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چکیده

چندبُبه،شهر سیستم یک پویاعنوان و چالش،عدی با گستردههمواره و پیچیده روبهای اینهای روست.

سببپیچیدگی برنامهشها که برنامهده جملریزانبهدنبالرویکردهاینویندر از اینةریزیشهریباشند.

برنامه نوین، بوشهرریزیرویکردهای بندر است. شهری در راهبردی جمعیت روزافزون رشد به توجه با

فرهنگی(،وهایاخیروافزایشروبهتزایدمسائلومشکالتشهریدرابعادگوناگون)کالبدی،اقتصادی،سال

محدودیت برنامهبا جهت نوین رویکردهای اتخاذ لزوم امر همین است. بوده مواجه متعددی ریزیهای

دهیبااستفادهازوزنکهاینپژوهشآناستنگارندگاناز.هدفکندنگرانهبرایاینشهرراآشکارمیهآیند

ریزیراهبردیریزیشهریوبارویکردبرنامهنبرنامهابوشهرتوسطمتخصصةتوسعهایراهبردیبهشاخص

اولویت رونهایتوسعهدستیاببندیپیشرانبه از برایاینهدف، همچنینروش-شتوصیفید. تحلیلیو

)پرسش راهبردپیمایشی قالب در توسعنامه( ةهای استفاده محسوبششهری کاربردی هدف نظر از که د

جامعمی ةنمونةشود. ریزیشهریتشکیلمیبرنامهۀنفرازکارشناسانحوزسیاینپژوهشرا برایدهند.

راهبردوزن سیستمفازدهیبه اکسلو از ها پژوهشنشانمیشیاستفاده نتایجحاصلاز دود. در که دهد

اولویتةمنطق بوشهر راهبردبندیراهبردشهر استو یکسان کالبدیهایسامانهایتوسعه فضایی،-دهی

ومحیطزیست،پذیریشهریدسترسیپایدارشهری،تقویتاقتصادشهری،حکمرواییخوبشهری،زیست

البتهشوپایدارشهربوشهرمحسوبمیةهایتوسعهایپیشراناولویتترتیبشهریبه اولویت،ند. بندیدر

هایکلیدی،ابعادبندیپیشراناولویتۀهایفرعیدردومنطقهاندکیتفاوتوجوددارد.باتوجهبهنحوشاخص

اولویتبرنامه اقتصادیدر مسائلزیستاندریزیکالبدیو اختصاصایینهایپمحیطیرتبهو بهخود تریرا
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مقدمه
 شهری ریزی برنامه که شود می شهرها باعث پیچیدگی و است شهری بسیار جهان نقاط از بسیاری در رشد به رو جمعیت

  های پیچیده و گسترده شهرها با چالش .(Nam, T and Pardo, T.A, ,2015:177)شود  کشیده چالش به ای فزاینده طور به

که  هوجود آورد نظمی منجر شده و شرایطی را به . تجمع انبوه عظیمی از ساکنان به آشفتگی و بیاند و مرتبط به هم مواجه

شهری ناممکن  ةهای کنونی اداره و توسع یابی به پایداری را با روش ه دستبلک ،تنها تعادل شهرها را به سقوط کشانده نه

مسائل و مشکالتی را به همراه داشته که با ، با خود رغم دستاوردهای بزرگ برای بشر  بهشهرنشینی  عه است. در واقکرد

 ،ت )پوراحمد و همکارانهای عظیم علمی و فنّی حل بسیاری از این مشکالت با ناکامی همراه بوده اس وجود پیشرفت

های زندگی  ابعاد و جنبه همةهای اخیر است، زیرا  های پژوهشگران در دهه ترین دغدغه (. توسعة پایدار از مهم2: 13۹7

گیرد. بر این اساس، اصطالح توسعه معطوف به ارتقای سطح و کیفیت زندگی افراد و بهبود رفاه عمومی  بشر را دربرمی

: 13۹8 زاده و همکاران، های بشر اشاره دارد )اسماعیل یند در طول نسلات و به استمرار این فرجامعه و پایداری آن اس

نظر دارند. شهرهای جدید  ضرورت توجه به توسعة پایدار از جمله اموری است که همگان در آن اتفاق ،(. امروزه145

و اجتماعی  ،ا مشکالت کالبدی، اقتصادیشان ب گیری های توسعة پایدار در شکل به دلیل عدم رعایت شاخص [امروزی]

(. به دنبال توسعة پایدار، توسعة پایدار شهری مطرح شد که شکلی 34: 13۹4 بندرزاده و همکاران، )شاه اند بسیاری مواجه

(. با توجه 2: 13۹2نماید )تقوایی و همکار،  مداوم شهرهای نسل آینده را تضمین می ةامروزی بوده و توان توسع ةاز توسع

یابی به پایداری  ها، شناخت عوامل اصلی و کلیدی در جهت دست ثیرگذار بر آنأبه پیچیدگی شهرها و ابعاد مختلف ت

 1ی  راهبرد ای هة پایدار شهری مسئلثر بر توسعؤسنجی عوامل م شناسایی و اولویت ،رسد. بنابراین نظر می شهری ضروری به

محیطی  و زیست ،بوده و در درازمدت دارای پیامدهای شگرف و بااهمیتی در ابعاد گوناگون کالبدی، اقتصادی، اجتماعی

 است.

های متعددی از  های توسعة پایدار شهری اغلب از لحاظ موضوعی متنوع و در برخی مواقع متضادند و دامنه سیاست

و  ،های حمل و نقل شهری، مدیریت مصرف انرژی، معماری شهری، کاربری اراضی شهری، سیستمقبیل بهسازی 

گویی به مشکالت  (. یکی از رویکردهای قابل اتکا در پاسخ28: 138۹ دهند )صابری، سیاست فرهنگی شهر را پوشش می

 ی  ریزی راهبرد یری از رویکرد برنامهگ بهره ،های نزدیک به واقع و راهگشا حل  راه ةارائ برایمدرن شهرهای امروزه و 

ی شهری در پاسخ به سرعت تحوالت عظیم جوامع نظیر ورود به اقتصاد بازار و   ریزی راهبرد . برنامهاست 2شهری

و تعدیل ساختاری در  ،محیطی، توجه بیشتر به توسعة پایدار، تمرکززدایی های زیست سازی، افزایش حساسیت خصوصی

 آمد. وجود  بخش عمومی به

ای، پرداختن به آینده  ملی و منطقه ةهای توسع یا برنامه ،ای ریزی شهری و منطقه ویژه برنامه به ،ریزی برنامه ةدر عرص

بینی و تحلیل  ریزی است. در بیشتر موارد پرداختن به آینده با اتکاء به پیش یند برنامهاجدانشدنی فر وریزی آن جز و برنامه

ثیرات أنکردن به ت وجود آورده است. این مشکالت اغلب ناشی از توجه   ها به ر اجرای برنامهشماری د روندها، مشکالت بی

ر تسهیل حل دثر ؤهای نوظهور یا در حال ظهور در زندگی بشر یا غفلت از نیروهای پیشران و عوامل کلیدی م وریافن

یند توسعه باعث تضعیف تدریجی اآتی است. غفلت از نیروهای کلیدی و پیشران در فر ةهای توسع مشکالت یا چالش

های اخیر بین دانشمندان این  شود. از سوی دیگر، در سال ها بر کل سیستم می ثیرگذاری منفی آنأها و در نهایت ت آن

های  ها تاکنون تالش ر عدم قطعیتبرای احاطه ب ،وریاعلوم و فنّ ةهای توسع تفکر وجود داشته است که با وجود سیاست

                                                                                                                                                                   
1. Strategic 
2. Urban Strategic Planning 
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های  رهیافت ةریزی آینده بر اساس دانش موجود ناکافی بوده است. این تفکر به احساس نیاز به توسع بشر برای برنامه

بینی تغییرات آینده در محیط عدم قطعیت منجر شده است  های پیش گویی به تغییرات و روش جدید برای پاسخ

(Rappert,1999:528). ریزی و  های برنامه محیط ژهیو  بهی و کل طور  بهذاتی حاکم بر علوم انسانی  2و عدم قطعیت 1مابها

را فراهم  ،تعریف این علوم قینادقی ریاضی مفاهیم بند صورتهایی است که امکان بررسی و  نیازمند روش ،گیری تصمیم

است. در برخی  شده  شناختهاطالعاتـی  یها ستمیسی در ریگ میتصمقوی برای فرایند  ةبرنام کنماید. منطق فازی ی

قدرتمندی در برخی  ةشود. منطق فازی برنام ی دانش کارشناس یا استدالل افراد تصمیم گرفته میمبنا برموارد معموالً 

 ,Arie )نماید  را تنظیم می ،کارشناسی که ساختار نامربوطی دارد کند که دانـش گیری فراهم می فرایندهای تصمیم

Croitora & Yerach, Doytssher,2003:1)ی و   ریزی راهبرد از رویکرد برنامه گیری . این پژوهش بر آن است تا با بهره

 های توسعه از سیستم فازی استفاده نماید. شهری در قالب پیشران ةهای توسع بندی راهبرد اولویت

پژوهشپیشینة
ها و در واکنش به  سیستم ةثر از نظریأدر آمریکا مت در انگلستان و سپس نخست 1۹60 ةریزی راهبردی در ده برنامه

، یندیاریزی فر ریزی اصوالً به سمت برنامه وجود آمد. این نوع برنامه های جامع و تفصیلی شهری به  نواقص طرح

در  3(. ائتالف شهرها105: ۱۳۸۵،)مهدیزاده استریزی و اجرا  و تلفیق برنامه ،مشارکت ،ریزی محلی برنامه ،سازی تصمیم

هایی با عنوان  های توسعة شهری و ارتقای کیفیت زندگی و بهبود مدیریت شهری طرح واکنش به ناکارآمدی طرح

های  راهبردی بخش ةهای توسعة شهری بر این مبناست که مداخل وجود آورد. فرض راهبرد  به "راهبرد توسعة شهری"

ثیر قرار أتواند مسیر توسعة شهری را تحت ت می ،ا شودمدنی در صورتی که بجا و مناسب اجر ةو جامع ،عمومی ،خصوصی

های  طرح ،ریزی راهبردی برنامه ة(. یکی از محورهای مطالعات صورت گرفته در زمین۹: 2006 ،دهد )ائتالف شهرها

توان  کشور مختلف تجربه شده است که می چهلشهر در  200. این رویکرد نوین در بیش از استراهبردی توسعة شهری 

( با هدف کاهش فقر و 2001عدن در یمن ) ،اروپا ة( با هدف عضویت در اتحادی2000هر صوفیه در بلغارستان )به ش

امور زیربنایی و خدمات  ،انسانی ة( با هدف توسع2002فریقای جنوبی )اژوهانسبورگ در  ،ارتقای کیفیت زندگی شهروندان

با  ،و قزوین ،شاهرود ،بندر انزلی ،رد توسعة شهری در سه شهراقتصادی و غیره اشاره کرد. در کشور ما طرح راهب ةو توسع

 (.5۹: 13۹0 ،نژاد و همکار د )حاتمیشهمکاری بانک جهانی به صورت آزمایشی تهیه 

در ریزی راهبردی است که تاکنون مطالعات و تحقیقات گوناگونی  محور دیگر مطالعات به صورت عام موضوع برنامه

 :شود های داخلی پرداخته می است. در ادامه به برخی از نمونهگرفته انجام این زمینه 

 ریزی راهبردی توسعة شهری تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران برنامهدر کتاب  (1385)زاده  جواد مهدی

ی و با و فکر ،اجتماعی ،عنوان یک پارادایم جدید جهانی در بستر تحوالت تاریخی ریزی راهبردی را به مباحث برنامه

راهبردی و  -های ساختاری ها و علل پیدایش طرح ضمن بررسی زمینه ،در این کتاب دند.کرنگرشی انتقادی ارزیابی 

اصول  ،به بررسی تجارب کشورهای مختلف در این حوزه پرداختند. همچنین ،ریزی های برنامه تحوالت مفهوم نظریه

 دند.کرریزی راهبردی در ایران را بررسی  هریزی راهبردی و جایگاه برنام حاکم بر برنامه

                                                                                                                                                                   
1. Vagueness 

2. Uncertainty 
3. Cities Alliance 
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فضاهای  ةریزی راهبردی در توسع طراحی الگوی برنامه» با نامای  در مقاله (13۹0) آراستهمحمدمهدی عزیزی و 

به بررسی مسائل ناشی از  نخست «موردی شهر یزد ةنمون SWOTشهری با استفاده از رویکرد تلفیقی فازی و  ةرهاشد

این فضاها ارائه دادند.  ةراهبردی برای توسع ةهای تحقیق برنام و بر اساس یافته ندیزد پرداخت فضاهای رهاشده در

 کند. این گونه فضاها در بافت تاریخی یزد مطرح می ةها چهار راهبرد کالن را برای توسع های نهایی آن یافته

مراتبی  شهر با استفاده از فرایند سلسله ةهای توسع بندی استراتژی اولویت» ةدر مقال( 13۹0)حمید صابری و همکاران 

AHP دند و با کرشاخص اصلی بررسی  ششراهبردهای شهری در اصفهان را در  «موردی شهر اصفهان ةمطالع

های اجرایی برای هر کدام  بندی نمودند و در نهایت راهکارها و برنامه ها را رتبه دهی نهایی به هر یک از راهبردها آن وزن

 ها پیشنهاد دادند.از راهبرد

موردی  ةریزی استراتژیک نمون ریزی جامع به برنامه گذر از برنامه» ةدر مقال (13۹1) محمدرحیم رهنما و همکاران

 ،طبیعی ،فرهنگی -اجتماعی ،شاخص اصلی اقتصادیپنج  به بررسی راهبردهای اصلی شهر بانه از منظر «شهر بانه

های  دهد که از نظر شاخص ها نشان می پرداختند. بررسی آن SWOTاز مدل  و مدیریتی با استفاده ،زیرساختی-کالبدی

شهر بانه  ةتوسع برایمورد بررسی شهر بانه در وضعیت تدافعی، یعنی بدترین وضعیت، قرار دارد و راهبردهای اصلی 

 دهند. پیشنهاد می

اندام با استفاده از مدل  شهرهای کوچکریزی راهبردی فضایی  برنامه»ة در مقال (13۹4)محمدرضا رضایی و همکاران 

Meta-SWOT های  ضمن شناسایی توانمندی ،ریزی راهبردی کارگیری فرایند برنامه هبا ب «موردی شهر تفت ةمطالع

منظور  شهر و راهبردهای کاربردی به ةراهکارهایی برای توسع ،داخلی و عوامل کالن محیطی و نقاط مثبت در شهر تفت

 ن ارائه دادند.کارکردهای آ ةتوسع

ریزی  های استراتژی توسعة شهری با رویکرد برنامه تحلیل شاخص» ةدر مقال (13۹7)محسن احدنژاد و همکاران 

دند و کرهای توسعه را در این شهر ارزیابی  عوامل داخلی و خارجی شاخص «موردی شهر زنجان ةاستراتژیک مطالع

 ،بررسی در موقعیت تدافعی در بدترین وضعیت قرار دارد. در نهایت های مورد دریافتند که شهر زنجان از نظر شاخص

 بندی نمودند. شهر اولویت ةتوسع برایراهبردهایی 

های دارای فقر شهری  منظور توانمندسازی محله ریزی راهبردی به برنامه» ةدر مقال (13۹8)احمد زنگانه و همکاران 

فقر  ةو کالبدی به بررسی گستر ،فرهنگی -های اقتصادی، اجتماعی با استفاده از شاخص نخست «موردی شهرکرد ةمطالع

ها را  پرداختند و سپس با استفاده از تاپسیس فازی شاخص AHPهای شهرکرد با استفاده از مدل  شهری در محله

مورد نظر  ةارتقای محل برای (AIDA)با استفاده از تکنیک راهبردی  ،هدف ةدند. پس از شناسایی محلکربندی  رتبه

 ریزی ارائه دادند. برنامه

مبانینظری
توسعةپایدار

 )زیاری و همکاران، مشترک ما مطرح کرد ةدر گزارش آیند 1۹87در سال  2برانت لندرا اولین بار  1توسعة پایدار ةواژ

های جاری و آینده عدالت برای نسل توسعه پایدار تمرکز توسعه بر مردم و برقراری"(. بارتون معتقد است که: 41۹ :1388

توسعه پایدار فرآیند ". کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه نیز توسعه پایدار را اینگونه تعریف کرده است: "است

                                                                                                                                                                   
1. Sustainable Development 
2. Brandtland 
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گیری توسعه و تکنولوژی و تغییر نهادی که با نیازهای سمت ،هاگذاریهدایت سرمایه ،تغییری است در استفاده از منابع

ای است که تداوم دارد، چرا که عالوه بر مولفه اقتصادی، توسعه پایدار، توسعه (.423سازگار باشد )همان:  حال و آینده

شود. از این رو توسعه پایدار بایست راهبردهای جدی را جهت پایداری )و های اجتماعی و محیطی نیز میشامل مولفه

وسعه پایدار به عنوان یک راهبرد جامع جهت دستیابی به . در سطح جهان ت(ENG,2006: 2)ماندگاری( توسعه دربرگیرد 

 .(Haruna dandali,2018:184)شود  ارتقای پایداری و بهزیستی شهری انجام می

 ند از:ا ای را پایدار نامید، باید دارای چهار مشخصه باشد که عبارت برای اینکه بتوان توسعه

اقتصادی که بتواند غذا و دیگر  -های اجتماعی ی و سیستمپویاست بین سیستم طبیع ةوری: درواقع یک معادل بهره

 ؛کند، بدون اینکه برای سیستم ضرری داشته باشد کاالها را برای مردم تضمین 

های طبیعی  ها و تهدیدهایی که ناشی از کاربرد یا تغییر سیستم فرصت ةعدالت: ظرفیت جامعه در توزیع عادالن

  ؛شود فرایند توسعه حاصل می پیرامون هستند، مانند توزیع آنچه از

پذیری یعنی  های ناگهانی. انعطاف پذیری: ظرفیت جامعه در واکنش به فشارهای طبیعی یا تحمیلی یا ضربه انعطاف

 ؛مدت های کوتاه یا طوالنی نظمی وری در بی قابلیت سیستم برای ترمیم یا نگهداری سطح بهره

: 1381 های طبیعی بدون دگرگونی )مولدان و همکار، استفاده یا تغییر فرایند سیستم ةثبات: ظرفیت جامعه در ادام

387.) 

 

توسعةپایدارشهری

  خصوص محیط همحیطی ب مسائل زیست ةزیست دربار  های طرفداران محیط توسعة پایدار شهری حاصل بحث ةنظری

ز منابع طبیعی ارائه شده است. در شهرها، مفاهیم برای حمایت ا «توسعة پایدار» ةزیست شهری است که به دنبال نظری

و  ،اجتماعی، فرهنگی -سیاسی ،طرفداری از منطق و ابعاد اکولوژیکی، اقتصادی ةپایداری و توسعة پایدار شهری بر پای

رده چنین تعریف ک اینرا (. پیتر هال توسعة پایدار شهری 2۹: 137۹ فضایی و نیز تقابل این ابعاد است )آزاد و همکار،

مداوم شهرها و جوامع شهری آینده را تضمین  ةامروزی است که توان توسع ةتوسعة پایدار شهری شکلی از توسع :است

 .(4۹: 1382 کند )ملکی، می

 

یشهریریزیراهبردبرنامه

مله از ج)مناسب و منطبق با اصول و موازین شهرسازی  ةعنوان ابزاری برای توسع سنتی نیز به ةهای توسع طرح

گویی به نیازها و مشکالت شهر برخوردار باشند. در ایران  یی الزم برای پاسخااند از کار ستهننتوا (های توسعة پایدار مؤلفه

های توسعة شهری، در عمل موفقیت چندانی حاصل نشده  نیز با وجود گذشت بیش از چهار دهه از تهیه و اجرای طرح

طرح( استوار است و تکیه بر اهداف فیزیکی و  تحلیل/ الگوی گدسی )شناخت/ ةها بر پای است. مبانی نظری این طرح

: 1385 گیرد )پوراحمد و همکاران، می ها را دربر این طرح ةتهی ةهای کالبدی محتوای اصلی اندیش طرح ةکالبدی و ارائ

اطالعاتی و عدم شناخت بیان کردند که محدودیت  1۹60 ةرویکرد جامع و متمرکز در ده نِا(. نخستین بار منتقد170

و  ،تر های مشخص جنبه کید برأتر، ت ریزی شهری توجه به موضوعات حیاتی برنامه ةکامل از موضوعات شهری در عرص

 ةریزی را بر پای ریزی روند برنامه های برنامه سازد. استراتژی ریزان را ضروری می کردن از سوی برنامه گزینشی عمل

جای تعیین تکلیف قطعی و ه گیری ب روند تصمیم ،گرداند. در این رویکرد اقعی استوار میهای معتبر و امکانات و شناخت

(. 173: 1388 پذیرد )زیاری و همکاران، های موجود به صورت گام به گام انجام می ها و توان نهایی در راستای پتانسیل
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های  ی در نقاط مختلف دنیا که برنامهریزی شهری در پاسخ به انبوهی از معضالت شهر رویکرد استراتژیک در برنامه

استراتژیک  ةویژه در غرب قرار گرفت. واژ ها ناکام مانده بودند شکل و مورد استقبال کشورها به جامع در رویارویی با آن

ریزی است که در آن هدف  ای از برنامه استراتژیک گونه ةدارد. برنام معنی هر آنچه را به استراتژی مربوط باشد دربر

ریزی استراتژیک  تواند عمر کوتاه یا بلند داشته باشد، برنامه هاست. از آنجا که استراتژی می یف و تدوین استراتژیتعر

ریزی استراتژیک نسبت به یک  هاست. برنامه مدت باشد، اما متفاوت از آن ریزی بلندمدت یا کوتاه تواند برنامه می

و  طلبد که پیوسته مرور ریزی را می ثبات و متغیر برنامه محیط بی زیراریزی بلندمدت شامل رویکردی پویاتر است،  برنامه

 ریزی برنامه ةحوز بر بیشتر یا گذشته ةده دو در شهری راهبردی ریزی (. برنامه1۹2: 1385 )زیاری، شود  بازنگری می

 آینده ةتوسع بودن گو پاسخ و ریزی برنامه از اطمینان و شهرها عملکرد بهبود برای هدفی این. است بوده حاکم شهری

. کند می تضمین حدی تا را آن واقعی اجرای و ،ترویج را محلی مالکیت تر، غنی را کار روند رویکردی به چنین است. اتکا

 ابزاری عنوان به تواند می که است شهری استراتژیک ةتوسع ةبرنام تصویب با شهر عملکرد بهبود فرایند این کلی هدف

در یک تعریف خالصه . (Heba Allah,2012:78)د شو بررسی شهر های اقامتگاه زندگی کیفیت یارتقا جهت

های  ای از فعالیت مجموعه ةریزی راهبردی شهری با اتکا به اصول توسعة پایدار دربرگیرند توان گفت پارادایم برنامه می

. محورهای اصلی این و فضایی جوامع شهری است ،اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ةجانب همه ةانسانی در جهت توسع

جانبه و منظم با مسائل اساسی شهری )موضوعات  انداز، تدوین اهداف توسعه، رویارویی همه دایم بر ترسیم چشماپار

یابی به  زیست( و دست بهینه و اثربخش از منابع کمیاب )حفظ و اعتالی کیفیت محیط  ةاساسی و ساختاری شهر(، استفاد

(. عناصر اصلی 25: 1385 آمیز استوار است )مهدیزاده، تر از همه تأکید بر اجرای موفقیت مهمنتایج مناسب برای عموم و 

؛ های کلی ها یا هدف موریتأتعیین م. 3؛ شناسایی مسائل راهبردی. 2؛ بررسی محیط. 1 ند از:ا ریزی راهبردی عبارت برنامه

عملیات ارزیابی و سنجش . 6؛ های اجرایی و برنامهریزی راهبردها  طرح. 5؛ تجزیه و تحلیل شرایط بیرونی و درونی. 4

 .(126: 1387 )پوالدی،

آن است جرای ای فراگیر در مراحل مختلف ا کارگیری رویکرد سیستماتیک و چرخه هراهبردهای توسعة پایدار نیازمند ب

شده است. این سازوکارها در یابی به راهبرد توسعة پایدار اشاره  به سازوکارهای مورد نیاز برای دست 2در شکل  .(1)شکل 

ریزی  پایداری یک مسیر برنامه ،بنابراین .کنند انداز با یکدیگر به صورت هماهنگ عمل می یابی به چشم راستای دست

یابی به اهداف را  خوبی میزان دست ها به طور واضح مشخص شده و شاخص راهبردی است که در آن اهداف رشد به

  .(Gottdiener & Budd,2005:161)دهند  نمایش می

 


مندبهراهبردهایتوسعةپایداررویکردنظام.1شکل

.1389:25،خذ:صابریأم
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.1389:25،خذ:صابریأسازوکارهایهماهنگبرایراهبردهایتوسعةپایدار،م.2شکل

 

فقط   ریزی راهبردی نه برنامهیابی به اهداف توسعة پایدار است.  ریزی راهبردی ابزاری مهم برای دست برنامه ،بنابراین

ضمن تدوین  ،ریزی راهبردی کید دارد. برنامهأیک مکان ت ةبلکه به افق آیند ،ها ها و زیرساخت به وضعیت فعالیت

  .(Mega,2010,170)کند  ها مشخص می ها در راستای اجرای سیاست بلندمدت، اهداف و اولویت فعالیت ةانداز توسع چشم

روشپژوهش
نامه( در قالب راهبردهای  گیری از روش پیمایشی )پرسش تحلیلی و با بهره -استفاده از روش توصیفی این پژوهش با

تحقیق و  ةبا بررسی پیشین ،پژوهش ةنمون ة. جامعشود  توسعة شهری انجام شده و از نظر هدف کاربردی محسوب می

نمونه با توجه به  ة. تعداد جامعاستریزی شهری  برنامه ةنفر از کارشناسان حوز شامل سی ،کارشناسان آرایاستفاده از 

 ازافزار اکسل و  دهی به راهبردها از نرم وزن براید. شمتخصصان تعیین  آرایهای مشابه و با استفاده از  نمونه ةمطالع

 سیار و در اختی شده ی طراحای  نامه از راهبردها پرسش کسیستم فازی استفاده شده است. برای تعیین وزن هر ی

نامه  از پرسش سؤالهای هر  ی زیاد، پاسخدگیچیپپرهیز از  برای ،نامه کارشناس قرار گرفته است. در طراحی این پرسش

. 6 ؛تیاهم کم. 5؛ اهمیت متوسط .4 ؛مهم .3م؛ خیلی مه .2؛ العاده مهم فوق. 1تعیین شد: ی ا نهیگز هفتپیوستار  صورت  به

د. پس از گردآوری شسیستم فازی استفاده  ازها از اکسل و  تحلیل داده برای. تیاهم یب. 7؛ تیاهم کمخیلی 

 دیق تیاهم یبمهم تا  العاده فوقای از  گزینه هفتاعداد کیفی  صورت  بهنامه  در پرسش ها پاسخ که آنجا از ،ها نامه پرسش

 شده  دادهلثی فازی تخصیص عدد مث کی ها نهیگزبود، برای تبدیل این اعداد به اعداد کمی قطعی به هر یک از  شده

ها با  ه است که این شاخصشدزیرشاخص فرعی سنجش  47شاخص اصلی و  ششاست. در این پژوهش در مجموع 

 دست آمده است. پژوهش به ةپیشین ةمطالع
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معرفیمنطقفازی
مین یا کنترل در أهای اغلب غیرقابل ت فرض ی و مقیدبودن و لزوم رعایت پیشناپذیری رویکردهای متعارف کمّ انعطاف

تر را به  های مفیدتر و مناسب جو برای یافتن روشو های نوین و جست گیری از رهیافت های آماری لزوم بهره روش

تبدیل کرده است. منطق فازی و  (انسانی)ها و محققان علوم  برای تحقیقات این رشتهناپذیر  و اجتناب ناپذیرضرورتی انکار

 ةسازی نحو بندی ریاضی مفاهیم نادقیق تعریف، شبیه دلیل توانایی بررسی و صورت توان به استدالل تقریبی را می

سازی پویایی و عدم قطعیت یک سیستم بدون نیاز به  شبیه ةگیری انسانی، همچنین امکان و اجاز استدالل و تصمیم

این گونه  ةاز جمل هایی که ریاضیات متعارف چندان کارآیی ندارد توصیفات ریاضیاتی مفصل در شرایط و موقعیت

االصل به  یک دانشمند ایرانی 1۹65سال  را درفازی  ة(. نظری3۹: 1384 ،فسخودی آورد )امینی شمار های نوین به رهیافت

فازی تالش دارد با طرح منطق جدیدی  ة(. نظری28: 137۹د )راستون، کرنام پروفسور لطفی زاده به جهانیان معرفی 

ولی  ،شود . در منطق علمی صحبت از صفر و یک میکندقعی و دنیای ریاضی را بیان های آشکار بین دنیای وا تفاوت

این طور  ،جهان واقعیت خطی است میان صفر و یک. منطق دنیای واقعی چندارزشی است و بیان بسیاری از واقعیات دنیا

(. 85: 1380کند )کاسکو،  جود تلقی میای از و فازی هر چیز را مرتبه ،نیست که کامالً صادق باشد یا کامالً کاذب. بنابراین

گیری انسانی را توان به وسیله آنها نحوه استدالل و تصمیمآورد که میهای فازی ابزارهایی فراهم میی مجموعهنظریه

های گوناگون علوم و تکنولوژی استفاده کرد. بندی ریاضی بخشید و از الگوهای ریاضی به دست آمده در زمینهصورت

مبهم و  ،توسعه یافته است که در آن مشاهدات به صورت نادقیق ،گیریفازی برای حل مسائل تصمیم وعهتئوری مجم

عدم امکان کمّی  ؛گرددها از منابع مختلفی پدیدار میگذاری معیارها و گزینهدقتی در ارزشگردند. بینامعلوم توصیف می

و جهل جزئی یا آگاه بودن به بخشی از واقعیت  ، غیرقابل حصول بودن اطالعاتاطالعات ناقص ،شدن اطالعات

نه همه آن، به عبارتی دیگر مسائل پیچیده و تعریف نشده، منجر به دانش ناقص، دانش ناقص منجر به دانش 

شود )گلشنی و غیرقطعی و نادقیق و دانش نادقیق به دانش مبهم و ابهام منجر به فازی بودن می

 (. 4۸: ۱۳92همکار،

بندی ریاضی ابهام و سازی و صورتای ریاضی برای مدلای فازی و منطق فازی به عنوان نظریههتئوری مجموعه

-آیند. در تحلیل تصمیمعدم دقت موجود در فرایندهای شناخت انسانی، ابزارهای بسیار کارآمد و مفیدی به شمار می

ها شناخته شده است. در واقع عیتترین روش برای بحث و بررسی عدم قطهای چندمعیاره، تئوری فازی معمولگیری

های عینی، اطالعات کمّی، نظرات و داده-ای از اطالعاتمنطق فازی روشی برای برگرداندن طیف متنوع و گسترده

ی ای از عضویت را بین دامنههای ذهنی به یک زبان طبیعی برای توصیف اثرات محیط است. منطق فازی درجهقضاوت

ی فازی به طور نسبی درست یا غلط باشد. یک دهد عنصری از مجموعهکه اجازه می گیردصفر تا یک در نظر می

 Degree)درجه عضویت  درجه، ایـن دارند. تعلق مجمـوعه به درجه، کی که با هستند اعضاء از ایفازی، مجموعه مجموعه

of Membership) 13۹۹همکاران، و تبار آرین)شود می تعریف زیر صورت به فازی مجموعـه کی این اساس، بر .دارد نام :

75)  : 

A = {(X, μ−
A
(X)}                                                                                                            (1) ةرابط

−𝜇عضویت  ةبا درج Xتوان گفت که  می
𝐴
(𝑋) ∈  تعلق دارد. A ةمجموع به 0.1۰٫۱]



 1421                 ...بایدارتوسعةپایکردبارویتوسعةشهریراهبردهایلسنجشوتحل

 

 عملیات گفت که توان می اخص، طور بهاست.  (حلقه  حلقه)  عادی قطعی یا های مجموعه از ای خانواده فازی ةهر مجموع

 شده  فیتعر قطعی های مجموعه برای که جبری عملیات هر بسط امکان این اصل، مطابق .دارد قرار گسترش اصل ةبر پای

 (. روابط ریاضی فازی عبارت است از:10: 2008 ،عامریونعلی و شود )کرم می نیز فراهم فازی های مجموعه در است

گیرد و از وزن  نهایی درنظر می ةهای مورد تلفیق را برای نقش ها در نقشه عضویت پیکسل ة: حداقل درج1اجتماع فازی

 شود. پوشی می ها کامالً چشم باالی پیکسل

نهایی  ةمقدار عضویت در نقش عنوان بههای مورد تلفیق  نقشه همة: حداکثر مقدار عضویت پیکسل در 2اشتراک فازی

 آید. دست می بینانه به خروجی بسیار خوش کی ،جهیدرنتشود.  وارد می

آن تعلق وزن بسیار کوچکی به هر موقعیت  ةشود و نتیج : باعث کاهش عضویت نهایی می3جبری فازی ضرب حاصل

 کند. میل می صفرهای ورودی این عدد به  بودن نقشه است که در صورت زیاد

میل  کها به ی بودن ورودی در صورت زیاد شده بزرگخروجی  ةها در نقش : عضویت نهایی پیکسل4جمع جبری فازی

 افزایشی است. عملگری نهایی اثر این ها تیموقعشدن اوزان   کند. به دلیل بزرگ می

لگر جمع : برای تعدیل حساسیت خیلی باالی عملگر ضرب فازی و حساسیت خیلی پایین عم5گامای فازی عملگر

شود که حدفاصل بین دو عملگر ضرب و جمع جبری از عملگر دیگری تحت عنوان گامای فازی استفاده می ،جبری فازی

کند. توان الندا در این عملگر نشان دهنده اعمال ضریب تاثیر بیشتر برای عملگر جمع می باشد به طوری که عمل می

فرمول یعنی عملگر جمع بیشتر شده و در نتیجه درجه تاثیر این عملگر  توان بخش اول ،هر چه الندا بزرگتر انتخاب گردد

توان با انتخاب صحیح مقدار حالت کلی روابط عملگرهای ضرب و جمع است و می ،گردد. عملگر فازی گامانیز بیشتر می

حاصل سازگاری  به مقادیری در خروجی دست یافت که ،پارامترهای کاهشی و افزایشی را همزمان تلفیق نموده ،گاما

متغیری بین صفر و یک است  γقابل انعطاف میان گرایشات افزایشی و کاهشی دو عملگر ضرب و جمع فازی باشند و 

 (.76: 13۹۹،)آرین تبار و همکاران

تطابق بیشتر با واقعیت  منظور   بهشدن عدم قطعیت و عدم دقت موجود در مسائل   روش منطق فازی مثلثی با لحاظ

هر یک از راهبردها به دهی  ی و وزنگذار ارزشفازی مثلثی برای  روشاز  ،در این پژوهش ،شود. به همین دلیل منجر می

 شهر بوشهر استفاده شده است. ةدر دو منطق

قلمروجغرافیاییپژوهش
 28کیلومتر در موقعیت جغرافیایی  4تا  2عرض  و 15که بندر بوشهر در آن قرار دارد، به طول  ،تاریخی بوشهر ةجزیر شبه

النهار گرینویچ قرار  طول شرقی از نصف ةثانی 15دقیقه و  51درجه و  50عرض شمالی و  ةثانی 3دقیقه و  5۹درجه و 

فارس از  های خلیج بودن از سطح دریا و نفوذ آب تر بودن و در مواردی پایین سطح گرفته است. این سرزمین به دلیل هم

جزیره به  ای از شرق شبه از جهت گوشه فقطاستثنایی درآمده که  ةجزیر صورت یک شبه شرقی به  ل، جنوب و جنوبشما

الیه شمال غربی  اکیلومتر در منته 5کیلومتر و عرض  20 شود. بندر بوشهر در سطحی به طول تقریبی خشکی منتهی می

کیلومتر و در  ۹کیلومتر و عرض متوسط آن  30جزیره  شبهشکل، همنام آن، که طول این  ای مرجانی و صدفی جزیره شبه

                                                                                                                                                                   
1. Fuzzy OR 
2. Fuzzy AND 

3. Fuzzy Product 

4. Fuzzy Sum 

5. Fuzzy Gamma 
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نفر  223504به  1335نفر در سال  18412سواحل شمالی خلیج فارس واقع شده، قرار گرفته است. جمعیت این شهر از 

(. 13۹5 ،روند افزایشی جمعیت است )سرشماری عمومی نفوس و مسکن ةدهند نشانرسیده است که  13۹5در سال 

زار،  بوته ،زار مانند شوره ای درصد به اراضی 33/75هکتار بوده که از این مساحت حدود  51/8083بوشهر  ةمحدودمساحت 

 67/24هکتار مساحت  6/1۹۹3بافت پر شهری با  ،واقع مسیل، بایر، اراضی نظامی و سایر موارد مشابه اختصاص دارد. در

(. از نظر تقسیمات 1388د )طرح جامع تجدید نظر بوشهر، شو قانونی را شامل می ةدرصد از کل سطح شهر در محدود

شهری تقسیم شده است که به لحاظ کالبدی از هم منفصل بوده و در حد فاصل این دو  ةکالبدی، بوشهر به دو منطق

 ةجنوبی آن منطق ةیک شهری و نیم ةعنوان منطق  بوشهر به ةجزیر شمالی شبه ةمنطقه اراضی نظامی مستقر هستند. نیم

 .استشهری  دو

 


بازترسیم:نگارندگان-1388گزارشتجدیدنظردرطرحجامعشهربوشهرماخذ:،موقعیتجغرافیاییشهربندربوشهر.3شکل

 

هابحثویافته
 .2؛ العاده مهم فوق. 1 تعیین شد:ی ا نهیگز هفتپیوستار  صورت  بهنامه  طراحی پرسش ،دشگونه که در فوق ذکر  همان

 .تیاهم یب. 7؛ تیاهم کمخیلی . 6 ؛تیاهم کم. 5؛ اهمیت متوسط .4 ؛مهم. 3م؛ خیلی مه

 العاده فوقای از  گزینه هفتاعداد کیفی  صورت  بهنامه  در پرسش ها پاسخ که آنجا از ،ها نامه پس از گردآوری پرسش

عدد مثلثی فازی  کی ها نهیگزی قطعی به هر یک از بود، برای تبدیل این اعداد به اعداد کمّ شده دیق تیاهم یبمهم تا 

 ةکارشناسان حوز آرایپژوهش و  ةهای توسعه نیز از پیشین تنظیم پیشران برایاست.  شده  دادهتخصیص  4همانند شکل 

 شهری استفاده شد.
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 1384،45،مآخذ:امینیفسخودی،تابععضویتاعدادفازیمثلثی.4شکل

 

 1با استفاده از عملگرهای منطق فازی و تبدیل اعداد فازی به اعداد قطعی از فرمول مینکووسکی ،سپس

𝑋 = 𝑚 +
𝛽−𝛼

4
 .نشان داده شده است 1که در جدول  عدد فازی مزبور به اعداد قطعی تبدیل شد 4، 

تبدیلاعدادمثلثیبهاعدادقطعی.1جدول

 شدهیقطعیعددفازیمثلث عددفازیمثلثی یفیعددک گزینه

 ۹75/0 (1، 1/0، 0) العاده مهم فوق الف

 85/0 (85/0، 15/0، 15/0) خیلی مهم ب

 65/0 (65/0، 15/0، 15/0) مهم ج

 5/0 (5/0، 2/0، 2/0) اهمیت متوسط د

 35/0 (35/0، 15/0، 15/0) تیاهم کم ه

 15/0 (15/0، 15/0، 15/0) تیاهم کمخیلی  و

 025/0 (0، 00، 1/0) تیاهم یب ز

 1389:30،خذ:خورشیدوهمکارأم

 

یک شهر بوشهر وزن هر یک از  ةهای منطق منظور تحلیل پیشران با استفاده از روش منطق فازی مثلثاتی به ،سپس

 آمده است. 2 د که در جدولشهای فرعی راهبرد توسعه محاسبه  شاخص

                                                                                                                                                                   
1. Minkowesky 
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یکباروشمنطقفازیمثلثاتیةهایراهبردهایتوسعهدرمنطقوزننهاییزیرشاخص.2جدول
وزننهایی زیرمعیارها هایتوسعهپیشران

 فضای سبز ةتوسع 020336368/0

 محیط زیست شهری

 کاهش آلودگی 02243480۹/0

 سازی مصرف انرژی بهینه 014442216/0

 حفاظت از اکوسیستم دریا 018762537/0

 دهی فاضالب سامان 023175436/0

 بازیافت زباله 018237۹26/0

 های طرفدار محیط زیست سمن ةتوسع 016880111/0

 شهرسازی فراگیر 01863۹0۹۹/0

 پذیری شهری زیست

 توانمندسازی فقرا 026۹0۹428/0

 بسترسازی تعامالت اجتماعی 01۹16370۹/0

 شهر سالم 018453۹42/0

 ارتقای حقوق شهری 016077766/0

 رفاه اجتماعی 023۹46۹22/0

 زیبایی محیط شهری 021725042/0

 ساالری مردم 017620738/0

 پدافند غیرعامل 022527388/0

 کارآیی 021015275/0

 حمکروایی خوب شهری

 انداز وجود چشم 02150۹026/0

 عدالت 02456411/0

 مشارکت 023761765/0

 گویی پاسخ 02184848/0

 امنیت 020706681/0

 قانونمندی 01۹626601/0

 درآمد پایدار 026724271/0

 تقویت اقتصاد شهری

 توریسم ةتوسع 024533251/0

 گذاری جذب سرمایه 0232062۹5/0

 اقتصاد خالق 022866842/0

 کسب و کار آسان 021725042/0

 ها کاهش هزینه 02015211/0

 اقتصاد مبتنی بر دریا 01۹811757/0

 بندر آزاد 018515661/0

 ها با سیستم حمل و نقل عمومی هماهنگی کاربری 01۹071131/0

 دسترسی پایدار شهری

 مدیریت ترافیک 01857738/0

 گسترش فضاهای پیاده و دوچرخه 01۹225428/0

 شهر الکترونیک 021632464/0

 حمل و نقل عمومی ةتوسع 023۹16062/0

 شهر فشرده 01۹564882/0

 دهی کالبدی فضایی سامان

 دهی اسکان غیررسمی سامان 02027464۹/0

 های فرسوده نوسازی بافت 024533251/0

 های تاریخی سازی بافت به 02456411/0

 عدالت فضایی 026137۹42/0

 مبلمان و طراحی شهری 02153۹886/0

 زا درون ةتوسع 023700046/0

 مسکن ةتوسع 0204۹0665/0

 محوری محله 020614103/0

 کنترل کاربری زمین 018484802/0

 پارچگی دو بخش شهر اتصال و یک 0277734۹2/0

خذ:پرسشنامهنگارندگانأم



 1425                 ...بایدارتوسعةپایکردبارویتوسعةشهریراهبردهایلسنجشوتحل

 

اند.  بندی شده ها طبق اولویت و وزن نهایی رتبه هر یک از زیرشاخص ،شود طور که در جدول فوق مالحظه می همان

، 026۹/0، توانمندسازی فقرا با وزن 0277/0وزن  پارچگی دو بخش شهر با های اتصال و یک زیرشاخص ،بدین ترتیب

، عدالت با وزن 02456/0های تاریخی با وزن  سازی بافت ، به0261/0، عدالت فضایی با وزن 0267/0درآمد پایدار با وزن 

 ترتیب بیشترین وزن و اولویت را به به 02453/0های فرسوده هر دو با وزن  توریسم و نوسازی بافت ة، توسع02455/0

های طرفدار محیط زیست با وزن  سمن ةتوسع، 0176/0ساالری با وزن  اند. این در حالی است که مردم خود اختصاص داده

در اولویت آخر قرار  0144/0سازی مصرف انرژی با وزن  بهینهو  ،01607/0، ارتقای حقوق شهروندی با وزن 0168/0

 اند. گرفته

یک محاسبه شده است تا وزن نهایی هر یک از  ةها در منطق مجموع وزنی هر یک از زیرشاخص ،در ادامه

، 248/0دهی کالبدی فضایی با وزن  سامان ،3دست آید. بر این اساس و طبق جدول  های کلیدی توسعه به پیشران

، محیط 153/0ری با وزن ، حکمروایی خوب شه178/0، تقویت اقتصاد شهری با وزن 185/0پذیری شهری با وزن  زیست

ترتیب بیشترین وزن را به خود اختصاص دادند و  به 102/0و دسترسی پایدار شهری با وزن  ،134/0زیست شهری با وزن 

 بندی شدند. اولویت

بوشهر1ةهایتوسعهدرمنطقمجموعوزننهاییپیشران.3جدول

رتبه مجموعوزنی پیشران ردیف

 1 محیط زیست شهری 134/0 5

 2 پذیری شهری زیست 185/0 2

 3 حمکروایی خوب شهری 153/0 4

 4 تقویت اقتصاد شهری 178/0 3

 5 دسترسی پایدار شهری 102/0 6

 6 دهی کالبدی فضایی سامان 248/0 1

خذ:پرسشنامهنگارندگانأم

 

های راهبردهای توسعه در  وزن نهایی هر یک از زیرشاخص 4نیز انجام شد و در جدول  2 ةیند برای منطقاهمین فر

 د. شدو با منطق فازی مثلثاتی محاسبه  ةمنطق

بوشهر2ةباروشمنطقفازیمثلثاتیدرمنطقهاوزننهاییزیرشاخص.4جدول

هایفرعیشاخص وزننهایی هایتوسعهپیشران

 فضای سبز ةتوسع 021614372/0

 محیط زیست شهری

 کاهش آلودگی 0232۹860۹/0

 سازی مصرف انرژی بهینه 01522051/0

 حفاظت از اکوسیستم دریا 01727۹022/0

 دهی فاضالب سامان 023454557/0

 بازیافت زباله 021177718/0

 های طرفدار محیط زیست سمن ةتوسع 015376458/0
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بوشهر2ةباروشمنطقفازیمثلثاتیدرمنطقهاوزننهاییزیرشاخص.4جدولادامه

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





خذ:پرسشنامهنگارندگانأم

 

هایفرعیشاخص وزننهایی هایتوسعهپیشران

 شهرسازی فراگیر 016436۹03/0

 پذیری شهری زیست

 توانمندسازی فقرا 024327865/0

 بسترسازی تعامالت اجتماعی 02017۹652/0

 شهر سالم 018651363/0

 ارتقای حقوق شهری 018682553/0

 رفاه اجتماعی 025762585/0

 زیبایی محیط شهری 021۹57457/0

 ساالری مردم 01۹056827/0

 پدافند غیرعامل 02685422/0

 کارآیی 018776121/0

 حمکروایی خوب شهری

 انداز وجود چشم 017622107/0

 عدالت 023766452/0

 مشارکت 025045225/0

 گویی پاسخ 01۹3۹۹۹13/0

 امنیت 02410۹538/0

 قانونمندی 02476451۹/0

 درآمد پایدار 02541۹5/0

 تقویت اقتصاد شهری

 توریسم ةتوسع 02251887/0

 گذاری جذب سرمایه 023۹224/0

 اقتصاد خالق 021645562/0

 کسب و کار آسان 0188385/0

 ها کاهش هزینه 0175۹0۹18/0

 دریااقتصاد مبتنی بر  01740378/0

 بندر آزاد 017746865/0

 ها با سیستم حمل و نقل عمومی هماهنگی کاربری 018433036/0

 دسترسی پایدار شهری

 مدیریت ترافیک 01۹275154/0

 گسترش فضاهای پیاده و دوچرخه 018776121/0

 شهر الکترونیک 021۹26268/0

 حمل و نقل عمومی ةتوسع 023142661/0

 فشردهشهر  0203۹7۹7۹/0

 دهی کالبدی فضایی سامان

 دهی اسکان غیررسمی سامان 028226561/0

 های فرسوده نوسازی بافت 024۹51656/0

 های تاریخی سازی بافت به 02332۹7۹۹/0

 عدالت فضایی 025575448/0

 مبلمان و طراحی شهری 01۹867756/0

 زا درون ةتوسع 024۹82846/0

 مسکن ةتوسع 0167487۹۹/0

 محوری محله 020۹۹0581/0

 کنترل کاربری زمین 01886۹6۹/0

 پارچگی دو بخش شهر اتصال و یک 026604703/0
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توسعه های  راهبردهای  دو بوشهر اولویت زیرشاخص ةبیانگر آن است که در منطق 4شده طبق جدول  محاسبات انجام

پارچگی  ، اتصال و یک0268/0، پدافند غیرعامل با وزن 0282/0دهی اسکان غیررسمی با وزن  سامان :بدین ترتیب است

، درآمد پایدار با وزن 0255/0، عدالت فضایی با وزن 0257/0، رفاه اجتماعی با وزن 0266/0دو بخش شهر با وزن 

، 0167/0مسکن با وزن  ةتوسع ،. همچنیناند تبه و اولویتحائز باالترین ر 0250/0و مشارکت با وزن  ،0254/0

سازی مصرف انرژی  و بهینه ،0153/0های طرفدار محیط زیست با وزن  سمن ة، توسع0164/0شهرسازی فراگیر با وزن 

 اند. کمترین رتبه را به خود اختصاص داده 0152/0با وزن 

های کلیدی  و محاسبه شد تا وزن نهایی هر یک از پیشراند ةها در منطق در ادامه، مجموع وزنی هر یک از زیرشاخص

پذیری شهری با  ، زیست251/0دهی کالبدی فضایی با وزن  سامان ،دست آید. بر این اساس و طبق جدول ذیل توسعه به

، محیط زیست شهری با وزن 153/0، حکمروایی خوب شهری با وزن 165/0، تقویت اقتصاد شهری با وزن 1۹2/0وزن 

 بندی شدند. ترتیب بیشترین وزن را به خود اختصاص دادند و اولویت به 102/0و دسترسی پایدار شهری با وزن  ،137/0

2ةمنطقةهایتوسعمجموعوزنیپیشران.5جدول

رتبه پیشران مجموعوزنی ردیف

 1 محیط زیست شهری 137/0 5

 2 پذیری شهری زیست 1۹2/0 2

 3 حمکروایی خوب شهری 153/0 4

 4 تقویت اقتصاد شهری 165/0 3

 5 دسترسی پایدار شهری 102/0 6

 6 دهی کالبدی فضایی سامان 251/0 1

خذ:پرسشنامهنگارندگانأم

 

شهر بوشهر یکسان است و بر  ةبندی راهبردهای توسعه در دو منطق رتبه و اولویت شود، طور که مالحظه می همان

دهی  اول باید به سامان ةیابی به توسعة پایدار شهر بوشهر در وهل دستریزی جهت  گویان در برنامه اساس نظر پاسخ

 . شود محسوب می  ی با اولویتیپذیری شهری نیز از جمله راهبردها زیست ،همچنین .فضایی پرداخت -کالبدی

گیرینتیجه
پایداری آن به استمرار اصطالح توسعه معطوف به ارتقای سطح و کیفیت زندگی افراد و بهبود رفاه عمومی جامعه است و 

گیرد.  می ها و ابعاد زندگی بشر را دربر جنبه همةتوسعة پایدار  ،های بشر اشاره دارد. به این ترتیب یند در طول نسلااین فر

نیازها برای  ها و پیش ترین ضرورت ل راهبردی از مهمئها و ماهیت پویای شهرها، شناسایی مسا با توجه به پیچیدگی

تواند ابزار کلیدی در رویارویی با معضالت شهری و  ریزی راهبردی می گیری است. برنامه تصمیم ینداکارآمدی فر

 یشهر سیستم ،د. از سوی دیگرشومحیطی محسوب  و زیست ،یابی به توسعة پایدار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی دست

اجزا و عناصر و  دمطلوب باییندهای چنین سیستمی و هدایت آن به سمت شرایط اکنترل فر برایپیچیده است و 

از  دبای ،ها د. برای تحلیل این مسائل و پیچیدگی حاکم بر آنشوها شناسایی  کنش آن عملکرد و برهم ةهمچنین نحو

های مناسبی برای مسائل  حل تواند راه های مقابله با پیچیدگی و عدم قطعیت بهره جست. مدل سیستم فازی می روش
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های توسعة پایدار و  خبرگان و با تعیین راهبرد آرای. در این پژوهش سعی شده با استفاده از کندشهر ارائه  ةسیستم پیچید

 بندی پیشران توسعه دست یافت. های اصلی و فرعی( و با استفاده از سیستم فازی به اولویت ها )شاخص زیرمعیارهای آن

های فرعی اندکی با بندی شاخصاولویت ،دهد کههای این پژوهش در هر دو منطقه بوشهر نشان میدر مجموع یافته

های تقریباً متفاوت کالبدی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر این دو منطقه که این موضوع به ویژگی ،هم تفاوت دارند

در منطقه یک بوشهر،   ،های استخراجی(ای که طبق نظر کارشناسان حوزه شهری )طبق پرسشنامهگردد. به گونهبازمی

 ،گرددتصال و یکپارچگی کالبدی دو بخش شهر باالترین اولویت را به عنوان ضرورت توسعه محسوب میفرعی ا شاخص
که این امر بیش از هر چیز بر تاثیر و فشار ناشی از کمبود زمین در این منطقه داللت دارد. همچنین در منطقه دو بوشهر، 

غیررسمی به عنوان اولویت اول راهبرد توسعه تعیین  از نظر کارشناسان )طبق پرسشنامه( شاخص فرعی ساماندهی اسکان
های اسکان های ناکارآمد و ایجاد هستهگیری و گسترش بافتتوان بر شکلگردید که مهمترین دلیل آن را می

 به بعد جستجو کرد. 1380های اخیر به ویژه از دهه بدون نظارت مدیریت شهری در این منطقه در دهه ،غیررسمی

شهر در قالب  ةانداز توسع چشم ةمنظور راهنمایی جهت تهی به ،های توسعه بندی پیشران در اولویت ،از سوی دیگر

دهی کالبدی فضایی را اولویت اول  گو، در هر دو منطقه، سامان کارشناسان پاسخ ،ها بر اساس پیشران ،های اصلی شاخص

ثیرگذاری نظیر أهای ت شاخصکه تند. هرچند از نظر اولویت توسعه یکسان دانسرا دانستند و شرایط هر دو منطقه 

گردد  شاید این امر به این واقعیت برمی ،اند حکمرانی خوب شهری و محیط زیست شهری اولویت درخور را کسب نکرده

 تر است.  گیرتر و ملموس از جمله بوشهر، بسیار چشم ،که مشکالت کالبدی در شهرهای کشور

شهر بوشهر از منظر کارشناسان بوده و درمجموع این  ةهای توسع این پژوهش به دنبال شناخت اولویت ،در هر حال

شهر  ةانداز توسع تدوین چشم باشد برایتواند راهنما و سندی  دست آمده است که می بندی بر اساس خرد جمعی به اولویت

های اصلی و فرعی به  در تدوین شاخص ،رویژه مدیریت شهری. از سوی دیگ گیرندگان و به بوشهر برای تصمیم

تواند سبب نیل به  ها می استفاده از این پیشران بنابراین، .های توسعة پایدار توجه شده است به مؤلفهو های توسعه  شاخص

 د.ششهری محقق نخواهد  گیرندگان و مدیران کالن این مهم بدون اراده و باور تصمیم ،د. البتهشوای پایدار  توسعه

عمناب

-جهت تعیین گامای بهینه در تهیه نقشه پهنه (QS)، ارزیابی روش جمع کیفی 13۹۹آرین تبار، حبیب، شرفی، سیامک و سعید نگهبان،  .1

، صـص  3های زئومرفولوژی کمّی، سال نهم، شـماره  لغزش مطالعه موردی جنگل توسکستان تا گرگان، مجله پژوهشبندی خطر زمین

70-87. 

 ، اقتصاد توسعه پایدار، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، تهران.137۹و عبدالرضا رکن الدین افتخاری، آزاد )ارمکی( غالمرضا  .2

رویکردی در تحقق توسعه پایدار شهری مطالعه مـوردی:   ،هوشمندسازی ،13۹8زهره و سیده فاطمه عبدلی،  ،زاده، حسن، فنیاسماعیل .3
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 .۱۸0-۱67، صص ۵۸های جغرافیای انسانی، شماره پژوهش
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