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  AHPفرایند تحلیل سلسله مراتبی ) با استفاده ازCDSي توسعه شهر (ها ياستراتژبندي اولویت

 اصفهان شهر کالنمطالعه موردي: 
  

  08/06/1390 مقاله: رشیپذ خیتار          11/08/1389 مقاله: افتیدر خیتار
  

  چکیده
) است. AHPسلسله مراتبی (ي شهري با استفاده از فرایند تحلیل  توسعههدف این تحقیق اولویت بندي استراتژي 

پویایی اقتصاد «، »ساماندهی کالبدي و فرم فضایی«استراتژي اصلی  6اصفهان در  شهر کالني توسعه ها ياستراتژابتدا 
 38و » حکمروایی خوب« و »ارتقاي کیفیت محیط زیست«، »دسترسی پایدار«، »زیست پذیري اجتماعی«، »شهري

مراتبی ترسیم گردید. سپس از کارشناسان مسایل شهري خواسته شد تا بر استراتژي فرعی بر اساس درخت سلسله 
را مشخص سازند. اوزان نهایی به دست آمده با توجه به هدف تحقیق در نرم افزار  ها تیاولواساس مقایسات زوجی 

Expert Choice  سان (توزیع یک» عدالت فضایی« يها ياستراتژکه  دهد یمسنتز شد. نتایج حاصل تحقیق نشان
درآمدهاي «/ اولویت اول، 102امکانات و خدمات شهري بین مناطق شهري و محالت شهري) با میانگین وزنی 

کاهش «/ اولویت سوم، 073با میانگین وزنی » گسترش توریسم شهري«اولویت دوم، / 078با میانگین وزنی » پایدار
رباره آینده توسعه شهر با میانگین د »ه چشم اندازبیانی«/ اولویت چهارم، داشتن 063با میانگین وزنی » آلودگی هوا

                                                        
  Email: hamidsaberia@yahoo.com.                                               آبادعلمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف أتیهعضو  - 1
  دانشگاه اصفهان، دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزي شهري - 2
  دانشگاه اصفهان ،استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزي شهري - 3

 39 يشماره، دهمسال دواز
 59-75، صفحات 1391 پاییز

 واحد اهر یاسالمدانشگاه آزاد  
 ییایجغراف يفضا یپژوهش -یعلم يفصلنامه
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ارائه  ها ياستراتژاجرایی هر کدام  ها برنامهدست آورد. در نهایت راهکارها و ه ب و .../ اولویت پنجم 056وزنی 
  گردید.

  

  ، اصفهان.شهر کالناستراتژي توسعه شهري، فرایند تحلیل سلسله مراتبی،  ها:ید واژهکل
  

  مقدمه
ي توسعه شهري از یک سو و نارضایتی ها طرحتغییرات سریع و نامطمئن در محیط اقتصادي شهرها و ناکارآمدي 
دالیلی مانند: گرانی مسکن، ترافیک سنگین، ه بسیاري از ساکنان کالن شهرها از کیفیت زندگی در این مراکز ب

آلودگی محیط زیست، نارسایی خدمات شهري، ناعادالنه بودن توزیع درآمدها، افزایش اسکان غیر رسمی و به تبع 
ضمن تشدید فرایند توسعه ناپایدار، ) از سوي دیگر، 17ص  1379ي اجتماعی (بارتون، ها يناهنجارآن افزایش 
آورده است. این در حالی است که مدیریت کالن  به وجودي جدیدي را براي مدیران شهري اه تیمسئول انتظارات و

در  ها تیمسئولي و تداخل شهر کالنشهرها به دلیل گستردگی و پیچیدگی مجموعه مراکز زیست و فعالیت منطقه 
  ). 6: 1383، و اجرا با مشکالت متعددي مواجه هستند (صرافی و تورانیان ریزي برنامهفرایند مدیریت، 

رویکرد  1999از سال در پاسخ به شرایط نامطمئن آینده، ناکارآمدي مدیریتی و کاهش کیفیت زندگی در شهرها،  
آمد.  به وجود »5ائتالف شهرها«) توسط CDS(» 4استراتژي توسعه شهري«نوینی در ادبیات برنامه ریزي تحت عنوان 

رقابت پذیري، کارایی، ارتقاي کیفیت سکونت و بهبود مدیریت  ) افزایشCDS» (استراتژي توسعه شهري«از اهداف 
استراتژي توسعه شهري به دنبال آن است که عملکرد شهر را بر پایه و اساسی پایدار، بهبود بخشد و . باشد یمشهري 

و  ي زندگی، کاهش فقر، ارتقاي شرایط محیطیها فرصتآن را بر مبناي عواملی چون رشد اقتصادي پایدار، بهبود 
ي غیر رسمی و اقشار فقیر و کم در آمد، مورد بررسی و سنجش قرار ها گاهبهداشت عمومی، به ویژه براي سکونت 

 ). 9: 1387دهد (رفعیان و شاهین راد، 

ي وسیعی از  دامنهریزي استراتژیک  ي برنامهها مدلاز  گیري بهرهبا ) CDS( ي توسعه شهريها ياستراتژدر واقع      
با محوریت  ها طرح. در این ردیگ یمی، اجتماعی، اقتصادي، زیست محیطی و کالبدي شهرها در بر مسایل مدیریت

شهر مشخص شده و سپس استراتژي مورد نظر جهت  6شهري ابتدا چشم انداز نفعان يذمدیریت شهري و مشارکت 
ي اجرایی تبدیل ها برنامهبه  ها ياستراتژ. در نهایت این گردد یمدست یابی به چشم انداز و توسعه پایدار شهر تدوین 

 ,Phonmpenh( شود میي شهري سند توسعه شهر در تمام ابعاد محسوب  توسعه. در حقیقت استراتژي گردند یم

2005: 1(.  
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  61                                ...                                       ) با استفاده ازCDSي توسعه شهر (ها ياستراتژبندي اولویت 

و پیش نیازها براي  ها ضرورت نیتر مهم و ماهیت پویاي شهرها، شناسایی مسایل راهبردي از ها یدگیچیپبا توجه به 
). در حقیقت انتخاب استراتژیک بر مبناي شرایط درونی و 77: 1383حق جو، ( کارآمدي فرایند تصمیم گیري است

 ها فرصتتوسعه شهري بسیار مهم است. به دلیل تنوع مسایل و  هاي استراتژيي بیرونی در تدوین ها فرصت
) در اولویت بندي مسایل AHPفرایند تحلیل سلسله مراتبی ( تصمیم گیري چند معیاره از جمله هاي روشبکارگیري 

ابزار  تواند یماستراتژیک  ریزي برنامهاستراتژیک توسعه شهرها اهمیت زیادي دارد. در واقع  ریزي برنامهو مشکالت 
 کلیدي در رویارویی با معضالت شهري و دستیابی به توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و زیست محیطی

 ). 15: 1384محسوب گردد (مسیحی، 

ي ربا مشکالتی از قبیل مدیریت ناکارآمد، نابراب در حال توسعهي شهرها کالناصفهان هم مانند بسیاري از  شهر کالن 
 هاي استراتژياست. مسئله اصلی این است در تدوین  رو روبهي فرسوده و جزء آن ها بافتفضایی، اسکان غیررسمی، 

 ی)و مدیریت حمل و نقل، محیطی زیستاصفهان کدام استراتژي (کالبدي، اجتماعی، اقتصادي،  شهر کالن داریپاتوسعه 
به آن دست یافت؟ بنابراین به دلیل تنوع معیارهاي  توان یمداراي اهمیت و اولویت بیشتري است و با چه راهبردهاي 

چند معیاره با رویکرد  گیري تصمیمپایه )، هر گونه تصمیم گیري بایستی بر CDSي توسعه شهري (ها ياستراتژ
  استراتژیک صورت گیرد. 

 یي اصلی و فرعی توسعه شهري با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبها ياستراتژهدف این تحقیق اولویت بندي 
)AHP (فر از متخصصان برنامه ریزي و ن 15تحلیلی و جامعه آماري نظرات -. روش تحقیق توصیفیباشد یم

  شهري است. مدیریت 
 شهر کالني استراتژیک ها تیاولو)، به تدوین CDSدر این مقاله ضمن تشریح مبانی نظري استراتژي توسعه شهري ( 

ي ها ياستراتژي اجرایی در راستاي تحقق ها برنامه) و ارائه AHPاصفهان با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (
  . شود یماولویت دار پرداخته 

  
 ) CDSنظري استراتژي توسعه شهري (مبانی 

و در واکنش به  ها سیستممتأثر از نظریه  کایدر امربتدا در انگلستان و سپس ا 1960استراتژیک در دهه  ریزي برنامه
فرایندي،  ریزي برنامهبه سمت  اصوالً ریزي برنامهآمد، این نوع  به وجودجامع و تفضیلی شهري  هاي طرحنواقص 

). در 105: 1382(مهدیزاده،  آورد میه ریزي محلی، مشارکت و تلفیق برنامه ریزي و اجرا روي تصمیم سازي، برنام
و  کند یم ماصلی و اساسی براي رسیدن به اهداف را ترسی هاي راهحقیقت برنامه ریزي راهبردي، فرایندي است که 

استراتژیک اهداف و  ریزي برنامه). در نظام 38: 1382(سعید نیا،  کند میابزارهاي الزم را براي این مأموریت را فراهم 
کاربري زمین در جهت تلفیق اهداف کالبدي با اهداف اقتصادي، محیطی، اجتماعی و فرهنگی ارتقاء  هاي سیاست

ندهی به سمت اهداف راهبردي یعنی سازما ها کاربريیافته و وظایف برنامه ریزي از تهیه نقشه کاربري زمین، جدول 
بر اساس آمایش سرزمین، توسعه پایدار، رفاه عمومی و کیفیت محیط زیست و زندگی معطوف  ها تیفعالفضایی 
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ي شهري، در واقع نوعی تصمیم تلقی ها برنامه). از دیدگاه استراتژیک، 280: 1382شده است (مهدیزاده و دیگران، 
 باشد یمایه تدوین اهداف، تحلیل و سیاست استوار و فرایند تصمیم سازي در توسعه و عمران شهرها بر پ شود یم

ي اساسی و راهبردهاي توسعه ها تیاولو با رهیافت خالق و مشارکتی، ها ياستراتژ). این 97: 1382(ملک افضلی، 
). با توجه به اهمیت برنامه ریزي استراتژیک در Robinson and Parnell, 2006: 339( سازند می آینده را مشخص

را هدف ا ب» ائتالف شهرها«سازمان ملل متحد، سازمان  هاي سکونتگاهبانک جهانی با همکاري مرکز سطح شهرها 
 به وجودیالدي م 1999حال توسعه در سال  شهرهاي کشورهاي درهمکاري در جهت بهبود شرایط زندگی در 

  ). Mukhija , 2006:56دند (آور
در واکنش به ناکارآمدي ) CDS( »استراتژي توسعه شهري«عنوان یی با ها طرح» ائتالف شهرها«از همان آغاز کار،  

هاي توسعۀ  ي توسعه شهري و ارتقاي کیفیت زندگی و بهبود مدیریت شهري به وجود آمد. فرض استراتژيها طرح
هاي خصوصی، عمومی و جامعۀ مدنی در صورتی که  مداخله استراتژیک بخش بر این مبناست که) CDS( شهري

 Citiesتواند مسیر توسعۀ شهري را تحت تأثیر قرار دهد ( جرا شود، به صورت معناداري میبجا و مناسب ا

Alliance, 2006: 9براي دستیابی به توسعه پایدار از طریق فرایند استراتژي توسعه شهري .( )CDS ( ضمن استفاده
ب شهري است در ي عمومی، خصوصی و دولتی شرط اول استقرار حکمروایی خوها بخشگسترده از مشارکت 

 ,Cities Alliance( دهد میرا تشکیل ) CDSحقیقت حکمروایی خوب شهري هسته اصلی استراتژي توسعه شهري (

 شود یمو اثر بخشی اقدامات مسئوالن شهري دو چندان  تیمأمور) و از طریق حکمروایی خوب 5 :2007
)Laughlin, 2007: v and Andringa .(  

 موضوع زیر بیشتر متمرکز هستند: 5بر  عمدتاً) CDS( ي توسعه شهريها ياستراتژ» ائتالف شهرها«سازمان ر از نظ

 ؛خانوارهاهاي شغلی، توسعۀ بازرگانی و افزایش منابع درآمدي  ، مانند ایجاد فرصت7امرار معاش  
 پایداري زیست محیطی و نحوه کارایی و کیفیت جریان انرژي در شهر؛  
 هاي مرتبط آن؛  فرم فضایی و زیرساخت 

 منابع مالی و  
 ). Cities Alliance, 2006: 27( 8حکمروایی 

کار گرفته شده ه به سرعت در شهرهاي مختلف جهان ب) CDSتوسعه شهري ( هاي استراتژيا کنون ت 1990از دهه  
به منظور افزایش ) CDSتوسعه شهري ( هاي استراتژيشهرهاي صنعتی از ). www. shahr-o-maskan. comاست (

 ,Cities Alliance, 2006کنند ( می استفادهمختلف  آمدهاي پیشدر و دگرگونی  اصالح پذیري رقابت پذیري، زیست

ري (مانند عدن ) با هدف بهبود مدیریت شهCDSتوسعه شهري ( هاي استراتژيکشورهاي در حال توسعه در ). 18
شانگهاي چین) پیشگیري از فقر و اسکان  کشور یمن) و (صوفیه کشور بلغارستان)، رشد اقتصادي (مانندر د

  ). 58-48: 1388غیررسمی (مانند دهلی) و جز آن تدوین و اجرا شده است (براتی و سرداري، 
                                                        

3-Livelihood  
4-Governance  
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  63                                ...                                       ) با استفاده ازCDSي توسعه شهر (ها ياستراتژبندي اولویت 

. برنامه گردد میي برنامه ریزي استراتژیک استفاده ها روشاز  عمدتاً) CDSتوسعه شهري ( هاي استراتژيدر تدوین 
 دهد یمریزي استراتژیک با در نظر گرفتن توسعه بلند مدت، رهنمودهاي توسعه فضایی در یک ناحیه را ارائه 

)Preuss, 2003: 1 با توجه به تنوع و پیچیدگی مسایل شهري از قبیل (معیارهاي اقتصادي، زیست محیطی، فرم .(
تصمیم گیري درباره اولویت توسعه استراتژیک یک شهر بسیار مهم است.  ب)مالی و حکمروایی خو فضایی، منابع

ي باید در اولویت اول برنامه ریزي قرار گیرند. در این پژوهش براي ها ياستراتژسوال اساسی این است که کدام 
ي توسعه شهري از روش ها يتراتژاساصفهان در چارچوب برنامه  شهر کالني توسعه پایدار ها تیاولودستیابی به 

تصمیم گیري چند معیاره است، استفاده شده  هاي روش) که یکی از موثرترین AHP( 9فرایند تحلیلی سلسله مراتبی
  است. 

  
  و بحث ها افتهی

  محدوده مورد مطالعه
ي تهران و مشهد در قلب نظام شهري ایران پرتو شهرها کالنبرتر ایران پس از  شهر کالناصفهان به عنوان سومین 

سال پیش تا کنون به عنوان یک مادر شهر ملی و منطقه اي نقش مهمی در توسعه مناطق  400و از  کند یمافشانی 
اصفهان و پویایی  شهر کالنال گذشته به دلیل استقرار صنایع سنگین در اطراف س 40ایران مرکزي داشته است. در 

افزایش کارایی اقتصادي بر تحوالت جمعیتی آن اثرات فراوانی گذشته و به تبع آن جمعیت از صنایع آن ضمن 
 افزایش یافته است. در این دوره میانگین نرخ رشد شهر 1385در سال  1602110به  1345فر در سال ن 287898

در  62/1با نرخ رشد  تريسال بوده است. این افزایش جمعیت گرچه در دهه اخیر روند کندر رصد دد 5/3برابر با 
) به خود گرفته است اما باز هم از میانگین نرخ رشد نقاط شهري ایران در همین دوره بیشتر 1385-1375دوره (

مهاجرت گسترده با انگیزه اقتصادي است که این امر باعث  شهر کالندالیل افزایش جمعیت این  نیتر مهماست. از 
ضمن گسترش کالبدي مسایل اجتماعی، اقتصادي، زیست محیطی و مدیریتی فراوانی را به وجود آورده است. 

ضروري به نظر ک ي نوین و استراتژیها افتیرهبنابراین براي کاهش مشکالت شهري و مدیریت بهینه آن استفاده از 
 1414مصوبات شوراي شهر اصفهان تحت عنوان با استراتژي توسعه اصفهان  1380همین راستا در سال . در رسد یم
  ر نظر گرفته شده است:د 1414ه چاپ محدود رسیده که در آن اهداف زیر به عنوان چشم انداز افق ب

  درجه اول.  شهر کالناصفهان یک  -
  مرکز گردشگري و سیاحتی ممتاز ملی و فرا ملی.  -
  مایندگی سبک اصفهان به عنوان مکتب ویژه در حوزه توسعه شهري. ن -

ي ها تیفعالاستراتژي عمده شامل پاالیش عملکردي شهر اصفهان به نفع  5بر این پایه براي رسیدن به اهداف فوق 
رابطه ي ي، متعادل سازي سه عنصر جمعیت، فعالیت و قدرت پاالیندگی محیط زیست، متعادل سازشهر کالنبرتر 

                                                        
9 - Analytic Hierarchy Process 
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وري شهري، زمین و فضاي موجود در شهر و احیاء و  بهرهسهم اصفهان در مجموعه شهري اصفهان، بهینه سازي 
ن (استراتژي توسعه اصفها استگسترش و تداوم ساختار و هویت فضایی کالبدي ویژه شهر اصفهان تدوین شده 

1414 ،1380 .(  
  

   هاروشمواد و 
فر از متخصصان برنامه ریزي و مدیریت ن 15ي آماري شامل  جامعهتحلیلی است.  -روش این پژوهش توصیفی

. با طراحی پرسشنامه به روش فرایند باشد میشهري، دانشگاهی، مهندسان مشاور، شهرداري و مسکن و شهرسازي 
ي ها ياستراتژشهر اصفهان خواسته شده تا به هر کدام از معیارها ( متخصصان)، از AHP( تحلیل سلسله مراتبی

ي فرعی) امتیاز دهی کرده و ارجحیت هر کدام از معیارها مشخص سازند. میانگین ها ياستراتژی) و زیر معیارها (اصل
) اوزان Expert Choiceچند معیاره ( گیري تصمیم افزار نرممحاسبه شده و سپس از طریق  ها پاسخحسابی هر کدام از 

همه انها با توجه به هدف توسعه پایدار شهري سنتز و  ي اصلی و فرعی به دست آمد، سپسها ياستراتژهر کدام از 
  هر کدام به ترتیب مشخص گردید.  تیاولو

  
  تشریح مدل تحقیق

گیري چند شاخصه است که توسط فردي ي تصمیمها مدل نیپرکاربردتراز ) AHPفرایند تحلیل سلسله مراتبی (
). در این مدل 85: 1388یشنهاد شد (ایزدبخش و دیگران، پ 1980در دهه » توماس ال ساعتی«عراقی االصل به نام 

ي در تر سادهبه شکل  مسألهمسایل پیچیده را از طریق تجزیه آن به عناصر جزیی و سلسله مراتبی در ارتباط با هدف 
مسایل است  لیو تحل. در حقیقت عملکرد این مدل آن همانند مغز انسان در تجزیه ( 15: 1380(زبردست،  دیآ یم
ي مختلف است را اتخاذ کرد (رهنما، ارهایمعوابسته به  که هاییتصمیم  توان یم) که توسط آن 40: 1387ی، مؤمن(

1388 :453 .( 

  در فرایند تحلیلی سلسله مراتب سه اصل اساسی وجود دارد:
  ي کوچکتر). ها بخشبه  مسأله میتقساصل ترسیم درخت سلسله مراتب ( -الف
  بر معیار دیگر).  معیارهاي مختلف و ارجحیت یک معیار (مقایسه زوجی بین ها تیواولاصل تدوین و تعیین  -ب
ی که با هم سازگار باشند (آذر، و رجب به صورت(برقراري روابط بین اجزاء  ها قضاوتاصل سازگاري منطقی  -ج

  ) Bishop & Bantayan,1998: 38و () 17-15: 1388زاده، 
، سطح دوم معیارهاي ارزیابی مسألهی کل) در سه سطح کلی سر و کار دارد که سطح اول هدف AHPدر ( مسألههر 

  ). 15: 1388ي انتخابی است (آذر و رجب زاده، ها نهیگزو سطح سوم زیر معیارها و 
  

 ) AHPي توسعه شهري با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (ها ياستراتژاولویت بندي 
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) AHP( ) با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبیCDSشهري ( شده در چارچوب استراتژي توسعه در این پژوهش سعی
آزمون و برنامه ریزي قرار گیرند. با توجه به این  ي اصلی و فرعی موردها ياستراتژمیزان اهمیت و اولویت هر کدام از 

ي اصلی ها ياستراتژبه  توان یمرا  ي توسعه پایدار شهريها ياستراتژاینکه هدف کلی توسعه پایدار شهري است، 
، »اجتماعات شهري پذیري زیستبهبود «، »پایندگی و تقویت اقتصاد شهري«، »ساماندهی کالبدي و فرم فضایی«
: 1379تقسیم بندي کرد (صرافی، » اصالح نظام مدیریت و حکمروایی خوب شهر«و » محیط زیست«، »دسترسی پایدار«

ي ها ياستراتژي اصلی مانند استراتژي ساماندهی کالبدي و فرم فضایی شهر داراي ها ياستراتژ). هر کدام از 11-12
  ي تاریخی و جز آن است. ها بافتفرعی مانند شهر فشرده، ساماندهی اسکان غیر رسمی، بهسازي 

 ي فرعی (زیر معیارها) در مرحله اولها ياستراتژي اصلی (معیارها) و ها ياستراتژبنابراین براي مشخص شدن 
 6درخت سلسله مراتبی ترسیم گردید. این درخت از سه سطح هدف (توسعه پایدار شهري)، استراتژي اصلی (

  ). 1شده است (نمودار ل مورد) مختلف تشکی 38ي فرعی (ها ياستراتژورد)، و م

  
  سلسله مراتب درختی معیارها و زیر معیارهاي استراتژي توسعه شهري :1نمودار 

استراتژي توسعه 
پایدار شهري

خوب حکمروایی

کارایی

عدالت

مشارکت

گویی پاسخ

امنیت

قانونمندي

وجود بیانه چشم انداز

زیست محیط

توسعه فضا هاي سبز 
شهري

کاهش آلودگی هوا

مصرف بهینه انرژي در 
شهر

انتقال صنایع آالینده

فاضالب شهري

بازیافت بهینه زباله

دسترسی پایدار  

تکمیل مترو

هماهنگی کاربري ها با 
سیستم حمل ونقل

کاهش ترافیک

حمل نقل عمومی

گسترش محورهای   
پياده و      دو چرخه

شهر الکترونیک

زیست پذیري 
اجتماعات شهري

شهرسازي فراگیر

توانمند سازي فقرا

رفاه اجتماعی

شهر سالم و بهداشتی

تقویت حقوق شهروندي

افزایش تعامالت 
اجتماعی

اقتصاد شهري پویا

درآمدهاي پایدار

توسعه توریسم

جذب سرمایه گذاري 
خارجی

اقتصاد  خالق

کسب و کارآسان

کاهش هزینه هاي شهر

ساماندهی کالبدي و  
فضایی

شهر فشرده

ساماندهیاسکان غیر 
رسمی

نوسازي  بافت هاي 
فرسوده

بهسازي بافت تاریخی

عدالت فضایی 

مبلمان شهري 
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آوردن به دست و مقایسه دو دویی آنها براي  ها نهیگزدر مرحله دوم تعیین امتیاز معیارها، زیر معیارها، 
 ها دادهباشد. در این مرحله  1/0ضریب تطابق باید کمتر از » ساعتی«) است. طبق دستور CR( 10ضریب تطابق

معیارهاي اصلی با یکدیگر مقایسه و  گردید و ابتدا  Expert Choiceافزارنتایج نظرات کارشناسان وارد نرم 
) (با توجه به اینکه  8تا  2) هر کدام از آنها مشخص شد (جداول CRاهمیت وزن و ضریب تطابق (

کارشناسان درباره زیر معیارها و معیارها نظرات متفاوتی داشتند از میانگین حسابی نظرات آنها در امتیاز دهی 
متخصصان خواسته شده بود که بر مبناي جدول استاندار زیر امتیاز دهی  ازشده است. در امتیاز دهی ه استفاد
  کنند. 

  میتی ساعتی براي مقایسه دودویی معیارهاک 9. مقیاس 1جدول 
  امتیاز

  ارجحیت)ت (شد
1  3  5  7  9  2-4-6 -8  

  بینابینی ترجیحات  مرجع کامالً  ترجیح خیلی بیشتر  ترجیح بیشتر  کمی مرجع  ترجیح یکسان  تعریف
  

ساماندهی فرم فضایی و کالبدي نسبت به تقویت و پویایی اقتصاد شهري ارجحیت  2مثال در جدول  طوربه 
کمتري دارد (ارجیحت یک دوم). اما نسبت به زیست پذیري اجتماعات شهري کمی مرجع است (ارجیحت 

) در 6رجحیت ) از طرفی ساماندهی فرم فضایی و کالبدي نسبت به دسترسی پایدار ترجیح بیشتري دارد (ا3
معکوس و کسري  به صورتاین تحقیق در صورتی که معیار سطر به ستون اهمیت کمتري داشته باشد 

  نوشته شده است. 
میانگین امتیازات و ارجیحیت کارشناسان درباره زیر معیارهاي مختلف ارایه شده  8تا  2در جداول      

 آمده است. به دست است. این امتیازات وارد برنامه کامپیوتري شده و ضریب تطابق و وزن آنها 

ي اصلی با یکدیگر به صورت دودویی مقایسه شدند. در معیارهاي اصلی معیار ها يل استراتژاو در مرحله
اولویت دوم،  222/0وزنی  نیانگیبا ماولویت اول، حکمروایی خوب شهري  276/0ي یت اقتصاد شهرتقو

ارتقاي کیفیت محیط زیست با ، اولویت سوم 210/0ساماندهی کالبدي و فرم فضایی با میانگین وزنی 
ویت پنجم ولا 092/0اولویت چهارم، زیست پذیري اجتماعات شهري با میانگین وزنی  157/0ی میانگین وزن

 ). 2ل آورد (جدوبه دست اولویت ششم را  044/0ی و دسترسی پایدار با میانگین وزن
  
  
  
  

                                                        
10-  Consistency Ratio 
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  ي اصلی توسعه شهريها ياستراتژ. مقایسه دو دویی 2جدول 
  حکمروایی

  خوب
 شهر

 زیستمحیط
دسترسی 

 پایدار

  زیست پذیري
  اجتماعات

 شهري

  تقویت
  اقتصاد
 شهري

ساماندهی 
 فضایی

 معیارها
04/0CR= 

 وزن

 210/0 ساماندهی فرم فضایی 0 2/1 3 6 2 2/1

 276/0 تقویت اقتصاد شهري  0 3 5 2 1

 092/0 زیست پذیري اجتماعات   0 3 2/1 2/1

 044/0 دسترسی پایدار    0 4/1 3/1

 157/0 محیط زیست     0 1

 /.222 حکمروایی خوب شهر      0

  

ي فرعی هر کدام از ها ياستراتژمیانگین امتیازات و ارجحیت کارشناسان در باره  8تا  3در جدول 
شده است. این امتیازات وارد برنامه کامپیوتري شده و ضریب تطابق و  ارائهي اصلی مختلف ها ياستراتژ

 آمده است. به دست وزن آنها 
  

 فضایی-ي فرعی ساماندهی کالبدي ها ياستراتژ. مقایسه دو دویی 3جدول 

جلو گیري از 
گسترش 
  کالبدي

مبلمان و 
طراحی 
  شهري

  عدالت
  فضایی

بهسازي 
ي ها بافت

  تاریخی

ي ها بافتنوسازي 
  فرسوده

ساماندهی 
اسکان 

  غیررسمی

  شهر
  معیار  فشرده

06/CR= 
 
  

  وزن
  031/0  فشردهر شه  0  6/1  4/1  5/1  7/1  3/1  1
  126/0  ساماندهی اسکان غیررسمی    0  1  1  7/1  3  4
  130/0  ي فرسودهها بافتنوسازي       0  2/1  6/1  4  7
  139/0  ي تاریخیها بافتبهسازي         0  4/1  2  4

  عدالت          0  8  8
  فضایی

484/0  

  060/0  مبلمان شهري            0  3
  030/0  جلو گیري از گسترش کالبدي              0

 
 ي فرعی ساماندهی اقتصاد شهريها ياستراتژ. مقایسه دو دویی 4جدول 

کاهش 
  ها نهیهز

کسب و کار 
  آسان

  اقتصاد خالق
جذب سرمایه 
  گذاري خارجی

توسعه 
  توریسم

درآمد 
  پایدار

  معیار
03/0CR= 

  وزن
  284/0  درآمد پایدار  0  1  7  2  2  5
  267/0  توسعه توریسم    0  7  1  2  7
  039/0  جذب سرمایه      0  5/1  4/1  1
  187/0  اقتصاد خالق        0  2/1  7
  185/0  کسب و کار آسان          0  4
  040/0  ها نهیهزکاهش             0
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 ي فرعی زیست پذیري اجتماعات شهريها ياستراتژ. مقایسه دو دویی 5دول ج
رفاه 

 اجتماعی

ارتقاي 
حقوق 

 شهروندي

  شهر
 سالم

بسترسازي 
تعامالت 
 اجتماعی

توانمندسازي 
 فقرا

شهرسازي 
 فراگیر

 =05/0CR معیار
 

  وزن      

 051/0 شهرسازي فراگیر 0 2/1 2 4/1 4/1 7/1

 089/0 توانمندسازي فقرا  0 3 1 3/1 6/1

 037/0 تعامالت اجتماعی   0 3/1 5/1 8/1

 0108/0 شهر سالم    0 3/1 5/1

 0203/0 ارتقاي حقوق شهروندي     0 5/1

 514/0 رفاه اجتماعی      0

  
 ي فرعی محیط زیست شهريها يی استراتژ. مقایسه دو دوی6جدول 

بازیافت 
 زباله

ساماندهی 
 فاضالب

انتقال صنایع 
 آالینده

سازي بهینه
مصرف 
 انرژي

کاهش 
آلودگی 

 هوا

توسعه 
فضاي 

 سبز

 معیار

05/CR=0  
  

  وزن
 077/0 توسعه فضاي سبز 0 3/1 2/1 1 2/1 3/1

 404/0 کاهش آلودگی هوا  0 3 5 3 5

 183/0 بهینه سازي انرژي   0 5 1 2

 058/0 انتقال صنایع آالینده    0 3/1 2/1

 165/0 ساماندهی فاضالب     0 2

 114/0 بازیافت زباله      0

  
 ي فرعی دسترسی پایدارها ياستراتژ. مقایسه دو دویی 7جدول 

هماهنگی 
با ا ه يکاربر

سیستم حمل 
 نقلو 

  شهر
 الکترونیک 

  گسترش فضاهاي
 دوچرخهو پیاده 

  کاهش
 ترافیک

ارتقاي حمل 
 و نقل عمومی

  میلتک
 مترو

 معیار
03/0CR= 

 
  وزن

 492/0 مترو 0 3 7 7 5 7

 166/0 عمومی  0 2 4 1 4

 083/0 کاهش ترافیک   0 2 3/1 3

 /048 دوچرخهو پیاده     0 3/1 1

 168/0 فناوري     0 5

 043/0 ها يکاربر      0
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 ي فرعی حکمروایی خوب شهريها ياستراتژ. مقایسه دو دویی 8جدول 

 05/0 معیار کارایی عدالت مشارکت گوییپاسخ  امنیت قانون مداري اندازوجود چشم

 217/0 کارایی 0 4 2 3 1 5 2/1

 089/0 عدالت  0 3 2/1 2/1 1 3/1

 067/0 مشارکت   0 1 3/1 2/1 3

 113/0 پاسخ گویی    0 1 2 3/1

 /191 امنیت     0 4 1

 070/0 قانون مداري      0 3/1

 253/0 وجود چشم انداز       0

ي فرعی داراي تنوع زیادي هستند و هرکدام ها ياستراتژ، شود یممشاهده  8تا  2که در جدول  طور همان
آورده است. حال سوال اصلی این است کدام استراتژي باید در اولویت اول برنامه به دست وزن خاصی را 

اول توسعه قرار اولویت  جزءي فرعی ساماندهی اقتصاد شهري باید ها ياستراتژیا همه آ ریزي قرار گیرند؟
ي اصلی (معیارها) و ها ياستراتژهمه  Expert Choice راي پاسخ به این سوال از طریق نرم افزارب گیرند؟
ي فرعی (زیر معیارها) با توجه به هدف (استراتژي توسعه پایدار شهري) با یکدیگر تلفیق و ها ياستراتژ

). همانطور که در 9رعی مشخص گردید (جدول ي فها ياستراتژسنتز شده و ارجحیت وزنی هر کدام از زیر 
استراتژي فرعی عدالت فضایی (توزیع یکسان امکانات و خدمات شهري بین مناطق  شود یمجدول مشاهده 

اولویت اول، استراتژي فرعی درآمد پایدار با میانگین  102/0شهري و محالت شهري) با میانگین وزنی 
اولویت سوم،  073/0توسعه توریسم شهري با میانگین وزنی اولویت دوم، استراتژي فرعی  078/0وزنی 

اولویت چهارم، داشتن بیانه چشم انداز درباره  063/0استراتژي فرعی کاهش آلودگی هوا با میانگین وزنی 
 کاهش مسأله. . برخالف تصور اند آمدهبه دست  و...اولویت پنجم  056/0آینده توسعه شهر با میانگین وزنی 

به جاي اقداماتی ترافیکی بهتر ؛ بنابراین آوردبه دست را  ریزي برنامه) 35ي آخر (ها تیاولوترافیک شهري 
  است بر عدالت فضایی و تعادل بین مناطق تأکید شود. 

مشارکت  ساز نهیزمفضایی ضمن افزایش رضایتمندي مردم  مانند عدالتآمده به دست ي ها تیاولوتحقق 
گسترده شهروندان خواهد شد. از طرفی دیگر برقراري عدالت فضایی یکی از راهکارهاي کاهش تقاضاي 

  سفر و به تبع آن کاهش ترافیک شهري خواهد بود. 
رصد درآمد شهرداري از د 70اصفهان است. زیرا  شهر کالندستیابی به درآمد پایدار رکن دیگر توسعه پایدار 

شده است. گسترش  شهر کالنساز ناپایداري هرچه بیشتر این آمده و زمینهدست  بهطریق فروش تراکم 
. از طرفی باشد یمي پویایی اقتصاد شهري و دستیابی به درآمد پایدار ها مؤلفهتوریسم شهري یکی دیگر از 

مطلوب در عرصه  شهر کالنیکی  به عنواناصفهان  شهر کالن شناساندندیگر توسعه توریسم شهري ضمن 
  گذاري خارجی گردد. زمینه ساز سرمایه تواند یمهانی، ج
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استراتژي کاهش آلودگی ضمن افزایش کیفیت سالمتی مردم باعث درامان ماندن آثار تاریخی شهر از 
از عوامل متحرك  متأثر. با توجه به اینکه بخش آلودگی هواي اصفهان شود یمپیامدهاي منفی آلودگی هوا 

. توجه به باشد یمنظیر تردد وسایط نقلیه و منابع ثابت مانع کارخانجات صنایع شیمایی و پاالیشگاه 
نقل عمومی و بهینه سازي کاربري اراضی با هدف و راهکارهاي انتقال صنایع و ساماندهی وسایل حمل 

  کارآمد باشد.  تواند یمکاهش حجم سفر 
برخاسته از آمال تک تک مدیران و مردم  انداز چشمبدون مدیریت کارآمد و داشتن  الذکر فوقتمام اقدامات 

به  محلی امکان پذیر نخواهد بود. این کارآمدي مدیریتی در قالب حکمروایی خوب شهري و مشارکت مردمی
که  دهد یمرکن هر گونه استراتژي توسعه شهري، مسیر خواهد شد. توجه به اولویت استراتژیک نشان  عنوان

باعث ارتقاي کیفی اولویت  تواند یمي ها تیاولوشهرها همانند سیستمی همبسته هستند و توجه به هر کدام از 
  باعث کاهش ترافیک و افزایش مشارکت مردم محلی گردد.  تواند یمدیگر شود مانند برقراري عدالت فضایی 

ي اول برنامه ریزي مانند عدالت فضایی، درآمد پایدار شهرداري، ها تیاولوبنابراین تأکید بر برخی از  
باعث ساماندهی کالبدي فضایی، پویایی اقتصاد  تواند یمگسترش توریسم شهري و کاهش آلودگی هوا 

اصفهان گردد. داشتن چشم انداز توسعه آینده براي  شهر کالنشهري و ارتقاي کیفیت محیط زیست 
باعث هدفمند شدن اقدامات شهرداري و مردم محلی در  تواند می ریزي برنامهي ها تیاولومتأثر از  شهر کالن

  جهت نیل به چشم انداز و توسعه پایدار شهر گردد. 
  

  تدوین چشم انداز 
و انعکاس دهنده آمال و آرزوهاي جامعه شهري  دهند یممسیر ایده آل جامعه در آینده را نشان  اندازها چشم

اصفهان ضمن  شهر کالن. براي تدوین چشم انداز ابندی یممعنا  اندازها چشمدر راستاي  ها ياستراتژهستند و 
ي اساسی ها تیاولوو تهدیدات خارجی و داخلی و نقاط قوت و ضعف داخلی و همچنین  ها فرصتبررسی 

  موارد زیر به عنوان چشم انداز مطرح گردید.  شهر کالن
  یدار؛اصفهان شهري توریستی با اقتصادي پا –الف 

 اصفهان شهري با مدیریت کارآمد؛ -ب

  اصفهان شهري عدالت محور؛ –ج 
  اصفهان شهري پاك و زیست محیطی.  -د

 شهر کالنزیر جهت دستیابی به چشم انداز  هاي استراتژيي و ها تیاولو توان یم انداز چشمبا توجه به بیانیه 
  ذکر کرد.  10اصفهان را به شرح جدول شماره 
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 AHP ي پایدار شهري اصفهان با استفاده از _توسعه ي اصلی و فرعیها ياستراتژ. اولویت بندي 9جدول 

  اولویت
  برنامه ریزي

وزن تلفیقی با 
  توجه به هدف

وزن معیار 
  اصلی

وزن زیر 
  معیارها

  استراتژي اصلی  استراتژي فرعی

32  006/0  

210/0 
 

 شهر فشرده 031/0

  ساماندهی
  کالبدي -فضایی

 ساماندهی اسکان غیررسمی 126/0  026/0  14

 ي فرسودهها بافتنوسازي  130/0  027/0  13

 ي تاریخیها بافتبهسازي  139/0  029/0  11

 عدالت فضایی 484/0  102/0  1

 طراحی و مبلمان شهري 060/0  012/0  23

  جلو گیري از گسترش کالبدي 030/0  006/0  33
2  078/0  

276/0 
 

 پایدار درآمد 284/0

  پویایی اقتصاد شهري

 توسعه توریسم شهري 267/0  073/0  3

 جذب سرمایه گذاري خارجی 039/0  011/0  25

 اقتصاد خالق 187/0  051/0  6

 کسب و کار آسان 185/0  051/0  7

 ها نهیهزکاهش  040/0  011/0  26

34  005/0  

092/0 
 

 شهرسازي فراگیر 051/0

  
  

  زیست پذیري
  شهرياجتماعات 

 توانمندسازي فقرا 089/0  008/0 29

 افزایش تعامالت اجتماعی 037/0  003/0 36

 شهر سالم 0108/0  010/0 27

 ارتقاي حقوق شهروندي 0203/0  019/0 19

 افزایش رفاه اجتماعی 514/0  047/0 9

17 022/0 

044/0 
 

 تکمیل و گسترش مترو 492/0

 دسترسی پایدار

 ساماندهی حمل و نقل عمومی 166/0 007/0 30

 کاهش ترافیک 083/0  004/0  35

 دوچرخهو بسترسازي پیاده  /048  002/0  37

 شهر الکترونیک 168/0  007/0  31

 نقلو با حمل  ها يکاربرهماهنگی  043/0  002/0  38

24  012/0  

157/0 
 

 توسعه فضاي سبز 077/0

 محیط زیست شهري

  کاهش آلودگی هوا 404/0  063/0  4
  بهینه سازي مصرف انرژي 183/0  029/0  12
  ندهیآالانتقال صنایع  058/0  009/0  28
  ها رابهیشساماندهی فاضالب و  165/0  026/0  15
  ها زبالهبازیافت مواد زاید و  114/0  018/0  20
8  048/0  

222/0 

 کارایی 217/0

  حکمروایی
  خوب شهري

 عدالت 089/0  020/0  18

 مشارکت 067/0  015/0  22

 پاسخ گویی 113/0  025/0  16
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 امنیت /191 042/0 10

 قانون مداري 070/0 /016 21

 وجود بیانه چشم انداز 253/0 056/0 5

  
  اصفهان شهر کالنولویت اول) ا 5ي اجرایی (ها برنامهریزي و ارائه راهکارها و تعیین اولویت استراتژیک برنامه -10جدول 
  استراتژي  )Golsهدف کالن (

strategy 
  برنامه  راهکار

  
  
  

  توسعه پایدار شهري
  
  

  
  

  عدالت فضایی

  توزیع خدمات شهري بر اساس سرانه جمعیت  توزیع متناسب خدمات در شهر
دسترسی یکسان به خدمات 

  عمومی
عمومی بر اساس زمان و فاصله  ها يکاربرباز توزیع تدریجی 

  در مناطق شهري
  

  ي مالیها مشوق
ي عمومی مورد نیاز در مناطق ها يکاربرتشویق به احداث  -

  توسط بخش خصوصی 11و  -2-14-7ر شمالی شه

  
  
  

درآمد پایدار و 
توسعه توریسم 

  شهري

  
  افزایش درآمدهاي پایدار شهري

 مالیات بر امالك -

  معامالت مسکنر مالیات ب -
  عمران اراضی شهرير مالیات ب-

  عوارض مصرف بنزین در شهراخذ  -
  رصد جرایم رانندگی به شهرداري واگذار شودد 80

  توسعه توریسم شهري

 تاریخی آثارارتقاي کیفی  -

  خدمات رسانی مناسب به جهانگردان -
  احداث هتل توسط شهرداري-

  ي مصنوعی مانند استخرهاي ویژه.ها جاذبهایجاد  -
  ها مسافرخانهو  داران هتلگرفتن عوارض توریسم خارجی از -

کاهش آلودگی هوا 
و ارتقاي کیفیت 

  محیط زیست

 انتقال صنایع آالینده
 50زیست محیطی م انتقال صنایع آالینده پاالیشگاه به حری-

 یلومتري شرق شهرک

 الزام شهروندان به رعایت قوانین مصرف انرژي بهینه سازي مصرف انرژي

  نقل عمومیو تکمیل سیستم حمل 
  سریع متروتکمیل  -

 تقویت ناوگان اتوبوس رانی -

  تقویت محورهاي دوچرخه و پیاده -

  
حکمروایی خوب* 

با چشم انداز 
  مناسب

  

  اله شهرس 10تدوین چشم انداز افق   تدوین چشم انداز
  استفاده از نیروهاي کارآمد در مدیریت شهري  افزایش کارایی

  افزایش مشارکت
ي غیر ها سازمانبستر سازي مشارکت مردمی از طریق رسانه و 

  دولتی
 اله شهرس 10تدوین چشم انداز افق  تدوین چشم انداز

 پاسخ گویی شفاف و الکترونیک در قبال مسایل شهروندان وییگپاسخ

 قرار گیري نیروهاي پلیس در اختیار شهرداري امنیت

 براي مدیران و شهروندانمشخص بودن قانون  قانون مداري

 رفتار عادالنه و بدون تبعیض با شهروندان عدالت

  .اند شدهي تاثیر گذار آن در جدول ارائه ها شاخص* به دلیل اهمیت حکمروایی خوب کلیه 
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  نتایج و پیشنهادات
توسعه شهري  يها ياستراتژ بندي اولویتبراي  AHP براي انجام این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی     

شده است. نتایج حاصل از تلفیق معیارها و زیر معیارها با هدف (استراتژي توسعه پایدار شهري) ه اصفهان استفاد
که عدالت فضایی و توزیع بهینه خدمات و امکانات داراي اولویت اول، کسب درآمدهاي پایدار  دهد یمنشان 

قرار دارد.  ریزي برنامهآلودگی هوا در اولویت چهارم  اولویت دوم، گسترش توریسم شهري اولویت سوم و کاهش
اقدامات کالبدي نظیر روان سازي ترافیک و دسترسی پیاده در اولویت آخر برنامه ریزي قرار گرفته است. این در 

  حالی است که بیشتر مدیران شهري سعی در اقدامات کالبدي و روان سازي معابر و کاهش ترافیک را دارند. 
محور اصلی به حساب » حکمروایی خوب شهري«ه اینکه در هر گونه استراتژي توسعه شهري استقرار با توجه ب

و از طرفی هرگونه تمهیداتی در جهت دست یابی به توسعه پایدار در گرو مدیریت کارآمد و مشارکت مردمی  دیآ یم
اصفهان استقرار یافته و سرمایه  شهر کالنابتدا مکانیزم حکمروایی خوب با مشارکت مردم در  گردد میاست؛ پیشنهاد 

یی مانند عدالت راهکارهاو  ها ياستراتژاجتماعی الزم بین مردم و مدیران شهري حاصل گردد و سپس به تدوین 
این پژوهش عدم آشنایی  هاي محدودیت نیتر مهماهتمام ورزیده شود. یکی از  و ...آلودگی هوا  کاهشفضایی 
ي آن نظیر (وجود چشم انداز مدیریتی، پاسخ ها مؤلفهمروایی خوب شهري و متخصص با اهمیت حک انیپاسخگو

ي توسعه شهري که با حمایت بانک ها ياستراتژگویی، مشارکت، عدالت و کارایی) است. این در حالی است که در 
ایی خوب حکمرو مسألهجهانی براي سه شهر نمونه قزوین، شاهرود و بندر انزلی به صورت آزمایشی تهیه شده، نیز 

شهري نادیده گرفته شده است. آنچه مسلم است تدوین و اجراي هر گونه استراتژي توسعه شهري بدون مدیریت 
، در گردد میپیشنهاد ؛ بنابراین کارآمد و یکپارچه و بدون مشارکت ذینفعان جامعه کارآمدي الزم را نخواهد داشت

هسته اساسی مورد بررسی قرار  به عنوانمدیریت شهري اولویت بندي استراتژي توسعه شهري بهینه سازي ساختار 
  گرفته و سپس سایر راهبردها در جهت نیل پایداري اولویت بندي گردند. 
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  منابع
، تهران، انتشارات نگاه »)M. A. D. Mتصمیم گیري کاربردي، رویکرد («)، 1388آذر، عادل و رجب زاده علی ( -1

  دانش. چاپ سوم. 
، تهران، »1410برنامه توسعه راهبردي شهر قزوین تا سال «)، 1388ناصر و محمدرضا سرداري (براتی،  -2

  انتشارات آرتابابا، نوآوران دانشگاه پارسه، چاپ اول. 
، شماره فصلنامه مدیریت شهريتهران، » شهر متراکم و پایداري شهري«)، 1379بارتون، الیزابت و دیگران ( -3

  1379زمستان، 
فصلنامه ، »شهرها کالنتحلیل مناسبات محیطی در مدیریت گسترش فضایی «)، 1383محمدرضا (حق جو،  -4

 . 17، شماره مدیریت شهري

 چاپ،، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. برنامه ریزي مناطق مرکزي شهرها«)، 1388راهنما، محمد رحیم ( -5
  اول. 

 برراهبرد توسعه شهر در جهت تحقق توسعه شهري (با تاکید «)، 1388رفعیان مجتبی، شاهین راد، مهنوش ( -6
 . 4، دوره دوم شماره مجله مطالعات اجتماعی ایران، »برنامه راهبردي شهر کرمان)

هنرهاي ، »ايمنطقهکاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه ریزي شهري و «)، 1380زبر دست، اسفندیار ( -7
  10، شماره زیبا

. ها يشهردار، جلد اول شهرسازي. تهران انتشارات سازمان »ها يشهردارکتاب سبز «)، 1382سعید نیا، احمد ( -8
 چاپ اول. 

ي ها ر جنبهي با تاکید بشهر کالني نظري مدیرت ها دگاهیدي بر مرور«)، 1383صرافی مظفر و تورانیان فضیلت ( -9
 17، شماره فصلنامه مدیریت شهري، »نهادي

 . 4، شماره فصلنامه مدیریت شهري، »شهر پایدار چیست؟«)، 1379صرافی، مظفر، ( -10
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