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چکیده
شکوفایی مفهومی گسترده است که در سال  2012توسط سازمان ملل در ارتباط با توسعه متعادل و هماهنگ

اب هارمه یطیحم رد    

انصاف و عدالت مطرح شده است.این مفهوم توسط سازمان مل ب ل ا لماش ریغتم شش         -1عوام رهب ل هه هههوری -2نظ ترا

ی- 3
رهش یی یی

پایداری زیستی -4شمول اجتماعی -4کیفیت زندگی  -5توسعه زیرساخت و  -6حکمرانی و قانونگذاری شهری معرفی گردید .از
طرفی مفهوم دسترسی از سوی اکثر نظریه پردازان برنامه ریزی شهری به صورت یک معیار مهم در ارتق ءا یرهش یگدنز تیفیک     
مطرح شده است .در این پژوهش با رویکردی تحلیلی – توصیفی و با هدف تعیین وضعیت دسترسی و عوامل موثر بر آن در من قطا

مختلف شهر شیراز به بررسی تاثیرات این شاخص در بهبود شاخص شکوفایی شهری پرداخته شده است .در این راستا زا هدافتسا اب   
منابع کتابخانهای ابتدا به واکاوری مفاهیم شکوفایی شهری و دسترسی پرداخته و سپس به برسی وضعیت من رب رهش قطا اساس ا نی     
مفاهیم پرداخته شده است .در ادامه جهت کمیسازی و گردآوری دادههای مورد نیاز هر شاخص وبمنظور دستیابی به هدف تحقیق
پرسشنامههای مقایسات زوجی طراحی و بین  60کارشناس توزیع شد که با بررسی های اولیه  03پرسشنامه از فرآیند تحقیق حذف
گردید .جهت تحلیل دادهه  شجنس و ا ش یرهش ییافوکش یاهصخا       و دسترس لدم زا قطانم رد ی      FUZZY-AHPاس هدافت

گردیده است که با توجه به اوزان بهدستآمده ،شاخص دسترسی با ضریب اهمیت(  ،)34 0.1از امتیازی باالئی برخوردار شده است
و در بین شاخصهای شکوفایی شهری در رتبه چهارم قرار گرفته است که میتواند دلیلی بر اث تاب

نیب رد صخاش نیا یریگرارق     

شاخصهای اصلی شکوفایی شهری باشد.

واژگان کلیدی :شکوفایی شهری ،دسترسی ،شهر شیراز ،مدل FAHP
 -1این مقاله برگرفته از پایان نامه دکتری شهرسازی حمیدرضا دانش پور با عنوان " تحلیل نقش شاخص دسترسی در ارتقای ابتک ییافوکش لمع را    

شهری " در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب به راهنمایی آقای دکتر نوید سعیدی رضوانی و مشاوره دکتر محمدرضا بذرگر می باشد.
( -1نویسنده مسئول) Navidsaeidirezvani@yahoo.com
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مقدمه و طرح مساله
 2 8448میلی لاس رد رفن درا    

 0 200و 3/051

تعداد جمعیت شهرنشین جهان از  224میلیون نفر در س لا

 900 1به

میلیارد نفر در سال  2005رسیده است )UN, 2007 ( .بنا به پیشبینیهای سازمان ملل ب یاهلاس نی   

 0 200تا 0 203

ب ) 1388 ،روند
بیش از  60درصد جمعیت دنیا در شهرها زن سن یناشخر و یدابآ یگنز ( درک دنهاوخ یگد ببببببب ببببببب
شهرنشینی کنونی نشان میدهد که تا سال  0 205بیش از  3میلیارد نفر دیگر در شهرها ساکن خواهند شد ( Aromar,

 .)2013پیامد چنین رشدی به پیدایش اپیدمی گسترده فقر شهری منجر گردیده که رهایی از آن را تنها در بوچراچ
راهحلهای نوین میتوان جستجو کرد .طرح مفاهیم نوینی چون توانمندسازی ،مشارکت ،حکمرانی خوب شهری ،و...
نشان دهنده موجی نوین در تفکر برنامهریزی شهری است ( سیف ال اکمه و ینید را نن ننن ) 58 :3931 ،یک میهافم زا ی
جدیدی که چند سالی است توسط سازمان ملل مطرح گردیده است مفهوم شکوفایی شهری میباش  هک د ه نآ فد

  

ی،
ی ،اجتم عا ی ی
ترویج روشهای نوآورانه مدیریت شهری است تا آنها را در هدایت شهرشان به س داصتقا هدنیآ یو ییی ییی

ی-
سیاسی و زیستی شکوفایی شهری کمک کند این مفهوم که ترکیبی از رویکردهای مطرح شده در سالهای اخیر می ی

باشد برآیندی از حرکت به سمت توسعه شهری پایدار است ( )UN- Habitat, 2012سازمان ملل در پی انتشار ابتکار
عمل شکوفایی شهری و شش عامل مطرح شده آن ،همواره در پی بهبود و تکمیل شاخصهای آن بوده و از دولتها
و برنامهریزان میخواهد که نسبت به شناسایی عوامل بومی و محلی اق وکش صخاش هخرچ و ماد فففف فففففایی ش ار یره
ارتقاء بخشند چرا که عدم شناسایی تمامی عوامل مرتبط با شکوفایی شهری میتواند از اعتبار و روایی آن ب ناونع ه   
سنجه ای در جهت مقایسه و رتبه بندی شهرهای مختلف بکاهد .از طرفی مفهوم دسترسی از سوی برخ هیرظن زا ی   
پردازان برنامهریزی شهری به عنوان یکی از معیارهای اساسی در کیفیت محیط ش  نیارب .هدش یفرعم یره ا ساس      
صه یا
بررسی شاخص دسترسی و بهبود بخشیدن به آن میتواند به عنوان یکی از شاخصهای مهم خاش نیب رد صصص صصص
شکوفایی شهری قرار گیرد و سبب کاملتر شدن آن گردد .لذا این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که
شاخص دسترسی چه جایگاهی در بین عوامل مرتبط با شکوفایی شهری دارد و توجه به ای و صخاش ن
چگونه میتواند سبب بهبود شکوفایی شهری گردد .بر این اساس ابتدا با بررس  نوتم ی ن هب یرظ

نآ ءاقترا   

اکاو و یهافم ی م      

شکوفایی شهری و دسترسی به تدوین شاخصهای آن پرداخته و در نهایت با استفاده از ترکیب مدلهای فازی و فرایند
تحلیل سلسله مرابی ارزیابی مناطق شهر شیراز به عنوان هدف اصلی در دستور کار قرار گرفته ش  تسا هد ت هنیمز ا     
اولویتبندی شاخص ها براساس بیشترین تاثیرگذاری بر منطقه فراهم گردد.
ضرورت و اهمیت پژوهش
حمایت از ابتکار شکوفایی شهری ملل مختلف سبب میگردد تا تبادل تجربیات خوب شهرهای موفق در هر ی زا ک
محورهای شکوفایی شهری ،مورد توجه قرار گیرد و درک وضعیت بحرانهای شهرهای معاصر با یک ارزیابی جدی
امکانپذیر گردد .طرح شکوفایی شهری ( )CPI1مراحل باالتر از توسعه پایدار را دنبال میکند زیرا به معرفی ش یره
ی ،سر .دراد هجوت مه ییایوپ و یگدنز     
میپردازد که در کنار تولید و توجه به فناوری به شاخصهایی داش نوچ یی یی
- City Prosperity Initiative
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شاخص شکوفایی شهری ( )CPI1نه تنها شاخصها و مقیاسها را تعیین مینماید ،بلکه امکان تشخیص فرصتها و
پتانسیل مداخله شهرها در جهت رفاه و رونق بیشتر آنها را برای مسئولین و ذینفعان محلی فراهم میکنن فرط زا .د   
دیگر توجه به شاخصهای مختلف مانند دسترسی سبب میگردد که عواید زی شیاسآ و هافر نیمات ظاحل زا یدا     
برای شهروندان شامل شهروندان سالم و اقشار آسیب پذیر جامعه گردد .بنابراین توجه به شاخص دسترسی و بررسی
جنبههای گوناگون آن از جمله دسترسی به اطالعات ،اماکن ،افراد ،فعالیتها ،و همچنین انواع مختلف دسترسی ش لما
دسترسی بصری ،اجتماعی ،فیزیکی و نمادین و ارتباط آن با شاخص شکوفایی شهری موضوعی است که تا کنون به
آن پرداخته نشده است و به نظر میرسد که پرداختن به این موضوع میتواند قدمی موثر جه تیریدم هب کمک ت     

ی-
کالن شهری در بهبود وضعیت شهرها و در پی آن باال رفتن شاخص جهانی شکوفایی شهری گردد .لذا به نظر م  یی یی

رسد مطالعه و تحقیق در مورد شاخص دسترسی ،میتواند به عنوان یک شاخص مستقل و با قابلیت تحلی و یمک ل
کیفی آن در کنار سایر شاخصهای مطروحه شکوفایی شهری ،قرار گیرد.
اهداف و سواالت پژوهش
هدف اصلی این پژوهش « بررسی نقش شاخص دسترسی در ارتقای شاخص شکوفایی شهری» میباشد که با تحقق
آن اهداف خردتری همچون شناسایی عوامل و شاخصهای موثر بر شکوفایی شهری ،بررسی وض رهش قطانم تیع    
شیراز براساس شاخصهای شکوفایی شهری و دسترسی ،ارائ هصخاش دوبهب تهج ییاهراکهار ه ا  ییافوکش ی و     
دسترسی در مناطق شهر شیراز ،نیز محقق و پاسخگویی به دو سوال مهم که -1جایگاه شاخص دسترسی در ارتق یا
شاخصهای شکوفایی شهری کجاست؟ و -2اولویت بندی مناطق شهر شیراز براساس بیشترین شکوفایی شهری ( با
اعمال شاخص دسترسی) چگونه است؟ فراهم میگردد.
روش تحقیق
این پژوهش با توجه به هدف ارئه شده از نوع پژوهشهای کاربردی و نی ب هجوت اب ز ه ام ه  و تی ر  زا نآ شو ن عو     
یها
توصیفی –تحلیلی میباشد که میتوان از نتایج بدست آمده در این پژوهش جهت ت یمص ممم گیر مانرب و ی هه هههریزی ی

استفاده کرد .در این پژوهش جهت دستیابی به اهداف مورد نظر از سه روش استفاده شده است -1 :مطالعه کتابخانه-
ای و اسنادی :جهت بررسی متون نظری مرتبط با موض وژپ عو ه و ش

صه و یرهش ییافوکش رد رثوم یا   
خاش صصص صصص

دسترسی  -2مشاهدات میدانی :در راستای سنجش وض هعلاطم دروم قطانم تیع -3..... ....روش یمک یاه    و پرسش همان
ی ،در دو
تخ صص ی :مدل کردن نتایج مشاهدات میدانی و پر کردن پرسشنامه تخ صص ی از بین  60کارشناس شهرس زا ی ی
ی ) )AHPو ( .)FUZZYب وط ه ر یلک     
بخش مدیریت شهری و استفاده از تلفیق مدل فرایند تحلی بتارم هلسلس ل ییی ییی
چارچوب روش شناسی تحلیل یکپارچه در این پژوهش به شکل نمودار شماره ( )1خواهد بود.

- City Prosperity Index
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بررسي متون نظري
استخراج معيارها و شاخصهاي شکوفایی شهری -عوامل موثر در دسترسی
ايجاد ساختار سلسله مراتبی

تع يي ن سنجههاي متناسب با هر شاخص

تع يي ن ارتباطات دروني شاخصها

جمعآوري اطالعات با استفاده از پرسشنامه

ايجاد ماتريسهاي مقايسه زوجي فازي
با استفاده از نظر متخصصين
بررسي سازگاري قضاوتها
تع يي ن وزن معيارها و شاخصها
سنجش و ارزیابی مناطق  11گانه شهر شیراز با استفاده از شاخصها و مدل تحقیق

نمودار :1چارچوب روش شناسی تحلیل یکپارچه

ادبیات نظری
 -مفهوم و شاخص های دسترسی

بحثهای مربوط به دسترسی 1تقریبًاًا نیم قرن ،به ویژه پس از انتشار متد ک ّمّمی هنسن ) 1959 (2سابقه دارد .از آن زم نا
به بعد ،تعاریف متعددی در مورد دسترسی موجود بوده است .دسترسی خصوصیت افراد و فضایی مس  زا لقت اایجادد
یکند ،دسترسی که مربوط به می ییزان و
حرکت واقعی است که پتانسیل گردش به فعالیتهای انتخابی را اندازهگیری م 
سهولت نقلمکان مردم از یکجا به جای دیگر است ،ب مانرب ه هه هههری ییزان جه  ت اایجاد د چه م بوچرا ففی یید یکپ چرا گگگی
حملونقل و برنامهریزی کاربری اراضی کمک خواهد کرد ولی تسلط گستردهی حومهنشینی بعد از جنگ دوم جهان
و استفادهی بیشتر و روزافزون از ماشین در سفرهای روزانه در مناطق شهری ) (Newman, et al, 1999:86تا اواسط
دهه  ، 970 1منجر به حاشیهای شدن مباحث دسترسی شده بود ،بیشتر تالشها بر موض عو

ی»
ت» تا «دسترسی ی
«حرکت ت

ی» در
ت» به «دسترسی ی
متمرکز بود .بحران انرژی در دههی  970 1و مالحظات محیطی باع یغت ث ی زا رکفت ر    «حرکت ت
گکنگ
برنامهریزی ،طراحی و حمل و نقل شهری شد .همچنین بعضی از شهرها شبیه ونکوور یا ش ایسآ ره ی نه ی گگگ گگگ
اصول برنامهریزی دسترسی را در برنامهریزی و طراحی شهری به کار برده بودند که در حال حاضر ب وگلا ناونع ه    

برای سایر شهرها مورد توجه میباشد(رهنما و آنا لیس .) 141 ، 1385 ،طبق نوشتههههاای گوتتیرز ) 2009 ( 3تجزی ییهو
یکنددد ( .), Zhen, 2013گر و س
تحلیل دسترسی ،فرد را قادر به شناسایی مناطق محروم و مناطق با امکانات ب الا م مم 

وی )0 20 4( 4دسترسی را بهصورت دامنهای که سیستم حملونقل کاربری اراضی (گروهی از) افراد یا اق رداق ار مال   
یکند ،تعریف کردهاند .همچنین دسترس سسی
به دستیابی به فعالیتها یا مقاصد توسط (ترکیبی از) مدلهای حملونقل م 
1

- Local Covernment
- Hansen
3
Gutierz
4
Grass & w
2

تحلیل نقش شاخص دسترسی در ارتقای527 ...

یتوان بهصورت فرصتهای موجود برای افراد و شرکتها جهت دستیابی به مکانهایی از فعالیت مورد نظر آن-
را م 
ها توصیف کرد ( .)2013,Zhen, 9براي اندازه گيري قابليت دسترسي ،ديدگاههاي مختلفي قابل طرح ميباشد ،وليکن
ن مع اي ررر سطح ح
ح
اندازهگيري بر مبناي موقعيت درمطالعات برنامهريزي کاربريهاي شهري مورد استفاده قرار ميگيرد .اين ن
تها ييي
دسترسي به فعاليت هاي مختلف توز عي شده در پهنه مورد مطالعه را بيان ميکند .به عنوان مث لا  ::تع اد دد فرصت ت
شغلي مکان فعاليت که در فاصله مشخ يص از مکان زندگي یک شهروند قرار دارد (طالعی و همک ارا ننن.) 241 : 1388 ،
یتواند وابسته
مفهوم قابلیت دسترسی نیز از جنبههای گوناگون ،مانند قابلیت دسترسی فیزیکی ،روانی ،اقتصادی که م 
ن
ی س ینکا ن ن
ی درواق ععع توان یا ی ی
به ماهیت کاربری اراضی و شبکه حملونقل باشد ،موردتوجه قرار گیرد .قابلیت دسترسی ی
ت .)Kaphle, 2006: 2( .در راس ندش نشور یات    
ت و  ...است ت
شهر در داشتن یک دسترسی مناسب به منابع ،خ امد ت ت
مفهوم دسترسی و عوامل موثر بر آن دیدگاههای جدید در ارتباط با دسترسی را می توان به شر  لودج ح (( ((( )1ارائه
نمود.
جدول  :1نظریات مربوط به دسترسی( منبع :نگارندگان)
مفهوم

نظریه پردازان
لینچ

تعاریف
در نظریه شکل خوب شهر ،شش اصل سرزندگی ،معنی ،تناسب ،دسترسی ،نظارت و اختیار و کارایی و ع سا هتسناد یزاسرهش عماج لوصا ار تلاد ت      .
منظور ،کمیت و تنوع عناصری است که می توان به سایر افراد ،فعالیت ها ،منابع ،خدمات ،اطالعات و اماکن ،دست یافت .دسترسی را می ت بسح رب ناو

   

عناصری دسته بندی کرد که دسترسی به آن ها برقرار می شود و اینکه چه کسی هزینه آن را تحمل میکند (لینچ.)6 38 1 ،
تام ترنر

یکی از شهرسازان فراتر از فرانوگرا است که درسال  6 99 1با کتاب شهر همچون چشم انداز اصول و معیارهایی را بر یارب .تسا هدرمشرب یزاسرهش یا      
و

مثال از دیدگاه او « ..برنامه ریزی شهرها باید چندمنظوره باشد .پایداری ،فقط یکی از اهداف است .شهرها باید خصوصیاتی چون زیبایی ،راحتی ،آس شیا
قابلیت دسترسی داشته باشند( »...ترنر.) 18 :6 38 1 ،

گ نو ت گرب      

ساختار شهری و رشد را بر حسب دسترسی بیان می کند؛ آنچه وی آن را «تالش جامعه برای غلبه بر فاصله» می نامند (رهنما.) 43 : 387 1 ،

( ) 1960
دیوید ساترث
وایت
فرانس سی      
تیبالدز
دسترسی

در مقالهای با عنوان « تفاوتهای فقر شهری و روستایی» اشاره کرده است ،معیارهای سنتی فقر به این موضوع می پردازد که افراد و خانوارها به چه میزان به
غذای مناسب یا درآمد کافی برای خرید آن دسترسی دارند .این معیارها در متوقف کردن بسیاری از جنبه های محرومیت ،مانند فقدان دسترسی ب تامدخ ه   
اساسی ،بهداشت ،سواد ،فقدان آزادی سیاسی و مصونیت قانونی ،ناتوان هستند( دهقان منشادی.) 99 : 1385 ،
بیان میکند که بسیار مهم است اگر بتوانیم ،قدرت انتخاب و تنوع را دسترسی به فعالیتها ،منابع ،اطالعات و مکانهای گوناگون بر هعماج راشقا مامت یا     
فراهم کنیم .محیطهای شهری باید برای همه ،بدون توجه به سن ،توانایی ،سوابق و درآمد ،در دسترس باشند و بتوانن دق د ر ار شنیزگ ت
فعالیت ها ،ساختمان ها و منابع مختلف برای همگان پدید آورند (تیبالدز.) 85 - 88 : 1383 ،

هیل دنارب د     

مهم ترین امتیاز شهر امکان انتخاب ،شیوه ی زندگی مهیج ،دسترسی به خدمات و تسهیالت ،داشتن ویژگی های پر تحرک ،شلاچ

فر ی

همراهی و از همه مهم تر ،زمینه ی اشتغال است (فری.) 30 : 1383 ،

پاس گو و یرال   
()4002

رد د رتس س هب ی

   

ی ،هم و یلد
رکفنشور یی یی

دسترسی و مطلوبیت فضاهای عمومی و ساختار فیزیکی و کارکردی آن ها ،از جمله مسائلی هستند که از رشد سریع شهری اثر منفی پذیرفته ان یسرتسد .د   
به فضاهای عمومی میتواند یکی از مهرههای اصلی بوده و بر حسب بعد فیزیکی قلمروی عمومی ،مورد بررسی قرار گیرد که این عامل بایستی هم لیهست   
کند و هم به واسطه محیط اجتماعی محدود شود .دسترسی به فضاهای عمومی ،به تنهایی میتواند به منزله یکی از معیاره و رثؤم یا

)عنام ( ی هدنرادزاب   

افزایش مطلوبت و انجام تعامالت اجتماعی در یک فضای عمومی مطرح شود(پاساگوالری.) 225 : 2004 ،
ن ننننن یکس آ.
سالینگارس
کوپلند

او با رویکردی مسئلهگرا به بیان دالیل «کارکری نبودن» شهرهای معاصر پرداخته و در نهایت سنتزی را بر مبنای اصول صحیح شهرسازی ارائه نم .تسا هدو
به عبارتی اصول مزبور همگی یا پیشزمینه اتصال عناصر شهری هستند (مثل سلسله مراتب) و یا محصول آن (مثل عملکر  تلاح رد ).د

  

دد دددیگررر نی ییز ممکن

است اصلی هم زمینهساز اتصال عناصر شهری باشد و هم محصول آن (مثل تباین) (ضیافتی از دید )Salingaros,1998
دسترسي ارتباط تنگاتنگي با كاربريها دارد ،زيرا نحوه توز عي آنهاست كه مسئله دسترسي را بين آنها مطرح ميسازد .با گس د و اهرهش ندش هدرت و ندش ر     
كاربريها از كي ديگر دسترسي سر عي و ارزان به نقاط مورد نظر موضوع پيچيدهای را پديد آورده است(بحرینی.) 203 - 204 : 1385 ،
مطالعه جامع و جالبي كه در آمر كي ا توسط «بربي و واريز» ( )6 97 1انجام گرفته در جستجوي پاسخ به اين سؤال بود كه چرا مردم مح ار دوخ يگدنز ل هب    

بربی و واریز

شهر جديدي تغ يي ر داده و آيا از اين انتخاب رضايت كامل حاصل كردهاند .نتيجه اين مطالعه حا يك از آنست كه هيچگونه توافق اصولي در مورد علل ج بذ
به اين شهرها از طرف پاسخدهندگان ارائه نشده است .شايد اين امر بخاطر نيازهاي متنوع پاسخدهندگان و خصوصيات گون هش نوگا ره سررب دروم يا ييييييييي ،
بوده است (بحرینی.) 141 - 142 : 1385 ،
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با توجه به مباحث و دیدگاههای مطرح شده در خصوص دسترسی می توان شاخص های م هب ار یسرتسد رد رثو    
شکل جدول شماره تدوین نمود.
جدول  :2معیارها و شاخص های دسترسی (منبع :نگارندگان)
معیار های سنجش

زیر ابعاد (شاخص)

ابعاد

دسترسی به خویشاوندان
دسترسی به دوستان
دسترسی به همکاران و شرکا

دسترسی به افراد

دسترسی به سایر آشنایان
دسترسی به کار
دسترسی به سکونت
دسترسی به امکانات (عبادت ،آموزشی ،تفریحی)

دسترسی به فعالیت ها

دسترسی به خدمات {بیمارستان ،بانک)... ،
دسترسی به مواد غذایی و آب
دسترسی به انرژی

دسترسی به کاال و منابع

مقصد دسترسی

دسترسی به کاالهای متنوع
دسترسی به سرپناه
دسترسی به فضای باز
دسترسی به اراضی بایر و خارج از شهرها

دسترسی به اماکن

دسترسی به محیط طبیعی زیبا
دسترسی به اخبار
دسترسی به اطالعات پیرامونی

دسترسی به اطالعات

خوانایی شهری
میزان ارتباط بین یک نقطه و سایرنقاط
تفاوت در دسترسی بین یک نقطه و نقاط مختلف

دسترسی ترکیبی
نقاط جغرافی یا

توزیع بهینه فعالیت ها و خدمات حول یک نقطه

دسترسی

میزان ارتباط بین دو نقطه
محدودیت یا عدم محدودیت جهت دسترسی بین دو نقطه

دسترسی نسبی

مدت زمان دسترسی از یک نقطه به نقطه دیگر
ل ،مش لک
موانع دسترسی فیزیکی از جمله ترافیک ،کمبود وسایل حم قن و ل لل لل
زیرساخت و شبکه ارتباطی
میزان دسترسی همه اقشار و الیه های مختلف اجتماعی به فضاهای مختلف

دسترسی فیزیکی
دسترسی اجتماعی

میزان دیده شدن فضاها توسط انسان
میزان نظارت اجتماعی بر فضاهای شهری

دسترسی بصری

نوع دسترسی

میزان امنیت فضاها ناشی از دیده شدن توسط شهروندان
وجود عالئمی در فضا که دسترسی را محدود می کند مثل نگهب  هچوک نا ه ااا اااا،
زمین بازی مخصوص سنین خاص

دسترسی نمادین

وجود موانع برای دسترسی به امکانات و خدمات
فاصله یا مدت زمان الزم جهت دسترسی به خدمات و امکانات

دسترسی جغرافیایی

سهولت در دسترسی
روش های دسترسی به خدمات از جمله مترو ،تاکسی ،اتوبوس و ...
تکنولوژی در دسترسی به خدمات ،کاال و افراد از جمله اینترنت ،تلفن و ...
میزان ادغام خدمات در یک واحد
هزینه مورد نیاز جهت دسترسی فرد و جامعه به خدمات و امکانات

دسترسی تکنولوژی
روش دسترسی
دسترسی اقتصادی

میزان سطح بندی خدمات -نظام ارجاع
مدت زمان الزم جهت دسترسی به خدمات و امکانات
انتظار در صف

دسترسی زمانی
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نمودار :2مدل مفهومی عوامل موثردر شاخص دسترسی(نگارندگان

 شکوفایی شهریشکوفایی شهری مفهومی است که نخستین بار در دهه  0391به صورتی ابتدایی ،بحث پیرامون آن شکل گرفت و تا
به امروز مطالعات مختلفی جهت تکمیل آن به صورت گرفته است تا آنکه سرانجام در س لا

 21 20س ناکسا نامزا   

بشر ملل متحد شاخص جامعی را به نام شاخص شکوفایی شهری بر و یناسنا هعسوت و دشر نازیم شجنس یا     
اقتصادی برای شهرها معرفی میکند (محتشمی و همکاران .)2 :5931 ،در حقیقت این یک مفهوم گسترده است که با
سیاستهای شفاف و توسعه متعادل و هماهنگ در محیطی منصفانه و عادالنه سر و ک دراد را ()Un-Habitat,2016
نگرش مذکور 6 ،فاکتور را به عنوان ابعاد اصلی شکوفایی در شهرها عنوان میکند.
اولین عامل در میان ابعاد پنجگانه شکوفایی شهری ،رشد اقتصادی بر پایه تولید ،ایجاد سرمایه و اشتغال است ک رد ه
نتیجه آن ،همه مردم باید توانایی پرداخت امکانات استاندارد زندگی را در حد کافی داشته باشند .در مرحله دوم ،یک
شهر شکوفا ،زیرساخت ها و امکانات عمومی نظیر آب آشامیدنی کافی ،خ و ینامرد تامد

ی ،من عبا نیمات   
تشادهب ییی ییی

برق ،شبکه راه ها ،و ...را فراهم میکند ..چهارم آن که یک شهر تنها در حدی شکوفا میشود که فقر در آن به حداقل
برسد .مطابق این مطلب ،کاهش محله های زاغه نشین و فراهم آوردن امکان مشارکت مدنی از جمله مواردی است
ت،
که یک شهر شکوفا بایستی برای ساکنان خود فراهم کند .به نحوی که باعث فزون یتخا هنماد هب ندیشخب ی ا ار تتتتت تتتتت
ایجاد محیطهای توانمندساز و رفع تبعیض اجتماعی میشود ( )UNDP,1998چرا که امروزه توقع از نح تیلاعف هو   
مدیرت شهری بویژه شهرداری ،افزایش سطح تعامل با شهروندان است ،ای وافتم یشناد مزلتسم رما ن ت رییغت و        
جهت از نگرشهای سنتی به سوی ارائه خدمات و مشارکت است ( )Sohail Khan,2004بعد پ مجن

ین زز ززز ،نح ی هو
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(باز) توزیع فرصت ها در یک شهر شکوفا به گونهایی است که سبب تنزل کیفیت محیط زیس ترابع هب .دوشن ت     
دیگر منابع طبیعی یک شهر ،بایستی در راستای توسعه پای هش نآ راد ر نوش تظفاحم و هدافتسا 

د UN- Habitat,
ددددد ددددد

) .)2012شاخصهای موثر در بررسی شکوفایی شهری را میتوان در قالب جدول شماره ( )3جمعبندی نمود.
جدول  :3شاخصه های شکوفایی شهر(منبع)UN_Habitat, 2016: 6-7 ،
معیار های سنجش

زیر ابعاد (شاخص)

 2-1نسبت وابستگی به افراد مسن

 -1قدرت اقتصادی

ابعاد

 1-1تولید شهری به ازای هر نفر
 3-1میانگین درامد خانوار
 1-2تراکم(برابری) وضعیت اقتصادی
 2-2تفاوت وضعیت اقتصادی

 -2وضعیت اقتصادی

-5-3

 1-3نرخ بیکاری
 2-3نسبت اشتغال به جمعیت

 -3وضعیت اشتغال

 3-3اشتغال غیر رسمی
 1-1سرپناه بهبود یافته (مسکن مناسب)
 2-1دسترسی به آب مناسب
 3-1دسترسی به بهداشت و درمان مناسب

 -1زیرساخت مسکن

 4-1دسترسی به برق
 1-2تراکم پزشک (دسترسی به پزشک)
 2-2تعداد کتابخانه های عمومی
 1-3دسترسی به اینترنت
 2-3دسترسی به کامپیوتر شخصی

 -2زیرساخت اجتماعی
 -3فناوری اطالعات و ارتباطات

توسعه زیرساخت

 1-4استفاده از حمل و نقل عمومی
 2-4میانگین زمان سفر روزانه
 3-4طول شبکه حمل و نقل

 -4تحرک و جابجایی شهری

 4-4مرگ و میر ناشی از تصادفات
 1-5تراکم تقاطعات خیابانی
 2-5تراکم خیابان

 -5فرم شهری

 1-1امید به زندگی در زمان تولد
 2-1نرخ مرگ و میر زیر سن پنج سالگی
 3-1پوشش و همگانی بودن واکسیناسیون

 -1سالمت

 4-1مرگ و میر مادر حامله
 1-2نرخ سواد
 2-2متوسط تحصیالت
 3-2آموزش کودکان خردسال

 -2تحصیالت

کیفیت زندگی

 4-2میزان تحصیل در دانشگاه ها
 1-3نرخ قتل
 2-3نرخ سرقت
 1-4دسترسی به فضای باز عمومی
 2-4میزان فضای سبز برای هر نفر
 1-1ضریب جینی
 2-1نرخ فقر
 1-2خانوارهای حاشیه نشین
 2-2بیکاری جوانان

 -3ایمنی و امنیت
 -4فضای عمومی
 -1برابری اقتصادی
 -2وضعیت اجتماعی

 1-3توازن در ثبت نام مدارس متوسطه
 2-3وضعیت مشارکت زنان در حکومت محلی
 3-3وضعیت مشارکت زنان در کار محلی

ع و تلاد
اجتماعی

 -3توازن جنسیتی

تکراشم     

تحلیل نقش شاخص دسترسی در ارتقای1 53 ...
 1-4اختالط کاربری ها

 -4تنوع شهری

 2-1غلظت ذرات معلق زیر  2/5میکرون

 -1کیفیت هوا

 1-1تعداد ایستگاه های کنترل
 3-1میزان اتشار گازدی اکسید کربن

پای اد ر تسیز ی         

 1-2جمع آوری زباله جامد
 -2مدیریت پسماند

 2-2تصفیه فاضالب

محیطی

 3-2چرخه بازیافت زباله جامد
 1-3توزیع انرژی تجدیدپذیر

 -3انرژی پایدار

 2-1دسترسی به اطالعات عمومی

 -1مشارکت

 1-1مشارکت در انتخابات
 3-1مشارکت مدنی
 1-2مجموع درامد
 2-2تع اد د مزال یاهزور 

تهج

دنا هار ا کی یز      

کسب و کار

حکمران و ی          

    
 -2وضعیت اقتصادی شهر و ظرفیت سازمانی

قانونگذاری شهری

 3-2وام(قرض) دولتی
 4-2کارایی هزینه های محلی
 1-3بهره وری از زمین

 -3وضعیت و توانایی اداره شهر

نمودار :3مدل مفهومی شاخص های شکوفایی شهری (منبع :نگارنده)

قلمرو مکانی پژوهش
کالنشهر شیراز در جنوب غرب ایران واقع شده که با جمعیت بالغ بر یک میلیون و هشتصد هزار نفر جزء شهرای
بزرگ ایران به شمار می آید .این دارای  11منطقه در تقسیمات کالبدی شهری می باشد که نحوه نحوه تقسیم بندی
آن در نقشه شماره ( )1نمایش داده شده است .به طور کلی مشخصات آماری مناطق شهر شیراز در جدول شماره
( )4نمایش داده شده است.
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جدول :4مشخصات آماری مناطق شهر شیراز(منبع :مرکز آمار ایران -سرشماری سال ) 95 31

نقشه  :1تقسیمات کالبدی شهر شیراز

تجزیه و تحلیل اطالعات
تشکیل ساختار سلسله مراتبی مسئلهتبدیل موضوع یا مسئله مورد بررسی به یک ساختار سلسله مراتبی مهمترین قسمت فرآین لس لیلحت د سل یبتارم ه     
است ،زیرا در این قسمت با تجزیه مسائل مشکل و پیچیده ،فرآیند تحلیل سلسله مراتبی آنها به شکلی ساده ،ک اب ه   
نتر لس حطس نی سل ههه ههههمراتبی
ذهن و طبیعت بشری مطابقت دارد ،تبدیل میکند و ارتباط هدف اصلی مسئله با پ یا ین ن
مشخص است (زبردست )4931 ,ساختار سلسله مراتبی این تحقیق همانطور که در نمودار شماره ( .)4پیداست یک
ساختار چهارسطحی است که در سطح اول هدف کلی در سطح دوم معیارها ،در سطح سوم زیرمعیاره حطس رد و ا   
یگردند.
آخر مناطق  11گانه شهر شیراز است که به عنوان گزینهها در این سختار مطرح م 

تحلیل نقش شاخص دسترسی در ارتقای533 ...

ارزیابی مناطق  11گانه شهر شیراز به لحاﻅ شاخص
شکوفایی شهری ( )CPIبا روﺵ تحلیل سلسله
مراتبی

منﻁﻘﻪ
1

منﻁﻘﻪ
2

منﻁﻘﻪ
٣

منﻁﻘﻪ
۴

منﻁﻘﻪ
۵

منﻁﻘﻪ
۶

منﻁﻘﻪ
٧

منﻁﻘﻪ
٨

منﻁﻘﻪ
٩

منﻁﻘﻪ
1٠

منﻁﻘﻪ
11

صهای شکوفایی شهری(ماخدنگارندگان
نمودار .4ساختار سلسله مراتبی ارزیابی مناطق  11گانه شهرداری شیراز بر اساس شاخ 
نمودار سلسله مراتب ارزیابی شکوفایی شهری به روش AHP

-تشکیل ماتریس مقایسات زوجی با بکارگیری اعداد فازی(تجمیع نظرات نخبگان)

در  AHPمقایسه های دوتایی توسط اعداد قطعی بیان میشود .حال بسته به شرایط ،نظرات کارشناسان همیشه نم ممی-
تواند قطعی و دقیق باشد که این عدم قطعیت را میتوان با منطق فازی نشان داد .عدم قطعیت یکی از مس تسا یلئا   
که به طور معمول ،پیشروی مسائل تصمیمسازی است .بنابراین برای رفع ای لاچ ن ششششش  ،تئ دش حرطم یزاف یرو

   

) .(Mikhailov.L; 2004این روش به تصمیم سازان اجازه میدهد تا تقدمهای حدودی خود را با اع نایب یزاف داد    
کرده و محدودهای از ارزشها برای بیان عدم قطعیت ارائه دهند (Lee;2008).و تصمیم ساز نظر خود را ب وص ه رت   
طیفی از متغیرهای زبانی ،بیان میکند که در تئوری فازی معادل این متغیر زبانی ،بازه ( )l,m,uبه عن یزاف ددع ناو    
مثلثی ،در نظر گرفته میشود .تابع اعداد مثلثی فازی به صورت جدول شماره ( )6تنظیم میشود .در این پژوهش پس
از تهیه نمودار سلسله مراتبی ،به منظور تشکیل ماتریس مقایسات زوجی از اعداد فازی مثلثی که محدودهای از ارزش
ها را برای بیان عدم قطعیت در نظر میگیرد و تصمیم ساز را قادر می سازد نظر خ ک بلاق رد ار دو
ط( )mو بدبینانههه( )lبی ییان کننددد ،اس هدافت ش .تسا هد
خوشبینانه( ،)uمتوسط ط

لل ل للللی ب وص ه رت   

   بههه منظ سد رو تت تتتیابی ب حت فده ه قق قققی ییق

پرسشنامههای مقایسات زوجی طراحی و بین  60کارشناس شهرسازی ،برنامهریزی شهری و طراح هش ی ر ود رد ی   
بخش مدیریت شهری و دانشگاهی توزیع شد که با بررسی های اولیه  12پرسشنامه از فرآیند تحقیق حذف گردید..
با توجه به رویکرد فازی در این پژوهش ،از اعداد فازی مثلثی مندرج در جدول شماره ( )6به منظور تبدیل عب تارا
شنامه به طیف فازی استفاده گردید.
کالمی موجود در پرس 
جدول  :6طیف فازی مثلثی و عبارت کالمی متناظر)(Jeganathan, 2003
کد
1
2
3
4
5
6
7
8
9

عبارات کالمی
ترجیح برابر
ترجیح کم تا متوسط
ترجیح متوسط
ترجیح متوسط تا زیاد
ترجیح زیاد
ترجیح زیاد تا خیلی زیاد
ترجیح خیلی زیاد
ترجیح خیلی زیاد تا کامال زیاد
ترجیح کامال زیاد

عدد فاری

)(1,1,1

)(1,1.5,1.5
)(1,2,2
)(3,3.5,4
)(3,4,4.5
)(3,4.5,5
)(5,5.5,6
)(5,6,7
)(5,7,9
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در این پژوهش پس از بررسی نظرات خبرگان اقدام به تشکیل ماتریس مقایسات زوجی ب یزاف دادعا زا هدافتسا ا     
متناظر شده است .طیف فازی مثلثی مقایسات با سه حرف ( Lحداقل)( M ،میانگین) و ( Uحداکثر) بیان شده است.
سپس به منظور تجمیع نظرات خبرگان از میانگین حسابی نظرات استففاده گردی رد یجوز تاسیاقم .د

هس س حط

    

معیارها بر اساس هدف پژوهش ،زیر معیارها بر اساس هر معیار ،و گزینهها بر اس گ تروص اهرایعم ریز سا ر هتف      
است .جدول شماره ( )5نشانگر مقایسات زوجی صورت گرفته با استفاده از اعداد فازی متناظر با عبارات کالمی به
کار گرفته شده در پرسشنامه در تمام معیارها و جدول شماره ( )7ماتریس تجمیع شده مقایسات زوجی زیرمعیارهای
تها
مربوط به معیار اصلی دسترسی می باشد .سپس با استفاده از روش گوگوس و بوچر نرخ س واضق رد یراگزا تت تت
تها بوده است.
محاسبه گردید که نتایج بیانگر مطلوبیت قضاو 
جدول  :7ماتریس تجمیع شده مقایسات زوجی معیارهای اصلی شکوفایی شهری

CRg =0.057

 CRm =0.056سازگار

جدول  :8ماتریس تجمیع شده مقایسات زوجی زیرمعیارهای مربوط به معیار اصلی دسترسی
یاصلی
معیارها 

مقصد دسترسی

نقاط جغرافیایی دسترسی

نوع دسترسی

روش دسترسی

مقصد دسترسی

L
1.00

M
1.00

U
1.00

L
3.21

M
4.14

U
4.65

L
3.12

M
3.54

U
4.11

L
3.14

M
3.68

U
4.32

نقاط جغرافیایی دستررسی

0.22

0.24

0.31

1.00

1.00

1.00

0.44

0.44

0.88

0.45

0.45

0.80

نوع دسترسی

0.24

0.28

0.32

1.14

2.27

2.27

1.00

1.00

1.00

1.16

1.21

1.15

روش دسترسی

0.23

0.27

0.32

1.25

2.21

2.21

0.87

0.83

0.86

1.00

1.00

1.00

سازگار CRg =0.041

CRm =0.034

به منظور مقایسات زوجی مناطق بر اساس هریک از زیر معیارها ماتریس مقایسات زوجی به تعداد زیرمعیارها ( 26
سها است.
ماتریس) تشکیل گردید که جدول شماره ( )9نشاندهنده نمونه ای از این ماتری 
جدول  :9ماتریس تجمیع شده مقایسات زوجی گزینههای مربوط به زیرمعیار قدرت اقتصادی مربوط به معیار بهره وری
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جدول  : 10مقدار وزن نهایی مربوط به معیارهای اصلی شکوفایی شهری
میانگین هندسی

یاصلی
معیارها 

وزن نهایی فازی

وزن نهایی قطعی(دیفازی شده)

L

M

U

L

M

U

بهرهوری

2.15

2.65

2.92

0.21

0.30

0.41

توسعه زیرساخت

0.308

1.21

1.36

1.65

0.12

0.16

0.23

0.166

کیفیت زندگی

1.43

1.88

2.04

0.14

0.22

0.28

0.214

عدالت و مشارکت اجتماعی

0.72

0.84

1.09

0.07

0.10

0.15

0.104

پایداری زیست محیطی

0.38

0.44

0.55

0.04

0.05

0.08

0.054

حکمرانی و قانون گذاری شهری

0.3

0.33

0.4

0.03

0.04

0.06

0.041

دسترسی

0.98

1.21

1.41

0.10

0.14

0.20

0.143

مجموع

7.17

8.71

10.1

 دیفازی کردن اوزاندراین مرحله اوزان فازی بهدست آمده ،طبق رابطه زیر دیفازی میشوند.

) ~ (u + 2 × u m + u r
Crisp(U ) = l
4

~

~
در این رابطه )  Crisp(Uدیفازی شده  Uمی باشد.

جدول شماره (  )01نشان دهنده مقادیر می هرطس یسدنه نیگنا ااا اااا ،مق یداقم و هدش زیالامرن ریدا ر دی زاف ی هدش 

    

ماتریسهای تشکیل شده در مراحل قبل است که مقادیر دیفازی شده در هر ماتریس بیانگر وزن معیارها و است.
جدول  :11مقدار وزن نهایی زیرمعیارهای مربوط به معیار اصلی دسترسی
یاصلی
معیارها 

میانگین هندسی

وزن نهایی فازی

مقصد دسترسی

L
2.37

M
2.71

U
3.01

L
0.43

M
0.55

وزن نهایی قطعی

U
0.70

0.556

نقاط جغرافیایی دستررسی

0.46

0.47

0.68

0.08

0.09

0.16

0.108

نوع دسترسی

0.75

0.94

0.96

0.14

0.19

0.22

0.184

روش دسترسی

0.71

0.84

0.88

0.13

0.17

0.21

0.168

مجموع

4.28

4.96

5.54

نتایج حاصل از مقایسات زوجی مناطق  11گانه براساس  26زیر معیار به شر ودج ح لل للل (  ) 12اس نزو هک رگنایب ت    
نهایی دیفازی شده این ماتریسها است.
جدول  : 12مقدار وزن نهایی مناطق  11گانه از زیرمعیارهای  26گانه شکوفایی شهری
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صهای شکوفایی شهری
 ترکيب اوزان رتبه بندی مناطق 11گانه شیراز بر اساس شاخ تا اين مرحله ،ضرائب اهميت معيارها و زيرمعيارها در ارتباط با هدف مطالعه و نيز ضرائب اهميت (امتياز) هریک از
مناطق شیراز در ارتباط با هر كي

ت ،امتی زا
از زيرمعيارها تع يي ن شده است .در این مرحلههه ،از تلفی یمها بئارض ق تتت تتت

نهایی هریک از مناطق تعیین خواهد شد .برای این کار«اصل ترکیب سلسله مراتب »1ساعتی که منجر ب ادرب کی ه ر    
یشود ،استفاده خواهد شد:
تها در تمامی سطوح سلسلهمراتبی م 
اولویت با در نظرگرفتن همه قضاو 

𝑚∑ 𝑄𝑄𝑗 = ∑��=1
) 𝑗𝑖𝑔( 𝑖𝑤 �𝑤 𝑖=1

𝑗𝑄𝑄 :امتیاز نهائی(اولویت) منطقه j

�𝑤 ضریب اهمیت معیار k
:

𝑖𝑤 :ضریب اهمیت زیرمعیار i

𝑗𝑖𝑔 :امتیاز منطقه  jدر ارتباط با زیر معیار i

یش .دو
نتایج حاصل از ترکیب اوزان منجر به رتبه بندی مناطق  11گانه با درنظرگیری تمامی معی م اهرایعمریز و را ییی ییی
جدول شماره (  ) 13شاندهنده نتایج ضریب اوزان و جدول شماره ( )41نشان دهنده رتبه بندی مناطق  11گانه است.
جدول  : 13نتایج حاصل از ترکیب اوزان معیارها و زیرمعیارها و امتیاز مناطق از هر زیرمعیار

Principle of Hierarchic Composition

1
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جدول  : 14نتایج حاصل از ترکیب اوزان زیرمعیارها و امتیاز مناطق از هر زیرمعیار به تفکیک معیارهای اصلی
شماره م نطقه

منطقه1
منطقه2
منطقه3
منطقه4
منطقه5
منطقه6
منطقه7
منطقه8
منطقه9
منطقه10
منطقه11

ب هرهور ی ت وس عه زی رساخت کیفیت زندگی

عدالت و مشارکت

پایداری

حک مرانی و قان ون

اجت ماعی

زی ست محیطی

گذاری شهری

0.088
0.110

0.179
0.069

0.126
0.077

0.155
0.105

0.108

0.083

0.113

0.104

0.059

0.076

0.065

0.087

0.074

0.120

0.094

0.085

0.208
0.066

0.149
0.076

0.147
0.090

0.102

0.084

0.104

0.107

0.105

0.094

0.079

0.065

0.067

0.090

0.074

0.109

د سترسی

مج موع

0.166
0.086

0.180

0.153

0.155

0.071

0.173

0.140

0.131

0.155

0.035

0.080

0.061

0.097

0.060

0.081

0.044

0.060

0.037
0.053
0.122
0.074

0.064
0.091
0.102
0.063

0.039
0.102
0.099
0.079

0.132
0.089
0.075
0.092

0.027
0.088
0.119
0.070

0.094
0.079
0.093
0.065

0.164
0.051
0.029
0.066

0.073
0.078
0.098
0.075

نقشههای زیر بر اساس جدول  41با استفاده از نرمافزار  GISترسیم شده تا بتوان پراکنش امتیازات کسب شده توسط
مناطق شهرداری شیراز را به تفکیک معیارهای اصلی و مجموع تمامی اوزان مقایسه کرد.

نقشه  :3رتبه بندی مناطق شهردای شیراز براساس معیارهای شکوفایی شهری و دسترسی

نقشه :2پراکنش امتیازات کسب شده توسط مناطق شهرداری شیراز به تفکیک معیارهای اصلی

بحث و نتیجه گیری
ب،
ی ،ب یترت ه بب بب
• با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق ،میزان اهمیت شاخصهای  7گانه اص رهش ییافوکش یل ییی ییی
بهرهه هوری(  ،) 0.308کیفی یگدنز ت (((( (  ،) 0.214توس تخاسریز هع (((( (  ،) 0.166دسترسی(( (  ،) 0.143ع و تلاد
تمحیطی(  ) 0.054و حکمرانی و قانونگذاری شهری(  )1 0.04است.
اجتماعی(  ،) 0.104پایداری زیس 

تکراشم     
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• با توجه به اوزان بهدستآمده در قالب تکنیک  FAHPو با استفاده از نظرات کارشناساننن ،ش اب یسرتسد صخا    
ضریب اهمیت(  ،) 0.143از امتیازی باالئی برخوردار شده است و در رتبه چهارم تاثیر گذاری بر شکوفایی شهری
شیراز قرار دارد که میتواند دلیلی بر اثبات قرارگیری این شاخص در بین شاخصهای اص یرهش ییافوکش یل    
باشد.
• بر اساس نتایج به دست آمده ،امتیاز تخصیص داده شده به من قطا

 11گانههه ،بر هرایعمریز و اهرایعم ساسا  ای     

ب ،منطقههه) 0.104 (3و
شکوفایی شهری ،به ترتیب منطقه ) 0.166 ( 1و منطقههه ) 0.155 ( 6در وض وخ یلیخ تیع ببب ببب
ط،
منطقه ) 0.098 (01در وضعیت خوب ،منطقه ،) 0.087 (4منطقه ) 0.086 (2و منطقههه ) 0.085 (5در وض سوتم تیع طط طط
منطق هه ه ،) 0.078 (9منطق هه ه  ) 0.075 ( 11و منطق هه ه ) 0.073 (8در وض تیاهن و فیعض تیع َاَا قطنم  هههههههه ههه ) 0.060 (7در
فترین وضعیت دارد.
ضعی 
تهاا ،من با ععع  ،اطالع اکم و تا نن نننه یا
بسیار مهم است اگر بتوانیم ،قدرت انتخاب و تن یلاعف هب یسرتسد رد ار عو تتتت تتتت
ی،
ن ،توان یا ی ی
طهای شهری باید برای هم  ه ( ( ب س هب هجوت نود نننن نننن
گوناگون ،برای تمام اقشار جامعه فراهم سازیم .محی 
تهاا ،س امتخا نننه عبانم و ا
سوابق و درآمد) قابل دسترس باشند و بتوانند قدرت گزینش را در دسترس یلاعف هب ی تتت تتت
ی ،یا
مختلف برای همگان پدید آورند .این محیطها نباید در راستای نیازهای خاص رانندگان وسایل نقلیهی موت رو ی ی
نیازهای قشرهای خاصی از جامعه پدید آیند .لذا با توجه به اینکه سازمان ملل همواره به دنبال به روز کردن و ب یمو
سازی شاخص های شکوفایی شهری توسط دولتها و برنامه ریزان می باشد با توجه به نقش و حساسیت این موضوع
و همچنین اهمیت شاخص دسترسی در بین مفاهیم شهرسازی و به خصوص اهمیت ان در برنامه ریزی و طرح های
توسعه شهری در کشور ما و عدم توجه به این موضوع در شاخص ها و ابعاد شکوفایی شهری ،می تواند سبب بهبود
   

و ارتقاء ابتکار عمل شکوفایی شهری در کشور ما گردد که مفهومی جدید و نوآوران یم یلمع و یروئت دعب رد ه
باشد.
پیشنهادات
دسترسی کیفیتی نیست که بتوان صرفًاًا آن را به حداکثر رساند .گرچه بسیاری از تئوریهای مکانیابی یا مالی ش یره

این امر را بدیهی میدانند .عالوه بر این ،دسترسی را نمیتوان تنها با مقدار معین فاصله و زم زادنا نا هه هههگیر هدومن ی   
کمیت به محض رسیدن به سطح رضایتبخش ،معنی خود را از دست میده عب هب نآ زا و د ددد دددد ،ارزش بس هب یگت   
میزان انتخابی دارد که بین منابع قابل دسترسی وجود دارد .قاعدتًاًا بهتر این است ک وم هاگشورف جنپ هب ناوتب ه اد      
یکنن یگمه هک هاگشورف جنپ ات د
غذایی دسترسی داشت که کاالهایی باکیفیت و نوع متف م هضرع توا ییی ییی
یکدیگرند .به این ترتیب احتمال بیشتری وجود دارد که شخص بتواند دقیقًاًا غ یاذ

هیبش

     

م ظندرو ررر خ درک هیهت ار دو ههه هههه و

یکند گسترش دهد.
ضمنًاًا تشویق شود که دامنه غذاهایی را که استفاده م 
بنابراین یک کیفیت مطلوب دسترسی میتواند همان خوانایی و نمایانسازی محیط به اضافه آزادی یا توان یا ی مدرم    
یشان باشد .یک محیط خوب مکانی است ک یسرتسد ه   
یشان جهت حفظ کیفیت زندگ 
برای برآوردن نیازهای اساس 
روشن و راحت به تنوع متعادلی از مردم ،کاالها و اطالع صخش هچنانچ و هتخاس مهارف ار تا

یژرنا دهاوخب       

بیشتری مصرف کند ،بتواند این تنوع را بسط دهد .یعنی دستیابی به یک جهان قابل اکتشاف که تنوعهای وسیع آن را

تحلیل نقش شاخص دسترسی در ارتقای539 ...

بتوان به طور ارادی جستجو و یا فراموش کرد و در جهت رسیدن به این مهم ،الزم اس هن یسرتسد هک ت

نت ه زا ا      

ی ،مق و یسرتسد دص
طریق شاخصهای کمی زمان و فاصله بلکه سایر عوامل از قبیل نوع دسترسی ،روش دسترسی ی
یه لحم ره صاخ یا     
نقاط جغرافیایی دسترسی سنجیده شود .در این صورت با دسترسی پویا و منطبق با ویژگی ی
یگردیم که بسیار کارا و مؤثر میباشد.
م واجه م 
بنابراین پیشنهاد می گردد که به دسترسی که تا به امروز در برنامهریزیهای شهری و برنامهریزیهای کاربری اراضی،
بر اساس روش و استانداردهایی قدیمی نگاه میشود ،که برگرفته از یکی از عوامل زم ی نامز دحاو بسحرب نا ا    
فاصله برحسب واحد طول بوده ،دیدی فراتر و به روز و بر اساس تحوالت و نظریات جدید شهرسازی و شهرنشینی
نمود .متأسفانه دیده میشود که با تغییرات و تحوالت در نظام شهرنشینی و شهرسازی ،در ایران هنوز به برنامهری یز
برای شهر که سیستمی پویا میباشد ،از استانداردها و ضوابطی استفاده میشود که در سایر کش صوصخ هب و اهرو   
کشورهای پیشرو در زمینه شهرنشینی و شهرسازی سالیان زیاد است که منسوخ گشته است و بعد از دهه  70میالدی
و با شکست تفکر مدرن این واقعیت بیان گردید که استفاده از استانداردها و ضوابط ن  اهنت ه ا هب یروشک ز
دیگر و از شهری به شهر دیگر متفاوت است بلکه در یک شهر نیز در محالت مختلف باید بر ساسا    

روشک      
یه یا
ویژگی ی

خاص آن محله برنامهریزی نمود .بنابراین ،دیگر نمیتوان برای تعین و جانمایی یک ک زا نآ هلصاف هب اهنت یربرا

  

مناطق مسکونی بر اساس استانداردها توجه کرد و این یکنواختی و استانداردهای قدیمی نمیتواند با واقعیتتته یا
فپذذذیر اس جوم هب ت و ید    
موجود شهرها مطابقت پیدا نماید و در صورت استفاده ،شهر که موجودی پویا و انعطاف ف
ایستا و یکنواخت تبدیل مینماید .بنابراین استانداردها ضروری و الزامی نیستند و میتوانند تنها نقط یارب یزاغآ ه    
مذاکره باشند.
پیشنهاد میگردد که به دسترسی که طبق نتایج این پژوهش عامل بسیار مهمی در بین عوامل ابتک ییافوکش لمع را    
یه م نامه صاخ یا ن هقط     
شهری میباشد با دیدی نوین نگاه کرد و برای هر شهر و هر محله با توج هب ه    ویژگی ی
برنامهریزی و طراحی شهری صورت پذیرد.
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