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 چکیده

امروزه فضاهای شهری دچار مسااللی چاون فیفیات پااییی م ایا، زوال و اهداف: 

اقتصاادی و ناابرابری در  -هاای اجتماا یفرسودگی م لات، م رومیت و نابرابری

ایای شارایا  بیساتم قارن اواخر باشند. ازسی به خدمات و امکانات شهری میدستر

پذیری به  نوان یکی ریزان شهری را بر آن داشت تا بر مفهوم زیستم ققان و برنامه

فیاد أهای دستیابی به م یا شهری قابا  زیسات و باا فیفیات تتریی رویکرداز مهم

پذیری بندی میزان زیستاولویتفنند. در ایی راستا هدف پژوهش حاضر، سنجش و 

 باشد.پذیری میثر در تعییی زیستؤهای مدر نواحی شهری گرگان بر اساس شاخص

 توجاه با فاربردی بوده و روش بررسی آن توصیفی ت لیلی است.نوع ت قیق روش: 

-آن سازیبومی و جهانی ادبیات اساس بر هاشاخص و ابعاد موضوع، بودن جدید به

 71. برای رسیدن به ایی هدف، م اسبات مربوط به شد تهیه گرگان رشه شرایا با ها

پذیری بار اسااس فرایناد تکنیات آنتروپای شاانون و مادل در زیستمؤثر شاخص 

ELECTR گسترده صف هافزار و با استفاده از نرمExcel استخراج شده است. 

-ش میزان زیستنتایج حاص  از به فارگیری مدل الکتر به منظور سنجها/نتایج: یافته

هکتاار از  95/454شاهر گرگاان بیاانآر آن اسات فاه گاناة هشتپذیری در نواحی 

پاذیری خیلای فام، زیساتپهنة درصد در  74/77مساحت نواحی شهر گرگان شام 
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 19/71هکتاار شاام   9/110فم، پذیریدرصد زیست 59/49هکتار شام   47/7011

بنادی درصاد در پهناه 95/91 هکتار شام   0/7599پذیری متوسا و  درصد زیست

 پذیری زیاد قرار دارند.زیست

،  9اینکه ناواحی  فه با توجه بههای بدست آمده حافی از آن است یافتهگیری: نتیجه

-پذیری برخوردار است و در ایی نواحی شاخصاز فمتریی میزان سطح زیست 9و7

از قبیا   یهایشاخص بهتر ةارال . بنابرایی،پذیری در حد پاییی قرار داردهای زیست

ارتقاای ساطح با ا   دتوانافضای سبز، خدمات بهداشتی، آموزشای و ماذهبی مای

 شود. پذیریزیست

 .گرگانشهر الکتر، ،زندگیفیفیت ،اریپاید ،شهریپذیرییستز ها:کلیدواژه

 مقدمه .1

 زیاادی تغییارات با   امر ایی و بوده به گسترش رو سر ت به شدن شهری اخیر، قرن در

 شاده  ماومی سالامت تاا مساکی از اقتصادی، ت صیلات، انسان زندگی مختلف هایجنبه در

های جمعیتاای، تغییاارات جاییبااا ت ولااات اجتمااا ی، جابااه .(11، ص. 7،9550)گالساا است

گذاری به شدت توسعه یافتاه و سرمایه شوندهای فی شناختی، دگرگون میاقتصادی و نوآوری

(. 72 ، ص.7911شود)سعیدنیا، دستخوش تغییرات اساسی می و نظام و سازمان فالبدی شهرها

تنظیم روابا سالم انسانی سافنان ایی شهرها با م ایا مسئلة تبعات متعدد و منفی ایی افزایش، 

شود فاه نظاام اجتماا ی از جهات ایفاای زندگیشان را با دشواری روبه رو ساخته و سبب می

 از (. یکای14 ، ص.7911)موسوی، شود یا مانع  های بنیادی و حقیقی خود دچار ابهامفارفرد

 در .فننادمی زنادگی آن در فاه اسات م یطای زندگی افراد، فیفیت و سلامت با مرتبا  وام 

(، 11، ص. 9،9551ویجایم   زندگی  وام  بسیار متعددی همچون فمبود فضای سبز)گرون

(، بار 91، ص. 9،9550ینز)فام ن م لهاپاییی بودن فیفیت فیزیکی م یا مسکونی، بیکاری سافن

، 0،9551های فیزیکی)گوردن لاارنزفعالیت ( و14، ص. 4،9551تافااچی )جی و ترافیکی سنآیی

                                                           
1. Galeaseaal 

2. Groenewegen 

3. Cummins 

4. Gee and Takeuchi 

5. Gorden-Larsen 



 ELECTRE                ...           990با استفاده از مدل  یشهر یرپذی ستیز یوافاو            سال هفدهم             

 

 ینای، م اسابة دهناد. بباق روش پذیری شهر را فاهش می( فیفیت زندگی و زیست11ص. 

هاای متقاب  میان چهار مشخصاة اساسای فعالیات ةصورت رابطه فیفیت زندگی ممکی است ب

. ایی چهاار مشخصاه شاام  فیفیات جمعیات، رفااه ماادی، فیفیات نظاام شودن تعریف انسا

 (.709، ص. 7،7221)سمیا اجتما ی و فیفیت افوسیستم و م یا زیست است

اصاطلاحی اسات  9پذیرشهرزیست باشد وپذیر میازجمله رویکردهای جدید، شهر زیست

برای زندگی، فار، بازدیاد  فه به توصیف یت م یا راحت و فضای شهری به  نوان یت م  

ریزی فضاایی ها، برنامههای مختلف هم از نظر فیزیکی )امکانات شهری، زیرساختبرای جنبه

-مای هاای اقتصاادی و غیاره (و غیره( هم از ل اظ غیر فیزیکای )رواباا اجتماا ی، فعالیات

 زناادگی اتاروسا یاا شهر در اینکه از فارغ انسانی هر از برفی (.11 ، ص.9،9557)آیپپردازد

 داشااتی باارای ببیعتاااً و اسات بخااش رضااایت و مطلوب زندگی به دستیابی پی در فند،

 بر بتواند انساان فاه است لازم  واملی و اهزمینه معنی، پر و بخشترضاای مطلاوب، زنادگی

، ص. 7929لاو،نماید) یسی فراهم اجتما ش و خاود برای را درازمدتی رفاه و آسایش آن پایة

 شارایا  پاذیری یاابااا زیسات متارادف نویساندگان از برخی ا تقاد به فه شرایا ایی .(752

 فاه دارد  یناای هایویژگی از ایمجمو ه به اشاره فلی بور به.اسات  زنادگی بارای مناسب

 در آینااده در هام و افناون هام دارند تمایا  ماردم فاه ساازد می بدل جایی به را مکان یت

هاایی دارد فاه پذیری شهری اشاره به جنباهزیست (12 ، ص.4،9551)ویستفنند  زنادگی آن

زنادگی و شارایا شایوۀ در افزایش فیفیت زندگی نقش دارند. افزایش فیفیت زندگی نیاز بار 

افازایش خواهاد یافات)  بهداشتی تأثیر خواهد گذاشت و میزان پایداری م ایا سااخته شاده

جامعاة یات  7450بینی سازمان مل ، ایاران تاا ساال (. بنابر پیش711 ، ص.9579الدیی،شمس

درصد از جمعیت آن در منابق شاهری ساافی خواهناد  10فه یبوربهشهرنشیی خواهد بود. 

درصاد( و بیشاتر از  12یافتاه )توسعهبود. ایی رقم تقریباً برابر با نرخ شهرنشینی در فشورهای 

یی تبعاات ترمهم(. از 90 ، ص.7920درفوش، ( است ) ابدیی0/15نرخ شهرنشینی در جهان )

                                                           
1. CEMI 

2. Livable city 

3. IAP 

4. VCEC 
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ای، فالبدی در مقیاس ملی و منطقاهتوسعة ایی فرایند، نابرابری و  دم تعادل در فرایند رشد و 

تمرفز جمعیت و امکانات در شهرهای بزرگ، تشدید مهاجرت از روستا باه شاهر و تضاعیف 

اقتصاادی،  -ز سیاسایشهرها و ایجاد تمرفو فلان مادر شهرهانقش و  ملکرد روستا، پیدایش 

ای، منطقاه -شهری و  دم تعادل در نظاام اساکان جمعیات در مقیااس ملایشبکة گسیختآی 

هاای م یطی در شهرهای بازرگ و نازول برخای از فیفیاتپیدایش مسال  و مشکلات زیست

یی مطلوب نیازهای جمعیت شهرنشیی خصوصاً  دم تاأمیی مساکی مناساب، تأمزندگی،  دم 

اسات )ااانای و نیلای  هااآنو اشتغال در شهرهای بزرگ و منابق پیراماون  تمرفز مرافز تولید

 (.90 ، ص.7911آبادی، 

هاویتی پاذیری، ویژگای باییی  ل   دم موفقیت شهرها در رابطه با زیستترمهمیکی از 

های لاازم جهات سارزندگی، یتفعالهویتی، فمبود بسیاری از یی  ل  ایی بیترمهم. هاستآن

در  فاررفتاهبهسو، و فیفیت نازل براحی شهری و معماری دگی شهری از یتزن نشاط و شور

ها افثر ایای شاهرها را باه یتفعالبراحی ایی شهرهاست. چنانکه فمبود بسیاری از خدمات و 

ها و یتفعالگونه شهرها از تنوع، چه تنوع ییااست. در فرده شهرهایی صرفاً خوابآاهی تبدی  

یی ویژگی شهرهای پویا و پرت رک است، اثری به ترمهمفه یکی از  چه تنوع فضایی و فالبدی

نافااافی بااودن سیسااتم مااالی باارای تضاامیی (. 4 ، ص.7911 لاای، آیااد ) امااتچشاام نماای

ها برای فسب امکانات در بازار؛  فقدان همااهنآی بایی ینههزگذاری؛  دم برآورد دقیق یهسرما

ی تااریخی و هویات هاجنباه؛  دم توجه به  ونقحم ی مربوط به هابرنامهمدیریت شهرها و 

 باشد شهروندان و فارفردهای شهری ناقص، از دیآر دلای   دم موفقیت ایی شهرها می

 (.711 ، ص.7910) ربانی، 

براسااس  گرگاانشاهر مواجاه اسات. جمعیات  شادهحشهر گرگان نیز باا مساال  مطارو

 گرگاان گسترش شاهرنفر است.  هزار 992( 7925مرفز آمار ایران در سال ) رسمی سرشماری

 وو مهاجرپاذیری ساریع  ةتوساع از سوی دیآر به  لت رشاد و وشده تغییرات زیادی با   

 اقتصاادی،بسایاری در ابعااد  دچار معضالاتهای شهری  لیرغم مزایای آن نافارآمدی برنامه

 زا گرگاانفه شهر است شده پذیری شهر است فه با   نزول زیستم یطی زیست ،اجتما ی
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 پاذیری آن ماوردتاا وضاعیت زیساتضارورت دارد  ،ییابنابر .نبوده است ایی مسال  بر فنار

 .  استپذیری نواحی شهر گرگان هدف اصلی ت قیق بررسی زیست .بررسی قرار گیرد

 تحقیقپیشینة  .8

پاژوهش حاضار باا هادف بررسای و ارزیاابی وضاعیت  ،(7921رخشانی نسب و نیاری)

نتاایج آزماون  .انة شهر زاهدان از دیدگاه شهروندان انجام شده استگپذیری منابق پنجزیست

باا میاانآیی  7شاهر زاهادان، منطقاة گانة پنجدهد فه از میان منابق فروسکال والیس نشان می

ای باا میاانآیی رتباه 4مقابا ، منطقاة  پذیری است. در، دارای بیشتریی زیست19/949ای رتبه

 .گانة شهر زاهدان است0پذیری در بیی منابق ت، دارای فمتریی زیس99/791

را  پذیری منابق شهری شهر ارومیهقابلیت زیست ،(7921مقدم)پور، لیزاده و ا رابیساسان

منطقة  نوان . به551با امتیاز  9منطقة پذیرتریی و زیست 5397امتیاز منطقة ا با  .اندبررسی فرده

پذیری میان منابق شهر ارومیه ت  میق قابلیت زیستت م  شناخته شد ایی نتایج تفاوغیرقاب 

شاود میدهد و به ایی امر مهم معطاوف پذیری شهر ارومیه را نشان میو درنهایت  دم زیست

مدت دستیابی به پایداری شهر ارومیه در پذیری در فوتاهفه در صورت  دم دستیابی به زیست

 .بلندمدت با چالش مواجه خواهد شد

هاای هبنادی مؤلفابررسای و اولویات (7921ابااری) آبادی،قاسم زادهغنی حیدری، زیاری،

-همینطور بر اساس نتایج حاص  ت لی  گاام  .اندرا انجام داده بم پذیری در شهراصلی زیست

پاذیری در شاهر بام باه های اصلی تأثیرگذار بار زیساتمؤلفه PLS سازی مسیربه گام و مدل

م یطای باا ضاریب مسایر تترسی، اجتما ی، اقتصادی و زیسهای خدمات و دسترتیب مؤلفه

از  53519فالباادی باا ضاریب مساایر  ةمؤلفاشاناخته شادند.  53791و  53905، 53911، 53419

ها ریزی در راستای ارتقا و ساماندهی ایی مؤلفهتأثیرگذاری فمتری برخوردار است فه با برنامه

 .مورد مطالعه را بهبود بخشید ۀم دودذیری پ توان وضعیت زیست اهمیت می ةدرجبر اساس 

 FANPپذیری در نواحی شهر ارومیه را با استفاده از روش زیست ،(7920 ابدینی و فریمی)

درصد از مساحت نواحی در  2دهد فه اند. نتایج حاص  نشان میشاخص بررسی فرده 2و 

پذیری ر زیستدرصد د 90پذیری فم، درصد در زیست 91پذیری خیلی فم، زیستپهنة 
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پذیری خیلی زیاد قرار زیستپهنة درصد در  70پذیری زیاد و درصد در زیست 79متوسا، 

بررسی معیارهای جهانی و بومی شهر »ای با  نوان ( در مقاله7929) دارد. ماجدی و بندرآباد

ی فردند و به فپذیر را معرشده برای شهرهای زیست، مهمتریی معیارهای اراله«پذیرزیست

شده در پذیر پرداختند. معیارهای شناختهتری برای شهرهای زیستتببیی معیارهای جامع

های سطح اول، جهان شمول و در سطح فلان، و سطح دوم سطوح مختلف شام  شاخص

معیارهایی در سطح فلان فه در شهرهای مختلف یکسان نیست مطالعه شد و مدل مفهومی و 

های سطح شناسایی شده است فه به مطالعات تولیدی شاخصی معیارهای جهانی آن در فرایند

خود با نامة ( در پایان7929پردازد. جعفری )پذیر ایرانی میسوم، یعنی الآوی شهر زیست

ها پس از بیان شاخص« پایدارتوسعة بررسی زیست پذیری فلانشهر تهران در راستای « نوان 

آیی را به بور فلی در بیی شاخص فند فه شاخص زیست م یطی بیشتریی میانمشخص می

 اول تهران در بیی منابقمنطقة زیست پذیری دارا می باشد. نتایج بدست آمده نشان داد فه 

بیست پذیری را از نظر شهروندان دارا می باشد. در میان منابق گانه بیشتریی زیستبیست ودو

 باشد. خوردار میذیری برپتریی میزان زیستشهری از پاییی 95منطقة شهر تهران  ودو گانة 

 مارتبا هاایپژوهشی، شااخص در( 7925) لسبوی و باهریزاده، قالیباف، روستایی، رمضان 

 دهادمی ت قیق نشاان نتایج فه اندداده قرار بررسی مورد دید شهروندان از را زندگی فیفیت با

 از دیاد اقتصاادی و اجتما ی م یطی، هایزمینه در آبادیافتمنطقة  در زندگی فیفیت وضعیت

 ارزیاابی متوساطی حاد در ارتبابات و و نق  حم  وضعیت تنها و نبوده مطلوب نمونه جامعة

پاذیر باا هادف به سوی پایداری در شهر زیست»ای با  نوان ( در مقاله9570)7است. نور شده

شهرها  پذیر فردن بسیاری اززیست ،«ونکورمنطقة ریزی برای تاریخ و تکام  تفکر برنامه مةادا

در ایده و  م  را بررسی فرده است. در ایی پژوهش از دسترسی،  دالت، مشارفت، دسترسی 

نق ، ارتبابات، آب، بهداشت، غذا، هوای پاک، مسکی ارزان، اشتغال، فضاهای سابز  وبه حم 

پذیری یاد شده است. نتایج حاص  بیانآر آن اسات فاه های زیستشاخصبه  نوان و جز آن 

توانناد ریازی شاهری و مادیریت، مادیران شاهری بهتار مایزیست در برنامه یابا ترفیب م

زیسااتی را ایجاااد فننااد. آور نساابت بااه مشااکلات م اایاپااذیری و تااابشااهرهای زیساات

                                                           
1. Nour 
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هاایی از اساترالیا بارای فشاف پذیری شهری: درسزیست»با  نوان  ای( در مقاله9574)7بدلند

فلای در حاوزۀ  77پرداخته اسات. ایی موضوع  به« گیری سلامت اجتما یهای اندازهشاخص

ییاد شاد فاه أو ارتبابشان با سالامت و رفااه تشد ارتباط با سلامت اجتما ی و رفاه مشخص 

 بارتند از جرم و امنیت، آموزش، شغ  و درآمد، سلامت و خدمات اجتما ی، مساکی، تفاریح 

نق  و انساجام  وی، حم و فرهنگ، غذای م لی و دیآر فالاها، م یا ببیعی، فضای باز  موم

متابولیسام فضاای »ای باا  ناوان در مقالاه (9551)9شاااجتما ی و دموفراسی م لی.  هرماان

به تبییی چاارچوب مفهاومی متابولیسام شاهری و فشاف « پذیر در مالزیشهر زیست ؛شهری

ای هرشاتدهد فه ت قیقات میان. نتایج نشان میاست پذیر شهرها پرداختهبر زیستمؤثر  وام  

های اجتماا ی و فالبادی، مثا  پذیری دارد. زیرساختنقش مهمی در پیشبرد ت قیقات زیست

پاذیری یات بار زیساتماؤثر میزان مصرف آب، نوع مالکیت زمیی، امنیت و سلامت،  واما  

هاای شاهرهای ( به صورت گسترده باه فهرساتی از شااخص7220) جکرا و 9اند. سوزانمکان

فضاهای شهری منجر به زندگی  مومی برای جامع پاذیری و تعاما   اند.زیست پذیر پرداخته

های شاهری معماری مناسب در ارتباط با تاریخ شهر و منطقه داشته باشد، سنت ،اجتما ی شود

مادنی احسااس شاود، جشانوارۀ جامعاة شهروندان با بازارهاا و روزمرۀ فننده در زندگی غنی

ریزی شاهری و رویادادهای اجتماا ی برنامه فه با   حضور فودفان در اجرا شود هاییسنت

 ۀفنناداجتما ات م لی نباشند و ترفیبۀ فنندهای مسکی به خابر درآمد تفکیتشود، سیاست

برناماة هاای روی و سیاساتمسکی، مغازه و خدمات شهری باشاد. دسترسای از بریاق پیااده

برفادار حما  و نقا   های حما  و نقا روی استوار باشد. سیاستپیادهپایة فاربری زمیی بر 

  مومی باشد و مبنای افولوژیکی را برای براحی و معماری شهری در نظر بآیرد.

 

 

                                                           
1. Badland 

2. Harman shah 

3. Suzanne  and jakra 
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 تحقیق شناسیروش .2

 روش تحقیق. 1. 2  

 -نظار ماهیات و روش پاژوهش، توصایفی  نظر هادف، فااربردی و از پژوهش حاضر از

هاای داده. اسات 7925در ساال  منابق شهر گرگاانت لیلی است. جامعة آماری ایی پژوهش، 

های خاام پاژوهش از ای و اسنادی تهیه و دادهمربوط به مبانی نظری پژوهش به شیوۀ فتابخانه

ساال  هایابلا ات و دادهنبودن  استخراج شده است. به دلی  آماده فاربری اراضی شهر گرگان

در ایای  ت.ساستفاده شده ا 7925سال  فاربری اراضیهای در زمان نآارش مقاله از داده 7920

صاورت اسانادی -اییاق مطالعاات فتابخاناهاز بر ها و ابلا ااتدادهگردآوری ت قیق روش 

-های زیساتدهی به شاخصگرفته است. در ایی پژوهش از تکنیت آنتروپی شانون برای وزن

پاذیری در ناواحی شاهری گرگاان از مادل پذیری شهر استفاده شده و برای سانجش زیسات

هاای ماورد اساتفاده باه ساختار فلی تکنیت است.شده استفاده  ELECTRجبرانی هماهنگ  

 شرح ای  است.

 1(ELECTR) روش تسلّط تقریبی

تاوان ها مایگیری چندمعیاره ایی است فه با استفاده از آنهای تصمیمیکی از مزایای روش

اس هاا براساگزیناه زوجای ةمقایساباا را اثر است ای فه مرجح یا برتر است، یا بییت گزینه

، ص. 9555، 4گلادرمی ؛ 11. ، ص9575، 9فرنز  ؛90. ، ص9،9559اویوم )فرد  معیارها انتخاب

-رتباه هاایروش از مشاهورتریی یکی روش تسلا تقریبی (11 ص. ،0،9574فازینشکی ؛ 14

-تریااان)وانااگ و  مناسااب از روابااا برتاار اساات ۀاسااتفادآن  اصاالی ۀایااداساات فااه  بناادی

  2روی ،1، نیجکاماپ1و سپس وانادلفت داد بنایون اراله را روش ایی (.41 ص. ،1،9551تیفیلون

                                                           
1. Elimination et Choice Translating Reality 

2. Aouam l 

3. Fernandez  

4. Geldermann  

5. Kadzinski  

6.Wang and Triantaphyllou 

7. Van Delft 

8. Nijkamp 

9. Roy 
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هاای جاماد، در مدیریت دفای زبالاه روش بطور گستردهایی  .ندداد توسعه همکارانش سایر و

هاای بارح های  مرانی پیچیده، انتخابهژمهندسی شهرسازی، و م یا زیست، تخصیص پرو

یساتم فاضالاب شاهری، مادیریت فشااورزی و ریزی سریزی منابع آبی، برنامهبزرگراه، برنامه

دلی  اساتفاده از ایای مادل ایای اسات فاه باا   .بکار رفته است غیره آب و عداری، منابجنآ 

-بنادی مایهای مختلف اولویتها را با توجه به شاخصها، آنمشخص فردن مطلوبیت گزینه

 فند.
 هاشاخص

یار حیاتی و مهم است. پاس وضعیت آن بسمطالعة پذیری برای انتخاب شاخص در زیست

هاای تبیایی از مرور متون نظری و تجربی مرتبا و تدویی چارچوب نظری ت قیاق، شااخص

ماؤثر هاای شاخص. شودبررسی، شناسایی و انتخاب می ،موضوع فه پشتیابی نظری داردفنندۀ 

 ،هاایبااغهای تجاری، مذهبی، فضای سبز و پذیری به ایی شرح است: سهم فاربریدر زیست

هناری، خادمات  -آموزشی، صنعتی، آموزشی ت قیقااتی، درماانی، اداری، انتظاامی، فرهنآای

و نق ) ابادینی و سیسات، تجهیازات شاهری، مساکونی، ورزشای و حما أای م لی، تناحیه

؛  49 ، ص.7920، نااژادخزا ای ،زنآاناه، رفیعیاان، تولاایی ،؛ سالیمانی 19 ، ص.7920،فریمای

، ص. 7929خراسانی و رضوانی، ؛790، ص.7929، بهرامی، بیات ،لو یسی؛ 19، ص. 9575مالو،

 آورده شده است. x 16تا  x 1ها در جداول ت لی  به صورت فه شاخص (99

 مورد مطالعهمنطقة . 8. 2

هکتار از شهرهای شمالی ایران و مرفز استان گلساتان اسات  9112شهر گرگان با مساحت 

متار  700ست. ارتفااع متوساا آن از ساطح دریاا فه در جنوب شرقی دریای خزر واقع شده ا

 رض شمالی در دقیقة  05درجه و  91بول شرقی و دقیقة  91درجه و  04است. ایی شهر در 

های البرز گسترده شده است. شهر گرگان به دلی  قرارگیری در بیی دشت فوهشمال رشتهدامنة 

تاً فام آن تاا دریاای خازر، از ی نسبهای پوشیده از جنآ  و فاصلهوسیع و حاصلخیزی و فوه

موقعیت جغرافیایی و اقلیمی ممتازی برخاوردار اسات )مهندسایی مشااور معماار و شهرسااز 

( موقعیت و جایآاه  نواحی شهر گرگاان نشاان داده شاده 7(.در شک  )92 ص. ،7925پارت، 

 است.
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 جمعیت و مساحت نواحی شهر گرگان-1 جدول

 7924مأخذ: روابا  مومی شهرداری گرگان، 
 درصد مساحت نواحی)هکتار( درصد جمعیت نواحی

 74/1 15/911 72/71 02714 7ناحیة 

 79 99/490 79/79 41217 9ناحیة 

 74/77 95/454 97/77 45214 9ناحیة 

 19/71 95/110 14/1 97219 4ناحیة 

 54/75 90/914 91/77 47090 0 یةناح

 19/79 09/057 25/1 99099 1ناحیة 

 71/71 15/199 21/70 01921 1ناحیة 

 59/77 15/922 41/74 09142 1 یةناح

 910471 755 15/9190 755 

 

 
 مورد مطالعهمحدودة  -1شکل 

 7921، شهرداری گرگان خذ:أم
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 . مبانی نظری4

پذیری را در قلمروهای من صرا فضاایی دانالد اپلیارد نخستیی فسی بود فه اصطلاح زیست

فه خصوصایات فیزیکای هساتند فاه باه فرد فید أروی ایی نکته تمورد استفاده قرار داد و بر 

(. 994 ، ص.7217، 7)اپلیارد شودها میپذیری مکانصورت مداوم با   بهبود وضعیت زیست

، 9550، 9)نا  و گلادمی زنادگی اسات مکان مناسب برای فار و پذیر،زیست هایگاهسکونت

 گوینادپاذیری مایاش را زیساتتوان فرد برای ساختی وضاعیت زنادگی روزماره (.11 ص.

 پذیری به معنای ارزیابی سافنان از م یا زنادگی اساتزیست.(20، ص. 9،7221لانس)هارتی

پاذیر را شهرالدیی جغرافیدان مالزیایی شهر زیست(. 997، ص. 4،9551)مارسمان و لیدا ایمیجر

دگی در فنار هام، های قومی برای فار و زنگروههمة مسکی و فضای زندگی برای  ۀفنندمییأت

. ایای دانادمینیازهای اساسی زندگی همه مردم فنندۀ مییأمکانی جذاب، پویا، سالم و امی و ت

هاای اجتماا ی، اماافی  ماومی مطلوب زندگی در فعالیتفیفیت  ۀفنندشهر همچنیی تضمیی

جذب، حفظ حریم خصوصی، سلامت اقتصادی، اجتما ی و سرزندگی زیست م یطی اسات. 

داند فاه م ایا شاهری را باه هایی میرا مجمو ه ویژگی پذیربی، شهر زیستوثهمچنیی تر

های قاب  لمس مثا  تواند به ویژگیها میفند. ایی ویژگیمکانی جذاب برای زندگی تبدی  می

ای غیرقاب  لمس مث  حس مکان و هویت م لای های شهری و ویژگیدسترسی به زیرساخت

 یدر پژوهشا (.91. ص ،7920ناژاد، خزا ای ،زنآاناه ،فیعیاانر ،تولااییو  تقسیم شود)سالیمانی

اناد: حما  و نقا ، حرفات پیااده، پذیری به ایی شرح مورد توجه قرار گرفتهمعیارهای زیست

ها، امکان خرید مسکی، خدمات بهداشتی، تفری ات، فرهنگ و حمایت هاای امنیت، فروشآاه

پذیری را به شرح ای  بر شمرده زیست برمؤثر  وام   1ویلر .(70ص.  ،0،9550)آرپاجتما ی

است: فضاهای  مومی مناسب و جذاب بارای پیااده؛ سار ت، حجام و تارافم فام ترافیات؛ 

ها و فضاهای باز قاب  دسترس، ها، پارکمسکی مناسب و در مکان مناسب، مدارس و فروشآاه

                                                           
1 .Apple yard 

2. Nel &Goldman 

3. Hortulanus 

4. Marsman and Leide lemijer 

5. AARP 

6 . Wheeler 
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ئاوری شاک  ت (.77ص. ،7،9557)والار هاای امایاندازهای متنوع و مکاانم یا پافیزه، چشم

تأفیاد . ثیرگذار بوده استأپذیر یسیار تخوب شهر لینچ در ایجاد چارچوب فکری شهر زیست

-توان  وام  شک هایی مانند خوانایی، شفافیت، تجانس، تنوع، بازده و راحتی را میبر ویژگی

پذیر وجاود به بور فلی تعریف مشخصی برای م یا زیست .پذیر دانستگیری مفهوم زیست

مثا : سارزندگی، احسااس،  یمفااهیمبرگیرنادۀ پاذیر در به ا تقاد لینچ م ایا زیسات ندارد،

با توجه باه اینکاه (.794 ، ص.9،7217)لینچ باشددرخور، دسترسی، فنترل، فارایی و  دالت می

مانناد پایاداری، فیفیات  ؛زیست پذیری یت مفهوم فلی است با مفاهیم و اصالاحات دیآاری

ا ات ساالم در ارتبااط  اسات و باا توجاه باه نظریاات متاأخر زندگی، فیفیت مکانی و اجتم

پایدار، رشاد هوشامند، توسعة توان گفت فه اصول بسیاری از ایی نظریات نظیر شهرسازی می

پذیری و ارتقاای فیفیات زنادگی قرابات شهر فشرده با اصول و اهداف زیستو  نوشهرسازی

پاذیر چه زیستتواند جهت هرات میهای مورد توجه در ایی نظریدارند و معیارها و  شاخص

پاذیری مفهاومی زیسات ،تاوان گفاتشهرها و م لات شهری فاربردی داشته باشد. می فردن

چندگانه و دارای سلسله مراتب است فه ممکی است در سطوح مختلف و در قالب معیارهاا و 

-گااهتهای سکونشاخص (9) جدول در (.19، ص.7929، ی)بندرآباد معیارها شک  بآیردزیر

 .شودپذیر آورده میهای زیست
 

 پذیرهای زیستگاههای سکونتشاخص -8جدول 

 7929لو،خذ:  یسیأم
 هاشاخص سال نویسندگان

 9575 مالو
خدمات بهداشتی درمانی، امنیت  سطح ت صیلات،خدمات و امکانات رفاهی، مادی،

 اجتما ی

سیاست ة مؤسس

گذاری حم  و نق  

 ویکتوریا

9575 
فیفیت تعاملات اجتما ی، وجود خدمات  شرایا زیستی م یطی مناسب، بهداشتی،ایمنی و 

 و امکانات رفاهی

 

                                                           
1.Wheeler 

2. Lynch 
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 8ادامه جدول 
 هاشاخص سال نویسندگان

 9579 فیض و همکاران

سرمایة انسانی )مهارت، دانش و توانایی جهت انجام فار( اجتما ی )وجود حس ا تماد در 

و دسترسی به نهادهای اجتما ی(، مالی )پس  هایارتباط میان افراد،  ضویت در گروه

انداز، ا تبار و درآمد و مستمری بازنشستآی(، ببیعی )زمیی، اب، حیات وحش، تنوع 

هایی نظیر حم  و نق ، سرپناه، انرژی و زیستی منابع ببیعی(، فیزیکی )زیرساخت

 ارتبابات( و سیاسی

رضوانی و 

 همکاران
7911 

راغت، فیفیت زیرساخت، فیفیت م یا مسکونی، فیفیت مسکی، آموزش، امنیت، اوقات ف

 م یا ببیعی، فیفیت اشتغال و درآمد

 7912 باهری و همکاران
فیفیت آموزش، امنیت، اوقات فراغت، فیفیت زیرساخت، فیفیت م یا مسکونی، فیفیت 

 م یا ببیعی، فیفیت اشتغال و درآمد

 7925 رستمعلی و سلیانی

رهبری، شادفامی، رضایت اجتما ی، حمایت اجتما ی،  میزان آموزش، -7الف( فردی: 

فعالیت اجتما ی، رضایت شغلی، فیفیت زندگی، قدرت خرید، ا تماد، تعلق اجتما ی، 

اقتصادی: بیکاری، اشتغال، سطح درآمد، دستیابی به آموزش  الی،  -9اوقات فراغت

 بهداشتی: سلامنت فردی، ارزیابی روانی  -9سلامت مالی فردی 

اجتما ی: شبکة اجتما ی، مشارفت، حمایت اجتما ی، تغییرات  -7اجتما ی(  ب( سطح

 -9گذاری، بیکاری فقر و غیره اقتصادی: درامد، اشتغال، سرمایه -9جمعیتی، تفریح 

بهداشتی: رضایت از شرایا زندگی، امکانات، ترافم جمعیت حم  و نق ، تعداد روزهای 

 دارای هوای پاک و غیره

 یسی لو و 

 رانهمکا
7929 

 اجتما ی: سطح درآمد، امنیت اجتما ی ،معاشرت با اهالی روستا، حس تعلق به اجتماع -7

 های شغلی مناسب، امنیت شغلیاانداز، وجود فرصتاقتصادی: مزیان درآمد، میزان پس -9

آموزشی، )مرافز بهداشتی، درمانی، آموزشی، خرید(، خدمات -فالبدی:خدمات رفاهی-9

 نق ، مسکی زیربنایی، حم  و

 زیست م یطی: فیفیت خاک، آب،هوا-4

 های تحقیقیافته .5

شاده اساتفاده پذیری در جهاان های متفاوتی برای ارزیابی زیستها و مدلتافنون از روش

شاخصه از اهمیت بیشتری برخوردار اسات؛ زیارا های چندگیری از روشفه در ایی راستا بهره

رویکارد رسامی بارای ایجااد ابلا اات و ارزیاابی  گیری یاتهای چند معیاری تصمیمروش

تواند به فااربران در درک نتاایج، از گیری در مسال  متعدد و اهداف متناقض بوده و میتصمیم
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هاای گذاری و استفاده از آن نتاایج در یات نظاام، روشجمله ارزیابی در میان اهداف سیاست

(. در ایای 952 ، ص.7،9559پلینرفند)ب  وهای پیشنهادی فمت سیاستتوسعة پیشآیرانه برای 

شهر گرگان مورد مطالعاه قارار  ةپذیری در هشت ناحیشاخص برای ارزیابی زیست 71ارتباط 

ها بار ها: در ایی مرحله پس از تشکی  ماتریس دادهسازی دادهمقیاسنخست بی ةمرحل .گرفت

 یی شد. ( تعیهای مورد مطالعهمعیار)شاخص nناحیه( و  1گزینه) Mاساس 

های گونااگون گیری به ازای شاخصهای مختلف اندازهبه منظور قاب  مقایسه شدن مقیاس

هاای مختلفای هاا روشساازی شااخصمقیاسمقیاس فردن استفاده نمود. جهت بیباید از بی

در ایی ناوع  .سازی نورم استفاده شده استمقیاسحاضر از روش بی ةوجود دارد فه در مطالع

( بر مجذور مجموع مربعات  ناصار 7)ة ازی هر  نصر ماتریس را با توجه به رابطمقیاس سبی

 .فنیمهر ستون تقسیم می

 

 

 

ای ممکای اسات دارای مقیااس ماوزون، هار مساالهگام دوم: به دست آوردن ماتریس بای

هاا ضارورت دارد، از ایای رو باه هار چندیی شاخص باشد فه دانستی اهمیت نسبی شاخص

فناد، را مشاخص مای ها اهمیت نسبی هر شاخصشود فه ایی وزنده میشاخص یت وزن دا

 جدول) ها در ایی مورد از روش آنتروپی شانون استفاده شده استبرای ارزیابی اوزان شاخص

9.) 
 شانون آنتروپی روش استفاده از با هاشاخص به دهینوز -2جدول 

 7921، خذ: م اسبات نویسندگانأم

 وزن نرمال شده

Wj 

 انحراف درجه

Dj 

آنتروپی 

 Ejشانون 
 شاخص

 وزن نرمال شده

Wj 

 درجه انحراف

Dj 

آنتروپی 

 Ejشانون 
 شاخص

7511/5 0999/5 4111/5 X9 5092/5 9011/5 1499/5 X1 

7491/5 1299/5 9511/5 X10 5199/5 4557/5 0221/5 X2 

5944/5 7110/5 1994/5 X11 5499/5 9750/5 1124/5 X3 

                                                           
1. Bell, & Pliner 

ij

ij m
2

ij
i 1

r
n

r
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 2ادامه جدول 

 مال شدهوزن نر

Wj 

 درجه انحراف

Dj 

آنتروپی 

 Ejشانون 
 شاخص

 وزن نرمال شده

Wj 

 درجه انحراف

Dj 

آنتروپی 

 Ejشانون 
 شاخص

7191/5 1920/5 7154/5 X12 5512/5 5990/5 2114/5 X4 

5175/5 9215/5 1592/5 X13 5959/5 5225/5 2552/5 X5 

5499/5 9754/5 1120/5 X14 5911/5 7111/5 1977/5 X6 

5051/5 9419/5 1091/5 X15 5121/5 9914/5 1170/5 X7 

5912/5 7952/5 1125/5 X16 5414/5 9900/5 1144/5 X8 

 

مقیااس شاده در موزون را از بریق ضرب ماتریس بیشدۀ مقیاس توان ماتریس بیحال می

هاا و دیآار  ناصار آن صافر ( فه  ناصر قطر اصالی آن اوزان شااخصn*nWماتریس مربعی)

 (4 جدول) دست آورداست، به 
 

 حاصل ضرب مقادیر استاندار هر معیار در اوزان مربوطه -4 جدول

 7921، م اسبات نویسندگانمأخذ: 

 
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 

 5 5544/5 5519/5 5551/5 5590/5 5505/5 5550/5 5591/5 7ناحیه 

 5999/5 5757/5 5591/5 5511/5 5551/5 5549/5 5 5590/5 9ناحیه 

 5991/5 5579/5 5759/5 5591/5 5597/5 5540/5 5552/5 5501/5 9یه ناح

 5909/5 5091/5 5551/5 5799/5 5594/5 5917/5 5159/5 5975/5 4ناحیه 

 5504/5 5574/5 5790/5 5511/5 5571/5 5572/5 5599/5 5501/5 0ناحیه 

 5510/5 5495/5 5975/5 5594/5 5571/5 5540/5 5090/5 5719/5 1ناحیه 

 5519/5 5551/5 5515/5 5522/5 5590/5 5519/5 5511/5 5445/5 1ناحیه 

 5 5517/5 5511/5 5509/5 5599/5 5951/5 5745/5 5 1ناحیه 

 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 

 5571/5 5547/5 5597/5 5571/5 5 5510/5 5599/5 5 7ناحیه 

 5572/5 5517/5 5575/5 5 5 5554/5 5579/5 5719/5 9ناحیه 

 5542/5 5541/5 5912/5 5754/5 5 5907/5 7495/5 5719/5 9ناحیه 

 5512/5 5517/5 5549/5 5779/5 7170/5 5711/5 5551/5 5575/5 4ناحیه 
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 4ادامه جدول 

 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 

 5529/5 5541/5 5517/5 5541/5 5 5592/5 5591/5 5591/5 0ناحیه 

 5509/5 5510/5 5751/5 5071/5 5721/5 5572/5 5754/5 5591/5 1ناحیه 

 5515/5 5515/5 5517/5 5599/5 5 5511/5 5507/5 7544/5 1ناحیه 

 5970 5417/5 5521/5 5915/5 5 5527/5 5554/5 5552/5 1ناحیه 

 

پس از ایی مرحله به تشکی  مجمو ه معیارهای موافق و مخالف در الکتر پرداخته شد. باه 

های مختلف نسبت به همدیآر مقایسه و مجمو ه معیارهای موافق و مخاالف زینهبوری فه گ

اناد باه هایی فه در مجموع موافاق آمادهآید. ماتریس توافق از جمع وزن شاخصبه دست می

بدست  ادر ایی مرحله، با استفاده از ابلا ات فوق ماتریس هماهنگ ر .(0)جدول آیددست می

شاود. ایای ای ایی ماتریس شاخص توافق بیی دو گزینه نامیده مایهآوریم. هر یت از درایهمی

mماتریس یت ماتریس  mباشد. سایر  ناصر ایی مااتریس است فه قطر آن فاقد  نصر می

 شود یعنی: های متعلّق به مجمو ة هماهنگ حاص  مینیز از جمع اوزان شاخص

,, k ej S ke jI w  
بوده و مقدار آن از صفر تا یت تغییار e ةگزینبر k ةگزینایی شاخص بیانآر میزان برتری 

توان ماتریس توافق را به صورت ها، میشاخص توافق برای همه زوج گزینه ةم اسبفند. با می

 :زیر تعریف فرد
12 1

21 2

1 m( 1)I

m

m

ke

m m

I I

I I
I

I 

 
 


 
 
 

   
 

 ماتریس موافق در نواحی شهر گرگان -5 جدول

 7921، مأخذ: م اسبات نویسندگان
 2ناحیه  7ناحیه  6ناحیه  5ناحیه  4ناحیه  2ناحیه  8ناحیه  1ناحیه  

 9111/5 0191/5 0510/5 0117/5 9999/5 0901/5 0517/5   7ناحیه 

 9777/5 4999/5 9145/5 0411/5 9510/5 0549/5   1110/5 9ناحیه 

 0597/5 0192/5 4011/5 0711/5 9245/5   1119/5 1911/5 9ناحیه 
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 5ادامه جدول 

 
 2ناحیه  7ناحیه  6ناحیه  5ناحیه  4ناحیه  2ناحیه  8ناحیه  1ناحیه 

 4115/5 1521/5 1900/5 1954/5   1502/5 1497/5 1115/5 4ناحیه 

 4911/5 1719/5 0541/5   9121/5 1042/5 1905/5 0200/5 0ناحیه 

 0597/5 4551/5   4209/5 9144/5 0499/5 1702/5 4294/5 1ناحیه 

 4512/5   0229/5 0009/5 9257/5 0211/5 1929/5 1512/5 1ناحیه 

   1150/5 4252/5 1911/5 0452/5 1114/5 1571/5 1929/5 1ناحیه 

 5771/9 2124/9 0111/9 7550/4 0571/9 9724/4 1214/4 0701/4 جمع

 

در ایای مرحلاه، مااتریس  (.1 جدول) آید) دم توافق( به دست می سپس ماتریس مخالف

شاود  و مانناد مااتریس نشاان داده مای NI. ایای مااتریس باا دشاومیناهماهنآی م اسبه 

mماتریسی ؛هماهنگ mآیدر بدست میزی ةاست. مقدار ایی شاخص ار رابط: 

,
,

k ej D

j J





max

max

kj ej

ke

kj ej

v v
NI

v v




  

را باه فا   eوkایی معیار، نسبت  دم مطلوبیت یا  دم ارج یات مجمو اة ناهماهناگ

 فند.گیری میها اندازهنآی در شاخصاهناهم
12 1

21 2

1 m( 1)NI

m

m

ke

m m

NI NI

NI NI
NI

NI 

 
 


 
 
 

   
 

 ماتریس مخالف در نواحی شهر گرگان - 6 جدول

 7921، مأخذ: م اسبات نویسندگان

 2ناحیه  7ناحیه  6ناحیه  5ناحیه  4ناحیه  2ناحیه  8ناحیه  1ناحیه  ناهماهنگ

 1191/5 5 -9477/7 5 9177/5 5 7915/5   7ناحیه 

 5901/5 5 -9019/5 5 5975/5 5   5 9ناحیه 

 7 7 7 7 7   7 7 9ناحیه 

 7 7 7 7   7 7 7 4ناحیه 



 شمارۀ سی و دوم                                  ای         مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                      945

 

 6ادامه جدول 

 2ناحیه  7ناحیه  6ناحیه  5ناحیه  4ناحیه  2ناحیه  8ناحیه  1ناحیه  ناهماهنگ

 0055/5 5 -1971/7   9990/5 5 9445/5 7121/5 0ناحیه 

 0545/5 4750/5   9112/5 9911/5 9112/5 9170/5 9101/5 1ناحیه 

 5401/5   -5091/5 5744/5 5477/5 5 5407/5 5911/5 1 ناحیه

   5 -9479/5 5 -5777/5 5 5 5 1ناحیه 

 

فنند. برای ایجاد ایی ماتریس، ابتادا می مشخص Hایی ماتریس را با: مؤثرماتریس موافق 

بزرگتر یا مساوی آن باشاد، آن مؤلفاه  Iای را تعییی  فرد و اگر  نصر ماتریسباید حد آستانه

گیرد. برای تعیایی حاد ( می5) در غیر ایی صورت مقدار و گیرد( می7، مقدار )Hدر ماتریس

cآستانه فه آن را با 


 :شودزیر استفاده می ةدهند از رابطنشان می 

1 1
( 1)

m m

ke

k e
k e e k

I
c

m m



 
 


 

c


،ماتریس هماهنگ مؤثر ةآستانمقدار معادل  
1 1

m m

ke

k e
k e e k

I
 
 

 

 تعاداد آلترناتیوهاامعاادل  m، ومقدار حاص  جمع مجموع ماتریس هماهنگ ماؤثرمعادل 

 باشد. می

بزرگتر از  keIاگر  شود.موافقت تشکی  می ةآستانمؤثر با توجه به مقدار  هماهنگ ماتریس

c


بر گزیناه  kقاب  قبول است در غیر ایی صورت گزینه  eگزینه  بر kگزینه باشد، برتری 

e  .شودزیر تعییی می ةهای ماتریس هماهنگ مؤثر از رابطدرایهبنابرابی، برتری ندارد: 

 

 

 

1

0

ke
ke

ke

I c
h

I c
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 ثرؤماتریس موافق م -7 جدول

 7921، م اسبات نویسندگان مأخذ:

 
 2ناحیه  7ناحیه  6ناحیه  5ناحیه  4ناحیه  2ناحیه  8ناحیه  1ناحیه 

 7ناحیه 
 

5 5 5 7 5 7 5 

 7 9ناحیه 
 

5 5 7 5 5 5 

 7 7 9ناحیه 
 

5 5 5 7 5 

 7 7 7 4ناحیه 
 

5 7 7 5 

 5 7 7 5 0ناحیه 
 

5 7 5 

 5 5 5 7 5 1ناحیه 
 

5 5 

 7 7 5 7 7 7 1ناحیه 
 

5 

 7 5 7 5 7 7 7 1ناحیه 
 
 

 فنند. بارای ایجااد ایای مااتریس،می مشخص Gایی ماتریس را با ثر: ؤماتریس مخالف م

بزرگتر یا مسااوی آن باشاد، آن  I ای را تعییی  فرد و اگر  نصر ماتریسابتدا باید حد آستانه

گیارد. بارای ( مای5) گیرد و در غیر ایی صاورت مقادار( می7، مقدار )Gمؤلفه در ماتریس 

cتعییی حد آستانه فه آن را با 


 :شودزیر استفاده می ةدهند از رابطنشان می 

1 1
( 1)

m m

ke

k e
k e e k

NI
d

m m



 
 




 
d


مقدار حاصا  جماع مجماوع مااتریس معادل  ،مقدار آستانه ماتریس ناهماهنگ مؤثر

هفتم بیاان شاد  ةمرحلهمانآونه فه در باشد. می داد آلترناتیوهاتعمعادل  m، وناهماهنگ مؤثر

) دم تاواق(  زیرا میزان مخالفت ؛فمتر باشد بهتر استkeNIهر چه مقدار ماتریس ناهماهنگ 

dاز  keNIهفند. چنانچرا بیان میeبرگزینه  kبرتری گزینه 


فات لبزرگتر باشد میازان مخا 

 هاای مااتریسدرایاه ،بناابرایی .تاوان از آن صارف نظار فاردا ناهماهنآی زیاد بوده و نمایی

 :شودناهماهنگ مؤثر به صورت زیر م اسبه می
1

0

ke
ke

ke

I d
g

I d





 
  

   



 شمارۀ سی و دوم                                  ای         مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                      949

 

 ثرؤماتریس مخالف م -2 جدول

  7921مأخذ: م اسبات نویسندگان، 

 
 2ناحیه  7ناحیه  6ناحیه  5ناحیه  4ناحیه  2ناحیه  8ناحیه  1ناحیه 

 7ناحیه 
 

7 7 7 7 7 7 5 

 7 9ناحیه 
 

7 7 7 7 7 7 

 5 5 9ناحیه 
 

5 5 5 5 5 

 5 5 5 4ناحیه 
 

5 5 5 5 

 7 7 7 7 0ناحیه 
 

7 7 5 

 5 7 5 5 5 1ناحیه 
 

5 5 

 7 7 7 7 7 7 1ناحیه 
 

7 

 7 7 7 7 7 7 7 1ناحیه 
 
 

 تشکیل ماتریس نهایی

شاود میهای ماتریس موافق و ماتریس مخالف حاص  ایی ماتریس از ضرب تت تت درایه

، (G)و مااتریس ناهماهناگ ماؤثر (H) در ایی مرحله، با ترفیب ماتریس هماهناگ ماؤثر (.77)

 :آیدبدست می(F)ریس فلی مؤثرمات

ke ke keF H G   
 

 ماتریس تسلط نهایی-9 جدول

  7921مأخذ: م اسبات نویسندگان، 

 
 2ناحیة  7ناحیة  6ناحیة  5ناحیة  4ناحیة  2ناحیة  8ناحیة  1ناحیة 

 5 7 5 7 5 5 7   7ناحیة 
 5 5 5 7 5 5   7 9ناحیة 
 5 5 5 5 5   5 5 9 ناحیة
 5 5 5 5   5 5 5 4ناحیة 
 5 7 5   5 7 7 5 0ناحیة 
 5 5   5 5 5 5 5 1ناحیة 
 5   7 7 5 7 7 7 1ناحیة 
   7 5 7 5 7 7 7 1ناحیة 
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آهای، فاوی شاهروند، هسه فه شاام  م لاات فاوی راناحیة بر اساس نتایج بدست آمده، 

ناو و نعلبادان و پاسارو، دربم لاة  باساعلی، بهماسبی، فوی میرفریمی و ناه تای، میادان 

گاران، سارپیر و دباغاان، جوادیاه، آلوچاه بااغ و شایرفش، ای، سابزه مشاهد، میخچاهدوشنبه

سرخواجه، شاهزاده قاسم و باغ پلنگ فه منطبق بر بافت قدیم و فرسوده شهر گرگان اسات در 

گلشاهر شامالی، فاوی فم، نواحی یت شام  م لات فاوی بالقاانی، پذیری خیلیزیستپهنة 

شالیکوبی شرقی، مل  و پانج آار، شاالیکوبی غربای و م لة گرگان پارس، م لة  لیم مدی، 

دو فاه شاام  م لاات ناحیاة انداز فه منطبق بر بافت مترافم و شلوغ شهر است و چشمم لة 

قلعه حسی)روستای قلعه حسی فاه در م لة سروش جنآ ، م لة پاسارگاد، م لة فوی تالار، 

دو شهر گرگان را به شادت پااییی آورده اسات(، م لاه ناحیة شهر قرار گرفته و فیفیت  بافت

مهرگاان، فرهناگ شاهر، زیباا شاهر، گلشاهر مرفازی و فاوی م لاة میناگ ، گلشهر جنوبی، 

پنج فه شام  بافر م لاه، ناحیة شود،  استرآبادی فه بیشتر منطبق بر بافت تازه ساخت شهر می

 ایرانمهر، فاوی شاریعتی،م لة ضا مرفزی، چاله باغ، امام رضا شمالی، امام رضا جنوبی، امام ر

فوی شاداب، فوی  رفان، م له الغدیر شرقی و غربی فه ایی م لات خصوصا امام رضا)ع( از 

البتاه  .مهاجریی تشکی  شده فه بیشتر از خراسان بزرگ) فاشمر، سابزوار و نیشاابور( هساتند

هاای ای فاه بیشاتر ناهنجااریامناسب شهر بوده به گونهم لات نء م لاتی هم مث  الغدیر جز

فنای و دانشکدۀ ها نمود یافته و به تازگی شهرداری با احداث خیابان و ساخت اجتما ی در آن

شاش فاه واقاع ناحیة سازی را ایجاد نموده. یا ا یانی7فیکشیمهندسی گلستان نو ی از جنتری

اقاوام  الخصاوص  شده از جمعیت مهاجر  لیو  بیشتر تشکی قرار دارد در شمال شهر گرگان

فش، دلسوز و صبور سیستانی است، شام  م لات فوی فرزانآاان، ویلاشاهر، شاهرک زحمت

انتظام، فوی همت، فوی فردوسی، فوی شاهریار، م لة فرهنآیان، امام حسیی، شهرک مولوی، 

اناد قرار گرفتهفه زیر خظ فمربندی شهر گرگان  است فوی حافظ، فوی خیام و فوی فیانشهر

پذیری فم قرار دارند فه با توجه به جمعیت فراوان ایی مردم بایاد شاهرداری زیست ةدر پهن و

ایی م لات با استفاده از نخبآان بومی داشاته  یریزی و ارتقاو مسئولان نآاه ویژه جهت برنامه

باری و وبچهار فه در  حاشیه و غرب شهر گرگان قرار گرفته شام  م لات چا. ناحیة دنباش

                                                           
1. gentrification 
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الغادیر، فاوی م لاة قلعاه خنادان،  ةاقتصاد، فوی فشاورز، فوی افسران، فوی دانشسرا، م ل

پاذیری متوساا و زیساتپهناة بهزیستی، فوی امیرفبیر، فوی مهرآوران و فوی انجیاراب در 

نواحی هفت و هشت  در شرق شهر گرگان فه شام  م لات  اماام حسایی، ساجادیه، شاهید 

لی، جناوبی و مرفازی، فاوی ببیعات، شاهرک اماام ، م لاه فاشاانی، شاما ةبهشاتی،  اوزینا

بویاه، م لاة چنااران غربای، فاوی انقلااب، م لاة چناران شرقی، فوی ببیعات غربای، م لة

سایدیی، مطهاری شامالی، م لاة آموزشآاه جنآ ، گرگان جدید، قزاق م له، فوی بهارستان، 

ا، مطهری مرفز و جناوبی در پهناه نوبخت، فوی گلهم لة بو لی، فوی بالقانی، فوی آزادی، 

 پذیری زیاد قرار دارند.زیست
 

 پذیری نواحی شهر گرگانوضعیت زیست -11 جدول

  7921مأخذ: م اسبات نویسندگان، 

 تعداد مسلط شدن 
تعداد مغلوب 

 شدن
 نهایی ةرتب اختلاف

وضعیت زیست 

 پذیری

 4 -7 9 9 7ناحیه 
 فم

 4 -7 9 9 9ناحیه 

 خیلی فم 0 -9 9 5 9ناحیه 

 متوسا 9 5 5 5 4ناحیه 

 4 -7 4 9 0ناحیه 
 فم

 4 -7 7 5 1ناحیه 

 9 9 9 0 1ناحیه 
 زیاد

 7 0 5 0 1ناحیه 

 

پاذیری در ناواجی نتایج حاص  از به فارگیری مدل الکتر به منظور سنجش میازان زیسات

گرگاان هکتاار از مسااحت ناواحی شاهر  95/454شهر گرگان بیانآر آن اسات فاه  ةگانشش

درصاد  59/49هکتاار شاام   47/7011پذیری خیلای فام، زیست ةدرصد در پهن 74/77شام 

هکتاار   0/7599پذیری متوساا و  درصد زیست 19/71هکتار شام   9/110فم، پذیریزیست
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بندی زیاد قرار دارند. نتایج بیانآر آن است فه افثار ناواحی شاهر درصد در پهنه 95/91شام  

 اند.پذیری فم واقع شدهزیست ةهای مورد مطالعه در پهنخصگرگان بر اساس شا

 گیرینتیجه .6

سطح رفااه و فنندۀ های تبیییتریی ملاکهای اخیر یکی از مهمپذیری شهری در سالزیست

ریزان و مدیران امور برنامهویژۀ آسایش جوامع در سطوح مختلف بوده و مورد توجه خاص و 

-بندی و تعییی برخورداری و م رومیت از جهات جنباهاولویت شهر بوده است. در ایی راستا

هادف تعیایی شاناخت  پذیری در نواحی شهری اهمیت داشته و ایی پاژوهش بااتسهای زی

شااخص بارای ارزیاابی  71. وضعیت موحود نواهی شهری گرگاان باه انجاام رسایده اسات

ر گرگاان اختلااف شاه ة. نتایج روش الکتر نشان داد فه بیی نواحی ماورد مطالعاشدمشخص 

پذیری در مقایسه با سایر نواحی دارای بالاتریی سطح زیست 1و  1فاحشی وجود دارد. نواحی 

هفت با وجود آنکه نسبت به سایر ناواحی ناحیة باشند. با ایی تفاسیر نواحی پرجمعیت مث  می

 پاذیرترییاما وضعیت مناسب و خدمات موجب شده به  نوان زیسات، جمعیت بیشتری دارد

ساه، یات، دو  باا وجاود آنکاه دارای  ةناحیه شناخته شود. در مقاب  برخی نواحی نظیر ناحیا

و از ل ااظ دارناد   1و  1خدمات و امکانات فمتری نسبت به نواحی  ،جمعیت فمتری هستند

از  . بناابرایی،دنامیی فنأن خاود را تاابه شک  بهینه نیاز ساافن اندپذیری نتوانستهشرایا زیست

اند.  دم پرافنش متوازن در سانجش های خیلی ضعیف  قرار گرفتهپذیری در ردهل اظ زیست

-هاای شاهری، بایتوان در توزیاع نامناساب فااربریپذیری نواحی شهری را میمیزان زیست

و نق  و فضاهای انسان م اور، فام رناگ باودن ملاحظاات م یطزیساتی در توجهی به حم 

پایادار  ةهای شهر در جهت توسعها و پتانسی یتشهری، در نظر نآرفتی ظرف ةهای توسعبرح

های سنی و جنسای،  ادم مشاارفت شهری، فقدان فضاهای تفری ی مناسب و متنوع در گروه

، 7920) ابادینی و فریمای،  بیان فردغیره وها، نفوا تفکر غیر بومی ریزیشهروندان در برنامه

بارای ناواحی شاهر گرگاان  پذیریای  در جهت تقویت شهر زیست هایپیشنهاد (.107ص. 

فضای سبز منطقه و ساخت پارک های جدید، بزرگ و مناساب باا  ةافزایش سران: شوداراله می

های بایر به  نوان مکانی مناسب جهت تبادی  باه فضاای سابز و ایجااد توجه به وجود زمیی
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شاهر  9 ةناحیاویاژه باهخدمات و ا تبارات مالی در نواحی م اروم  ،امکانات و تسهیلات لازم
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 نامهکتاب
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