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  مقدمه

 ةعشهرسازي و تحقيقات توس ادبيات پايدار شهري بخش وسيعي از ةتوسع موضوع
 المللي فراوانيمجامع بين وخود اختصاص داده ه هاي اخير بشهري جهان را در سال

 را در جهان نيز آن كشورهاي يرا مورد بحث و بررسي قرار داده و تمام مقولهاين 
لي، اهاي م. شهرها مراكز جهاني براي فعاليتاندخود قرار داده هايسياستدستور كار 

ه بها و يارايدآنها كانون تنوع فرهنگي، انباشت  ؛صنعتي و ارتباطات بوده و خواهند بود
براي  كامل ةزمين ةدهند د و خالق  و نوآور هستند. اما در سوي ديگر توسعهت موّلشد

  .)95: 2006ميونير، ... هستند (، آلودگي وفقر، محروميت، نابرابري اجتماعي، خشونت
ز ند اچاست. هر ا دارا بودن ابعاد مختلف دچار چالش اساسي شدهپايدار ب ةتوسع

   و  گيري از آلودگيصرف منابع و جلوديدگاه عموم مفهوم پايداري بيشتر كاهش م
و  زندگي هاي پايداري نظير كيفيتكيد دارد، اما ساير جنبههاي اكولوژيكي تاجنبه

ن( اشته باشدت بيشتري دخوب بودن زندگي انسان امروزه شايد اهميرك،و2008 ك :
 خصوص در كشورهاي در حال توسعه،ه هاي شهري، بكه سكونتگاهدر حالي ؛)33

گذارند، پيوسته بسياري از عاليم بحران جهاني محيط زيست و توسعه را به نمايش مي
كنند و درصد توليد ناخالص ملي كشورها را توليد مي 60با وجود اين، شهرها حدود 

هبود ي و بتوانند ظرفيت خود را براي اين بارورصحيحي داشته باشند، مي اگر مديريت
  .شرايط زندگي ساكنان خود و مديريت پايدار منابع طبيعي افزايش دهند

 ترين واحد سازمان فضايي شهر در پايداريهاي شهري به عنوان كوچكمحله
تصاد اي، اقلهگيري هويت محاي كه شكلكنند، به گونهشهري نقش اساسي ايفا مي

اي هحلهمفضايي و كالبدي و تحكيم روابط اجتماعي با پايداري  ةمحلي، ايمني، توسع
  ). 30: 1388نيا و همكاران، ( توكلي يابدشهري ارتباط مي

 اگر چه يابد.مي بيشتري تاهمي روز به روز شهري ريزيبرنامه در پايداري مبحث

 داليلي به اما است، ريزانبرنامه توجه مركز در پايداري شهري، ريزيبرنامه ةزمين در



  151               ... در شهرهاي مرزي هاارزيابي وضعيت پايداري محله                 1396بهار و تابستان 

 

 ةتوسع در اگر كهحالي در است.شده توجه آنها پايداري كمتر به محالت ةتوسع در چند
ة توسع هايشاخص و معيارها به هستند، يك شهر ةدهندتشكيل اجزاي كه محالت،

چوگيول، ( شهري پايدار بناميم را مذبور شهر توانست نخواهيم نشود، توجه پايدار
ريزي شهري پايدار بر اين اصول استوار است، كه فضاي يك ). بنابراين برنامه45: 2008

با اين  ؛)45 :1385(عزيزي،  يابدآن تداوم مي ةگيرد و بر پايشهر درون محله شكل مي
توان ها از معيارهاي پايداري برخوردار نباشند، نميحال، اگر اجزاي شهرها مثل محله

چه پايداري در  ). اگر154: 1395سعه قلمداد كرد (احمدي و همكاران، تو ار آنها
  هاي آن اتفاق نظر وجود ندارد.در اصول و ويژگياما  توسعه را همه قبول دارند،

ستند؛ يي هپايدار قابل شناسنا ةگزارش برانتلند دو اصل در توسع ةليدر تعريف او
ط ول بسدر تأمين نيازها. اين اصاصل برابري درون نسلي و اصل برابري برون نسلي 

تماعي، ري اجها (برابها (نسل آينده)، برابري درون نسليافته و شامل برابري بين نسل
ن)، آبرابري جغرافيايي)، حفاظت از محيط طبيعي (زندگي در چارچوب ظرفيت تحمل 

ه جامعاد افر بقاي اقتصادي و تنوع، جامعه خوداتكا، رفاه فردي و ارضاء نيازهاي اساسي
  ).56: 2006مكالرن، ( استشده

            و محيط و انسان ةرابط تنظيم و سازماندهي با كه است فرآيندي پايدار ةتوسع
 و فزاينده توليد به دستيابي زيست، محيط و منابع از برداريبهره مديريت و برداريبهره

                 كند مي سهيلت را مردم مشاركت و سالم زندگي اجتماعي، ثبات و عدالت مستمر،
عدي و داراي ابعاد پايدار مفهومي چند ب ةتوسع ).67 :1392همكاران،  و فتاحي(

 ،به طور كلي ؛)25: 2010بوگيا، ( محيطي است اقتصادي، اجتماعي و زيست مختلف
پايداري زيست  -1پايدار مورد توجه است عبارتند از:  ةترين ابعادي كه در توسعمهم

                پايداري نهادي. اين ابعاد  -4پايداري اجتماعي  - 3پايداري اقتصادي  -2محيطي 
خصوص در شهر رهنمون ه پايدار ب ةتواند به طور كامل ما را در رسيدن به توسعمي

 ،پايدار از جمله ابعاد زيست محيطي، اقتصادي، اجتماعي ةهاي توسعتمام جنبه سازد.
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طور همزمان مورد توجه قرار گيرد و مردم بايد تشويق شوند سياسي و فرهنگي بايد به 
  ).250 :1390 (پاگ، ها را براي زندگي برگزينندتا بهترين ارزش

براي  ندگيمين نيازهاي اساسي، بهبود و ارتقاء سطح زأپايدار، ت ةاهدف اصلي توسع
 (محلي، سطوح سازمان فضايي ةها در همهمه، حفاظت و مديريت بهتر اكوسيستم

 :1380 ،مي(كاظ استتر و سعادتمند ذكر شدهاي امناي، ملي و جهاني) و آيندهمنطقه
درون  اي و ديدي فراتر از زندگي درپايدار با داشتن يك هدف توسعه ة). توسع95

اي كند. اقتصادهاقتصادي را دنبال مي _محيطي اهداف اجتماعي _مناسبات انسان
ستي اهداف اقتصادي هستند، اقتصاد ماركسي مرسوم و سنتي فقط به دنبال افزايش
وع هدف سه ن پايدار تعامل ميان هر ةكند، توسعاهداف اقتصادي و اجتماعي را دنبال مي

  ).7: 2008 بار،گيرد (ذكر شده را پي مي
له ون محريزي شهري پايدار بر اين اصل استوار است: فضاي يك شهر، در دربرنامه
ري، شه ةارپترين پايدارِ كوچك ةكند. توسعاوم پيدا ميآن تد ةگيرد و بر پايشكل مي

يت ي كيفپايدار در مقياس محله به معناي ارتقا ةاي است. توسعپايدار محله ةتوسع
و  محيطي، فرهنگي، اجتماعي ها و اجزاي زيستويژگي ةزندگي در آن و شامل هم

 از ،راينبناب ؛)20 :1384 اقتصادي بدون ايجاد مانعي براي نسل آينده است (هودسني،
 سترهايب با محالت بايستي است، حال تكامل در و پويا مفهومي همواره محله كه آنجا
  انطباق يابند. نظري و ايحرفه

 در طوالني نسبتاً ةعليرغم سابق محلي اجتماع ةتوسع و محلي اجتماعي مبحث
 به و ايمحله پايدار ةتوسع مبحث قالب در 1980 ةده اواخر در اجرايي و علمي ادبيات
اين  در كوتاه ايوقفه با گيرد.مي قرار توجه مورد پايدار ةتوسع اي اززيرمجموعه عنوان
               اجتماعات در قالب شهر عملكردي هايسلول به ويژه نگرش به توجه با دهه و
 يك عنوان به ايمحله ريزيبرنامه گردد.مطرح مي جديدتر مفهومي عنوان به اي،محله

 نظردر  با و شودمي آغاز محلي سازمانهاي يا ايمحله هايدرخواست انجمن با فرآيند،
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 كه اقداماتي و هامورد پيشرفت در نفعان،ذي ساير و مشاغل صاحبان ساكنان، گرفتن

  ).15: 2005توونسند، ( كندمي گيريتصميم فتد،ااتفاق بي شانمحله در خواهندمي آنها
 در از آنهاي جهاني و ملي تعريف شد و پس تدا در مقياسمفهوم پايداري از اب

اين  محلي از ةتوسع در مسئول هايبخش .كيد شدابر آن ت جوامع محلي و شهرة حيط
يابي به اي درصدد است تا با دستمحله ةتغيير رويكرد در مقياس حمايت كردند. توسع

نتايج  محيط شهري، ةسازنداي و اجرا پايدار در مقياس اجتماعات محله ةاهداف توسع
مقياس  ،اي كهگونه به ؛صورت ملموس و قابل ارزشيابي درآورد پايدار را به ةتوسع
رهايي معيا ،طوركليبه ؛استپايدار اكنون مقياس بهينه تعريف شده ةها براي توسعمحله

ري و واند از: افزايش بهرهعبارت اي وجود دارد كهبه پايداري محلهبراي رسيدن 
اي هسازي و كاربرد شيوهنقل و توليد مسكن، بومي و هاي حملكارايي در سيستم

 ة، حرفاي، توسعه و گسترش استفاده از تكنولوژي اطالعاتپايداري در منابع محله
و  پايدار گردشگري با محوريت نواحي طبيعي و فرهنگي و تاريخي، طراحي شهرها

  .)15: 1994ميتالن، (گرا ردمم ةبهينه از توسع ةمبناي استفاد مساكن بر
رهاي ز شه، بررسي و تحليل جمعيتي در شهر پيرانشهر به عنوان يكي ابه اين منظور

و به خير رهاي اباشد كه جمعيت آن در دههله مياين مسئ مرزي استان آذربايجان غربي
 1390ل تا سا 1355اخير يعني از سال  ةافزايش بوده است، جمعيت آن در طي چند ده

 زيست هاينفر رسيده به طوري كه از يك طرف بحران 70722نفر به  10572 از
هاي تساخة زيراز طرف ديگر توزيع سران اجتماعي، هايناپايداري و ، مسائلمحيطي

 ةعشهري و خدمات و نيازهاي اساسي اجتماعي در سطح محالت شهري همگام با توس
ري گيو به نوعي باعث شكل هاي پايداري نبودهشهر، مطابق با معيارها و شاخص

ي اجتماع هاي پايداري و جدايي گزينياي در برخورداري از شاخصهاي محلهنابرابري
  .گرديده است
شهر و افزايش جمعيت شهري و فقدان مديريت  ةليبا توجه به خاستگاه او بنابراين

رو بوده هروب اقتصادي و نهادي ،ويژه كالبدي، اجتماعيه هاي متعددي بآگاه با ناپايداري
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كيد بر معيارهاي سنجش پايداري شهري، اشود تا با تلذا در اين پژوهش سعي مي ،است
عالوه بر  ،بنابراين ؛هاي شهر پيرانشهر پرداخته شودبه ارزيابي سطوح پايداري در محله

ها پرداخته شده و در اين محله ةشهر، به مقايس ةمحل 15سنجش معيارهاي پايداري در 
هاي شهر از لحاظ معيارهاي هاي موجود بين محلهليل فضايي و تبيين تفاوتانتها تح

هاي شهري د. در رابطه با ارزيابي معيارهاي پايداري در سطح محلهشوپايداري تبيين مي
نها به آهاي ترين يافتهمطالعات متنوعي در سطح جهاني و داخلي انجام گرفته كه مهم

  است.شرح زير 
به  يابيبين هويت شهري و بازيابي آن و دست ه ارتباط ما) ب2003( راشتوردم

د و ردازپموردي بر روي محالت شمالي شهر تورنتو در كانادا مي ةپايداري با مطالع
طريق  ري ازپايدار شه ةشهرهاي امروزي رمز دستيابي به توسعكند كه در كالنتاكيد مي

ند ككه تاكيد ميضمن آن باشدمي» حفظ هويت فرهنگي محالت شهر«توجه به عامل 
دست  ريزي مناسب و در خور ازممكن است به سرعت با عدم برنامه» هويت فرهنگي«

 ت.ر اسبرود، ليكن بازيابي و تحقق مجدد آن به سهولت و در كوتاه مدت امكان پذي

، به پايدار شهري ةسطوح اجرايي توسع ة) در مقال2004( بروك و همكارانآسي
د كه انهپايدار شهري اقدام نمود ةلياتي و نهادي در اجراي توسعطراحي چارچوبي عم

  .تواند در شهرهاي مختلف با انعطاف قابل توجهي به اجرا گذاشته شودمي
 اشكالي جامعه و محله پرداخته و محله و جامعه را ة) نيز به مطالع2009فلينت (

ي از ه بياني نوعداند كه داراي تشابه و يا بهاي انساني ميعدي سازمانچند ب    
  هاي شهري است.سكونتگاه

ي تلفيقي از كارگير هشهرآراي تهران را با ب ة) پايداري محل1389( براتي و همكاران
حله مي اين گرفتند كه پايدار معيارهاي جهاني و نظرات مردم ارزيابي كردند و نتيجه

ر دنين گرفته و ساكنسبت به معيارهاي تدوين شده در وضعيت نسبتاً نامطلوبي قرار 
  ).14 :1389كنند (براتي و همكاران، تحقق آنچه خواستار آنند تالش مؤثري نمي
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هاي حلهمارزيابي پايداري «عنوان  با اي) در مقاله1393پور و همكاران (ساسان
دل هاي شهر سقز را با استفاده از م، وضعيت پايداري محله»شهري در شهر سقز

ELECTRE اند.ها را مشخص كردهاليل ناپداري محلهبررسي كرده و د  
ه يك محل نارمك تهران به اين نتيجه رسيده كه اين ةعزيزي نيز در پژوهشي در محل

ي، سترسدپايدار است و اصول و معيارهاي پايداري محله، نظير هويت سرزندگي،  ةمحل
   تنوع، تأمين خدمات و امنيت، در حد بااليي در نارمك تحقق يافته است.

  شناسيها و روشدهدا
                   اين پژوهش بر حسب هدف، كاربردي و از لحاظ ماهيت به صورت 

اكن سرهاي آن، شامل تمام خانوا ةآماري مورد مطالع ةباشد. جامعتحليلي مي _توصيفي
انجام  1394پيش رو به صورت مقطعي و در سال  ةدر شهر پيرانشهر بوده است. مطالع

ي ردآورگاي) هاي اين پژوهش به صورت اسنادي و ميداني (پرسشنامههگرفته است. داد
 5/0د انداراين پژوهش با استفاده از فرمول كوكران در خطاي است ةاند. حجم نمونشده

لعه از عدد محاسبه شد. در اين مطا 380درصد به ميزان  95/0درصد و سطح اطمينان 
و با  مليطريق تكنيك تحليل عا از دااست. ابتگيري تصادفي استفاده شدهروش نمونه

 ل، به طوريدار تبديشاخص انتخابي به عوامل معني SPSS  ،38افزار گيري از نرمبهره
ز اده ااست. سپس با استفانساني و نابرابري مشخص شده ةكه سهم هر عامل در توسع

 ميزان پايداري و ناپايداري محالت مورد )HDI( انساني ةشاخص تركيبي توسع
 طراحي براي ArcGISافزار تحقيق از نرم اثناي در ،همچنين ؛نجش قرار گرفتس

 يك از هاي فضايي سطوح پايداري هرمحالت و نشان دادن رتبه و مقادير ارزش
  است.شده بررسي استفاده محالت مورد
  تحليل عاملي

 را عاملي تحليل ةاولي هايبنيان كه بود كسي ليناو نوزده قرن اواخر دانشمند، گالتون
 كه متغيره چند آماري هايروش از برخي براي است عمومي نامي عاملي تحليل. نهاد بنا
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 پراكندگي داراي پيوسته، متغيرهاي براي هاست وداده كردن خالصه آن اصلي هدف
 با تواندمي محقق و شده ايجاد دوگانه متغيرهاي براي بعدها و شده مشاهده و نرمال

  .)282 :1387 كالنتري،( بزند دست سازيخصشا به آن از استفاده
 ةارائ آنها مشترك هدف كه دارد اشاره آماري فنون از ايمجموعه به عاملي تحليل
 دسته دو شامل و است فرضي متغير كمتري تعداد حسب بر متغيرها از ايمجموعه
      از يكي تكنيك است. اين 2فاكتورها چرخش و 1عوامل استخراج يعني فرايندها
 هاست و ويژگيروش ترينكاربردي و بهترين ةزمر در حال عين در و ترينپيچيده

 رياضي هايروش از استفاده با عامل چند به زياد متغيرهاي و هاشاخص تقليل آن ةعمد
 منطقه، اعم( هاپديده از زيادي تعداد بنديطبقه امكان ويژگي است، اين پيچيده و پنهان
   .)7: 2006كوكس، ( كندمي فراهم را) ...و روستا شهر، ناحيه،
 تغيرهام تعداد مورد در محدوديتي هيچ كه دارد وجود تمزي اين عاملي، تحليل در
 حد به طهمربو اطالعات و آمار داشتن صورت در توانمي را آنها تعداد و ندارد وجود
 و عامل به ايرادي جديد متغيرهاي ورود كه دارد وجود اطمينان اين و داد افزايش كافي

 بر عالوه ار توسعه از ديگري عدب يا جديد متغير زيرا نمايد،نمي وارد تلفيقي شاخص
 مفيد و شيدهبخ بهبود را نتيجه كه كندمي مدل وارد قبلي متغيرهاي در شده مطرح ابعاد

 را توسعه از جديدي عدب و بوده اضافه و تكراري آن اطالعات كه اين يا و بود خواهد
 نيز ورتص اين در كه كندنمي طرح پيشين متغيرهاي توسط شده تبيين عاداب بر اضافه
 يجادا بحث در خللي امر اين و كرده حذف را اطالعات گونه اين عاملي تحليل روش
 با ها،شاخص تاهمي ضريب بودن يكسان مشكل روش اين در ،همچنين ؛كندنمي

 به توانيم را عاملي تحليل لگردد. مراحمي برطرف حاصله، عاملي بارهاي از استفاده
  :كرد خالصه زير صورت

                                                                 
1- Factors Extraction 
2- Factors Rotation 
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 استخراج -3 همبستگي ضرايب ماتريس ةمحاسب -2 استاندارد ماتريس ةتهي -1
                عاملي نمرات ةمحاسب - 6 هاعامل گذارينام -5 عوامل چرخش -4 هاعامل

  ). 27: 1393 زاده،يوسف( بنديرتبه -7
 اشد،ب معنادار عوامل به هاشاخص تعداد كردن خالصه هدف عاملي، تحليل در اگر

 عداديت تلخيص و تركيب هدف كه صورتي در. كرد استفاده R نوع عامل تحليل از بايد
 از بايد د،باش سرزمين يك درون در همگن هايگروه در جغرافيايي نواحي يا هامكان از

 براي تربيش R نوع امليع تحليل جغرافيايي مطالعات گردد. در استفاده Q نوع تحليل
  .)245 :1390 همكاران، و نياحكمت( شودمي برده كار به نواحي و مناطق بنديسطح

  هاي پژوهشمتغييرها و شاخص

هري ش حالتميزان پايداري و ناپايداري مبندي روابط بين متغيرها و منظور دستهبه
بندي ستهدقالب عوامل و تعيين مقدار واريانس تبيين شده توسط هر يك از متغيرها در 

هاي ادهمنظور تشخيص مناسب بودن دبه ،همچنين ؛شده، از تحليل عاملي استفاده شد
ه استفاد  KMOشاخصمتغيرهاي مورد تحليل از آزمون بارتلت و  ةمربوط به مجموع

  شد كه مقادير آن به شرح جدول زير است.

  و سطح معناداري در متغيرهاي تحقيق KMO مقادير -1جدول 

  سطح معناداري df  مقدار بارتلت KMOمقدار   مجموعة مورد تحليل

  000/0  2278  658/12160  710/0  هاي شهر پيرانشهرمحله پايداري
  

ها به استنتاج ها، محقق بايد از طريق انتساب متغيرها به عاملهمراه با دوران عامل
رهايي كه بر يك عامل ين معني كه بايد به هر يك از مجموعه متغيا همفهومي بپردازد. ب

ها پرداخت. از طريق همين تعيين كرد تا بتوان به تفسير آن اند، مفهومي عامگرفته تعلق
فرايند است كه محقق با استفاده از تحليل عاملي، تعداد زيادي متغير را در چند عامل 

ز ها كه اكند تا بتواند به تلخيص دادهخالصه كرده و نام عمومي براي آن تعيين مي
 از استفاده )، با279 :1391اهداف اساسي اين تكنيك آماري است دست يابد (هومن، 
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 سازيعامل تحقيق اين در استفاده مورد شاخص مجموع R نوع عاملي تحليل روش
 طريق از برتر عامل 4 به ليهاو شاخص 38 تقليل تحقيق، اين در حاصل نتايج گرديده،

 كردن استاندارد طريق از سپس. است بوده عاملي تحليل در واريماكس چرخشي روش
 جدول صورت به شده استخراج نهايي عوامل. گرديد مقياس اختالف رفع به مبادرت

  .باشدمي )2(
  هاي پژوهشگذاري عاملنام -2جدول 

  عوامل
متغيرهاي هاي 

  بارگذاري شده
  درصد واريانس  مقادير ويژه

درصد واريانس 

  تجمعي

  925/10 925/10 429/7  10  اقتصادي

  716/17 791/6  618/4  10  اجتماعي

 154/28  027/5  417/3  9  زيست محيطي

 185/32 131/4 809/2  9  كالبدي

  

  قلمرو پژوهش

ع واق پيرانشهر در جنوب غربي استان آذربايجان غربي و مرز ايران و عراق شهر
طول  ةدقيق 36درجه و  49هكتار در  4/844است. اين شهر با مساحتي در حدود شده

رده بر دشتي گست ،همچنين ؛استعرض شمالي واقع شده ةدقيق 16درجه  37شرقي و 
نقده، از  ومتر از سطح دريا ارتفاع دارد. از شمال به اشنويه  1460تا  1430شده كه 

تن در ر گرفشود. پيرانشهر به دليل قراجنوب به سردشت و از شرق به مهاباد محدود مي
ة وزاسالمي ايران با كشور عراق و ديگر كشورهاي ح ترانزيت جمهوري ةمسير جاد

                      درياي مديترانه، يكي از بزرگترين مراكز تجارت خارجي در ايران است 
  ).59 :1395(يغفوري و همكاران، 

 1390اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن جمعيت شهر پيرانشهر در سال  بر
            محله  15ناحيه و  4تار كالبدي شهر متشكل از ساخنفر بوده است.  70722برابر 

محله،  4 داراي 2 ةمحله، ناحي 6متشكل از  1 ةتقسيمات كالبدي ناحياساس  بر باشد.مي
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يك با جمعيت  ةباشند. ناحيمحله مي 2نيز داراي  4 ةمحله و ناحي 3متشكل از  3 ةناحي
تقسيمات كالبدي شهر  )1( . شكلاستنفر داراي بيشترين ميزان جمعيت  25079

  دهد.پيرانشهر را نشان مي
  تقسيمات كالبدي شهر پيرانشهر -3جدول 

  جمعيت  وسعت به هكتار  تعداد محالت  نواحي

  25079  309  محله 6  1ناحية 

  20450  195  محله 4  2ناحية 

  18397  174  محله 3  3ناحية 

  6796  150  محله 2  4ناحية 

  )1391: طرح تفصيلي پيرانشهر، (مĤخذ

  
  پيرانشهرشهر  موقعيت -1شكل

  بحث

    هاي مورد استفاده در اين تحقيق مجموع شاخص  SPSSافزاربا استفاده از نرم
ها و متغيرهايي كه داراي ارتباط دروني ين صورت كه شاخصه اسازي شدند. بعامل

اين  ن،برايابن ؛دهند كه با يكديگر حول يك محور يا عامل تجمع كنندباشند ترجيح مي
هايي كه امكان جمع يابد. در عوض شاخصتجمع به صورت ارتباط مثبت تجلي مي



160        10شمارة   مطالعات نواحي شهرية نشري  

 

گيرند و گروه ها حول يك محور وجود ندارد از هم فاصله ميشدن آنها با اين شاخص
ها از عامل ،بنابراين ؛دهند و ارتباط آنها به صورت منفي استديگري را تشكيل مي

حاصل از بكارگيري  ةشوند. نتيجت و منفي ساخته ميطريق تجميع و ميزان ارتباط مثب
   باشد.عامل مي 4متغير در  38تقليل  ويژه چرخش واريماكسه روش تحليل عاملي ب

ل و دوم (اقتصادي و اجتماعي)عامل او  

 ينوع شهر، پايدار ةتوسع و شهري محالت ضعف و تقو نقاط از آگاهي امروزه
از  استفاده كه طوري شود. بهمي محسوب هاو برنامه هاطرح ةارائ براي ضرورت
 معيار تواندمي غيره و كالبدي محيطي، زيست اجتماعي، اقتصادي، هايشاخص
و  مشكالت رفع در جهت هم عاملي و محالت تعيين جايگاه براي هم مناسبي
 ةوسعت به رسيدن جهت سالمتي اجتماعي و اقتصادي به رفاه نيل براي هايينارسايي

 هرش محالت ها،عامل از يك هر از حاصل پايداري ضريب مبناي اشد. برب پايدار
            بنديطبقه ارو ناپايد پايدار نيمه پايداري، پايدار قوي، ةتوسع سطح چهار در پيرانشهر

و  هتجزي هاعامل از يك در هر محالت پايداري ةرتب و ضريب نهايت در است.شده
  .استشده تحليل

ةمحل 2؛ دهداند، نتايج نشان ميشاخص بارگذاري شده 10(اقتصادي) ل در عامل او 
الت شناخته محله به عنوان ناپايدارترين مح 8آزادي و بازارچه داراي پايداري قوي و 

هاي نزمي ةشاخص بارگذاري شدند كه محل 10(اجتماعي) نيز  اند. در عامل دومشده
 نداضعيت ناپايدار قرار گرفتهمحله در و 9شهرداري به عنوان پايداري قوي و 

  .)4(جدول
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  ل و دوماو عامل در شهري محالت بنديرتبه -4 جدول

  )اجتماعي(دوم  عامل  )اقتصادي(اول  عامل

رتبة 

  محالت

محالت 

  شهري

امتياز 

 عامل

ميزان 

  پايداري

رتبة 

  محالت

  محالت 

  شهري

امتياز 

 عامل

ميزان 

  پايداري

 ناپايدار -670/0  آزادگان 14 ناپايدار -215/0  آزادگان  13

 نيمه پايدار 207/0  فرمانداري 4 نيمه پايدار 215/0  فرمانداري  5

 ناپايدار 065/0  زرگتن 7 پايدار 422/0  زرگتن  4

 پايدار 333/0  آزادي 2 پايداري قوي 747/0  آزادي  1

 پايدار 302/0  بازارچه 3 پايداري قوي 685/0  بازارچه  2

 ناپايدار 111/0  بازار سيگاران 6 پايدارنا -118/0  بازار سيگاران  9

 ناپايدار -110/0  ساحلي 10 ناپايدار -112/0  ساحلي  8

 ناپايدار 033/0  جاده سردشت 8 ناپايدار -125/0  جاده سردشت  10

 نيمه پايدار 194/0  كمربندي 5 نيمه پايدار 198/0  كمربندي  6

 ناپايدار -211/0  كمربندي جديد 11 ناپايدار -255/0  كمربندي جديد  14

 ناپايدار 011/0  كهنه خانه 9 نيمه پايدار 115/0  كهنه خانه  7

 ناپايدار -320/0  پاداش 12 ناپايدار -165/0  پاداش  12

 ناپايدار -450/0  فرهنگيان 13 ناپايدار -143/0  فرهنگيان  11

 ناپايدار -688/0  شين آباد 15 ناپايدار -363/0  شين آباد  15

3  
زمين هاي 
  شهرداري

 1 پايدار 442/0
زمين هاي 
  شهرداري

702/0 
پايداري 

 قوي

  

  
  هاي اقتصادي و اجتماعيتوزيع فضايي سطوح پايداري محالت پيرانشهر در شاخص -2شكل
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  كالبدي) _عامل سوم و چهارم (زيست محيطي و نهادي
نشان  اند، نتايج اين عاملشاخص بارگذاري شده 9محيطي)  در عامل سوم (زيست

اي ه(زمين ةمحل 2داراي پايداري قوي و  ةه ساحلي به عنوان تنها محلدهد كمي
ت شهر در وضعي ةمحل 15محله از  10شهرداري و كمربندي) در وضعيت پايدار و 

در وضعيت  اند،هايي كه در مركز شهر واقع شدهناپايدار قرار دارند. در مجموع محله
 هاينكه در شمال (به جز زمي هاييمناسبي به لحاظ پايداري قرار دارند و محله

ر سري به محيطي در شرايط ناپايدا شهرداري) و جنوب شهر قرار دارند به لحاظ زيست
  برند. مي

 ةمحل 2شاخص بارگذاري شدند كه  9كالبدي) نيز  _در عامل چهارم (نهادي
 ايداروان پهاي شهرداري به عنزمين ة(آزادي و بازارچه) در وضعيت پايداري قوي، محل

 9و  (كهنه خانه، كمربندي جديد، جاده سردشت) در وضعيت نيمه پايدار ةمحل 3و 
پاداش،  (زرگتن، كمربندي، ساحلي، فرمانداري، بازار سيگاران، آزادگان،هاي محله

دار در ناپاي هاياند. اكثر محلهآباد) در وضعيت ناپايدار قرار گرفتهفرهنگيان و شين
 سياند كه به دليل عدم دستررقي شهر واقع شدهشاخص كالبدي در شرق و شمال ش

 ي،تفريح مراكز نامناسب، نبود دسترسي ةشبك عمومي، خدمات و امكانات به آسان

     ).3كلو ش 5(جدول  اندها در چنين وضيعتي قرار گرفتهاين محله و ورزشي فرهنگي

  
  محيطي و كالبديهاي زيست توزيع فضايي سطوح پايداري محالت پيرانشهر در شاخص -3شكل
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  سوم و چهارم عامل در شهري محالت بنديرتبه -6 جدول

  )كالبدي( چهارم عامل  )زيست محيطي( سوم عامل

 ةرتب

  محالت

محالت 

  شهري

امتياز 

 عامل

ميزان 

  پايداري

ة رتب

  محالت

محالت 

  شهري

امتياز 

 عامل

ميزان 

  پايداري

 ناپايدار 110/0  زادگانآ 8 ناپايدار 086/0  آزادگان  7

 ناپايدار 105/0  فرمانداري 9 ناپايدار 081/0  فرمانداري  8

 ناپايدار -008/0  زرگتن 10 ناپايدار 098/0  زرگتن  6

 788/0  آزادي 1 نيمه پايدار 220/0  آزادي  4
پايداري 

 قوي

 702/0  بازارچه 2 نيمه پايدار 188/0  بازارچه  5
پايداري 

 قوي

 ناپايدار -113/0  بازار سيگاران 11 ناپايدار -113/0  بازار سيگاران  12

 668/0  ساحلي  1
پايداري 

 قوي
 ناپايدار -129/0  ساحلي 12

10  
جاده 
  سردشت

 5 ناپايدار 003/0
جاده 
  سردشت

 نيمه پايدار 255/0

 ناپايدار 123/0  كمربندي 7 پايدار 503/0  كمربندي  3

9  
كمربندي 

  جديد
 6 ناپايدار 008/0

كمربندي 
  جديد

 نيمه پايدار 231/0

 نيمه پايدار 265/0  كهنه خانه 4 ناپايدار -189/0  كهنه خانه  13

 ناپايدار -356/0 پاداش 13 ناپايدار -396/0  پاداش  15

 ناپايدار -455/0  فرهنگيان 14 ناپايدار -089/0  فرهنگيان  11

 ناپايدار -696/0  شين آباد 15 ناپايدار -388/0  شين آباد  14

2  
زمين هاي 

  رداريشه
 3 پايدار 526/0

زمين هاي 
  شهرداري

 پايدار 402/0

  

  هاي تلفيقيبندي محالت شهر پيرانشهر در شاخصرتبه

 دادن نشان ) برايHDI( انساني ةتوسع تركيبي شاخص روش از اين پژوهش، در

              استفاده عوامل شده در منتخب بارگذاري هايشاخص اساس بر جايگاه محالت
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 اجتماعي زيستي، عوامل به لحاظ است ممكن محالت از ز آنجايي كه بعضياست اشده

 رو اين از و برعكس، باشند و برخي ناپايدار باشند داشته مناسبي اقتصادي وضعيت و

 از يك شهر، گوناگون هايبخش و محالت پايداري ةتشخيص درج براي است ضروري

 محله را هر مردم مادي رفاه و زندگي بتوانند سطح مجموع در كه تركيبي هايشاخص

  .شود استفاده نشان دهند،
 ةمحل هاي آزادي و بازارچه در وضعيت پايداري قوي،دهد؛ محلهنتايج نشان مي

ح ) در سط(آزادگان، زرگتن، فرمانداري هايهاي شهرداري در سطح پايدار، محلهزمين
بندي گاران، كمر(ساحلي، كمربندي، جاده سردشت، بازار سي ةمحل 9نيمه پايدار و 

 عد. توزيدارن آباد) در وضعيت ناپايدار قرارجديد، كهنه خانه، پاداش، فرهنگيان و شين
ار پايد محالت كه دهدمي تلفيقي نشان هايدر شاخص محالت پايداري سطوح فضايي

جنوب  ار درهاي ناپايداند و اكثر محلهدر شمال و شمال غربي شهر پيرانشهر واقع شده
ت ر وضعيهاي قديمي شهر پيرانشهر داند. در كل محلهقي شهر قرار گرفتهو جنوب شر

 ةحاشي وهاي پيرامون هاي پايداري شهري قرار دارند و محلهپايدار به لحاظ شاخص
                هاي واقع در جنوب شهر در وضعيت ناپايداري قرار دارندويژه محلهه شهر ب
 ).4و شكل  6 (جدول

  

  )HDIانساني ة(شاخص تركيبي توسع هاي تلفيقيبندي نواحي شهري در شاخصرتبه -6جدول 

 رتبه

محالت 

 شهري

ضريب 

 پايداري

ميزان 

 پايداري

 رتبه

محالت 

 شهري

ضريب 

 پايداري

ميزان 

 پايداري

 ناپايدار 009/0 كمربندي 8 نيمه پايدار 277/0 آزادگان 6

 10 نيمه پايدار 301/0 فرمانداري 4
كمربندي 

 جديد
  ناپايدار -011/0

  ناپايدار -223/0 خانهكهنه 12 نيمه پايدار 289/0 زرگتن 5
  ناپايدار -356/0 پاداش 14  پايداري قوي 787/0  آزادي 1
  ناپايدار -296/0 فرهنگيان 13 پايداري قوي 723/0 بازارچه 2
  ناپايدار -565/0 شين آباد 15 ناپايدار -120/0بازار  11
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 سيگاران

 پايدارنا 120/0 ساحلي 7

3 
هاي زمين

 شهرداري
  پايدار 423/0

9 
جاده 
 سردشت

 ناپايدار 001/0

  
  

  
  هاي تلفيقيسطوح پايداري محالت پيرانشهر در شاخص يتوزيع فضاي -4شكل 

  

  گيرينتيجه

 ةتوسع گذرد و به نوعي ديگراي ميمحله ةراه رسيدن به پايداري شهري از توسع
 هاييتي نهادي، انساني، فرهنگي، اقتصادي و ظرفهااي بدون توجه به ظرفيتمحله

 ةمهكه  اي اين استپايدار محله ةفردي و گروهي امري غير قابل اجراست. نمود توسع
 وه كنند ستفاداها و اقشار، از حقوق و امكانات برابر گروه ةمردم و ساكنين آن شامل هم
         شان تأثير حيط زندگيهايي را كه بر مگيريها و تصميمهمچنين مسئوليت فعاليت

ر يرانشهپهاي پايداري در سطح محالت شهر گذارد، بپذيرند. بررسي ابعاد و سنجهمي
ر ت بسياها داراي تفاودهد كه اين محالت از نظر برخورداري از اين شاخصنشان مي
  .باشندزيادي مي
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 15ز ت كه اتلفيقي نمايانگر آن اسهاي توزيع فضايي محالت شهر به لحاظ شاخص
يت هاي شهرداري) در وضع(آزادي، بازارچه، زمين هايهمحل 3موجود فقط  ةمحل

ه شامل كمحله  9باشند. پايدار مي ةهاي توسعمطلوبي نسبت به برخورداري از شاخص
يان ن شد مطور كه بياباشند در وضعيت ناپايدار قرار دارند. هماندرصد محالت مي 60

هاي وتپايدار عدم تعادل و تفا ةهاي توسعاز لحاظ شاخصهاي شهر پيرانشهر محله
بع و منا ةريزي مناسب جهت تخصيص بهيناي كه برنامهزيادي وجود دارد، به گونه

يين وح پاهايي باشد كه در سطرسيدن به پايداري در اين محالت، بايد بر محور محله
به  اي موجودهيلروها و پتانسپايداري قرار دارند، تا از اين طريق بتوان با بكارگيري ني

 ؛يابيم شد دستجانبه كه سعادت و رفاه تمامي افراد را به دنبال داشته بااي همهتوسعه
يزان رگذاران و برنامهسنجش وضعيت پايداري اين امكان را براي سياست ،همچنين

ف داند اهكند تا شناخت بهتري از شرايط موجود داشته باشند و بتوانشهري فراهم مي
اعي هاي شهري را از توجه صرف به مسائل كالبدي به سمت و سوي اهداف اجتمطرح

  باشد، هدايت كنند.ها ميكه آرمان اصلي اين طرح
 ةهاي مورد نظر، جهت رسيدن به توسعپس از ارزيابي و سنجش وضعيت شاخص

 د:شوپايدار شهري در شهر پيرانشهر پيشنهادهاي اجرايي و عملي ذيل ارائه مي

 .ايشنهادي افز _ا توجه به نامطلوب بودن پايداري محالت به لحاظ كالبديب -
 هاي آموزشي مقاطع مختلف تحصيلي در سطح شهر. سرانه

ي اراض منظور بهبود شرايط زيست محيطي در محالت ناپايدار، شناساييبه -
 سبز. فضاهاي به آنها تبديل و ايمحله درون غيرمفيد و ايقهوه

      ي، فرهنگ شهروندي و ارائة خدمات شهري در        مديريت خدمات شهر -
 اد.آباند، به ويژه محلة شينهاي جديدي كه وارد محدودة شهري شدهمحله

ريزي شهري جهت دستيابي به توسعة بكارگيري رويكردهاي نوين برنامه -
 .)CDS( پايدار از جمله طرح استراتژي توسعة شهري



  167               ... در شهرهاي مرزي هاارزيابي وضعيت پايداري محله                 1396بهار و تابستان 

 

- تاي در نوسازي و بازسازي  بافمحله بررسي ضرورت تشكيل دفاتر خدمات -
 .هاي زرگتن و كهنه خانههاي فرسوده به ويژ در محله

 شاركتمهاي توانمندسازي، كارآفريني، آموزش و اعتمادسازي و ارائة برنامه -
  اي.هاي شهري محلهشهروندان در برنامه
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