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  محتواشهري بر اساس تحلیلهاي توسعه کاربست پایداري در طرح
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   چکیده

اي در واقع مجموعه. اندواره با نوعی توسعه ناموزون همراه بودهکشورهاي در حال توسعه هم

پذیري ریزي و برنامهاز عوامل تاثیرگذار در این کشورها باعث شده که فارغ از هرگونه برنامه  

شـهري بـه عنـوان    توسـعه هاي در این پژوهش، کالنشهر کرج با تجربه انواع طرح       . عمل کنند 

شهري توسعههاي ا کاربست مفهوم پایداري در محتواي طرح نمونه موردي انتخاب گردید تا ب     

. رود، زمینه تدوین الگوي توسعه پایدار در آن فراهم گـردد          میشمارکه هدف این پژوهش به    

هـاي  با تکنیـک تحلیـل سیـستماتیک، لیـستی از شـاخص      تحلیلی ـتوصیفی پژوهش این در

، )UNCSD( متحـد ملـل پایدار سازمان بانک جهانی، کمیسیون توسعه     (پایداري از منابع معتبر   

گیـري از   سـپس بـا بهـره     . احصاء گردید ...) و  ) OECD( وتوسعهسازمان همکاري اقتصادي  

 وتوسـعه بخشی از برنامـه اسـتراتژیک و تحقیقـاتی دفتـر تحقیـق       ( "سبزکتاب"شناسی  روش

ORD3) ( طبقـه )1353(ومسکنو توجه به قانون تغییرنام وزارت آبادانی  ) متحدهدر ایاالت ،-

. هاي توسعه صورت گرفت هاي ارزیابی و مدیریت پایداري طرحسازي شاخصبندي و بومی

 اي نـشان  ، تحلیل محتوا و دلفی دو مرحلهAHPدر ادامه نتایج حاصل از ارزیابی با تکنیک 

هاي توسعه شهري  هاي توسعه پایدار در مرحله شناخت طرحدهد؛ میزان کاربست شاخصمی

هـا در   مطلوبی قرار دارد ولیکن در خروجـی طـرح، ارتبـاط مـابین شـاخص              در سطح نسبتا  

لذا ضروري است که در فرایند تهیه و   . است شناخت وضع موجود و ارایه طرح رها گردیده       

شهري به عنوان یکـی از ابزارهـاي دسـتیابی بـه توسـعه، بـازنگري           توسعه هاي  محتواي طرح 

  . اساسی صورت پذیرد

 .یداري، طرح توسعه شهري، تحلیل محتوا، کالنشهر کرجپا: هاي کلیدي واژه

                                                
  .    تهران، ایرانواحد تهران مرکزي، سالمی، اي، دانشگاه آزاد ا ریزي شهري و منطقه دانشجوي دکتري برنامه *

 T09121128011@gmail.com  
   .)نویسنده مسئول ( تهران، ایرانواحد تهران مرکزي،اي، دانشگاه آزاد اسالمی،  ریزي شهري و منطقه استادیار برنامه **

var.moradi_masihi@iauctb.ac.ir  
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  مقدمه

شهر پایدار، یک نوع زندگی توسعه یافته بـر اسـاس توانـایی تـأمین نیازهـاي اساسـی                   

باشد که اخیراً در توسعه شهرها، به عنوان ناجی محیط زیـست شـهري          ساکنان شهر می  

هاي  اهاي سیاسی و پژوهشدر این بین با گسترش محتو . مورد استفاده قرار گرفته است    

ریـزي   علمی در مورد پایداري شهري، دیدگاه پایداري به یک پارادایم عملی در برنامـه             

ریزي شهري گنجانده شده است  هاي برنامه شهري تبدیل شده که در دستور کار سیاست

هاي ابعاد زیـست محیطـی، اقتـصادي، اجتمـاعی، کالبـدي،            نگرانیتا پاسخگویی به دل   

  .بخشد دیریتی و فناوري اطالعات را تحقق می م–نهادي 

دوسـتی بـا محـیط زیـست،     :  اهداف کلی در ایجاد شـهرهاي پایـدار، عبارتنـد از          

بنابراین توجه به پایـداري شـهري و   ... پایداري اقتصادي و نظم و هماهنگی اجتماعی و 

اي ه هاي شهري، باعث کاهش آسیب به سیستم       ریزي و توسعه   حفاظت از آن، در برنامه    

  .گردد هاي زیستی و طبیعی شهر می اکولوژیکی و پتانسیل

  

  طرح مساله

المللی طی جنگ جهانی دوم و پس از آن، تمایل کشورهاي توسـعه نیافتـه   تحوالت بین 

مستند به مطالعات . اي را به دنبال داشتریزي در راستاي نیل به اهداف توسعه      به برنامه 

 جهان سوم در مقایسه بـا کـشورهاي توسـعه          ریزي در کشورهاي   موجود، شرایط برنامه  

مهدي (در این کشورها رشد شهرنشینی بسیار شتابناك است         . یافته بسیار متفاوت است   

و شهرها را با انواع بحرانهایی روبرو نموده است که فشار زیـادي را       ) 231 :1397زاده،  

 ,Boulange, Pettitb, Gunn(آورد گیـري وارد مـی  ریـزي شـهري و تـصمیم   بـه برنامـه  

Cortia, Badland, 2018: 129 .(ریزي شهري در ایـن کـشورها از آغـاز بـا یـک      برنامه

هاي جامع تحت تـاثیر   ریزي جامع و طرحتناقض اساسی همراه بوده است الگوي برنامه 

 یعنی زمانی که ایـن الگـو در   1960 و   1950هاي    نفوذ کشورهاي پیشرفته غرب در دهه     
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را از دست داده بود، به کشورهاي جهان سـوم راه پیـدا   خود کشورهاي غربی اعتبارش    

از مجموع مطالعاتی که در مقیاس ملی و بین المللی در مورد شهرسازي کشورهاي . کرد

ریـزي شـهري در قالـب       آید که تجـارب برنامـه     چنین بر می   در حال توسعه انجام شده    

. ید کننده بـوده اسـت  هاي جامع و تفصیلی در الگوي مورد نظر این الگو بسیار ناام   طرح

   .)30 :1395زاده، رودکی،  امین(

ایران نیز به دنبال این تحـوالت و برخـی رویـدادهاي داخلـی از جملـه نخـستین              

ریزي در ایران همزمان با     رویکرد به برنامه  . ریزي روي آورد  کشورهایی بود که به برنامه    

 :Shahvandi, Saeedinia, 2017( .ریزي در جهان بوداوج توجه به مفهوم و نقش برنامه

، 1351 و با تصویب قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري در اسفند) 34-35

هاي جامع شهري تحت تاثیر رویکرد جهانی متکی بر مـدرنیزم و اثبـات گرایـی و      طرح

ایـن  )  30 :1395زاده، رودکی،    امین( نشات گرفته از الگوهاي غربی ساختار یافته است       

هـا و نقـصهاي زیـادي همـراه         هاي تهیه شده با کاستی    ت که همواره برنامه   در حالی اس  

هایی که تهیه گردیده، اقتضاي رشد و توسعه در کـشور فـراهم             اند و به رغم برنامه    بوده

هـاي  نگردیده است؛ ساختار نـه چنـدان کارآمـد دولتـی، عـدم امکـان جـذب سـرمایه                 

 شرایط مناسبی براي تحوالت اجتماعی،     المللی، غیرقابل رقابت بودن اقتصاد داخلی،      بین

بروز پیامدهاي منفی ناشـی از تأکیـد   ). Fazeli, 2011: 255 (آوردفرهنگی را فراهم نمی

بر رشد اقتصادي در فرایند توسعه موجب شد تا موضـوع توسـعۀ پایـدار مـورد توجـه        

ساز رویکردي که زمینه). Omidi, 2012: 97( گذاران قرار گیرد صاحب نظران و سیاست

-هاي ملـی و بـین  گذاريایجاد پارادیم توسعه پایدار به عنوان مفهوم کلیدي در سیاست  

امروزه اجراي توسعه پایدار بـه عنـوان   ). Curweel et al, 2005 : 14 (المللی شده است

ریزي تمامی کشورها بـسیار      در برنامه  2030حرکتی جهانی به سمت اجراي دستور کار        

و ساختار توسـعه پایـدار بـه    )  Walter Leal Filho et al , 2019: 678( مهم شده است

ریـزي  گـردد تـا در بـستر آن برنامـه       ریزي پذیرفته شده و تالش مـی      عنوان ناجی برنامه  

). Tan Yigitcanlar, and Md. Kamruzzaman, 2015: 14 (متناسبی هدایت و کنترل گـردد 
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سعه شهري ، همـواره عـوارض   هاي تو  رغم تمرین انواع طرح   در کالنشهر کرج نیز علی    

برنامه و انفجاري شهر    هاي مختلفی نظیر دگرگونی شتابان و رشد بی       منفی و محدودیت  

زیاري، محمدي ده چشمه، پوراحمـد،      ( در قالب الگوي شهرنشینی مقدم بر شهرسازي        

، تهدید توسـعه سـاخت و سـازها در اراضـی کـشاورزي و بـاغی                 )71 :1393قالیباف،  

 هـاي اجتمـاعی    روي ، بروز ناهنجاري ها و کج     )12: 1390شرق آیند،   مهندسین مشاور   (

افـت کیفیـت زنـدگی و فقـدان حـداقل امکانـات             ) 198 :1389زنگی آبادي، رحیمی،    (

فیروزبخـت، ربیعـی فـر، ابراهیمـی،     (زیستی و خدمات مورد نیاز پهنـه هـایی از شـهر             

ناشی از عدم کاربست رسد این ها  وجود داشته است که به نظر می) 67 :1391 ،حیدري

. اي، علیرغم ادعـاي ایـن اسـناد بـوده باشـد         واقعی مفهوم توسعه پایدار در اسناد برنامه      

عدم همگـامی  ( هعي توسها ها به خصوصیات ماهوي و نظري طرح     برخی از این کاستی   

و برخـی از آنهـا بـه عـدم انطبـاق            ) ریزي شهري هاي جهانی در زمینه برنامه    با پارادایم 

شـود امع بـا شـرایط کـشور و عـدم امکانـات اجرایـی آنهـا مربـوط مـی                   هاي ج   طرح


 

  ). 439 :1397زاده،  مهدي(

با توجه به آنچه گفته شد، در حال حاضر در کشور ایـران، از طـرح هـاي توسـعه      

به منظور ابزار غلبه بـر مـشکالت و هموارسـازي           ...) طرح جامع و تفصیلی و      ( شهري

نجایی که در بسیاري از کشورهاي توسـعه یافتـه ایـن     از آ . شودمسیر توسعه استفاده می   

توان پنداشت عللی موجب ناکارامـدي    ابزار تکامل و تحول یافته است، در ایران نیز می         

  در این پژوهش با پاسخ به سواالت ذیل؛ . این طرح ها گردیده است

 با  توجه بـه تحـول مفهـوم پایـداري، ابعـاد و شاخـصهاي توسـعه پایـدار در                      . 1

   توسعه شهري کدامند؟هاي طرح

ي توسعه شـهري کـرج،      ها  طرحارزیابی میزان کاربست مفهوم توسعه پایدار در          . 2

 چگونه است؟

                                                
- ارتباط مباحث نظري و مسئله تحقیق   
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مـدي مـورد   آهـاي توسـعه شـهري و علـل ناکار     ها در محتواي طـرح    میزان کاستی 

هـاي   واکاوي قرار گرفته که این خود زمینه رسیدن به الگـوي توسـعه پایـدار در طـرح              

  . کند اهم میشهري را فر توسعه

ریزي توسعه ریزي و طرحدر این صورت است که می توان امید داشت نظام برنامه   

شهري در کشور در مسیر صحیح هدایت گردد و با پایش و ارزیابی به موقع اقـدام بـه                    

  .گیري و اجرا نمودسازي، تصمیماصالحات مورد نیاز در وجوه تصمیم

  

  مبانی نظري

  تعاریف و مفاهیم -1

  ريپایدا

در بررسی طیف وسیعی از نوشتگان مرتبط با توسعه پایدار، تعاریف زیر مـشاهده             

   :شوند می

 تعاریف پایداري -1 جدول

  تعاریف
مؤسسه یا نظریه 

  پرداز مأخذ

 مسائل به نسبت آگاهی ي رشدنتیجه توان را می1970در  پایداري مفهوم پیدایش

 بین ارتباط تالش . دانست1960نهضت هاي  از برآمده و توسعه و زیست محیطی

 اولین آن پی در و زیست محیطی امور و غذایی يها زنجیره و اقتصادي يها مدل

 بوده  آغاز حرکتی1972توسعه در  و زیست محیط مورد در ملل کنفرانس سازمان

  کوکویـک 1974 اسـتکهلم، و  1972ي هـا  اعالمیـه  فـونیکس،  گزارش با بعداً که

 در حرکـت  ایـن  ماحـصل  .شد پایداري بیاتاد یافتن قدرت و گسترش موجب

، »1آینـده ي مـشترك مـا   «عنـوان   زیست، تحـت  جهانی محیط کمیسیون گزارش

اي در راستاي برآورد نیازهاي فعلی بدون بـه مخـاطره            توسعه«را  » توسعه پایدار «

ــایی  ــداختن توان ــا ان ــسله ــا ي ن ــشان  ه ــاختن نیازهای ــرآورده س ــی در ب » ي آت

     ).3، 1394داوطلب، (داند می

  پیدایش مفهوم

                                                
1. Brundt Report: Our Common Future 
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  تعاریف
مؤسسه یا نظریه 

  پرداز مأخذ

ي آینده براي ها که نیازهاي کنونی را بدون به خطر انداختن توانایی نسلاي  توسعه

  . دستیابی به نیازهایشان برآورده نماید

کمیسیون جهانی "

"محیط و توسعه


  

تضمین می نماید؛ بهره برداري از منابع و محیط زیست امروز، آسیبی را اي  توسعه

توسعه اقتـصادي   . ي آینده نمی کند   ها  ده از آنها توسط نسل    متوجه دورنماي استفا  

پایدار مستلزم حفاظت تصنعی از اندوخته فعلی منابع طبیعی یا هر گونه ترکیـب              

ي طبیعی، فیزیکی یا انسانی نیست و نیز هیچگونه محدودیت        ها  خاصی از دارایی  

ید به طور بلکه، چنین رشدي با. تصنعی خاصی را بر رشد اقتصادي وارد نمی کند

  .ماهوي هم از لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ زیست محیطی پایدار باشد

گزارش گروه "

ضربت ملی در مورد 

محیط زیست و 

"اقتصاد کانادا


  

که برابري، مراقبـت  اي  ایمن و رضایت بخش براي همه، در جامعه   اي    تأمین آینده 

  .باشد و توجه به نیازهاي اساسی انسان مورد نظر می

 توسعه تعریف"

پایدار از دیدگاه 

"ریس


  

مدیریت منابع به صورتی که بتـوانیم نیازهـاي فرهنگـی، اقتـصادي، اجتمـاعی و                

ي حامی حیات، ها زیبایی شناسی خود را، بدون اختالل دائمی بستر منابع و سامانه

  .که همه بدان وابسته ایم، برطرف کند

شوراي محیطی "

راهبردي حفاظتی 

 "آلبرتا در کانادا


  

در .  مصرف و توسعه منـابع -1: هدف کالنی که دو فعالیت را یکپارچه می سازد       

یا اي  ي محیطی منطقهها ي اقتصادي که بدون توجه به ظرفیتها واقع تمام فعالیت  

 هـستند و در بلندمـدت تـداوم         "خود محـدود کننـده    "جهانی محقق شده باشد،     

بـدون توجـه بـه    به نظر مـی رسـد اغلـب       .  حفاظت محیطی  -2. نخواهند داشت 

نیازهاي همه جانبه ي جامعه ي بشري یا صرفاً شناخت نقش توسعه اقتصادي در 

ي یـک  ها توسعه. پاسخگویی به این نیازها، توسعه و یا ارتقا جهت داده می شود          

مراقبت محیطی و "

توسعه منابع؛ نقطه 

تالفی امروز؛ 

"سدلر.بی


  

                                                
1. World Commission of Environment and Development 
2. Canadian Report of the National Task Force on Environment and Economy 
3. Rees, “Defining Sustainable Development” 
4. Environment Council of Alberta Conservation Strategies in Canada 
5. B.sadler, Environmental Protection and Resource Development: Convergense for 
Today 
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  تعاریف
مؤسسه یا نظریه 

  پرداز مأخذ

  . بعدي و بدون توجه به حفاظت زیست محیطی امري مردود است

که فرصت اقتصادي و رفاه اجتماعی را حفظ نموده و ارتقا می دهـد و     اي    توسعه

  .در عین حال از محیطی که انسان و اقتصاد بدان وابسته اند، حمایت می کند

قانونی از مجلس "

قانون گذاري ایالت 

"مینه سوتا


  

ي سیاتل ها شاخص"  حیات و سالمتی بلند مدت فرهنگی، اقتصادي، زیست محیطی و اجتماعی

"1995پایدار 


  

کـه ممکـن اسـت      اي    بـه گونـه   ) بیوسـفر (مدیریت استفاده انسانی از زیست کره       

ي فعلی به بار آورد و در عین حال پتانـسیل  ها بیشترین مزیت پایدار را براي نسل 

این امر . ي آینده حفظ کندها خود را براي برآورده ساختن نیازها و آرزوهاي نسل

ي منحـصر بـه فـرد و نمونـه، و نیـز           هـا   از منابع طبیعی و اکوسیستم    بر نگهداري   

  . فرآیندهاي اکولوژیکی و تنوع ژنتیکی آنها تأکید دارد

اتحادیه بین المللی "

براي حفظ طبیعت؛ 

راهبرد حفاظت 

"جهانی


  

 

 :ي کلیدي پایداريها ویژگی -

 عدالت میان نسلی و فرانسلی  

 محیط طبیعی) انتقال دادنی(ال حفاظت و زندگی در متن ظرفیت قابل انتق  

 به حداقل رساندن استفاده از منابع طبیعی  

   11، 1397کریزك، پاور، (تأمین رضایت مندانه نیازهاي اساسی انسان.( 

  

  توسعه پایدار شهري 

هاي گوناگون در قالب مفاهیم متنـوعی چـون تبـادل      مفهوم توسعه پایدار به روش    

تی مطلـوب، کـاربرد چهـار اصـل یکپـارچگی،           ها، حمایت و پشتیبانی از وضـعی      ارزش

                                                
1. An Act from the Legistature of the State of Minnesota 
2. Sustainable Seattle Indicators, 1995 
3. International Union for the Conservation of Nature, the World Conservation 
Strategy 
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متضمن دسـتیابی بـه   ) Winston, 2015: 1790(ها  برابري، انطباق و پذیرش محدودیت

   .)Bond, 2001: 101( کیفیت زندگی در ابعاد مختلف براي همه

در مجموع شهر پایدار را می توان شهري دانست که توانایی تأمین نیازهاي اساسی  

ي پزشـکی،  هـا  ، امکانـات مـدنی، بهداشـت و مراقبـت    هـا  یرساختساکنان شهر مانند ز  

مسکن، آموزش، حمل و نقل، اشتغال، حکمرانی مناسب را داشته باشد و نسبت به رفع              

ــه بخــش      ــع هم ــت بــه نف ــاي جمعی ــا نیازه ــته باشــد    ه ــه اطمینــان داش   ي جامع

)Filzani, Dasimah; Nik Hanita, 2015: 323 .(       حقیقـت ایـن اسـت کـه هـر یـک از

شمار ناگفته دیگر از نوعی اعتبـار       ورات نسبت به توسعه پایدار همواره تصورات بی       تص

هاي زندگی و ترجیحاتی که در همـه جوامـع و   با توجه به تنوع شیوه  . برخوردار هستند 

توان تعریف واحدي از مفهوم پایـداري کـه برآورنـده      کشورهاي جهان وجود دارد نمی    

حتی اگر ما با یک توافـق دوجانبـه بـه خلـق     . ئه دادتمامی نظرات و انتظارات باشد، ارا 

معنـی  تعریفی از پایداري برسیم آن تعریف به همان اندازه که مهـم بـه نظـر برسـد بـی           

 بــه عبــارتی علــی رغــم )Kevin Krizak and Joe Pour, 2018: 15 (خواهــد بــود

یف ي مفهومی و تجربی که در طی پنج دهه گذشته انجام شده است، یک تعرها پژوهش

  .دقیق یا یک اجماع گسترده هنوز شکل نگرفته است

آنچه در خصوص آن اجماع نظري وجود دارد این است که براي ایجاد یک محیط  

 -، عوامـل اقتـصادي      هـا   ، زیرسـاخت  هـا   گیري و ارزیابی سیاسـت     پایدار شهري، اندازه  

ند دیگري که به و هر فرآیاي  گیري از منابع، میزان انتشار گازهاي گلخانه       اجتماعی، بهره 

این امر به مقامـات     . متابولیسم، رفاه و کیفیت زندگی شهر کمک کرده؛ بسیار مهم است          

ي مناسـب و  ها دهد تا فرصت  اجازه میها ریزي شهر و به طور کلی دولت    مسئول برنامه 

همچنین موارد حائز اهمیت را شناسایی کرده و با توسعه اهداف پایدار واقـع بینانـه بـا            

  ).European Commission, 2018: 7( بلند مدت به آنها پاسخ دهند چشم انداز
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  ي نظري مرتبطها  دیدگاه-2

ي توسـعه شـهري بـه       هـا   جهت تبیین ارتباط مفهومی مابین توسعه پایدار و طـرح         

ریـزي شـهري در      هـا در زمینـه برنامـه        تجارب اختر بادشاه شهرسـاز هنـدي کـه سـال          

این محقق در کتـابی  . گردد داخته است اشاره میکشورهاي در حال توسعه به فعالیت پر 

تحت عنوان آینده شهرهاي ما اشاره می نماید که با توجه به مسائل و مشکالت خـاص      

ریـزي شـهري در     هـاي قـدیمی برنامـه      شهرنشینی در کشورهاي در حال توسعه، روش      

ها  تفصیلی به هیچ عنوان پاسخگوي نیازهاي اساسی این کشور–ي جامع ها الگوي طرح

. ي تهیه شده در این کشورها وارد نمودها  هاي جدید را در طرح     نبوده و بایستی پارادایم   

پاسخگویی با نیازهاي در حال تحـول، مـشارکت    : ها عبارتند از   عناصر مهم این پارادایم   

ي مختلف در توسعه و عمران و ها  اجتماع محلی در توسعه همه جانبه، هماهنگی بخش       

 ,badshah(  عـدالت و توسـعه پایـدار در توسـعه و عمـران     در نهایت جستجوي تامین

ي ها به عبارتی در مجموع بایستی بتوان مابین مفاهیم نظري و عملی طرح). 153 :1996

توسعه شهري و الگوي مفهومی توسعه پایـدار تعـادل الزم را برقـرار کـرده و سـاختار              

  . نمودهاي اشاره شده را به سمت کاربست مفاهیم پایداري هدایت  طرح

 از سـند توسـعه پایـدار    11مستند به مطالعات صورت گرفته، هدف اصلی شـماره   

هاي همه شمول، امـن، مقـاوم و         ي انسانی به مکان   ها   ، تبدیل شهرها و سکونتگاه     2030

ریـزي توسـعه شـهري       ریـزي و طـرح     پایدار جایگاه مفهوم پایداري را در ادبیات برنامه       

  گردد؛ هایی به شرح ذیل در این سند ساختاربندي میاین هدف با راهبرد. تدقیق می کند

 خدمات و مقرون به صرفه و ایمن مناسب، مسکن به افراد همۀ دسترسی تضمین  . 1

   2030 سال تا فقیرنشین يها محله نوسازي پایه و

 مقرون به صرفه، ایمن، انتقال و نقل يها سامانه به دسترسی امکان آوردن فراهم  . 2

 و نقـل  افزایش طریق از به ویژه ؛ها جاده ایمنی ارتقاي همه، ايبر پایدار و قابل دسترس

 دختـران،  زنـان، : جملـه  از آسـیب پـذیر،   اقـشار  نیازهاي به ویژه توجه با انتقال عمومی

   2030 سال تا سایر افراد و معلوالن
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مدیریت  و طراحی براي ظرفیت سازي و همه شمول و پایدار شهرسازي افزایش  . 3

  2030 سال تا کشورها همۀ در پایدار و جامع شارکتی،م شهري يها سکونتگاه

  جهان طبیعی و فرهنگی میراث پاسداشت و حفاظت براي تالش تحکیم  . 4

کـاهش   و بیمـاري  بـه  مبتال افراد تعداد و میر و مرگ میزان مالحظۀ قابل کاهش  . 5

 از ناشـی  جهانی داخلی ناخالص تولید با مرتبط مستقیم اقتصادي هاي خسارت چشمگیر

 و فقـرا  از حمایـت  بـر  تأکیـد  بـا  آب، بـا  مـرتبط  بالیـاي  جملـه  از طبیعی،  بالیايبروز

   2030 سال اقشارآسیب پذیر تا

 :طریـق  از جمله از شهرها، بر زیست محیطی يها پدیده منفی آثار سرانۀ کاهش  . 6

  2030سال  تا غیره و شهري زائد مواد و ها زباله مدیریت و هوا کیفیت به توجه ویژه

 در شـمول،  هم سبز، و عمومی فضاهاي به جهانی دسترسی امکان دنآور فراهم  . 7

  2030سال  تا معلوالن و سالمندان کودکان، و زنان براي به ویژه ایمن؛ دسترس و

 میـان  زیست محیطی و اجتماعی اقتصادي، مثبت پیوندهاي برقراري از حمایت  . 8

 و ملّـی  عۀتوسـ  يهـا  طـرح  تقویـت  سـایۀ  در روسـتایی،  مناطق و حومه نواحی شهري،

  اي منطقه

 کـارآیی  شـدن،  فراگیـر  جهـت  در یکپارچه يها سیاست اتخاذ و ها طرح اجراي  . 9

 و طبیعـی،  بالیـاي  مقابـل  در مقاومـت  و آن با سازگاري و اقلیم تغییر آثار منابع، کاهش

 طبیعـی  بالیـاي  خطـر  برکاهش مبنی سنداي، چارچوب" اساس بر اقدامات جامع انجام

 تا سطوح، همۀ در طبیعی بالیاي خطر مدیریت منظور به "2030 تا 2015 يها سال براي

  انسانی هاي سکونتگاه و شهرها تعداد پایدار با افزایش همزمان ،2030 سال

کـردن   بنا طریق از توسعه یافتگی سطح پایین ترین دارايِ کشورهاي از حمایت . 10

بـه   فنّی و مالی هاي ککم ارائۀ و محلّی مصالح از استفاده با مقاوم و پایدار هاي ساختمان

 .)2015 براي توسعه پایدار، 2030سازمان ملل متحد، اهداف دستور کار ( آنها
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  یشینه تحقیق پ

اي در دستور کـار دانـشگاهیان و   موضوع پایداري و توسعه پایدار اخیراً از اهمیت ویژه        

 هـاي مـؤثر بـراي برخـی از         حـل اندرکاران برخوردار است که با هدف یـافتن راه        دست

 انـد هاي ناپایدار تـدارك دیـده شـده   ریزيها و موضوعات پیچیده ناشی از برنامه      چالش

)Suciu and Nàsulea, 2019: 73; Birtchnell, 2017: 240 .(    در ادامـه بـه برخـی از

ریـزي در دوره  هاي انجام شده در حوزه توسعه پایدار به عنـوان منجـی برنامـه         پژوهش

  شود؛ معاصر پرداخته می
  

  پایدار توسعه زمینه در گرفته صورت هايپژوهش از اي خالصه-2جدول  

  نتایج  موضوع  محقق

Justice 
Mensah1, 

2019 

معنی : توسعه پایدار

  ، تاریخ

اصول ، ستونها و 

  پیامدهاي انسان

در این مقاله استدالل می شود که کل مسئله پایـداري بـر مراکـز        

 اساسـاً روي    الملـل و درون گرایـی      انکشافی پیرامون حقوق بین   

ي سه بعد متمایز اما بهم پیوسته، یعنی محیط، اقتـصاد و       ها  ستون

تصمیم گیرندگان باید دائماً به روابـط ،        . جامعه لنگر انداخته اند   

ها و اطمینان از این امر  ها و مبادالت تجاري بین این ستون مکمل

رفتار و رفتارهاي انسانی مسئول در جامعـه بـین المللـی ، ملـی           

  اشته باشند توجه د

Tafazzoli1, 
Nochian, and 
Karji, 2019 

بررسی موانع 

  شهرنشینی پایدار

هـاي پایــدار   در ایـن مقالـه بــه بررسـی موانـع اجــراي سیاسـت     

از این مقاله می توان . شهرنشینی در پنج دسته پرداخته شده است

یی بـراي   ها  براي شناسایی شکاف دانش موجود و یافتن راه حل        

  .حیط شهري استفاده کردتوسعه پایدار م

Holle& nadja-
2016 

توسعه شهري 

استراتژیک در 

  برلین

تغییرات جهانی مانند تغییرات آب و هوا و تغییرات جمعیتی در           

ي شـهري محـدوده   هـا   کنار یک جامعه شهري گسترده و بودجه      

ي مهمی برنامه ریزي شهري بـراي     ها  شده و این تغییرات چالش    

می باشد و بیان می دارد ارایه چشم اي  دهمقابله با امروز و در آین 

انداز و چشم اندازسازي و اقدام جهت دستیابی به چـشم انـداز              

  .می تواند موفقیت شهر را به همراه داشته باشد
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  نتایج  موضوع  محقق

Richard hu, 
2015 

  استراتژي توسعه

پایدار براي شهر 

   سیدنی- جهانی

ي مورد استفاده براي دستیابی به یکپـارچگی اسـتراتژي          ها  روش

اقتـصاد سـبز،   :  عبارتنـد از  21دایت توسعه شهر در اوایل قرن       ه

توسعه پایدار مجدد، حمـل و نقـل یکپارچـه و متـصل، توسـعه       

فضاي جذاب عمومی، طراحی شـهري پایـدار و ایجـاد بـازاري             

پایدار براي ایجاد مزیت رقابتی کـه مجمـوع آنهـا منـافع محـیط       

  .زیست را هدف قرار می دهد

مهدوي نژاد و 

 )2011(امینی 

مشارکت عمومی 

براي برنامه ریزي 

شهر پایدار در 

  ایران

تالش براي مشارکت مردمی زمانی می تواند کار آمد باشـد کـه              

مشارکت مردمی . مراحل آن در زمان و برهه مناسبی انجام شود         

ن موفقیـت در    آتواند منجر به پایداري اجتماعی و بـه دنبـال            می

  . شود ي برنامه ریزي شهر پایدارها پروژه

Wong and 
Tang- 2005   

 پایداري هاي چالش

  توسعه مناطق در

 سـریع  رشـد  علـت  بـه  زمینه ها در این  و نگرانیها اکثر چالش

 .است اقتصاد شدن جهانی

Marcotullio, 
2001 

پایداري شهرهاي 

آسیایی در جهانی 

  شدن

 از شـدن  جهـانی  نیروهاي از حاصل فشارهاي که زمان این در

 دست هدفی پایدار توسعۀ شود می وارد شهرها بر مرزها خارج

 .خواهد بود نیافتنی

صمیمیان و کرکه 

  1393 -آبادي

بررسی نقش شهر 

شهروند مدار در 

توسعه پایدار 

  شهري

 مـدیران  –توسعه پایدار شـهري بـا رابطـه دوسـویه شـهروندان           

شهري ارتباط مستقیم داشـته و مـوثر بـودن عملکـرد مـدیریت               

  . شهروندمداري تایید گردیده استشهري در تحقق الگوي

شربتیان و 

  1393-احمدي 

کیفیت زندگی و 

توسعه پایدار 

  شهري در ایران

ي هـا  با توجه به اسناد فرادسـتی جامعـه ایـران، ارتقـاء شـاخص      

ي بهزیـستی، توزیـع     هـا   کیفیت زندگی در جهت ارتقاء شاخص     

ي فرهنگـی و  ها ، اشتغال زایی، تقویت شاخص ها  عادالنه فرصت 

پایش محـیط زیـست،      ماعی سبک زندگی اسالمی و ایرانی،     اجت

مشارکت پایدار شهروندان بایـد تـدوین گـردد؛ عـالوه بـر ایـن          

، ارتقـاء سـطح   ها ي اجتماعی، حمایت از خالقیت ها  کاهش تنش 

ي مختلـف از سـوي      هـا   زندگی اقشار مختلف جامعه، در عرصه     

  .مدیران شهري باید مورد اهتمام قرار گیرد
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  نتایج  موضوع  محقق

تمجیدي و 

  1393-رگوار بز

توسعه حقوق 

شهروندي گامی به 

سوي تحقق توسعه 

  پایدار شهري

مفهوم پایداري در توسـعه، بـا بـسترسازي بـراي افـزایش رفـاه                

 و مـسکن  هـا  شهروندي ممکن می گردد که بهبود زیـر سـاخت        

شهري و توزیع متناسب و عادالنه تسهیالت و خدمات شهري را 

  .به همراه دارد

 -عرب و صادقی

1393  

تبیین نقش برنامه 

ریزان و مدیریت 

شهري در توسعه 

  پایدار شهري

از آنجایی که واژگان توسـعه پایـدار در برگیرنـده کلیـه مفـاهیم       

اجتماعی، اقتصادي، سیاسـی،کالبدي و زیـست محیطـی اسـت،           

 و هـا  حصول به آن نیازمند عزم ملـی و هـم یـاري تمـام بخـش      

جـامع در ایـن زمینـه    نهادهاي دولتی و غیر دولتی و ارائه برنامه    

  .است

عباس زاده و 

  1393 - خلیلی 

حفاظت پایدار و 

توسعه اقتصادي 

  شهر

حفاظت و توسعه دو رویکـرد مکمـل یکـدیگر بـوده و هـدفی               

و حفاظت پایدار در میراث معماري و شهرسازي،        .مشترك دارند 

منجر به پویایی این میراث شده و با تقویـت اقتـصاد محلـی در              

  .ادي شهر سهم به سزایی داردراستاي توسعه اقتص

مسعود رضایی 

-پور و همکاران

1395  

ارزیابی و اولویت 

ي ها بندي شاخص

توسعه پایدار 

شهري با استفاده از 

 1مدل تحلیل شبکه

  شهر زنجان

ي هـا   امروزه به علـت تمرکـز جمعیـت رو بـه رشـد و فعالیـت               

اقتصادي در مراکز شهري توسعه پایدار شهري بیشتر مورد توجه     

بـه طـوري کـه     . امه ریزان و مدیران شهري قرار گرفته اسـت        برن

ــا اســتفاده از شــاخص ــدار شــهري ه ــعه پای ــاعی،(ي توس  اجتم

تواند معیار مناسبی جهت  می) کالبدي و زیست محیطی اقتصادي،

ایجاد شهر پایـدار،یعنی شـهري مناسـب زنـدگی حـال و آینـده         

  .شهروندان باشد

حاتمی نژاد، 

  1396 -شهیدي 

 بر فراتحلیلی

ي توسعه ها پژوهش

پایدار شهري در 

  ایران

این مقاله با روش فراتحلیل به بررسی مقـاالت منتـشر شـده در              

 1399 تـا    1380 پژوهشی منتشر شده از سـال        –مجالت علمی   

در ایـن میـان سـنجش میـزان پایـداري شـهرها             . پرداخته اسـت  

بیشترین سهم مطالعات این حـوزه را بـه خـود اختـصاص داده               

ي حوزه پایدار شهري بـا      ها  ور کلی تحوالت پژوهش   به ط . است

                                                
1. ANP 
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  نتایج  موضوع  محقق

روش شناختی توصیفی و معرفی پارادایم جدید آغاز شـده و در   

ي کمــی را در شــهرهاي مختلــف هــا ي بعــدي تحلیــلهــا دوره

حال اگـر ایـن     . تجربه کرده است  ) عمدتا شهرهاي بزرگ  (کشور

رغم   بخواهد براي شهرها مفید باشد، علی      ها  مطالعات و پژوهش  

ی پیشنهادات مطرح شده ضـروري اسـت کـه بـا توجـه بـه          برخ

ماهیت و اصول اساسی نظریه توسعه پایدار، بتوانیم بـا رویکـرد            

بوم محوري با الگوهاي توسعه پایدار شهري متناسب با شـرایط           

  .شهرهاي ایران دست یابیم

  

تـوان گفـت کـه تعـدد و تنـوع           در نهایت، پـس از بررسـی پیـشینه موضـوع مـی            

هاي گرایش لمی منتشر شده در زمینه توسعه پایدار شهري، یکی از نشانه      هاي ع  پژوهش

هـاي پایـداري بـا      اما تـاکنون در زمینـه انطبـاق شـاخص         .  محققان به این مفهوم است    

  . هاي توسعه شهري پژوهش مشخصی صورت نگرفته است طرح

  

  روش شناسی پژوهش

 روش شناسـی کیفـی    تحلیلی که بـا رویکـرد      –در این پژوهش توصیفی      :نوع پژوهش 

هـاي  تدوین شده است،  با استفاده از تکنیک تحلیـل سیـستماتیک، لیـستی از شـاخص       

 بانک جهانی، کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملـل متحـد  (پایداري از منابع شناخته شده  

)UNCSD(        سازمان همکـاري اقتـصادي و توسـعه ، )OECD ( 6000بـا بـیش از   ...) و 

گیري سپس با بهره  .  یاري از موارد همپوشانی داشته اند     شاخص احصا گردید که در بس     

 بـه عنـوان بخـشی از برنامـه          "کتاب سبز "شناسی و مدل مفهومی نظري کالن       از روش 

در ایـاالت متحـده و توجـه بـه     ) ORD3( استراتژیک و تحقیقاتی دفتر تحقیق و توسعه     

و تعیین وظـایف  قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي     

بنــدي و تــدقیق ، اقــدام بــه طبقــه) همــین مقالــه3جــدول شــماره ( 1353آن مــصوب 
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در گام بعـدي بـه شـرح    . هاي توسعه گردیده است     هاي ارزیابی  پایداري طرح     شاخص

ي توسـعه شـهري در کـرج        هـا   نمودار ذیل شناسایی نخبگان تاثیرگـذار در تهیـه طـرح          

  .پرداخته شد

  

  
  ق کنشگران در تحلیل محتوا نحوه تدقی-1نمودار 
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 سال فعالیت در 30ابتدا یکی از مدیران شهري به عنوان یکی از نخبگان با بیش از      

زمینه شهرسازي و در حوزه مدیریت شهري به عنوان کنشگر نخست انتخاب گردیـد و         

 کنشگر دیگـر  11در ادامه نیز به روش گلوله برفی و فیلتر کنشگران معرفی شده، تعداد             

هاي تدقیق در گام بعدي در مرحله ارزیابی ابتدا وزندهی ابعاد و شاخص.  شدندانتخاب

 4سـپس   .  صـورت گرفـت    AHPدر تکنیـک    )  نخبه 12تعداد  ( شده توسط تیم نخبگان   

 روز متـوالی در     4طرح توسعه شهري کالنشهر کرج که اسناد آن موجود می باشـد، در              

مندي از  از حیث میزان بهره1399جلسات تحلیل محتوا با حضور خود محقق در تیرماه 

در گـام بعـدي   . بررسـی گردیـد  ) ي کلیـدي بحـث  ها مقوله( هاي توسعه پایدار شاخص

کنشگر نخست، کنـشگر بعـدي را معرفـی نمـود و از آنجـا کـه فـرد معرفـی شـده در                 

 روز  4بـدین ترتیـب     . چارچوب انتخاب نخبگان قرار داشت به ایشان مراجعـه گردیـد          

به جلسه تحلیل محتوا با کنشگر دوم اختصاص یافـت و مجـددا بـه            دیگر در مرداد ماه     

ي حاصل ها تا جایی که از بررسی پاسخ. همین ترتیب مراجعات بعدي نیز تدقیق گردید    

اجماع نظري از کنشگر هشتم نتیجه گرفته شد ولـی بـه جهـت ایجـاد اطمینـان تعـداد                  

 روز از تیرمـاه     48ر   سـاعت د   576در مجمـوع حـدود      .  نفر ادامه یافت   12کنشگران تا   

 نخبه صرف استخراج محتواها جهت ورود به مرحله 12 با تعداد 1399 تا دي ماه 1399

هـا در   در این مقطع تحلیلی اقدام به شناسایی میـزان کاربـست شـاخص            . تحلیل گردید 

سـپس در گـام بعـدي بررسـی میـزان نقـش             . محتواي وضع موجود مطالعـات گردیـد      

  . صورت پذیرفت) روش دلفی دو مرحله اي(حها در تبیین خروجی طرشاخص
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   مدل مفهومی پژوهش-2نمودار 

  

نخبگان تاثیرگذار در ( در فرایند تبیین پژوهش حاضر، جامعه آماري: جامعه آماري

 نخبه 12با تعداد   ) ي توسعه شهري  ها  طرح


بر اسـاس روش وداك در تحلیـل محتـوا           (

                                                
 -  تا مرحله دستیابی به اشباع نظري  
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هاي توسعه  ت بررسی محتواي طرحجه) مبتنی بر مرحله هدف گذاري تبیین شده است       

در گام انتهایی پژوهش به شـرح تبیـین میـزان           . شهري در شهر کرج تعریف شده است      

ارتباطات مابین ابعاد توسعه پایدار در گام تحلیل و ارایه خروجی هدفمند محتواي طرح 

 نخبه از میان نخبگـان پـژوهش کـاهش یافتـه     10توسعه شهري، جامعه آماري به تعداد   

  .است

 انتخاب اولـین نخبـه از جامعـه آمـاري و انتقـال زنجیـره       :روشهاي نمونه برداري 

با درنظر گرفتن ) گلوله برفی(مصاحبه نیمه باز به روش انتخاب نمونه گیري غیرتصادفی 

  .محدودیت انتخاب نخبگان ادامه داده شده است

ز  در این پژوهش از ابـزار فـیش بـرداري و مـصاحبه نیمـه بـا      :پژوهش ابزارهاي

هاي کارشناسان و مطابقت با مطالعات قبلـی        استفاده شده است، در بررسی روایی، ایده      

آوري شـده از  هـاي جمـع  براي تحلیـل و بررسـی اطالعـات و داده     . استفاده شده است  

ریزي از جمله تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ، تحلیل محتـوا و  روشها و تکنیکهاي برنامه   

  . استاي استفاده شدهدلفی دو مرحله

  

  شناخت محدوده مورد مطالعه

کالنشهر کرج مرکز شهرستان کرج و مرکز استان البرز، چهارمین کالنشهر کشور از میان  

این کالنشهر در ضلع جنوبی رشـته کـوه البـرز واقـع         . باشد می 1395 کالنشهر سال    18

افیایی کالنشهر کرج با طول جغر. باشدگردیده و موقعیت جغرافیایی آن به صورت زیر می

 45 دقیقه و 48 درجه و 35 ثانیه خاوري و عرض جغرافیایی       30 دقیقه و    0 درجه و    51

 متر از سطح 1297، با ارتفاع )چالوس-ه کرججاد پل تاریخی کرج، ورودي(ثانیه شمالی 

این  .است  کیلومتري غرب شمالی تهران واقع شده48، در فاصله   )ایستگاه راه آهن  (دریا  

 کیلومتر مربع 178,9 کیلومتر مربع و حریمی به وسعت 175,4کالنشهر با مساحتی معادل 

  . باشد  میدر دامنه رشته کوه البرز مرکزي قرار دارد و مرکز شهرستان کرج
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   موقعیت سیاسی کالنشهر کرج-1نقشه 

  

 داراي جمعیتی بـه     1395طبق آخرین سرشماري عمومی نفوس و مسکن در سال          

هـاي صـورت گرفتـه در    در مجموع مستند به بررسـی     . باشد نفر می  1،592،492تعداد    

  سطح این کالنشهر مطالعاتی به شرح ذیل الگوي توسعه را ساختاربندي نموده است؛
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  مشخصات اسناد هدایت و کنترل توسعه شهر کرج -3 جدول

  مالحظات ویژه  عنوان طرح

  1351-طرح جامع

 فـصل طـی دو مجلـد    15 فـصل و مرحلـه دوم آن در     11قسمت اول آن در     

از جمله نقاط قابل توجه این مطالعات میتوان به بخش . تدوین گردیده است 

  .ودپیشنهادات در خصوص جهات گسترش شهر اشاره نم

تجدید نظر در طرح 

  1355-جامع

طی این مدت شهر کرج که در حال تغییر و تحول بود، به سـرعت دگرگـون          

  گشت و اجراي طرح با مشکالتی روبرو شد 

طرح تفصیلی شهر 

  1358کرج  

توسعه و رشد بی رویه شهرها و بورس بـازي زمـین موجـب تـدوین وضـع         

 گردیـده و بعنـوان ابـزار       مقررات ویژه تفکیک اراضی در محدوده شهر کرج       

ي طرح تفصیلی صرفاً بـراي محـدوده   ها نقشه. کنترلی شهر عمل نموده است  

شهر کرج در آن دوره، تهیه شده و از بخشهاي دیگر شهر کرج فعلی از جمله 

در آن اي  فردیس، مهرشهر، گوهردشت، گلشهر و سایر مراکز جمعیتی حاشیه  

  . خبري نیست

طرح توسعه و عمران و 

  1369 نفوذ کرج حوزه

مطالعات وضع موجود شهر کرج، توجه به حوزه نفـوذ، شـهرهاي اقمـاري و        

پس . مراکز جمعیتی موجود شهر از نقاط جالب توجه این مطالعات می باشد      

 منطقـه  9از مدتی به دلیل رشد شتابان و بی سابقه شهر کرج هفت منطقه به                

  . تغییر یافت

طرح تفصیلی شهر 

  1372کرج 

ح  بدلیل تغییـرات سـریع در سـاخت و سـازها و عـدم دقـت در             در این طر  

برداشــت میــدانی، مــشاور تهیــه کننــده طــرح بــسیاري از منــازل را بعنــوان، 

عـدم دقـت اشـاره شـده       . کاربریهاي خدماتی تثبیت شده، لحاظ کرده اسـت       

موجب گردیده طرح تفصیلی به معضلی بزرگ براي شهروندان کـرج مبـدل             

  . گردد

 طرح ساختاري و

 –راهبردي کرج 

شهریار و به طور 

 - خاص حوزه کرج 

  و 1390شهریار 

   1391حوزه کرج 

 بـا تهیـه   1381انجام مطالعات شناخت وضع موجود نمـود تـا اواسـط سـال        

 پایـان  1376 سـال  1:2000هـاي پایـه    کاربریهاي وضع موجود بر روي نقشه   

ه شهر کرج در با توجه به تغییرات ناشی از رشد شتابان و لجام گسیخت. یافت

هاي اخیر بـا همـاهنگی اداره کـل راه و شهرسـازي اسـتان تهیـه طـرح                   سال

  .ساختاري توسعه شهر کرج نیز دردستور کار قرار گرفت
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  مالحظات ویژه  عنوان طرح

بازنگري طرح تفصیلی 

1388 

در این طرح مبتنی بر طرح راهبردي ساختاري تهیه شـده، اقـدام بـه بـازبینی                 

یـده اسـت و ضـمن بـه      گرد1372اسناد توسعه شـهري تهیـه شـد در سـال      

  .روزرسانی این طرح، اصالحاتی در محتوي  آن صورت گرفته است

طرح تفصیلی در دست 

  تهیه

در حال حاضر قرارداد تهیه طرح تفصیلی با شرح خدماتی متفاوت از شـرح               

هاي تفصیلی در کشور در شهر کـرج در قالـب سـه               خدمات تیپ تهیه طرح   

-دسین مشاور با  در دست تهیه میحوزه و ده منطقه شهرداري توسط سه مهن

  .باشد که یک مشاور نیز هماهنگ کننده این طرح به شمار می رود

  1399نگارندگان، : مأخذ

سه عنوان طرح به رنگ سبز مالك عمل مطالعات پژوهش حاضر می باشد و اسـناد محتـوایی      * 

  . ي اشاره شده موجود نمی باشدها سایر طرح

  

  ي پژوهشها بحث و یافته

  ي توسعه پایدارها اربست تکنیک مرور سیستماتیک در استخراج شاخص ک-1

 بـراي   را  آن  کـاربرد   ویـژه،   تخصـصی   زمینه  در  علمی  يها  نوشته  زیاد  بسیار  حجم

 شـود   می  حاد  زمانی  مساله  این  .سازد  می  دشوار  آنان  اطالعات  شدن  روز  به  و  محققین

 مرور ).2007 چانگ، زوي،( باشد شده ارائه تحقیقات  نتایج  از  متناقضی  يها  گزارش  که

 را  محققان  ادبیات،  عظیم  حجم  یعنی  .کند  می  حل  را  مساله  این  حدودي  تا  سیستماتیک

 گذشته تحقیقات از حاصل نتایج بندي جمع و آگاهانه تصمیم براي  که  سازد  می  مجبور

 مـی  حـداقل  بـه  را هـا  سوگیري روش این .کنند استفاده نظامند  مرور  مثل  ییها  روش  از

 خاصـی  يهـا  پروتکـل  اسـاس  بر گذشته تحقیقات تلخیص و انتخاب براي زیرا  رساند،

 گیرد قرار مطالعه دست در تحقیق کدام که کنند می تعیین ها پروتکل این شود، می اقدام

 این  در ).2006 برنز،  و  چانگ( شوند  خارج  مطالعه  از  ییها  ویژگی  چه  با  تحقیق  کدام  و

 کمیـسیون  ، جهـانی  بانـک  ،  مثال  عنوان  به( شده  شناخته  منابع  از  تعدادي  ابتدا  پژوهش

 توسـعه  و اقتـصادي  همکـاري  سـازمان   ،  )UNCSD( متحـد   ملل  سازمان  پایدار  توسعه
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)OECD(  شـود  آغـاز  پایـداري  يها شاخص لیست تدوین تا  گرفت  قرار  بررسی  مورد.  

 و وهکارگر مطالعات سایت، وب گزارش، داده، پایگاه مثال،  عنوان  به( منبع  144 از  بیش

 داده پایگاه  در کلیدواژه تحلیل در شاخص  6000 از  بیش  و  شده  بررسی  )مجله  مقاالت

 منابع از  آشکار  يها  شاخص  و  تکثیر  موارد  حذف  از  پس  .است  شده  تدوین  و  شناسایی

 بـا  لیـست  ایـن  مشابه، يها شاخص آوري جمع با پشتیبانی، معیارهاي یا  توصیف  بدون

 سیـستماتیک   تحلیـل   تکنیک  از  مستخرج  يها  یافته  .گردید  نهایی  زیرشاخص  54  تعداد

 بعـد،  يدسـته  4 قالـب  در )پـژوهش  مفهومی مدل نمودار از بخشی(اصلی  گام  6 شامل

  .است گردیده تدقیق زیرشاخص و شاخص خوشه،

  

بـه تفکیـک ابعـاد مختلـف در      سنجش توسعه پایـدار  هاي تدقیق شاخص-2

  هاي توسعه شهري  طرح

گـزارش  ي توسعه پایدار، از ادبیات نظري ها ق شاخص در این پژوهش جهت تدقی    

NRCاخیر  


2 که الگویی را براي پیاده سازي پایداري در   "کتاب سبز " معروف به    
EPA 

 انتخـاب   معیارهاي  از  لیستی  پژوهش  این  درفراهم نموده است، بهره گرفته شده است؛        

 در کـه  شود تفادهاس پایداري عملکرد هايشاخص انتخاب براي تواندمی که  دارد  وجود

 اسـاس  بـر  سپس .است شده داده نمایش جدول ابتدایی ستون  سه  قالب  در  ذیل  جدول

 اهـداف  و اصـول  سـتون  نـام،  تغییـر  قانون از مستخرج شهري توسعه  يها  طرح  اهداف

 در  .اسـت   گردیده  تدقیق  زیرشاخص  انتخاب  اصول  با  متناسب  شهري  توسعه  يها  طرح

است شده دیده اركتد زیر شرح به الگویی راستا این

: 

                                                
1. National Research Council  
2. Environmental Protection Agency  
3. Fiksel , 2009 
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  ي توسعه شهريها ي توسعه پایدار در طرحها معیارهاي انتخاب شاخص  -4 جدول

معادل   ي توسعه شهريها اصول و اهداف طرح

  انگلیسی

  معیار انتخاب زیرشاخص  معادل فارسی

  متناسب با اصول انتخاب زیرشاخص

شرایط 

  اجتماعی

یط شرا

  محیطی

Relevant 
  

  ارتباط

رونق 

  اقتصادي

 ، منافع مخاطبان مورد نظر

ي ها منعکس کننده فرصت

مهم براي بهبود شرایط 

اجتماعی و محیطی و 

  .همچنین رونق اقتصادي

ریزي و  نظام برنامه گرایش به

هاي مختلف  سازي بخش هماهنگ

اقتصادي و اجتماعی، با توجه به کیفیت 

زیست و بر اساس شناخت  محیط

ي نفوذپذیري طبیعی، اجتماعی و ها حوزه

  اقتصادي شهرها

Meaningful  از نظر وضوح ، قابل درك   معناداري

بودن و  شفافیت براي 

  .مخاطبان مورد نظر

انتخاب الگوي صحیح استفاده از اراضی 

  شهري 

Objective   واقع گرایانه و

  هدفمند

ي اندازه ها از نظر تکنیک

گیري و قابلیت تأیید ، در 

 يها حالی که تفاوت

، فرهنگی و اي  منطقه

 اجتماعی را -اقتصادي 

  .امکان پذیر می کند

هاي توسعه شهر بر مبناي  تنظیم سیاست

نیازهاي جامعه شهري، و بر پایه امکانات 

  موجود و بالقوه براي آن شهر 

  Effective  به نظم درآوردن همه ي فعالیتهاي عمده
  

براي پشتیبانی از معیار و   تاثیرگذاري

نظارت در طول زمان و  

همچنین تصمیم گیري در 

 چگونگی بهبود مورد

  .عملکرد

در شهر ) مسکن، کار، تفریح و ارتباطات(

  و کشور

ضابطه مند و استاندارد کردن نیازهاي کمی 

  و کیفی

Comprehen
sive 
  

در ارائه ارزیابی کلی از   جامع

پیشرفت با توجه به اهداف 

ین نظریه، زندگی شهري، بر اساس ا  .پایداري

  شهرسازي
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 یا جوامع ها در سایت

مختلف ، با استفاده از 

  نرمال سازي مناسب

تحلیل و استنتاج و در خصوص 

نگري  آینده"، "نگري جمعیت آینده"

  ،"اقتصاد شهر

 Consistent 

  

  مستدام

ي دیگر ، تنوع ها و روش

  .ذاتی آنها را حساب کنید

منظور طرح  تعیین معیارها و ضوابط به" 

نگري امکانات مالی  آینده"، "یزي شهرير

  "و فنی شهرداري

Actiona
ble 
  

به طوري که   قابل اجرا

می توان 

ي عملی ها گام

در جهت رفع 

عوامل موثر 

  .برداشته شود

ي مفصل و انجام اقدامات ها برنامهتنظیم 

  جزء  جزءبه

Transfer
able and 
scalable 

  

قابل 

انتقال و 

مقیاس 

  پذیر

به طوري که 

در سطوح 

منطقه اي، 

ایالتی یا محلی 

  .سازگار باشند

در مناطق و محالت شهري و طراحی 

  ها آن

Intergen
erational 

  

منعکس کننده   بین نسلی

توزیع عادالنه 

 و ها هزینه

منافع بین 

ي ها نسل

  مختلف

جهات و حدود کلی توسعه و ظرفیت 

  شهر

به طوري که 

آنها ارتباط 

طوالنی مدت 

  .دارند

  " مدت شهر ي عمرانی میانها برنامه "

Prac
tical 
  

Durable 
  

ي 
رد

رب
کا

  

  با دوام

در امکان 

اجراي 

مقرون به 

صرفه و 

غیر سنگین 

و ایجاد  

جمع 

آوري 

ي ها داده

موجود در 

صورت 

  .امکان

 5مدت ساله  برنامه عمرانی کوتاه("    

   ") شهرداري
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از توسعه پایدار، در اختیـار تـیم     ي مستخرج   ها  سپس این معیارها در کنار شاخص     

 اعـدادي را  هـا  نخبگان قرار گرفته است تا بر اساس سیستم صـفر و یـک بـه شـاخص             

هـاي توسـعه   در  مجموع مبتنی بر یک روش ساده دسته بندي شاخص   . تخصیص دهند 

در نهایـت   . پایدار و ارتباطشان با معیارهاي مـورد سـنجش تحلیـل و ارزیـابی گردیـد               

ي خـارج از دامنـه   هـا  ت محاسبه و با کسر از انحـراف معیـار،  شـاخص    میانگین امتیازا 

 لیست نهایی منتخـب بـا   .حذف گردید و در جهت ورود به مرحله ارزیابی آماده گردید 

  . زیرشاخص به شرح ذیل نهایی گردید41 مورد با تعداد 6کاهش 

  

ريي توسعه شهها ي منتخب توسعه پایدار در طرحها جدول نهایی شاخص -5جدول 


  

  زیرشاخص  شاخص  خوشه بعد

  مخاطرات طبیعی
وضعیت مخاطرات طبیعی 

  )خیزي سانحه(
  خیزي وضعیت زلزله

  دسترسی به فضاي سبز  بررسی کمی و کیفی فضاي سبز  پوشش گیاهی

بررسی وضعیت پسماند و 

  بازیافت زباله
  نحوه جمع آوري پسماند

نرخ بازیافت آب مصرف 

  شده
  البوضعیت  آب و فاض

جمعیت تحت پوشش شبکه 

  کشی آب آشامیدنی لوله

  متوسط آلودگی صوتی

آلودگی پخشایش   کیفیت هوا

  )SO,NO,PMغلظت(ذرات

زیست 

  محیطی
سالمت آب، هوا و 

  خاك

  مصرف انرژي در ابنیه  مدیریت مصرف انرژي

                                                
-زیرشاخص هاي هایالیت شده مربوط به مواردي می باشند که در مرز دربرگیرندگی معیارها قرار گرفته اند   
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  زیرشاخص  شاخص  خوشه بعد

  توزیع ثروت و درآمد جامعه  ي شغلیها گروه  تنوع اقتصادي

  تنوع اقتصادي  میزان جمعیت شاغل

  نرخ فقر  تامین رفاه اقتصادي

  قدرت خرید مسکن  سرمایه

  اقتصادي
  يرونق اقتصاد

  قیمت امالك محله  ارزش معامالتی

  نرخ رشد جمعیت  ثبات جمعیت  جمعیتی

میزان شناخت و ارتباطات 

  اي محله
  تراکم جمعیتی

  اعتماد اجتماعی

  بهداشت روح و روان
د از وجود ارزشهاي براور

  مشترك در محله

هاي  میزان جرم و آسیب

  اجتماعی
  امنیت تردد کودکان

  فضاهاي تاریک  شناسایی فضاهاي ناامن محله

  شناخت غریبه در محل
ورودي و خروجی مشخص 

  در محله

  امنیت اجتماعی

  سرانه تعداد کالنتري  خدمات نظامی و انتظامی

کال یاریگري و وجود اَش

  هاي محلی داوطلب گروه
  ي مردمیها سرانه تعداد گروه

گیري و مدیریت  امکان تصمیم

  جمعی محله

سابقه به نتیجه رسیدن اقدام 

  مشارکتی

احساس عضویت و مسئولیت در 

  محله
  تمایل به فعالیتهاي گروهی

  مشارکت اجتماعی

  برگزاري مناسک ویژه  مناسک خودجوش محلی

-جمعیتی 

  اجتماعی

  عدالت اجتماعی
  سرانه مسکن اهالی به مسکن مناسب دسترسی
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  زیرشاخص  شاخص  خوشه بعد

  در محله

دسترسی برابر افراد محله به 

  ها و امکانات عمومی زیرساخت
  رضایت از دسترسی به آب

  دسترسی به بهداشت عمومی
  سطح کیفیت خدمات بهداشتی

  پزشکان به نسبت جمعیت

برآورد اهالی از منزلت اجتماعی 

  محله
  سطح سواد

  تعلق مکانی

  اظت از میراث فرهنگی محلهحف
تمایل به حفظ هویت و 

  )نام محله(تاریخچه محله

دربرگیرندگی آموزش به همه 

  ي سنی و جنسیها گروه
  ي حقوق شهرونديها کارگاه

کاهش مرگ و میر کودکان و 

  مادران

  بهبود سالمت مادران

  آموزش  اجتماعی

  امید به زندگی

مبارزه با ایدز و ماالریا و 

  سایر بیماریها

  وضعیت پوشش معبر  کیفیت شبکه معابر

  ایستگاه اتوبوس
کارایی شبکه حمل و نقل 

  عمومی
تنوع وسایل حمل و نقل 

  عمومی

  شبکه ارتباطی

  عرض پیاده رو  پیاده مداري

  وجود مراکز خرید و فراغت  در دسترس بودن مناطق عمومی

  کالبدي 

 وجود مکانی براي تعامالت  گره

  اجتماعی و برگزاري مراسم
  وجود پاتوق محلی
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  زیرشاخص  شاخص  خوشه بعد

  فضاي پر و خالی  گونه شناسی معماري
  ریخت گونه شناسی

  تراکم ساختمانی  سیما و منظر

  ماتریس سازگاري  ها وضعیت کیفی کاربري  کارکرد گونه شناسی

  بودجه بندي
پذیري بودجه با نیازهاي  انطباق

  ساکنین

ودجه با انطباق پذیري ب

  نیازهاي ساکنین

  مدیریت صحیح و کارآمد  بستر نهادي

 -نهادي

  مدیریتی
  اجرا

  شفافیت  عملکرد نهادي

فناوري 

  اطالعات

هاي  استفاده از بانک

  اي اطالعات رایانه
  بایگانی و آرشیو اسناد و مدارك

ي اطالعاتی ها وجود بانک

  آماري

  

مقـاالت و   در این گام ضروري است اشـاره گـردد، در مرحلـه مبـانی نظـري بـه                   

ي پایداري را سنجش نموده اند، مراجعه گردیده و امکان مقایسه ها مطالعاتی که شاخص

بر اساس تکنیک سیستماتیک فـراهم گردیـده اسـت و میـزان     ) وجوه اشتراك و افتراق  (

 نیز بر اساس مدل مفهومی اشاره شـده         ها  زمینه مند بودن و چرایی انتخاب این شاخص       

قیقاتی تیم دفتر تحقیق و توسـعه ایـاالت متحـده در سـال         در کتاب سبز حاصل کار تح     

  . به تفصیل ارایه شد4 تدقیق گردیده است که در جدول شماره 2012

  

  ها  تعیین وزن شاخص-3

در این پژوهش با توجه به یکسان نبودن اهمیت تمامی شاخصهاي توسعه پایـدار،         

خصهاي توسعه پایدار شهري  کمیتی توماس ال ساعتی شا9ابتدا با استفاده از پرسشنامه    

  پرسشنامه تا مرحله اشباع نظري، مورد مقایسه 12توسط کارشناسان و خبرگان در قالب

سپس به دلیل متفاوت بودن مقایـسات زوجـی صـورت گرفتـه، از              .زوجی قرار گرفت    
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روش کوپلند 


در نهایـت بـا     .  براي ادغام نظرات کارشناسان و متخصصان استفاده شـد         

 وزن و اهمیت نسبی شاخصهاي توسعه        )AHP(یند تحلیل سلسله مراتبی   استفاده از فرآ  

  .پایدار شهري به شرح ذیل تعیین شد

 

  2شاخصهاي توسعه پایدار) AHP( خروجی نهایی تحلیل سلسله مراتبی-6جدول 

  زیرمعیار  وزن معیار  معیار بعد
وزن 

  زیرمعیار

وزن و یا امتیاز 

نهایی 

  زیرمعیار

  0,4479  عیمخاطرات طبی
وضعیت مخاطرات طبیعی 

  )خیزي سانحه(
1,0000  0,4479  

  0,2820  پوشش گیاهی
بررسی کمی و کیفی 

  فضاي سبز
1,0000  0,2820  

بررسی وضعیت پسماند و 

  بازیافت زباله
0,3490  0,0942  

  0,0709  0,2624  وضعیت آب و فاضالب

  0,03519  0,2162  کیفیت هوا

زیست 

  محیطی

  0,2701  سالمت آب، هوا و خاك

  0,0465  0,1723  مدیریت مصرف انرژي

  0,5267  1,0000  ي شغلیها گروه  0,5267  تنوع اقتصادي

  0,1718  0,3633  میزان جمعیت شاغل

  0,1421  0,3005  تامین رفاه اقتصادي

  0,0975  0,2060  سرمایه

  اقتصادي
  0,4733  رونق اقتصادي

  0,0616  0,1302  ارزش معامالتی

-جمعیتی   0,1755  1,0000  ثبات جمعیت  0,1755  جمعیتی

  ماعیاجت
  0,1505  اعتماد اجتماعی

میزان شناخت و ارتباطات 

  اي محله
0,5786  0,0874  

                                                
1. Copeland 

-به جهت طوالنی بودن فرایند تدقیق اوزان در تحلیل سلسله مراتبی به اعداد انتهایی فرایند اشاره گردیده است .  
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  زیرمعیار  وزن معیار  معیار بعد
وزن 

  زیرمعیار

وزن و یا امتیاز 

نهایی 

  زیرمعیار

  0,0636  0,4214  بهداشت روح و روان

هاي  میزان جرم و آسیب

  اجتماعی
0,3636  0,0509  

شناسایی فضاهاي ناامن 

  محله
0,3545  0,0496  

  0,0212  0,1511  شناخت غریبه در محل

  0,1404  امنیت اجتماعی

  0,0183  0,1308  خدمات نظامی و انتظامی

وجود اَشکال یاریگري و 

  هاي محلی داوطلب گروه
0,3851  0,0539  

گیري و  امکان تصمیم

  مدیریت جمعی محله
0,2638  0,0369  

احساس عضویت و 

  مسئولیت در محله
0,2258  0,0316  

  0,1404  مشارکت اجتماعی

  0,0176  0,1254  مناسک خودجوش محلی

دسترسی اهالی به مسکن 

  مناسب در محله
0,4824  0,0680  

دسترسی برابر افراد محله 

ها و  به زیرساخت

  امکانات عمومی

  0,1409  عدالت اجتماعی  0,0477  0,3384

سطح کیفیت خدمات 

  بهداشتی
0,1700  0,0168  

اهالی از منزلت برآورد 

  اجتماعی محله
0,5631  0,0687  

  0,1219 تعلق مکانی
حفاظت از میراث 

  فرهنگی محله
0,4369  0,0533  
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  زیرمعیار  وزن معیار  معیار بعد
وزن 

  زیرمعیار

وزن و یا امتیاز 

نهایی 

  زیرمعیار

دربرگیرندگی آموزش به 

ي سنی و ها همه گروه

  جنسی

0,3478  0,0408  
  0,1174  آموزش اجتماعی

  0,0765  0,6522  امید به زندگی

  0,1815  0,2704  کیفیت شبکه معابر

کارایی شبکه حمل و نقل 

  عمومی
  0,6712  شبکه ارتباطی  0,1157  0,1724

  0,0537  0,0896  پیاده مداري

در دسترس بودن مناطق 

  عمومی
0,6355  0,1137  

وجود مکانی براي   0,1792  گره

تعامالت اجتماعی و 

  برگزاري مراسم

0,3645  0,0653  

  0,5865  0,6517  گونه شناسی معماري
  0,0903  ریخت گونه شناسی

  0,3135  0,3483  سیما و منظر

  کالبدي

  0,0593  1,0000  ها وضعیت کیفی کاربري  0,0593  کارکرد گونه شناسی

  0,6887  بودجه بندي
پذیري بودجه با  انطباق

  نیازهاي ساکنین
1,0000  0,6887  

  0,2062  0,6631  بستر نهادي

 - نهادي

  مدیریتی
  0,3113  اجرا

  0,1048  0,3369  عملکرد نهادي

فناوري 

  طالعاتا

هاي اطالعات  استفاده از بانک

براي جمع آوري و اي  رایانه

  پردازش اطالعات

1  
بایگانی و آرشیو اسناد و 

  مدارك
1,0000  1  
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  هاي توسعه شهري کرج در مرحله شناخت طرح پایداري هايبندي شاخص سطح-4

ی و ي کیفی برنامه، انسجام درونها ي توسعه شهري بایستی جنبهها در ارزیابی طرح

بیرونی طرح، تأمین منافع جامعه، توسعه متوازن در زمان، ظرفیت و منابع مالی و انسانی  

سازمان مجري طرح، تأثیر متقابـل طـرح و نیروهـاي سیاسـی بـر یکـدیگر و تعهـدات             

سازمان مجري طرح مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد که در این مطالعـات بـه بررسـی                  

درونی و بیرونی طرح مبتنی بر تکنیـک تحلیـل محتـوا           هاي کیفی برنامه و انسجام      جنبه

توسط تیم نخبگان پرداخته شده است؛ در این راستا الزم بـه ذکـر اسـت، جهـت بهـره          

هـاي توسـعه کالنـشهر        مندي از مشارکت حداکثري، از آنجا که بایستی مستندات طرح         

نتخاب تیم  صفحه مطالعه و نظردهی می گردید، تالش گردید تا در ا           2000کرج بالغ بر    

اند و در امر تهیه مدیرانی که در زمان تهیه طرح در بدنه مدیریت شهري بوده     نخبگان از   

ضمن اینکه حق الزحمه کارشناسـی متناسـب زمـان          . اند، استفاده گردد  طرح دخیل بوده  

همچنـین در یـک جـدول مـشخص تمـامی      . صرف شده نیز براي این تیم لحاظ گردید  

جدول و بندهاي شرح خدمات در ستونهاي مجزا به         ي منتخب در سطرهاي     ها  شاخص

نخبگان در گام . نخبگان داده شده و نظراتشان در به طور تفصیلی دریافت گردیده است    

نخست به تبیین این موضوع پرداخته اند که انتظار می رود هر زیرشاخص چه مـواردي    

تحلیـل و  بر اساس تکنیک تحلیل محتـوا نظـرات ارایـه شـده        . را در طرح پوشش دهد    

اند که نتایجی به شرح ذیل را در برداشته است؛ سپس در گام بعدي بـر                 بررسی گردیده 

اساس مطالعه اسناد موجود، گفته شده است کـه هـر زیـر شـاخص چگونـه و در چـه                

انتظارات اشاره شده را پوشش داده اسـت؛ سـپس از   ) دسته بندي طیف لیکرت (سطحی

ي توسعه شهري به یک انـدازه       ها   در طرح  ها  آنجا که تاثیرگذاري هر یک از زیرشاخص      

 و ابعاد نیـز در  ها نبوده است، ضریب اهمیت مستخرج از تحلیل سلسله مراتبی شاخص        

 را هـا   در ادامه جدول ارایه شده نتایج حاصـل از بررسـی          . وزن نهایی ضرب شده است    

ك  نخبه جامعه آمـاري مـال      12از حیث تکنیک آماري میانگین نظرات       . نمایش می دهد  

  عمل قرار گرفته است؛
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  ي توسعه شهريها  تبیین انتظارات نخبگان از نحوه کاربست شاخصهاي توسعه پایدار در طرح-7جدول 

بعد
 

  انتظارات  زیر شاخص

ی
وان

را
ف

  

بعد
  

  انتظارات  زیر شاخص

ی
وان

را
ف

  

سطح بندي و دسته بندي شهر 

  به جهت پیشنهاد تراکم
 کاربري  

سطح بندي و دسته بندي شهر 

 به جهت پیشنهاد پدافند
 

 -کاربري

تراکم (ضابطه

 )پیشنهادي

  وضعیت

  خیزي زلزله

سطح بندي و دسته بندي شهر 

به جهت پیشنهاد تراکم و 

 پدافند

 

توزیع ثروت و 

  درآمد جامعه

تراکم 

 پیشنهادي
 

دسترسی به 

 فضاي سبز
   کاربري  اقتصاديتنوع   شعاع دسترسی و سرانه

عدم تاثیر در ضابطه، شبکه و 

  کاربري پیشنهادي
 کاربري   

تاثیر در شبکه ارتباطی 

 پیشنهادي
 

 -کاربري

تراکم (ضابطه

 )پیشنهادي

 

  ي پیشنهاديها تاثیر در کاربري

 نرخ فقر

تراکم 

 پیشنهادي
 

نحوه جمع 

 آوري پسماند

تاثیر در شبکه و کاربري 

 شنهاديپی
 1  کاربري 

   نحوه گسترش شهر

 -کاربري 

تراکم 

 پیشنهادي

 

ی
حیط

ت م
س

زی
  

جمعیت تحت 

پوشش شبکه 

کشی آب  لوله

عدم تاثیر در ضابطه، شبکه و  آشامیدنی

 کاربري پیشنهادي
 

ي
صاد

اقت
 

قدرت خرید 

 مسکن

تراکم 

 پیشنهادي
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قیمت امالك 

 محله

تراکم (ضابطه

  )پیشنهادي
 

متوسط آلودگی 

 وتیص

در کاربري 

ي داراي ها کاربري(پیشنهادي

  )آلودگی

 
وضعیت 

  پوشش معبر
 12  شبکه ارتباطی

مصرف انرژي    شبکه ارتباطی ایستگاه اتوبوس

 در ابنیه
   در ضابطه

 12  شبکه ارتباطی عرض پیاده رو

 در -)تراکم پیشنهادي(ضابطه

ع به صورت نحوه طرح جام

  گسترش شهر

 
وجود مراکز 

 خرید و فراغت
 12  کاربري

نرخ رشد 

  جمعیت

  )تراکم پیشنهادي(ضابطه
وجود پاتوق 

 محلی
 12  کاربري

 تراکم   )تراکم پیشنهادي(ضابطه
تراکم (ضابطه

  )پیشنهادي
12 

 در -)تراکم پیشنهادي(ضابطه

طرح جامع به صورت نحوه 

تباطی  شبکه ار-گسترش شهر

  کاربري پیشنهادي- پیشنهادي 

 
تراکم 

 ساختمانی

تراکم (ضابطه

  )پیشنهادي
12 

 تراکم جمعیتی

 در -)تراکم پیشنهادي(ضابطه

طرح جامع به صورت نحوه 

 گسترش شهر

 

ي
کالبد

 

ماتریس 

 سازگاري

 -کاربري 

  ضابطه
12 

   کاربري پیشنهادي

ري انطباق پذی

بودجه با 

  نیازهاي ساکنین

 -کاربري 

  ضابطه
براورد از وجود  12

ارزشهاي 

 مشترك در محله
  )تراکم پیشنهادي(ضابطه

مدیریت صحیح 

 و کارآمد
 12  ضابطه

ی 
جمعیت

-
ی

جتماع
 ا

 

امنیت تردد 

 کودکان
   کاربري

ي 
نهاد

-
ی

 مدیریت
 

 12  ضابطه شفافیت
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   کاربري فضاهاي تاریک

ت
العا

ي اط
فناور

 

ي ها وجود بانک

  اطالعاتی آماري

 -کاربري 

  ضابطه
12 

ورودي و 

خروجی 

ص در مشخ

 محله

 12  کاربري  سرانه مسکن   کاربري

سرانه تعداد 

 کالنتري
 4  بی تاثیر   کاربري

 5  ضابطه

رضایت از 

ضابطه تراکم  دسترسی به آب

 پیشنهادي
8 

سرانه تعداد 

 ي مردمیها گروه
 7 بی تاثیر

دسترسی به 

بهداشت 

 عمومی

   کاربري

سابقه به نتیجه 

 اقدام رسیدن

 مشارکتی

   کاربري سطح سواد 12  ضابطه

تمایل به 

فعالیتهاي 

 گروهی

 12  ضابطه

تمایل به حفظ 

هویت و 

تاریخچه 

 )نام محله(محله

 -کاربري 

  ضابطه
 

ي ها کارگاه

حقوق 

 شهروندي

   ضابطه

برگزاري مناسک 

 ویژه
 12  ضابطه

ی 
جمعیت

-
ی

جتماع
 ا

 

کاهش مرگ و 

میر کودکان و 

 مادران

 12  کاربري
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  يها هاي توسعه پایدار در محتواي طرح  بررسی نظرات نخبگان از نحوه کاربست شاخص-8دول ج

 توسعه تهیه شده
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ي تبیین شده بـه شـرح ذیـل حاصـل گردیـده      ها مجموعه نتایج در جمع بندي شاخص     

  است؛

  

هاي توسعه شهري  در مرحله شناخت طرح پایداري هايبندي شاخصسطح بررسی -9جدول 

  1کرج

 بعد
ازنگري تفصیلی ب

1388  

راهبردي ساختاري 

  1390شهریار -کرج

راهبردي ساختاري 

  1391کرج 

تفصیلی در 

  دست تهیه

   زیست محیطی

  اقتصادي

   اجتماعی-جمعیتی 

  کالبدي

    مدیریتی-نهادي 

  فناوري اطالعات

  

                                                
-           در این مرحله هر زیرمعیار .  وزن نهایی هر زیرمعیار از ضرب وزن زیرمعیار در وزن معیار حاصل شده است

یک بدان اختصاص داده شده است و اگر استفاده در مطالعات بررسی شده است و چنانچه استفاده شده باشد عدد 

بـه  . در نهایت جمع ضرایب براي هر بعد درنظر گرفتـه شـده اسـت    . نشده است عدد صفر بدان داده شده است       

عبارتی هر چه عدد مندرج به عدد یک نزدیک است یعنی بعد اشاره شده در محتواي مطالعات وضعیت مطلوبتري 

  .دارد
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ي توسعه ها در مرحله شناخت طرح پایداري هايبندي شاخصسطح بررسی -3نمودار 

  شهري کرج

  

 مناسـبترین طـرح از حیـث    طرح تفصیلی در دست تهیـه مستند بر نتایج حاصـل      

رود و همچنین طرح به شمار میهاي پایداري در محتواي  سطح برخورداري از شاخص   

کمتـرین میــزان برخــورداري را نــسبت بــه  1391طــرح راهبــردي ســاختاري  کــرج 

  .هاي توسعه پایدار دربرگرفته است شاخص
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ي توسعه شـهري  ها طرح پایدار در هاي توسعهارتباط مابین شاخص بررسی -7

  در گام تحلیل و ارایه طرح کالنشهر کرج

ت سنجش ارتباط مابین شاخـصهاي توسـعه پایـدار، از    در این گام از پژوهش جه   

در این راستا پس از اطالع رسانی راجـع بـه موضـوع             . تکنیک دلفی استفاده شده است    

پژوهش و فرآیند آن به تیم نخبگان شناسایی شده، ده نفر از ایـن لیـست، بـراي انجـام              

اي نیمـه   ل، مصاحبه در مرحله او  . مصاحبه، زمان الزم را در اختیار پژوهشگر قرار دادند        

ها، سعی پژوهشگر بـر آن بـود کـه ابتـدا            در این مصاحبه  . ساختار یافته ترتیب داده شد    

ي مورد بررسی که بایستی ارتباطات مـابین ابعـاد توسـعه            ها  قسمتهایی از محتواي طرح   

ي مـورد انتظـار حاصـل از مـرور     ها پایدار لحاظ شود، شناسایی گردد و سپس خروجی 

  500در ایـن مرحلـه حـدود    . ا در میان گذاشته و نظر آنها را جویـا شـود      منابع را با آنه   

اي از نکات کلیدي آن در دقیقه گفت وگو با حلقه ده نفره نخبگان انجام شد که خالصه  

  ).باشداعداد اعالم شده میانگین نظرات کسب شده می( .شودجدول ذیل دیده می

  

  دلفی روش اول مرحله در خصصانمت با مصاحبه از برآمده کلیدي  نکات-10 جدول

ي پایداري در ها شفافیت لحاظ نمودن شاخص

ي ها هاي ارایه پیشنهادات از طرح محتواي بخش

  )فراوانی( توسعه شهري
طرح توسعه 

 شهري

محل برقراري ارتباط مابین 

ابعاد در گام تحلیل و ارایه 

  طرح

ی
وان

را
ف

بسیار   

  ضعیف
  بسیار خوب  خوب  متوسط  ضعیف

از گام طرح ساختاري 

  پیشنهادي
6   6    

 تفصیلی بازنگري

1388 

ضوابط و مقررات 

شهرسازي، معماري و 

 و ها ساختمانی، سیاست

 .راهکارها

4    4   
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ي پایداري در ها شفافیت لحاظ نمودن شاخص

ي ها هاي ارایه پیشنهادات از طرح محتواي بخش

  )فراوانی( توسعه شهري
طرح توسعه 

 شهري

محل برقراري ارتباط مابین 

ابعاد در گام تحلیل و ارایه 

  طرح

ی
وان

را
ف

بسیار   

  ضعیف
  بسیار خوب  خوب  متوسط  ضعیف

از گام جمع بندي تحلیل 

  وضعیت
طرح راهبردي    7    7

ساختاري  کرج 

 1390 شهریار-
از گام برنامه ریزي 

 ساختاري توسعه
3   3    

از گام برنامه ریزي راهبردي 

  توسعه و عمران کرج
طرح راهبردي    3    3

ختاري کرج سا

1391 
چشم انداز و هدفهاي 

 توسعه کرج
7     7  

از بخش دوم ؛ مطالعات 

پیشنیاز تدوین الگوي 

  توسعه

8     8  
طرح تفصیلی در 

 دست تهیه
برنامه : از بخش چهارم

 اقدامات
2   2    

  

ها، کدهاي محل اتصال ابعاد و       محتواي مصاحبه  پس از انجام مرحله اول و تحلیل      

این کدها، در مصاحبه دوم . هاي پایداري از نگاه این ده متخصص استخراج شدشاخص

در . مجددا در اختیار نخبگان قرار گرفت و امکان تجدید نظر در نظراتشان فـراهم شـد               

 و دوم   در ذکـر تفـاوت مرحلـه اول       . مرحله دوم اجماع نظري بیـشتري فـراهم گردیـد         

آوري در اختیار همه    بایستی اذعان گردد که جداول تحلیلی مرحله نخست پس از جمع          

تیم قرار گرفته و از آنها خواسته شد تا یکبار دیگر در یک رویارویی تدارك دیده شـده           

 30 روز با صرف زمانی حدود       6در این رویارویی که در      . به ارایه نظرات خود بپردازند    



   

  

  

  

 215    ...هاي توسعه شهري بر اساس کاربست پایداري در طرح 

 
 

هـا بـر اسـاس میـزان        ده بود، محل تبیین ارتباطات مابین شاخص      ریزي ش  ساعت برنامه 

اي طیف لیکرت مجددا ارزیـابی  هاي پنج درجهشفافیت در طرح توسعه شهري با پاسخ    

ها در مرحله دوم روش دلفـی، بـه منظـور یـافتن میـزان             آوري داده پس از جمع  . گردید

 روش حاصـل جمـع     هـا، از  موافقت متخصصان با میزان برقراري ارتباط بـین شـاخص         

  .ها استفاده شدنمرات و میانگین آن

  

  دلفی روش دوم مرحله در متخصصان با مصاحبه از برآمده کلیدي نکات  -11 جدول

ي ها اظ نمودن شاخصشفافیت لح

هاي ارایه طرح از طرح  پایداري در بخش

طرح توسعه   )دور دوم( توسعه شهري

 شهري

محل برقراري ارتباط 

مابین ابعاد در گام 

  تحلیل و ارایه طرح

محل برقراري 

ارتباط مابین ابعاد 

در گام تحلیل و 

  ارایه طرح

ف
عی

ض
ر 

سیا
ب

  

ف
عی

ض
  

ط
وس

مت
  

ب
خو

ب  
خو

ر 
سیا

ب
  

از گام طرح ساختاري 

  پیشنهادي
8   8    

بازنگري 

 1388تفصیلی 

ضوابط و مقررات 

شهرسازي، معماري و 

 و ها ساختمانی، سیاست

 .راهکارها

2    2   

از گام جمع بندي 

  تحلیل وضعیت
دي طرح راهبر   10    10

ساختاري  کرج 

 1390 شهریار-
از گام برنامه ریزي 

 ساختاري توسعه
       

طرح راهبردي 

ساختاري کرج 

1391 

از گام برنامه ریزي 

راهبردي توسعه و 

  عمران کرج

1    1   
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ي ها اظ نمودن شاخصشفافیت لح

هاي ارایه طرح از طرح  پایداري در بخش

طرح توسعه   )دور دوم( توسعه شهري

 شهري

محل برقراري ارتباط 

مابین ابعاد در گام 

  تحلیل و ارایه طرح

محل برقراري 

ارتباط مابین ابعاد 

در گام تحلیل و 

  ارایه طرح
ف

عی
ض

ر 
سیا

ب
  

ف
عی

ض
  

ط
وس

مت
  

ب
خو

ب  
خو

ر 
سیا

ب
  

هاي  چشم انداز و هدف

 توسعه کرج
9     9  

ز بخش دوم ؛ مطالعات ا

پیشنیاز تدوین الگوي 

  توسعه

10     10  
طرح تفصیلی 

 در دست تهیه
برنامه : از بخش چهارم

 اقدامات
0       

  

 درصد از نظرات ارایه شده بر سطح متوسـط رو بـه پـایین تـدقیق                 68در مجموع   

هاي توسعه پایدار در طرح توسعه شهري و ارایه خروجی مورد ارتباطات مابین شاخص

در مجموع . اند درصد نیز بر سطح خوب آن اذعان داشته31و حدود  انتظار اشاره دارند    

تـوان  سطح خوب به دو طرح توسعه شهري اخیر اختصاص داشته و از این جهت مـی                

هـاي توسـعه    حتی ارتباط مناسـبی مـابین شـاخص   1391اذعان نمود که تا قبل از سال      

عمـده  . گـردد پایدار در جهت تبیین خروجی متناسب از طرح تهیـه شـده رویـت نمـی          

  .رودهاي تهیه شده به شمار می ضعفی که یکی از دالیل ناکارامدي طرح

  

 گیري نتیجه

همانطور که در بخش مقدمه و مبانی نظري اشاره گردید، در طول دو دهه اخیر با توجه     

ریزي و بروز مشکالت و محدودیتهاي موجود، اصالحات جدیدي در          به تجارب برنامه  



   

  

  

  

 217    ...هاي توسعه شهري بر اساس کاربست پایداري در طرح 

 
 

 شهري هم در عرصه نظـري و هـم در عرصـه عملـی وارد شـده      ریزي و طراحی  برنامه

جهات اصلی این اصالحات در جهت تقویت توسعه پایدار در توسعه و عمـران               . است

ریـزي پذیرفتـه شـده و    شهري بوده است و ساختار توسعه پایدار به عنوان ناجی برنامه         

بـا توجـه بـه      . گرددریزي متناسبی هدایت و کنترل      گردد تا در بستر آن برنامه     تالش می 

هاي توسعه شهري  مطلب پیش گفته در بررسی جایگاه مفهوم پایداري در محتواي طرح    

هـاي توسـعه پایـدار بـر اسـاس      کالنشهر کرج، ابتدا نتایج حاصل از استخراج شـاخص  

تکنیک سیستماتیک نشان داد که تعداد شش بعد در این مفهوم وجود دارد که بیـشترین        

 -یست محیطی، سپس ابعاد اجتماعی، کالبدي، اقتصادي، نهادي اهمیت مربوط به بعد ز    

  . باشدمدیریتی و در انتها نیز بعد فناوري اطالعات می

هاي تهیه شده علی رغم تغییر عنـاوین و    بر اساس نتایج تحلیلی مدل مزبور، طرح 

 هـاي توسـعه پایـدار   هاي تهیه برنامه، تفاوت زیادي در میزان کاربرد شاخص        تغییر سال 

محاسبه میزان (دهد  ها تغییر زیادي را نشان نمی اند و سطح پایداري نیز طی سال نداشته

گیـري از  نکتـه قابـل ذکـر در نتیجـه        ). هـا   تفاوت هر طرح توسعه نسبت به سایر طـرح        

هـاي توسـعه پایـدار، اسـتفاده از کلمـات و      هاي تهیه شده از شاخص   برخورداري طرح 

به طور مثال در  . دهند مفاهیم را به خود اختصاص می      عباراتی است که دامنه وسیعی از     

تواند به معناي کـاربرد تمـامی   هاي اقتصادي میبعد اقتصادي، استفاده از عبارت ویژگی   

توانـد دامنـه کاربـست      هاي امنیت، تنوع و رونق اقتصادي باشد کـه قطعـا مـی            شاخص

ر این میان بدان دست آنچه د. ها را از زعم هر مشاوري بسیار متفاوت رقم بزند شاخص

. هاي تهیه شده است ایم میزان توجه و پردازش داده در بعد کالبدي در تمامی طرح         یافته

ي توسعه شـهري ارایـه   ها اي که برخالف سایر ابعاد که با عباراتی کلی در طرح       به گونه 

اند، این بعد با جزییات بیشتر مطرح گردیده و زمینه بررسی دقیقتر در خصوص آن           شده

هـا در مراحـل   در ادامه جهت بررسـی میـزان ارتبـاط میـان شـاخص     . راهم شده است  ف

دهد، به نشان می)) 6-8(روش دلفی( شناخت تا گام ارایه طرح پیشنهادي نتایج حاصل      

هـا در مراحـل   هـاي اخیـر میـزان ارتبـاط شـاخص      هاي تهیه شده در سال  استثناي طرح 
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ي توسـعه  هـا  هـاي مختلـف طـرح    گام مختلف طرح به خوبی برقرار نشده و به عبارتی        

هـاي  شهري در مراحل سه گانه شناخت، تحلیل و ارایه طرح از حیـث تـاثیر شـاخص                

باشند که بایستی در پیشنهادات تبیـین محتـواي   توسعه پایدار فاقد ارتباطات مفهومی می 

هاي تهیه شـده در تبیـین مـسیر     به عبارتی طرح. طرح به طور جدي بدان پرداخته بشود  

هـاي  ه پایدار شهري، نه تنها همواره داراي ضعف در بیان صحیح ابعاد و شاخص             توسع

ي تهیه شـده  ها  هاي معرفی شده در طرح    اند، بلکه ارتباطات مابین شاخص    پایداري بوده 

تـوان سـطح قابـل قبـولی از شـفافیت      نیز در گام تحلیل و ارایه طرح رها شـده و نمـی     

  . کردموضوعات اشاره شده را در آنها مشاهده 

 – اجتماعی و نهادي –در مجموع مستند به نتایج حاصل، ابعاد اقتصادي، جمعیتی       

هـاي توسـعه شـهري     هاي اخیر با جزییات بیشتري در محتواي طـرح      مدیریتی طی سال  

هاي پایـداري در ابعـاد اشـاره شـده، در طـرح             در این راستا شاخص   . اندکاربست یافته 

 موارد بیـشتري را تحـت   1388زنگري تفصیلی تفصیلی در دست تهیه نسبت به طرح با      

  . اندپوشش داشته

هاي بـه کـار رفتـه در ابعـاد زیـست محیطـی و          اما مبتنی بر نتایج حاصل شاخص     

 کـاهش  1388کالبدي، در طرح تفصیلی در دست تهیه نسبت به طرح بازنگري تفصیلی  

حـوه جمـع   ي نهـا  به طور مثال در بعد زیست محیطی، شاخص   . قابل توجهی داشته اند   

آوري پسماند، جمعیت تحت پوشش شبکه لوله کشی آب و مصرف انرژي در ابنیـه در     

 در گام شناخت بررسی گردیده است اما در طرح تفـصیلی در دسـت تهیـه              1388سال  

ي هـا  ، شـاخص 1388در بعد کالبدي نیـز در مطالعـات سـال    . بدان پرداخته نشده است 

هـایی   پاتوق محلـی از جملـه شـاخص   وضعیت پوشش معبر، ایستگاه اتوبوس و وجود  

بوده اند که بررسی شده اند ولی در طرح تفصیلی در دست تهیه از موضوعات مغفـول                

  .به شمار می روند

هاي اخیر روند مشخصی  هاي تهیه شده طی سال نتیجه کلی قابل ذکر آنکه در طرح

هـاي    طی سـال توان اذعان نمود که تفکر حاکم بر برنامه ریزي   گردد و نمی  مشاهده نمی 
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در ادامه بـر اسـاس نتـایج حاصـل     . تهیه طرح از سناریوي مشخصی تبعیت نموده باشد    

  .گرددهاي توسعه پایدار، ارایه میپیشنهاداتی در راستاي ارتقاء کاربست شاخص

  

  پیشنهادات

گیري مشخص شده است، واضح است که بـا توجـه بـه        با توجه به آنچه در نتیجه     

هاي کشور، ورود موضوع توسعه پایدار و داخل کردن شاخصساختار و شرایط موجود 

تواند گام موثري در جهت اصالح شـرایط       هاي توسعه شهري می     توسعه پایدار در طرح   

هاي توسـعه شـهري مـورد بـازنگري واقـع گـردد و           گردد که طرح  لذا توصیه می  . باشد

ی و به مثابـه     و ابعاد به صورت دقیق و مفهوم       ها  بایستی بدین صورت باشد که شاخص     

در این صورت از تبدیل . یک دستور کار و نقشه راه براي مهندسین مشاور ترسیم گردد        

  .شکل و محتواي طرح به انبوه گزارشهاي مفصل و بی هدف جلوگیري خواهد شد

ي توسعه ها از سویی در خصوص ابعاد توسعه پایدار، توصیه می گردد مفهوم طرح  

ي به برنامه توسعه همه جانبه شهر با برقراري تعـادل       شهري از طرح مبتنی بر بعد کالبد      

همچنین محتواي تهیه طرح به شـیوه نامـه تـدوین      . میان ابعاد مختلف توسعه تغییر یابد     

برنامه توسعه و عمران شهر تغییر یافته و گروه بندي شـیوه نامـه نیـز بـر اسـاس انـواع          

طالعـات کـه نظـرات      به عبارتی در گـام اولیـه همـین م         . شهرهاي کشور صورت بگیرد   

ي توسعه پایدار اخذ گردیـده اسـت، مـی    ها نخبگان در خصوص میزان اهمیت شاخص  

  .  تواند بر اساس شرایط هر شهر در سطح بندي متفاوتی ساختاربندي گردد

باشـد کـه تحویـل    اي   حتی در زمان تصویب نیز ساز و کار تهیـه شـده بـه گونـه           

 تحویل کار داشته باشند و به وضوح گیرندگان نهایی کار نیز خط مشی مشخصی جهت      

بتوانند از مرحله شناخت تا مرحله ارایه ضابطه بـه صـورت سلـسله مراتبـی مـشخص                  

در ادامه نیز توصیه می گردد، همواره سطح        . ارتباطات مابین شاخصها را پیگیري نمایند     

 تا با هاي توسعه پایدار در روند اجراي برنامه، پایش و ارزیابی گردددستیابی به شاخص

رصد علل عدم دستیابی به اهداف در بستر جریانات توسعه، ارتباطات تنظـیم کننـدگان           
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، )پردازنـد ي توسـعه شـهري مـی   هـا  کسانی کـه بـه تعریـف انـواع طـرح      ( مسیر توسعه 

مهندسـین مـشاور تهیـه کننـده طـرح بـر اسـاس شـرح         ( ي توسعه ها  کنندگان طرح  تهیه

و ) ایعالی شهرسـازي و معمـاري ایـران   شـور ( ، بدنه تصویب و ارزیابی طـرح      )خدمات

به صورتی دقیق و در متن تحوالت جامعه شهري       ) بدنه مدیریت شهري  ( مجریان برنامه 

هاي توسعه شناسـایی گردیـده و مـسیر      ها و کاستی   بررسی شود و بر این اساس ضعف      

  .صحیح تدارك دیده شود
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