهای

ت با رش شهری مجموعه توسعه راهبردهای تفاده پایدار از زمین،اقتصادی و اس توانمندسازی اجتماعی، عدالت

 که داد نشان گرفته انجام پژوهش است. گرفته قرار ارزیابی مورد  Expert Choiceاستفاده از نرم افزار

 برخوردار پایدار توسعه اهداف با مناسبی نسبتاً انطباق از پایدار زیست محیطی شهر رشت توسعه هایاستراتژی

 صورت هر در .است بوده کمتر دیگر برخی به و بیشتر معیارها از برخی به طرح این توجه که چند هر است.

 در نظر گرفته شود. کالنشهری مناطق توسعه هایطرح سایر تهیه جهت الگویی عنوان به تواندمی مذکور طرح

 

 تحلیل سلسله مراتبی توسعه فیزیكی، ار،پاید توسعه ،ایمنطقه توسعهتوسعه،  هایاستراتژی ارزیابی، واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -1
 ساله چند یا و ساله پنج توسعه هایبرنامه شامل ملی سطح در که ملی توسعه مفهوم به نه ریزیبرنامه ی،امنطقه توسعه

 یا و بخش یا روستا یک هایپتانسیل و مسایل به فقط که محلی و بخشی ریزیبرنامه مفهوم به نه و سرزمین یک تمام برای

 منطقه یک برای توانمی چگونه که است مفهوم این به بلكه نیست شود،می انجام نواحی سایر با توجه بدون استان و شهرستان

 به جهانی و ملی سطح در تا داشت ریزیبرنامه ایالت، یا و استان چند یا و منطقه یک در بزرگ شهر چند شامل است ممكن که

 منطقه آن رشد و پیشرفت در توازن از میان این در و شد نایل منطقه آن ناسیاستمدار و مسئولین نظر مورد نسبی هایبرتری

 و ایمنطقه اقتصاد ای،منطقه علوم علمی شاخه سه در ریشه عمدتاً ایمنطقه توسعه تئوریهای .گردید مندبهره همگن بصورت
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 و شهری مراکز بین روابط سنتی الگوی تدریجی کاهش و شهری نواحی گسترش جمعیت، باالی رشد. دارند تئوریكی جغرافیای

 توسعه هایاستراتژی که رسدمی نظر به شهری، کالن ریزیبرنامه اشكال سایر نسبت به .است آورده پدید را آنان هایحومه

 زمین کاربری به فمعطو هایسیاست اتخاذ به منجر که است شده تهیه تعاملی ریزیبرنامه نگرش با بیشتر اخیر دهه در پایدار

 نگرش که دارند خود ناحیه در اهمیتی با و گسترده تأثیر شهری کالن مراکز حال، این با. است گردیده ایمنطقه حوزه در

 ریزیبرنامه در زیست محیط از ناشی اثرات ارزیابی به توجه. شودمی تلقی آن تأثیرگذاری هایجنبه مهمترین از زیست محیط

 رویكرد با) شهری کالن منطقه توسعه هایطرح در باید که است موضوعی و است ضروری کالن طحس در گذاریسیاست و

 سوم، جهان کشورهای هایویژگی از یكی .گیرد شكل آن با متناسب توسعه راهبردهای و هاسیاست و گشته لحاظ( استراتژیكی

 بخش ویژگی این طبق بر. است اجتماعی مكاناتا از برخورداری در فضایی تعادل عدم و هافعالیت و جمعیت شدید تمرکز

 بروز باعث و کرده عمل ایحاشیه صورت به مناطق سایر و یابدمی تمرکز نقطه چند یا یک در جمعیت و امكانات از ایعمده

 محیطی تزیس رویكرد با پایدار توسعه به توجه زمینه این در. شودمی ایمنطقه زیست محیط بر سوء اثرات جمله از اختالالتی

 نتایج ارزیابی به قادر ریزانبرنامه آن طریق از که رودمی شمار به ریزیبرنامه ابزارهای مهمترین جمله از ها،شاخص قالب در

 با پایدار توسعه هایاستراتژی ارزیابی هدف با پژوهش این. [1] بود خواهند جغرافیایی هایمحدوده بستر در هابرنامه اجرای

 به با تا است کرده تالش و شده ارائه( رشت شهری مجموعه طرح) هاطرح نوع این از اینمونه در طیمحی زیست رویكرد

-می نظر به. دهد قرار سنجش مورد را مذکور طرح توسعه هایاستراتژی آن، با متناسب معیارهای و ارزیابی روش یک کارگیری

 که هرچند باشدنمی برخوردار پایدار توسعه اهداف با سبیمنا انطباق از رشت شهری مجموعه طرح توسعه هایاستراتژی رسد

 . دهدمی نشان را بیشتری ضعف و قوت معیارها از برخی به طرح این رویكرد و توجه

 

 مبانی نظری تحقیق -2
 ریزی شهریبرنامه -

ات کمّی، کیفی، زمانی ست که بر اساس قیودایهای سنجیده گیریای از تصمیم ریزی، فرایند ذهنی و عملی مجموعهبرنامه

ریزی ریزی شهری فرایندهای ذهنی منبعث از برنامهطرح. کند ی دخالت انسان را در موضوعی مشخص بیان می و مكانی شیوه

ی  ی فضایی یا بستر جغرافیایی شهر شكل داده و آن را از مقوله شهری را با رعایت هندسه، فیزیک و کالبد مناسب در عرصه

بخشد. چگونگی این تجسم فضایی، شیوه و حدود دخالت انسان را در  ل کرده و به آن تجسم فضایی میذهنی به عینی تبدی

سازی صورت ابزار تصمیمی مدونی است که به ریزی شهری مجموعهریزی و طرحکند. حاصل برنامه ی شهر مشخص می عرصه

 .[2گیرد ]گیران یا مدیران شهری قرار میدر اختیار تصمیم

 شهری ستمحیط زی -

معیشتی به اشكال ـدر عرصه برخوردهای متفاوت انسان و محیط زیست و بسط قلمرو جغرافیایی، فضاهای زیستی 

ظام ی انسانی و در ارتباط با نها گروهرسند. شهر نیز یكی از این فضاهاست که تحت تأثیر تعامل فكری گوناگون به ظهور می

ها، مراتع و گرفته است. شهر به عنوان یک اکوسیستم مانند اکوسیستم دریاچه اقتصادی، ساختار اجتماعی و فنون جامعه شكل

یابد. هر ناحیه شهری های کنترل طبیعی و اجتماعی ـ نهادی ویژگی می یسممكانهای شهر با کند. اکوسیستمعمل می ها جنگل

کنند. در شهرها مصرف یک کل عمل میها در داخل ترند، اما مانند زیرسیستمی که از شهر اصلی کوچکها سكونتگاهشامل 

   .[3] طبیعی بیشتر است هایماده و انرژی به مراتب از اکوسیستم

 

 متدولوژی تحقیق -3
از نوع توصیفی و تحلیلی بوده که با تكیه بر مطالعات اسنادی به بررسی و تحلیل اثرات زیست  روش نظر از تحقیق این

پرسشنامه، ) ها، هم به روش کمیه پرداخته است. روش گردآوری دادهنجاه سالدر یک دوره پ رشتمحیطی رشد فیزیكی شهر 
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باشد. تجزیه و های هوایی( میها و عكسهای شهری، نقشه، طرحای)مطالعه اسنادی و کتابخانه مصاحبه( و هم از طریق کیفی

صورت گرفته است. همچنین  Expert choiceار و با استفاده از نرم افز (AHP) طریق تحلیل سلسله مراتبیها نیز از تحلیل داده

-طرح و هاسیاست از ناشی اثرات فراگیر بررسی به که SEA فرآیند ماهیت به توجه با. است نیز استفاده شده Gisنرم افزار از 

 و رشت یشهر مجموعه طرح که حاضر طرح موردی نمونه به توجه با نیز و پردازدمی راهبردها مقیاس در اجرائی و جامع های

 در شده تهیه هایطرح شرایط با SEAرفته در  کار به متدهای مناسب پاسخگویی لزوم و گیردبرمی در را آن شهرهای اطراف

 منظور این برای .شودمی گرفته کار به الذکرفوق هایروش و هاتكنیک از ترکیبی (رشت شهری مجموعه طرح )نظیر کشور

 سوی به پایدار( توسعه به رسیدن منظور )به است الزم مقیاس این در طرح یک بردهایراه که کلی معیارهای سری یک ابتدا

 توسعه اساسی هایچارچوب نیز و شده SEA انجام هایتجربه نمونه از معیارها این .شوندمی تعیین کنند، گیریجهت آن

 فوق معیارهای با مقایسه شت درر شهری مجموعه طرح توسعه راهبردهای گیریجهت میزان سپس .شوندمی منتج پایدار

 برای الزم زمینه موارد این .شودمی انجام معیارها و هاشاخص سری یک تعیین طریق از سنجش این .شودمی سنجیده الذکر

 و معیارها از هرکدام اهمیت ضریب تعیین دنبال به و آورد خواهد فراهم را تحلیل سلسله مراتبی تكنیک کارگیری به

 تا شود تأکید نیز تحلیل کمی هایجنبه بر تحلیل کیفی هایجنبه بر عالوه شودمی سعیز این روش ا گیریبهره با زیرمعیارها

 و SEAمعیارهای  از رشت شهری مجموعه طرح در توسعه راهبردهای انحراف یا و نیل تحلیل میزان کردن کمی طریق از

هدف شامل عناصر این .شودمی شروع گیریتصمیم عناصر دیبنواولویت شناسائی با این تكنیک .شود مشخص پایدار توسعه

 و معیارها بین زوجی مقایسه .شوندمی گرفته کار به بندیاولویت در که شودمی احتمالی هایگزینه و هامشخصه یا معیارها ها،

 از ها،گزینه و معیارها بین زوجی مقایسه از پس شودمی انجام کمی صورت به و وزنی نسبی یک مقیاس اساس بر معیارها زیر

 هایوزن .شد خواهد استفاده مراتب سلسله در زوجی مقایسه هایماتریس از یک هر نهایی وزن تعیین برای ریاضی هایتكنیک

 جدول در کمی مقیاس این . باشندمی هاگزینه و معیارها زیر معیارها، نسبی از ارجحیت سنجشی واقع در آمده دست به نهایی

 .است دهش ارائه ،1

 معیارها زیر و معیارها زوجی محاسبه برای وزنی : مقیاس1 جدول

 شرح مقدار ردیف

 یكسان ارجحیت 1 1   

 کم ارجحیت 3 2   

 زیاد ارجحیت ٥ 3   

 زیاد خیلی ارجحیت ٧ 4   

 مرجح کامال ٩ ٥   

 فوق هایفاصله بین قضاوت ٨ و 6 و 4 و 2 6   

 شهر رشتعوامل پایداری زیست محیطی -4

 تعهد به اخالق زیست محیطی -

دهـد. بـه طـور    ر این کتاب را تحت تأثیر قـرار مـی  شهرسازی طبیعتاً هشت اصل دیگ 21پایداری، اولین اصل هوشمند قرن 

شود. موضوع پایداری یكی از عناوین عمده زمـان ماسـت   طبیعی غیر قابل جایگزین اطالق میکلی، پایداری به حفاظت از منابع 

طور گسترده ای درباره آن بحث و نوشته شده است، هر چند که همیشه به صورت گسـترده عمـل نشـده اسـت. حضـور      که به 

عمدتاً تحت حاکمیت نیازهای پایـداری خواهـد    21همیشگی بحث پایداری به اندازه ای است که گفته شود شهرسازی در قرن 

 ژی و با مسائل اقلیم جهانی ارزیابی خواهد شد.  بود. در دهه های بعدی تخصص شهرسازی بر اساس عرضه مطلق انر
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 محیط طبیعی -

هـای غیـر قابـل    که آیا پروژه مورد نظـر آنهـا زمـین   ریزان بایستی در نظر داشته باشند دنیای جدید توسعه پایدار، برنامهدر 

یاهی و جـانوری هسـتند و   یات گهای اثرگذار بر حهایی که پشتیبان اکوسیستمهای اصلی کشاورزی، زمینمثل زمینجایگزین 

ها و اجتناب از مصرف زکنندگان بایستی مناسب بودن زمینهای با مناظر کیفی را مصرف خواهد کرد. بعالوه، ساخت و سازمین

 سوزی، طوفان، تخریب باد و زلزله را مورد بررسی قرار دهند.های در معرض سیالب، آتشزمین

 پذیری محیط زیستظرفیت تحمل -

هـای کمـی و کیفـی هـوا و آب در رابطـه بـا رشـد جمعیـت و آلـودگی          کار آشنایی است که در مورد داده ریزانهبرای برنام

باشـد.  ل یک حوضه هوایی و آبخیز مفیـد مـی  همزمان، مطالعه تطبیقی انجام دهند. این رابطه در تعیین ظرفیت توسعه در داخ

یک  ن، تغییر کند. از طریق نظارت هوشمند زیست محیطی، ظرفیتتواند برای بهتر شدن در طول زمای است که میااین رابطه

 کند.کیفیت مطلوب هوا و آب محافظت می تواند افزایش یابد، در حالی که از کمیت وناحیه برای نگهداشت جمعیت می

 مدیریت کاربری زمین -

هـای حیـات وحـش،    ملـه زیسـتگاه  یر قابل جایگزین از جهای غیا احیای زمین برای جلوگیری از حوادث طبیعی و حفاظت

-ریزان بایستی طـرح با کیفیت باالی کشاورزی، برنامه هایهای آبخیز و زمینمهاجرت حیوانات، سواحل آب، حوضه کریدورهای

 های جدید منطقه بندی زمین را مورد بررسی قرار دهند. 

 ساختن شهرهای هوشمند -

باشـد.  هـا مـی  شـنایی و سـرمایش و گرمـایش سـاختمان    ژی برای رودومین موضوع مهم در دستیابی به پایداری، مصرف انر

هـا و همچنـین   هـا و سـقف  نرژی کارآمد بـرای دیوارهـا، پنجـره   مصرف معموالً محدود به مقررات مربوط به مصالح مناسب و با ا

افـزایش هزینـه اولیـه    که ممكن است این مقررات سـبب  شود. در حالیتریكی کامالً با انرژی کارآمد میتجهیزات مكانیكی و الك

 باشـد. ات یـک پـروژه مـی   گذاری در طول حیـ انرژی، دارای بازده باالی سرمایهساخت شود، کامالً قابل فهم است که حفاظت از 

های کشاورزی ارزشـمند و  تراکم باال برای کاهش مصرف زمین شهرهای هوشمند همچنین از طریق الزام به ساخت و سازهای با

ریف می شود. عالوه بر حفاظت از زمین برای تولید غذا، توسعه هوشمند نیازمند مسـائل راجـع بـه تـامین     غیر قابل جایگزین تع

 .باشدیفیت هوا میآب و کیفیت آن و ک

 ها جهت هدایت توسعهساختن زیرساخت -

شـه تـابع   شـود، ولـی تقریبـاً همی   لب از طریق بودجـه عمـومی تـأمین مـی    های زیر ساختی اغاگرچه امروزه سرمایه گذاری

ا از هـم، ناکارآمـد و   تصمیمات تصادفی هستند. متاسفانه، پیروی کردن از پول در ساخت و ساز، منجر به الگوهای سكونتی مجز

-برای هدایت رشد جدیـد شـهر در مكـان   کنند، باید یی که اهداف پایداری را حمایت میهاشود. در مقابل زیرساختناپایدار می

 می کنند، در اولویت قرار بگیرند. هایی که این اهداف را تأمین

 مدیریت اسکان -

پایداری نهایتاً نیازمند این است که محیط و مكان توسعه جدید مدیریت شود تا اینكـه شـهرها بتواننـد سـاخت و سـازهای      

دارای  های خالی و پر نشده محدوده نواحی سـاخته شـده و  های جدید، بر روی زمینرا به جای به زیر ساخت بردن زمینجدید 

تواند یک ومه شهرها، تعیین محدوده شهری میهای بی رویه در حدهند. برای ممانعت از ساخت و ساززیر ساخت موجود انجام 
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های در دسترس برای ساخت و سازهای جدید را محدود نموده و این پروژه ها را بـه  تژی مفید باشد. محدوده شهری زمیناسترا

 کند.  کردن زمین های خالی را تشویق می تراکم در نزدیكی زیرساخت های موجود و پرطرف نواحی مثبت هدایت و توسعه م

 

 تحلیل معیارها و زیر معیارهای تحقیق و تجزیه -4

 تحقیق انتخابی معیارهای زیر و معیارها -

 سـطح  در یـدار پا توسعه هایشاخص نیز و شده انجام SEAهای نمونه در جستجو با اثرات تحلیل برای انتخابی هایتكنیک

 انتخـاب  اسـت  ذکـر  بـه  الزم .انـد گشـته  انتخاب شده، تعیین کلی کلی معیار 4 قالب در شاخص، زیرمعیار 2۲ تعداد المللیبین

 :است بوده زیر موارد به توجه با فوق معیارها زیر هایشاخص

 .اندشده تكرار بیشتر یا و بوده مشترك شده انجامSEA های نمونه بین در که هاییشاخص -

 .دارند انطباق رشت  شهری مجموعه طرح و کشور ریزیبرنامه عمومی شرایط با ی کههایشاخص -

 .اندشده پیشنهاد اروپا اتحادیه کمیسیون یا و متحد ملل سازمان همچون معتبر نهادهای توسط که هاییشاخص -

 نشان داده شده است. محیطی زیست راتاث ارزیابی برای زیرمعیارهای انتخابی و کلی معیارهای، 2در جدول شماره 

 محیطی زیست اثرات ارزیابی برای انتخابی های()شاخص زیرمعیارهای و کلی : معیارهای2 جدول 

 معیارها یرز کلی های معیار

 

 

 محیط زیست از حفاظت

 

 شده حفاظت مناطق به رسانیآسیب عدم

 رفته دست از سبز فضای یا جنگلی مناطق کاهش

 نهرها و هارودخانه آب گیآلود کاهش

 آب منابع نزدیک یا مسیل روی بر توسعه عدم

 منطقه در کثیف و آلوده مناطق سازیپاك

 سكونتی و شهری مناطق در هوا آلودگی کاهش

 هوا کیفیت مدیریت تحت مسكونی مناطق میزان

 اجتماعی عدالت

 عمومی نقل و حمل هایسیستم به دسترسی

 نقل عمومی و حمل هایسیستم از فادهاست هزینه کاهش

 ریزیبرنامه در محلی هایمدیریت دخالت

 سازی اقتصادی توانمند
 توسعه هایبرنامه از حاصل منطقه اقتصادی رشد

 توسعه هایبرنامه از حاصل زاییاشتغال

 

 زمین از پایدار استفاده

 

 شهری مناطق در سبز و باز فضاهای به دسترسی

 یافته توسعه قبالً اراضی از ددمج استفاده

 روستایی و شهری مناطق در جدید مسكونی توسعه

 توسعه هایبرنامه پی در شده حاصل بهینه تراکم

 منطقه توسعه در کشاورزی اراضی حفظ

 منطقه سطح در استفاده بال اراضی از استفاده

 باستانی و تاریخی هایسایت و مناطق به رسانیآسیب عدم

 منطقه در غیررسمی هایسكونتگاه سطح اهشک

 

 از:  عبارتند معیارها است که این شده انتخاب محیطی زیست اثرات ارزیابی برای کلی معیارهای 4

 .زمین از استفاده پایدار، اقتصادی توانمندسازی، اجتماعی عدالت، زیست محیط از حفاظت
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 اقتصادی اجتماعی محیط به همزمان توجه و ایدارپ توسعه اصول به توجه نیز معیارها این انتخاب مالك

 معطوف پایدار توسعه دوایر همانند .است بوده مصنوع  و طبیعی محیط فیزیكی شامل محیط به توجه کنار در

 معیارهای زیست( محیط از حفاظت ) و زمین( از پایدار استفاده ) کنار در که هستند فیزیكی محیط به

 معیارهای به توجه اقتصادی( )توانمندسازی و اجتماعی( )عدالت در پایدار عهتوس سمت به حرکت سازیزمینه

 .آورندمی فراهم را شهری هایمجموعه سطح

 ارزیابی زیرمعیارهای و معیارها اهمیت تعیین -

 توانمندسـازی  اجتمـاعی،  عـدالت  زیسـت،  محـیط  از حفاظـت  :از عبارتنـد  که است شده انتخاب کلی معیار 4 ارزیابی برای

 تقسـیم  خـود  توجه مورد موضوع با متناسب معیار زیر تعدادی به نیز معیارها این از هرکدام .زمین از پایدار استفاده و قتصادیا

 اهمیت مقدار ترتیب بدین .است شده استفاده متخصصین نظرات از زیرمعیارها و معیارها این نسبی اهمیت تعیین جهتد. انشده

 است. شده منعكس 3 جدول در مقایسه زوجی یسماتر صورت به کلی معیار 4 نسبی

  یکدیگر به نسبت معیارها نسبی ارحجیت : مقدار3 جدول

  حفاظت از محیط زیست عدالت اجتماعی توانمندسازی اقتصادی استفاده پایدار از زمین

 حفاظت از محیط زیست  1/1٧ ٨2/4 46/1

 عدالت اجتماعی   ٥/66 36/1

 یتوانمندسازی اقتصاد    ۲/٥

 

 ارزیابی زیرمعیارهای و معیارها وزن -

 زیرمعیارهـای  و معیارهـا  گـذاری  وزن بـرای  حاضـر،  رسـاله  در (AHP) معیاری چند تحلیل روش از گیری بهره به توجه با

 هازیرمعیار و معیارها نسبی اهمیت از حاصل نتایج که ترتیب بدین .است شده گرفته بهره  Expert choiceافزار  نرم از ارزیابی

 افزار، نرم توسط شده ارائه نتایج بررسی از پس مرحله این .است شده وارد افزار نرم محیط در است شده منعكس جداول در که

 بـه  آمـده  بدست هایوزن نهایت در که است پذیرفته صورت SEAپایدار و  توسعه اهداف با نتایج تطابق جهت در هایی بررسی

 .است شده ارائه جداول صورت

 یکدیگر به نسبت معیارها وزن :4جدول 

 وزن کلی معیارهای ردیف 

 32/۲ زیست محیط از حفاظت 1

 34/۲ اجتماعی عدالت 2

 ۲٨/۲ اقتصادی توانمندسازی 3

 26/۲ زمین از پایدار استفاده 4

 1 مجموع ٥

 

 خود به را وزن یشترینب اجتماعی عدالت معیار شده، انتخاب کلی معیار 4 میان در است مشخص 4 جدول از که طور همان

 معیـار  نیـز،  معیـار  دو ایـن  از بعد .دارد قرار اندك بسیار فاصله با زیست محیط از حفاظت معیار آن از بعد .است داده اختصاص

 حاصله های وزن وضعیت بررسی در .است گرفته جای اقتصادی توانمندسازی معیار انتها در و گرفته قرار زمین از پایدار استفاده
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 کـه  حالتی در که است برخوردار اهمیتی چنان از اجتماعی عدالت معیار که گرفت نتیجه چنین توانمی معیارها این از هرکدام

 در .اسـت  برخوردار واالیی جایگاه از همچنان معیار این باشد نیز محیطی زیست مسائل به طرح توجه میزان ارزیابی کلی هدف

 بهتـرین  توانـد می خود محیطی زیست گاهاً و اجتماعی-اقتصادی ورهایفاکت از گیریبهره با اجتماعی عدالت واقع

 ایـن  از بعـد  .است برخوردار فراوانی اهمیت از بالطبع و شود قلمداد پایدار توسعه به رسیدن راه در معیار

 پایدار توسعه اهداف جزء که دارند قرار زمین از پایدار استفاده و محیط زیست از حفاظت معیارهای معیار،

 و دهنـد می شكل را زمین کاربرد و برداریبهره نحوه کننده تنظیم معیار دو این .روندمی شمار به SEA و

 کمتـرین  که گرفته قرار اقتصادی توانمندسازی معیار آخر درمرحله د.برخوردارن خاص اهمیتی از لحاظ بدین

 دیـدگاه  از معموالً که شود یناش جا ان از شاید مسأله این .است داده اختصاص خود به را اهمیت میزان

 توانمندسـازی  تحلیـل  ایـن  در ولـی  اسـت  همراه زیست محیط به لطماتی با اقتصادی رشد جامعه، بر غالب

 و زمین از پایدار استفاده و اجتماعی عدالت به توجه با پایدار اقتصادی رشد که است معنی آن به اقتصادی

 و سـمت  بایـد  سـازد می وارد معیارها این به دماتیص جایی در اگر و آید حاصل زیست محیط از حفاظت

 دارند متقابل کارکرد یكدیگر با معیار این تمامی نمود توجه باید البته .داد تغییر را توسعه راهبردهای سوی

 بـا  بـین  ایـن  در و باشند برخوردار یكدیگر با عملكردی هماهنگی از که دهدمی رخ زمانی پایدار توسعه و

 اصـلی  هدف تا گیرد قرار توجه مورد بیشتر دیگری بر بعضی اهمیت است الزم مطالعه نای اهداف به توجه

 .آید حاصل ارزیابی

  یکدیگر به نسبت زیست محیط از حفاظت معیارهای زیر وزن -

 .باشدمی ٥ جدول مطابق یكدیگر به نسبت زیست محیط از حفاظت معیارهای زیر برای آمده دست به وزن

 یکدیگر به نسبت زیست محیط از حفاظت ارهایزیرمعی : وزن5 جدول

 وزن زیست محیط زیرمعیارهای ردیف

 1٨/۲ شده حفاظت مناطق به رسانی آسیب عدم 1

 11/۲ رفته دست از سبز فضای یا جنگلی مناطق کاهش 2

 16/۲ نهرها و ها رودخانه آب آلودگی کاهش 3

 1٩/۲ آب منابع نزدیک یا مسیل برروی توسعه عدم 4

 11/۲ منطقه در کثیف و آلوده مناطق سازی كپا ٥

 1٥/۲ روستایی و شهری مناطق در هوا آلودگی کاهش 6

 1/۲ هوا کیفیت مدیریت تحت مسكونی مناطق میزان ٧

 1 مجموع ٨

 

 بـرروی  توسعه عدم زیرمعیار زیست، محیط از حفاظت به معطوف معیار ٧ میان در است مشخص ٥ جدول از که طور همان

 و هامسیل زمینه در امروزه که بارویكردهایی ویژه به امر این .است شده برخوردار وزن بیشترین از آب منابع نزدیک یا و هامسیل

 آسیب عدم" زیرمعیار .دارد تطابق است شده مطرح المللیسطح بین در پایدار توسعه جهت در آنها از بهینه برداریبهره و حفظ

 مهمـی  العادهفوق نقش دلیل به شده حفاظت مناطق .است گرفته قرار اهمیت بعدی ایگاهج در "شده حفاظت مناطق به رسانی

 .است ضروری بسیار آنها به توجه و حفظ لذا و برخوردارند ایالعاده فوق اهمیت از دارند منطقه سطح در اکولوژیكی تعادل در که

 العـاده فـوق  اهمیـت  به توجه با موضوع این .است گرفته ارقر بعدی جایگاه در "نهرها و هارودخانه آب آلودگی کاهش" زیرمعیار

 رتبه در نیز "روستایی و شهری مناطق در هوا آلودگی کاهش" زیرمعیار .است توجیه قابل شهری مجموعه در سطحی آب منابع

 نظر به رشت  شهر ویژه به شهری مجموعه سطح در هوا آلودگی معضالت به توجه ا خصوصاً که است گرفته قرار ها وزن چهارم
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 سـازی  پاك" و "رفته دست از سبز فضای یا جنگلی مناطق کاهش" زیرمعیارهای .است گرفته قرار مناسبی جایگاه در رسدمی

 وجـود  نیـز  و رشـت  شـهری  مجموعه سطح در سبز و باز فضاهای کمبود.اندگرفته قرار بعدی جایگاه در "کثیف و آلوده مناطق

 میـزان " زیرمعیار .گیرند قرار توجه مورد است الزم که روندمی شمار به محیطی زیست عضالتم از دو هر کثیف و آلوده مناطق

 هـای محـدودیت  بـه  توجـه  با موضوع این .است گرفته قرار هاوزن آخر رتبه در نیز" هوا کیفیت مدیریت تحت مسكونی مناطق

 زیرمعیارها این بندی رتبه که آن آخر نكته .است توجیه قابل رشت  شهری مجموعه سطح در مناطقی چنین تشكیل در موجود

 ضریب توان می حاضر ارزیابی در که است معنا بدان بلكه نیست دیگر برخی به توجه عدم برابر در برخی به کامل توجه معنای به

 .دارد بیشتری اولویت شرایط، با متناسب بعضی به و ندانست برابر یكدیگر با را ها آن اهمیت

  یکدیگر به نسبت اجتماعی عدالت ایمعیاره زیر وزن -

 .باشدمی 6 جدول مطابق یكدیگر به نسبت اجتماعی عدالت معیارهای زیر برای آمده دست به وزن

  یکدیگر به نسبت اجتماعی عدالت زیرمعیارهای : وزن6 جدول

 وزن اجتماعی عدالت زیرمعیارهای ردیف

 /٥6 عمومی نقل و حمل هایسیستم به دسترسی 1

 32/۲ عمومی نقل و حمل هایسیستم از استفاده هزینه شکاه 2

 12/۲ ریزیبرنامه در محلی هایمدیریت دخالت 3

 1 مجموع 4

 

 هـای سیسـتم  به دسترسی" زیرمعیار اجتماعی، عدالت به معطوف زیرمعیارهای میان در پیداست 6 جدول از که طور همان

 در نقـل  و حمـل  هـای عمده سیسـتم  معضل به توجه با موضوع این که است برخوردار جایگاه باالترین از  "عمومی نقل و حمل

 جایگاه در  "عمومی نقل و حمل هایاز سیستم استفاده هزینه کاهش" یرمعیارز .است توجیه قابل رشت  شهری مجموعه سطح

 و حمـل  هـای سیستم از استفاده هزینه باالبودن .است توضیح قابل قبلی زیرمعیار با متناسب که است خوردار بر بعدی

 در که است مشكالتی از خانوارها میزان درآمد به نسبت آمد و رفت هزینه بهینه توزیع عدم و عمومی نقل

 از " ریزیبرنامه در محلی هایدخالت مدیریت" زیرمعیار .خوردمی چشم به نیز رشت  شهری مجموعه سطح

 اهمیت از آن راهبردی و ماهیت طرح کالن سمقیا به توجه با امر این است، شده برخوردار وزن کمترین

 .است شده برخوردار قبلی زیرمعیار دو به نسبت کمتری

  یکدیگر به نسبت اقتصادی سازی توانمند معیارهای زیر وزن -

 .باشدمی ٧ جدول مطابق یكدیگر به نسبت اقتصادی سازی توانمن معیارهای زیر برای آمده دست به وزن

 یکدیگر به نسبت اقتصادی توانمندسازی ایزیرمعیاره وزن: 7 جدول

 وزن اقتصادی توانمندسازی زیرمعیارهای ردیف

 ٥/۲ توسعه هایبرنامه از حاصل منطقه اقتصادی رشد 1

 ٥/۲ توسعه هایبرنامه از حاصل اشتغالزایی 2

 1 مجموع 3

 

 هستند برخوردار یكسانی وزن از ادیاقتص توانمندسازی به معطوف زیرمعیار دو هر است مشخص ٧ جدول در که طور همان

 سـهم  منطقه اقتصادی در توانمندسازی اندازه یک به اشتغالزایی و منطقه اقتصادی رشد که شودمی ناشی جا آن از مسأله این و

 .روندمی شمار به یكدیگر ملزوم و الزم دو هر و دارند
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 یکدیگر به نسبت زمین از پایدار استفاده معیارهای زیر وزن -

 .باشدمی ٨ جدول مطابق یكدیگر به نسبت زمین از پایدار استفاده معیارهای زیر برای آمده دست به زنو

 یکدیگر به نسبت زمین از پایدار استفاده زیرمعیارهای وزن :8 جدول
 وزن زمین از پایدار استفاده زیرمعیارهای ردیف

 1٧/۲ شهری مناطق در سبز و باز فضاهای به دسترسی 1

 21/۲ یافته توسعه قبالً اراضی از مجدد دهاستفا 2

 ۲٨/۲ روستایی و شهری مناطق در جدید مسكونی توسعه 3

 ۲٨/۲ توسعه هایبرنامه پی در شده حاصل تراکم 4

 14/۲ منطقه توسعه در کشاورزی اراضی حفظ ٥

 ۲٨/۲ منطقه سطح در بالاستفاده اراضی از استفاده 6

 14/۲ باستانی و تاریخی هایسایت به رسانی آسیب عدم ٧

 1/۲ منطقه در غیررسمی هایسكونتگاه سطوح کاهش ٨

 1 مجموع ٩

 

 از مجدد استفاده زمین زیرمعیار از پایدار استفاده به معطوف زیرمعیارهای میان در است مشخص ٨ در جدول که طور همان

 با ارتباط در پایدار توسعه در مهم بسیار های زبحثا صاًخصو مسأله این .است برخوردار وزن بیشترین از یافته توسعه قبالً اراضی

 افـت  دچـار  دلیلـی  هـر  بـه  امروزه و اندگرفته قرار توسعه مورد قبالً که اراضی از مجدد استفاده لزوم که باشد می زمین کاربری

 در سبز و باز فضاهای العادهقفو اهمیت دلیل به سبز و باز فضاهای به زیرمعیار دسترسی ید.نمامی توصیه را نداگشته عملكردی

 آن پیرامونی شهری های کانون و رشت  شهر سطح در آن شدید فقر به توجه با و انسان برای زندگی شهری محیط کیفیت بهبود

 کشاورزی اراضی حفظ" و "باستانی و تاریخی های سایت به رسانی آسیب عدم" زیرمعیارهای .است قرار گرفته بعدی جایگاه در

 .حكایـت دارد  توسعه هایبرنامه در مورد این دو هر حفظ لزوم از مسأله این و اندگرفته قرار بعدی هایرده در "منطقه توسعه در

 اقتصادی و تعادل اکولوژیک حفظ منظر از کشاورزی اراضی حفظ و سرزمین فرهنگ به احترام منظر از تاریخی هایسایت حفظ

 گرفتـه  قرار بعدی جایگاه در  "سطح منطقه در غیررسمی هایسكونتگاه سطح شکاه" زیرمعیار .هستند اهمیت واجد سرزمین

 کـه  رود مـی  شـمار  به معضالتی جمله از حال توسعه در کشورهای کالنشهرهای پیرامون غیررسمی هایسكونتگاه امروزهاست. 

 غیررسـمی  های سكونتگاه عضلم .دهد می تشكیل را و کالنشهرها کشورها این توسعه های طرح از بسیاری گیری جهت و روند

 ریـزی برنامـه  در توجه مورد موضوعات از هنوز ولی ندارد را گذشته های تاریخی دوره شكل هرچند نیز رشت  کالنشهر پیرامون

 منـاطق  در جدیـد  مسكونی توسعه" ،"منطقه سطح در بالاستفاده اراضی از استفاده"زیرمعیارهای .رود می شمار به توسعه های

گرفته قرار زیرمعیارها بندی وزن بعدی جایگاه در نیز " توسعه هایبرنامه پی در شده بهینه حاصل تراکم "و "اییروست و شهری

 مباحث در بایر اراضی از استفاده خصوص به .دارند منطقه سطح در موجود اراضی منابع از بهینه بر استفاده تأکید همگی که اند

 .رودمی شمار به ای یهپا بحث یک اراضی کاربری و توسعه پایدار

 یکدیگر به نسبت معیارها زیر نهایی وزن -

 نهایی وزن است مشخص ضروری چارچوب یک در فوق زیرمعیارهای و معیارها کارگیری به لزوم نیز و توضیحات به توجه با

 نهـایی  وزن یبترت بدین .شود مشخص  (AHP)مراتبی  سلسله تحلیل فرآیند برای مشخص چارچوب یک در ها آن از هرکدام

 باشد.می ٩به شرح جدول  زیرمعیارها
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  تصمیم معیارهای مراتب سلسله در زیرمعیارها نهایی : وزن9 جدول

 معیار زیر نهایی وزن معیار زیر وزن وزن زیرمعیار ردیف

 W20= 0.03 1۲/۲ ۲3/۲ منطقه غیررسمی هایسكونتگاه سطح کاهش 1

 W19=0.04 14/۲ ۲4/۲ تاریخی هایسایت به رسانی آسیب عدم 2

 W18=0.02 ۲٨/۲ ۲2/۲ بالاستفاده اراضی از استفاده 3

 W17=0.04 14/۲ ۲4/۲ منطقه کشاورزی اراضی حفظ 4

 W16=0.02 ۲٨/۲ ۲2/۲ هابرنامه پی در شده حاصل تراکم ٥

 W15=0.02 ۲٨/۲ ۲2/۲ جدید مسكونی توسعه 6

 W14=0.05 21/۲ ۲٥/۲ یافته توسعه قبالً اراضی از مجدد استفاده ٧

 W13=0.04 1٧/۲ ۲4/۲ سبز و باز فضاهای به دسترسی ٨

 W12=0.04 ٥/۲ ۲4/۲ زاییاشتغال ٩

 W11=0.04 ٥/۲ ۲4/۲ منطقه اقتصادی رشد 1۲

 W10=0.04 12/۲ ۲4/۲ محلی هایمدیریت دخالت 11

 W9=0.19 32/۲ 11/۲ عمومی نقل و حمل هزینه کاهش 12

 W8=0.19 ٥6/۲ 1٩/۲ ومیعم نقل و حمل به دسترسی 13

 W7=0.03 1۲/۲ ۲3/۲ هوا کیفیت مدیریت مناطق میزان 14

 W6=0.5 1٥/۲ ۲٥/۲ هوا آلودگی کاهش 1٥

 W5=0.035 11/۲ ۲3٥/۲ آلوده مناطق سازیپاك 16

 W4=0.06 1٩/۲ ۲6/۲ هامسیل برروی توسعه عدم 1٧

 W3=0.05 16/۲ ۲٥/۲ هارودخانه آب آلودگی کاهش 1٨

 W2=0.035 11/۲ ۲3٥/۲ جنگلی مناطق شکاه 1٩

 W1=0.06 1٨/۲ ۲6/۲ حفاظت شده مناطق رسانی آسیب عدم 2۲

 

 ارزیابی زیرمعیارهای و معیارها به توجه میزان در طرح راهبردهای بررسی -

 شـهری  مجموعـه  طرح توجه میزان تعیین بعدی گام گیری،تصمیم مراتب سلسله در زیرمعیارها نهایی وزن محاسبه از پس

 سیسـتم  بر مبتنی ارزیابی روش .شود محاسبه طرح نهایی امتیاز آن از بعد تا است شده مطرح زیرمعیارهای و معیارها به رشت 

 .اسـت  شـده  گـذاری ارزش زیرمعیارهـا  از کدام هر به نسبت طرح توجه  مختلف سطوح آن در که سطحی باشد ٥ گذاری ارزش

 است شده منعكس 1۲ جدول در نیز راهبردها از کدام هر هب طرح توجه میزان از حاصل بررسی نتایج

  سطوح از هرکدام به : امتیازدهی11 جدول

 امتیاز طرح در توجه سطوح ردیف

 1 کم خیلی 1

 3 کم 2

 ٥ متوسط 3

 ٧ زیاد 4

 ٩ زیاد خیلی ٥

 

 دریافت را متفاوتی متیازاتمختلف ا زیرمعیارهای نظر از طرح راهبردهای مجموعه است، مشخص 1۲جدول از که طور همان

 توسعه عدم شده، حفاظت مناطق به رسانیآسیب عدم زیرمعیارهای منظر از شهری مجموعه طرح راهبردهای مجموعه .اندکرده
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 و تـاریخی  هایسایت و مناطق به رسانیآسیب عدم منطقه، توسعه در کشاورزی اراضی حفظ آب، منابع نزدیک یا مسیل برروی

 بـاالترین  در رفته دست از سبز فضای یا جنگلی مناطق کاهش منطقه، سطح در غیررسمی هایسكونتگاه سطح کاهش باستانی،

 از اسـتفاده  هزینـه  کـاهش  زیرمعیارهای منظر از طرح راهبردهای مجموعه همچنین .اندگرفته قرار ارزیابی سطح

 شده حاصل بهینه تراکم روستایی، و شهری مناطق در جدید مسكونی توسعه عمومی، نقل و حمل سیستم

 از .اندگرفته قرار مناسبی جایگاه در منطقه سطح در بالاستفاده اراضی از استفاده و توسعه هایبرنامه پی در

 روسـتایی،  و شـهری  منـاطق  در هـوا  آلودگی کاهش نهرها، و ها رودخانه آب آلودگی کاهش زیرمعیارهای منظر

 هـای برنامـه  از حاصـل  زایـی اشـتغال  توسـعه،  هایبرنامه از حاصل اقتصادی رشد عمومی، نقل و حمل هایسیستم به دسترسی

 هرچند اندگرفته قرار قبولی قابل جایگاه در طرح راهبردهای مجموعه شهری، مناطق در سبز و باز فضاهای به دسترسی توسعه،

 کیفیـت  مدیریت تحت مسكونی مناطق میزان کثیف، و آلوده مناطق سازیپاك زیرمعیارهای منظر از مقابل در. نیست عالی که

 جایگـاه  در طرح راهبردهای مجموعه یافته توسعه قبالً اراضی از مجدد استفاده و ریزیبرنامه در محلی هایمدیریت دخالت هوا،

 .  اندگرفته قرار ضعیفی

  ارزیابی زیرمعیارهای از نهایی : امتیاز11 جدول

 زیر معیارها معیارها ردیف 
امتیاز طرح از 

 Ni ر معیارزی

 

 

 

1 

 

 

 

 

 زیست محیط از حفاظت

 

 ٩ شده حفاظت مناطق به رسانی آسیب عدم

 ٩ رفته دست از سبز فضای یا جنگلی مناطق کاهش

 ٥ نهرها و هارودخانه آب آلودگی کاهش

 ٩ آب منابع نزدیک یا میسل برروی توسعه عدم

 3 منطقه در کثیف و آلوده مناطق سازی پاك

 ٥ سكونتی و شهری مناطق در هوا آلودگی کاهش

 3 هوا کیفیت مدیریت تحت مسكونی مناطق میزان

 اجتماعی عدالت 2

 ٥ عمومی نقل و حمل هایسیستم به دسترسی

 ٧ عمومی نقل و حمل سیستم از استفاده هزینه کاهش

 3 ریزیبرنامه در محلی هایمدیریت دخالت

 توانمندسازی 3
 ٥ توسعه هایبرنامه از حاصل طقهمن اقتصادی رشد

 ٥ توسعه هایبرنامه از حاصل اشتغالزایی

 

 

4 

 

 

 

 زمین از پایدار استفاده

 

 ٥ شهری مناطق در سبز و باز فضاهای به دسترسی

  یافته توسعه قبالً اراضی از مجدد استفاده

 ٧ روستایی و شهری مناطق در جدید مسكونی توسعه

 ٧ توسعه های برنامه پی در شده حاصل تراکم

 ٩ منطقه توسعه در کشاورزی اراضی حفظ

 ٧ منطقه سطح در بالاستفاده اراضی از استفاده

 ٩ وباستانی تاریخی هایسایت و مناطق به رسانیآسیب عدم

 ٩ منطقه در غیررسمی هایسكونتگاه سطح کاهش

 

 طرح راهبردهای پایداری میزان محاسبه -

 بـه  طـرح  توجـه  میـزان  نیـز  و ارزیـابی  زیرمعیارهای و معیارها نسبی اهمیت خصوص در شده انجام های تحلیل به توجه با

 را طـرح  راهبردهـای  پایـداری  شـاخص،  میـزان  توانمی SEA اهداف و پایدار توسعه تحقق راه در فوق زیرمعیارهای از هرکدام
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 در معیارهـا  زیـر  از هرکـدام  بـا  ارتبـاط  در طرح راهبردهای که است هاییاندازه مجموعه کلی میانگین میزان، این .آورد بدست

 مجموعـه  پایـداری  شاخص میزان است، مشخص جدول از که طور آورند. همانمی دست به راهبردها پایداری شاخص با ارتباط

 که ٩ عدد با مقایسه رد که است آمده بدست 6 و ۲٩ ارزیابی زیرمعیارهای و معیارها مجموعه به توجه حیث از طرح راهبردهای

 .داردSEA اهداف  و پایدار توسعه به توجه باالی نسبتاً سطح در طرح قرارگیری از نشان باشدمی ممكن ماکزیمم امتیاز

  طرح راهبردهای پایداری شاخص : محاسبه 12جدول

امتیاز طرح  زیر معیارها معیارها ردیف

از زیر معیار 
Ni 

وزن نهایی هر 

 Wiزیر معیار 

پایداری  میزان

راهبردی طرح از 

 هر زیر معیار
Ti=Wi.Ni 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 از حفاظت

 زیست محیط

 

 ٥4/۲ ۲6/۲ ٩ شده حفاظت مناطق به رسانیآسیب عدم

 31٥/۲ 3٥/۲ ٩ رفته دست از سبز فضای یا جنگلی مناطق کاهش

 2٥/۲ ۲٥/۲ ٥ نهرها و هارودخانه آب آلودگی کاهش

 ٥4/۲ ۲6/۲ ٩ آب منابع نزدیک یا میسل برروی توسعه عدم

 1۲٥/۲ 3٥/۲ 3 منطقه در کثیف و آلوده مناطق سازی پاك

 2٥/۲ ۲٥/۲ ٥ سكونتی و شهری مناطق در هوا آلودگی کاهش

 ۲٩/۲ ۲3/۲ 3 هوا کیفیت مدیریت تحت مسكونی مناطق میزان

 

2 

 

 

 اجتماعی عدالت
 ٩٥/۲ 1٩/۲ ٥ عمومی نقل و حمل هایسیستم به دسترسی

 ٧٧/۲ 11/۲ ٧ کاهش هزینه استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی

 12/۲ ۲4 3 ریزیبرنامه در محلی هایمدیریت دخالت

 ۲2/۲ ۲4/۲ ٥ توسعه هایبرنامه از حاصل منطقه اقتصادی رشد توانمندسازی 3

 ۲2/۲ ۲4/۲ ٥ توسعه هایبرنامه از حاصل اشتغالزایی

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 از رپایدا استفاده

 زمین

 ۲2/۲ ۲4/۲ ٥ شهری مناطق در سبز و باز فضاهای به دسترسی

 1٥/۲ ۲٥/۲  یافته توسعه قبالً اراضی از مجدد استفاده

 14/۲ /۲2 ٧ روستایی و شهری مناطق در جدید مسكونی توسعه

 14/۲ ۲2/۲ ٧ توسعه هایبرنامه پی در شده حاصل تراکم

 36/۲ ۲4/۲ ٩ منطقه توسعه در کشاورزی اراضی حفظ

 14/۲ ۲2/۲ ٧ منطقه سطح در بالاستفاده اراضی از استفاده

 36/۲ ۲4/۲ ٩ وباستانی تاریخی هایسایت و مناطق به رسانیآسیب عدم

 2٧/۲ ۲3/۲ ٩ منطقه در غیررسمی های سكونتگاه سطح کاهش

 ۲٩/6    پایداری راهبردها ٥

 

 ٩6/۲ باشدمی ٩ که عدد کل امتیاز از رشت  شهری مجموعه طرح راهبردهای موعهمج پایداری شاخص میزان ترتیب بدین

 نمـره  درصد 6۲ از بیش پایدار به توسعه طرح توجه میزان مطالعه این در موثر عوامل مجموعه دیدگاه از یعنی شودمی محاسبه

 .داشـت  مبذول کافی دقت باید میزان این یرتفس که در است آن توجه قابل نكته .باشدمی مطلوب نسبتاً میزان این که است کل

 تـا  کـم  از امتیازهـا  از متنوعی طیف امتیازدهی سیستم این در رشت شهری مجموعه طرح کالبدی توسعه راهبردهای مجموعه

 بـه  معطـوف  طـرح  رویكردهـای  مجموع در که دارد آن از حكایت که میانگین است یک حاصل امتیاز و اندآورده بدست را عالی

 بیـان  به .است گرفته فاصله آن از موارد بعضی در که هرچند است داشته انطباق با آن کامالً موارد بعضی در و بوده پایدار توسعه

 کمتـر  باشند، برخوردار راهبردها تعیین در توجه از باالتری سطح از که شده دانسته ضروری این تحقیق در که معیارهایی دیگر

 ضمن در و دارد  SEAاهداف  و پایداری مفاهیم به طرح مثبت رویكرد از آمده دست به شاخص نمیزا .اندقرار گرفته توجه مورد

 .سازدمی مطرح نیز را دیگر برخی به توجه لزوم
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 ایج تحقیقنت -5

 به زیرمعیارها و معیارها از هرکدام به نسبت راهبردها تر وضعیتدقیق بررسی برای الزم است طرح کلی امتیاز بررسی از پس

 نقـل  و حمـل  هـای سیستم به دسترسی زیرمعیار .آید حاصل طرح ابعاد راهبردهای از تریروشن تصویر تا بپردازیم موضوع ینا

مسـأله   ایـن  و اسـت  داده اختصاص رشت  شهری مجموعه طرح در خود به را راهبردها پایداری شاخص میزان باالترینی، عموم

 استفاده زیرمعیارکاهش هزینه آن دنبال به .دارد استراتژیک سطح در اساسی لهمسأ این به توجه در طرح مثبت رویكرد از نشان

 حلـی  راه یـافتن  دنبـال  به دارد و قرار اول زیرمعیار با مستقیم تعامل در که است گرفته قرار عمومی نقل و حمل هایسیستم از

 جـای  اجتمـاعی  عـدالت  زیرمعیارهای مجموعه در زیرمعیار دو هر .دارند طرح افق در آن درآوردن سامان به و فوق معضل برای

 جایگـاه  رد شده حفاظت مناطق به رسانی عدم آسیب و آب منابع نزدیک یا و مسیل برروی توسعه عدم زیرمعیارهای .اندگرفته

 شودمی یادآور را رشت  شهری مجموعه سطح در طبیعی از منابع حفاظت در طرح ویژه توجه مسأله این که اندگرفته قرار بعدی

 اراضـی  حفـظ  زیرمعیارهـای  .انـد گرفته قرار زیست محیط از حفاظت به معطوف زیرمعیارهای مجموعه در نیز زیرمعیار دو این.

 ایـن  .گیرندمی قرار بعدی هایرده رد باستانی و تاریخی هایسایت و مناطق به رسانی عدم آسیب و منطقه توسعه در کشاورزی

را  محیطـی  ارزش بـا  منابع از حفاظت لزوم و دارند قرار زمین از پایدار استفاده به معطوف ایزیرمعیاره در مجموعه زیرمعیار دو

 این اهمیت .گرفته است قرار بعد جایگاه در نیز رفته دست از سبز فضای یا جنگلی مناطق کاهش زیرمعیار .سازندمی خاطرنشان

 بـوده  توجـه  مـورد  جزء زیرمعیارهای شهری مجموعه طرح در ارزیابی که است منطقه سطح در اکولوژیک تعادل حفظ زیرمعیار

 اهمیت و گرفته قرار بعدی جایگاه در کمی به فاصله نیز منطقه سطح در رسمی غیر هایسكونتگاه سطح معیارکاهش زیر .است

 اهشی و کـ سـكونت  و شـهری  منـاطق  در هـوا  آلـودگی  اهشزیرمعیارهای ک .است منطقه سكونتگاهی نظام تعادل حفظ در آن

 آلودگی معضل آن پیرامون و رشت  کالنشهر در که آن به توجه با .اندقرار گرفته بعدی جایگاه در نهرها و هارودخانه آب آلودگی

 .انـد گرفتـه  قـرار  توجـه  وردمـ  نسـبتاً  کـه  اسـت  بـوده  زیرمعیارهـایی  جـزء  نیـز  این زیرمعیار است، جدی بسیار آب منابع و هوا

 فضـاهای  به سترسیه و دتوسع هایبرنامه از حاصل زاییشتغاله، اتوسع هایبرنامه از ه حاصلمنطق اقتصادی درش زیرمعیارهای

 قـبالً  اراضـی  از مجدد ستفادها زیرمعیار .اندبوده برخوردار قبولی قابل اهمیت از طرح در که هستند زء زیرمعیارهاییج سبز و باز

 متوسـط  از حـد  کمتر معیار زیر این به طرح که شودمی آور یاد را كتهن این و است گرفته قرار بعدی جایگاه در نیز یافته توسعه

 از مجـدد  اسـتفاده عه و های توسـ برنامه پی در شده حاصل بهینه تراکمید، جد مسكونی توسعه زیرمعیارهای .است داشته توجه

 در کثیـف  و آلوده مناطق سازی ا، پریزیدر برنامه محلی هایمدیریت خالتد زیرمعیارهای .هستند چنین یزن اراضی بالاستفاده

 توسـعه  راهبردهـای  مجموعـه  در توجـه  هایرده ترینپائین در کیفیت هوا مدیریت تحت مناطق به توجه میزانو  منطقه سطح

 از آنهـا  هرکدام به نسبت طرح امتیاز نیز و نها آ اهمیت براساس فوق زیرمعیارهای بندیرتبه که آن آخر نكته .اندبوده مجموعه

 فقـط  و برداشـته  را در آنهـا  تمـامی  تقریباً طرح بلكه نیست آنها به طرح توجه عدم معنای به آنها بندیرتبه و است آمده تبدس

 اندداشته باالیی امتیاز آنها به توجه طرح حیث از زیرمعیارها از بعضی که آن دیگر نكته .است شده بندیرتبه آن ضعف و شدت

 گشـته  آنهـا  نهـایی  امتیاز آمدن پائین باعث این موضوع که شده دانسته کمتر زیرمعیارها ایرس به نسبت آنها اهمیت میزان ولی

 .است حاضر طرح ارزیابی در معیارها اولویت و اهمیت تعیین دلیل به امر این البته و است

 عـدالت  " یـار مع که نحوی ه. بگشت یكدیگر مشخص به نسبت ارزیابی کلی معیارهای اهمیتبر اساس نتایج به دست آمده 

 32/۲ وزن بـا   "زیسـت  محـیط  از حفاظت" معیار از آن بعد. داد اختصاص خود به را اهمیت بیشترین 34/۲ وزن با  "اجتماعی

 با نیز  "اقتصادی توانمندسازی"  معیار و گرفته جای بعدی رتبه در 26/۲وزن  با  "زمین از پایدار استفاده"  معیار .گیردمی قرار

 در اسـاس  ایـن  بـر  . گشت مشخص نیز معیار هر به معطوف اهمیت زیرمعیارهای همچنین .گرفت قرار آخر هرتب در ۲٨/۲ وزن

 و  "آب منـابع  نزدیـک  یا مسیل روی بر توسعه عدم"  زیرمعیار دو  "زیست از محیط حفاظت"  به معطوف معیارهای زیر میان

 بـه  معطـوف  معیارهـای  زیـر  میان در .اندداده اختصاص خود به را وزنها باالترین  "حفاظت شده مناطق به رسانی آسیب عدم"

 وزن .تاس داده اختصاص خود به را وزن باالترین  "عمومی نقل و حمل های سیستم به دسترسی" زیرمعیار  "اجتماعی عدالت"
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 معیـار  بـه  وفمعطـ  زیرمعیارهـای  میـان  در و شـد  داده تشـخیص  برابر " اقتصادی توانمندسازی"  معیار به زیرمعیار مربوط دو

 ادامـه  در .یافت اختصاص " یافته توسعه قبال اراضی از مجدد استفاده"  زیرمعیار به وزن باالترین نیز " زمین از استفاده پایدار"

 پایـداری  شـاخص  متوسط اساس میزان براین . گرفت قرار محاسبه مورد طرح راهبردهای پایداری نام به شاخصی میزان فرآیند

  .گرفـت  قـرار  متوسـط(  از )باالتر خوب "نسبتاً رده سطحی در ٥امتیازی  سیستم در  "آن اطراف شهرهای و " طرح راهبردهای

 .باشـد مـی  ٩ ممكـن  امتیـاز  مـاکزیمم  کـه  حالی در گشت محاسبه 6/ ۲٩شهری رشت   مجموعه طرح برای شاخص این میزان

 کلـی  میانگین محاسبه بر عالوه که است آن امر این علت .شد بررسی نیز زیرمعیارها از هرکدام حیث از طرح وضعیت همچنین

 بـه  تواندمی نیز زیرمعیارها از هرکدام به نسبت شاخص این میزان محاسبه ،طرح کلی پایداریراهبردها امتیاز شاخص هایمیزان

 دسترسی"معیار  یرز اساس این بر  .شود منجر ضعف و قوت نقاط شناسایی به و کرده کمک راهبردها مجموعه از تردقیق ارزیابی

 .داد اختصاص خود به ٩٥/۲ میزان با را طرح راهبردهای پایداری شاخص میزان بیشترین  "عمومی نقل و حمل های سیستم به

 خود به ۲٩/۲ میزان با را این شاخص میزان کمترین  "هوا کیفیت مدیریت تحت مسكونی مناطق میزان " زیرمعیار آن برابر در

 از سـری  یـک  سـوی  بـه  گیریجهت و خود راهبردهای از برخی تقویت با طرح که دارد آن از نشان وعموض این  .داد اختصاص

اهـداف   و پایـدار  توسـعه  بـه  توجـه  حیث از سطح بهترین  .گیرد قرار تواندمی اند،گرفته قرار توجه مورد کمتر که زیرمعیارهایی

SEA گیرد قرار چنین این هایی طرح سایر راهنمای عنوان به هک است برخوردار خوبی  پتانسیل از رشت  شهری مجموعه طرح 

 کالنشهری مناطق در پایدار توسعه به نیل برای را الزم زمینه گرفته، قرار توجه مورد کمتر به زیرمعیارهای خود توجه تقویت با تا

 .فراهم آورد

 پیشنهادات  -6

 کلیة که ایگونه به شهر پیرامون هایزمین  مالكیت کنترل و اراضی تفكیک از جلوگیری تجه مستمر نظارت و قوانین وضع -

 .باشد راهبردی طرح و کشور عمومی هایسیاست قالب در سازها و ساخت

 احداث نامتوازن توسعة جهت در مانعی عنوان به شهر غرب و شمال شرق، جهات در سبز کمربندی تا گرددمی پیشنهاد -

 .گردد

 .گرددمی شهر طبیعی هایسرمایه و زمین از بهینه استفادة باعث شهر عمودی وسعةت -

 مراجع 

 .13٨٩رشت، : گیالن فن، آوای مجلة غیررسمی، هایسكونتگاه با مقابله راهبردهای حسینی، ع.[ 1]

: تبریز ،(ماکو شهر موردی مونةن) غربی آذربایجان استان فضایی توسعة در کوچک شهرهای م. نقش زاده،طالب م، موسوی، [ صدر2]

 .13٨٥اجتماعی،  و انسانی علوم دانشكدة نشریة تبریز، دانشگاه

 .13٨٧، ٧٧-6٧، 1[ لقایی، ح. احساس و ادراك محیط و شكل، معماری و فرهنگ، شماره 3]

 .13٨٧اریهای کشور، زمان شهرداریها و دهینظریه های توسعه کالبدی شهر، انتشارات سا ، ه.محمودی نژاد م، بمانیان،[ 4]

 الن،یفصلنامة فرهنگ گ ،یتوسعة شهر اتیشهر رشت در چارچوب آراء و نظر یتحوالت کالبد ی(، بررس13٨3) یعل دیس ،ینیحس[ ٥]

 .24و  23شماره 

 .13٨٥[ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن. سرشماری عمومی نفوس و مسكن، 6]

 .13٨6طرح جامع شهر رشت، مشاور طرح کاوش، جلد دوم و سوم،   [ سازمان مسكن و شهرسازی گیالن.٧]

 .13٧٩[ مهندسین مشاورطرح و بنا. طرح سامان دهی بافت قدیم رشت، رشت:سازمان مسكن و شهرسازی استان گیالن، ٨]

 .13٨6[ مهندسین مشاور طرح و کاوش. .طرح جامع شهر رشت، رشت:سازمان مسكن و شهرسازی استان گیالن، ٩]


