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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی مناطق شهر ایالم از منظر نوشهرگرایان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسلله مراتبلی
انجام گرفته است .این پژوهش از نظر هدف کاربردی ،از نظر میزان و درجه کنترل متغیرها میدانی ،از لحاظ نحوه نظلار
ها جزء پژوهشهای توصیفی و از میان روشهای توصیفی از پیمایش بهره برده است .اطالعا

بلر داده

مورد نیاز در این پژوهش از طریلق

مصاحبه ساختارمند با استفاده از پرسشنامه  9ارزشی توماس ال ساعتی جمع آوری شده است .جامعه هلدف را در ایلن پلژوهش
کارشناسان و متخصصین در بخش مدیریت و برنامهریزی شهری در شهر ایالم تشکیل داد که نهایتاً  12نفر با اسلتفاده از رو
نمونهگیری هدفمند برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند .معیارها با استفاده از مرور منابع بدست آمد .بر ایلن اسلاس معیارهلای
افزایش تراکم در بافت ،رعایت شبکه ترافیکی پیوسته ،وجود گونههای مختلف مسکن ،وجود و حفظ تقویلت سلاختارهای سلنتی،
وجود فضاهای باز سبز و توقفگاه ،حمل و نقل عمومی ،امنیت در بافتهای شهری ،کاربریهای مختلط و توجله بله مقولله پیلاده-
مداری به عنوان معیارهای نوشهرگرایی انتخلاب شلدند .تجزیله و تحلیلل دادههلا بلا اسلتفاده از نلرم افلزار ، Expert choice
رو

 AHPو آنالیز حساسیت انجام گرفلت .یافتلههلا نشلان داد کله ،بلر اسلاس معیارهلای نوشلهرگرایی منطقله  1بلا وزن

نهایی( )0/441بیشترین امتیاز را به دست آورده ،در نتیجه نسبت به مناطق دیگر شهر ایالم ارجحیت باالتری دارد .منلاطق  2و 3
به ترتیب با وزنهای ( )0/326و ( )0/147در اولویتهای بعدی قرار میگیرند ومنطقه  4با وزن نهایی ()0/085در اولویت چهلارم
قرار گرفت.

کلیدواژهها :نوشهرگرایی ،شهر ایالمAHP ،
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بیان مسأله
امروزه رشد سریع و گسترش افقی ،شهرهای اغلب کشورهای جهان ،اعم از توسعهیافته و در حال توسعه را باا مشاتالج جادی
مواجه ساخته است .مسائل این پدیده نه تنها سیاستهای شهرسازی را بطور وسیعی تحتالشعاع قرار داده ،بلته تبعاج حاصل از آن
در تشدید مسائل اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،مدیریتی و زیست محیطی جوامع نقش اساسی داشته اسات (عزیازی .)15 :1390،از
طرفی بدنبال نادیده گرفتن ابعاد انسانی شهرها ،توسعه ناموزون و افقی شهرها ،زوال مراکز شهری و صرف هزیناههاای گازاف باه
دلیل تفتیک کاربریها توسط تفتر منطقهبندی ،نهضت نوشهرگرایی1متجلی گردید .نوشهرگرایی به عنوان راهتاری برای پایداری
شهری ،مورد توافق جمیع صاحب نظران مسائل شهری میباشد ،آنچه اماروزه با اسامی نوشهرگرایی ،شهرگرایی نوین ،شاهرگرایی
جدید و .. .نامیده میشود ،حاصل چارهاندیشی شهرسازان معاصر آمریتاایی در اواخار دهاه  1980بارای غلباه بار رشاد پراکناده و
پاشیدگی شاهارهاای آماریاتاا مایبااشاد .ناوشاهارگارایای ،واکاناشای نسبت به پراکندگی شهری ،باا تککیاد بار خصوصایاج
کالبدی سنتی در پی رسیدن به درسهایی از شهرگرایی سنتی برای یافتن راهحلهایی در پاسخ به دغدغههای منطقهای و شاهری
معاصر است ( .)Duany & Plater-Zyberk, 2002: 96نوشهرگرایی مهمترین جنبش طرح ریزی در قارن اخیار اسات .ایان
جنبش عبارج است از خلق یک زندگی بهتر برای آینده همه ما .یک حرکت بین المللی برای اصالح طراحی محیط انسان ساخت و
ارتقای کیفیت زندگی ما و معیارهای زندگی بوسیله ایجاد متانی بهتر برای زندگی .از طرفی ماحالاه ،عاارصااه ماااااورد مطالعه
نوشهرگراهاست .در تعریف محلهها ،زیرتقسیماتی از شهرند که ترکیبی متعادل از فعالیتها را در خود جای مایدهناد ( Hikichi,
.)2003:146
استفاده ناکارآمد از زمینِ شهری به ایحاد مسائل اساسی مانند ناپایداری زیستمحیطی و ناپایداریِ اجتماعی – اقتصاادی ،تهدیاد
سالمتی انسانها و شهرها منجر شده است .این امر باا تاراکم پایین ،کاربری منفرد و ناسازگار و توسعه جهشی شهر به سمت حومه-
ها ،ایحاد فاصله زیاد بین محلهاای کاار و زنادگی و .. .وضاعیت نامطلوبی به شهرهای کنونی داده است .در ایان میاان اساتفاده از
اصول نوشهرگرایی به سبب وجود تجربیاج موفق از کاربرد آن در مقیاسهای متفاوج از خانه تا منطقاه شاهری در نقااط مختلاف
جهان میتواند تا حد زیادی یاریگر چنین چالشی باشد .لذا در این پژوهش با توجه به رشد افقی و ناموزون شهر ایالم باا توجاه باه
وضعیت توپوگرافی و موقعیت کوهستانی و کمبود زمین  ،ضمن پرداختن به معیارهای نوشهرگرایی و بررسی معیارهای نوشهرگرائی
و تکثیر آن در مناطق چهار گانه شهر ایالم  ،مسئلهی اصلی این است که از منظر معیارهای نوشهرگرایی ،مناطق شهر ایالم در چه
وضعیتی میباشند؟

مبانی نظری
در دهه  1980میالدی تعداد زیادی از معماران و شهرسازان آمریتایی از فرسودگی و زوال مراکز شهری و افزایش فزاینده جوامع
محلی که پراکنده و متفرق ،وابسته به اتومبیل و دارای فاصله با مراکز شهری بودند ،اظهاار نارضاایتی کردناد .در ساالهای پایاانی
دهه 1980و ابتدای دهه  1990این نارضایتی منجر به ظهور جنبش نوشهرگرایی شاد ( .)Lehrer, 2004نوشاهرگرایی (کاه باه
طراحی محالج سنتی و طراحی محالج نئو سنتی مشهور است) اصول برنامهریزی است که محالج قابل زیست و قابل پیاده روی
در یک محیط مساعد پیاده روی را به وجود میآورد .نوشهرگرایی واکنشی نسبت به پراکندگی شهری است و یک راه ماوثر بارای
مقابله با جوامع وابسته به اتومبیل است که در آن هر سفری با ماشین انجام می شود ( .)Hikichi, 2003نوشهرگرایی سعی می-
کند با ایجاد کاربریهای مستونی مختلط از آپارتمان گرفته تا خانههای تک خانواره با هر سطح قیمتی ساکنینی با سطوح در آمدی
مختلف داشته باشد و با توسعه فشرده از ستونتگاههای حیاتی و محیط های طبیعی حفاظت کند .مهمترین سندی که باه تشاریح
محتوای نظری جنبش نوشهرگرایی می پردازد ،منشور نوشهرگرایی است .ایان منشاور را کاه در ساال  1996مایالدی و پا از
برگزاری چهارمین گردهمایی ساالنه انجمن نوشهرگرایی بعنوان منشور نظری نوشهرگرایی ارایه شد می توان بیانیه ای در مقابال
منشور آتن دانست که در آن دیدگاه مدرنیستی به شهرسازی و معماری توسط کنگره بین المللی معماران مدرن (سیام) مطرح شده
بود .این منشور تمامی سطوح قابل بررسی در ارتباط با اجتماعاج انسانی از بلوك ،خیابان و ساختمان ،محله ،بخش و محور شهری
تا منطقه ،کالنشهر ،شهر و شهرك را مورد بررسی قرار می دهد و هیچ یک را رد نمیکناد (ارنات .)1999 ،جنابش نوشاهرگرایی
New Urbanism
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اگرچه در زمینه توسعه های مستونی جدید بوجود آمده است ولی همواره بر توسعههای درون بافت و اصالح بافات هاای موجاود
تاکید کرده است و مخالف گسترش بیش از اندازه و هرز شهر و درنتیجه هدر رفتن زمین میباشد ( .)Nozzi,2005ساختار فضایی
یک شهر متشتل از اجزا و عناصری است که با یتدیگر درکنش متقابل هستند و ناپایداری هر کدام از این اجزا بر کل ساختار شهر
تاثیر خواهد گذاشت (ساوج .)54 :1380،بهبود وضعیت مناطق شهری و ارتقا سطح عملتردی آنها ،مستلزم به کاارگیری معیارهاایی
است که از لحاظ اصول شهرسازی و منطق زندگی نوین اجتماعی ،قادر باشد شرایط استقرار دائمی در محله را فاراهم و باا تادارك
بنیادهای جمعی ،فرصت را برای تقویت ح پیوستگی اجتماعی فراهم نماید .در قالب نظریهها و تجارب موجود در رابطه با طراحی
محله محور و مداخالج در بافتهای موجود و رویترد نوشهرگرایی ،اصول و معیارهای بسیاری را میتوان برای توساعه در مقیااس
شهر و منطقه شهری مطرح و مورد تجزیاه و تحلیال قارار داد ( .)Steuteville,2004: 20در هماین راساتا طرفاداران جنابش
نوشهرگرایی اصول پیاده مداری ،اتصال و پیوستگی ،ایجاد کاربریهای مختلط ،ایجاد گونههای مختلف مساتن در بافات ،افازایش
تراکم در بافت ،توجه به بافتهای واجد ارزش تاریخی و بهبود کیفیت طراحی و معماری ،استفاده از مشارکت کارکنان ،حفظ و تقویت
فضاهای باز عمومی و سبز ،تقویت حمل و نقل عمومی ،ایجاد و مدیریت توقفگاهها و استفاده از ابزار طراحی جهت افزایش امنیت
در بافتهای شهری را به منظور اصالح بافت های موجود در نظر گرفتهاند که به روشنی اهداف مطرح شده در منشور نوشهرگرایی را
عملی می سازد (.)CNU & HUD, 2000
نوشهرگرایی میتواند مزایا را از جنبههای محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی را برای جامعاه فاراهم کناد ،از مزایاای آن مایتاوان باه
اختالط کاربری و گوناگونی ،1گوناگونی مستن ،2ارتباط 3و قابلیت پیاده روی ،4کیفیت معماری و طراحی شهری ،5ساختار واحدهای
همسایگی سنتی ،6حمل و نقال هوشامند ،7تاراکم افزایشای ،8پایاداری ،9کیفیات زنادگی ،10اشااره کارد (.)Barton,2005:84
تاثیرگذارترین راه برای رسیدن به نوشهرگرایی تهیه طرح برای آن و تبدیل آن به کدهای منطقهبندی کاربری و توسعه است .ایان
عمل توسعههای بعدی را در جهت نوشهرگرایی هدایت میکند.
بررسی پژوهشگر در این تحقیق نشان داده است که مباحثی که تاکنون در رابطه با موضوع نوشهرگرایی در جریان باوده ،بیشاتر
بصورج مفهومی بوده لتن تحقیقاج تطبیقی مناطق شهرها با استفاده از  AHPصورج نگرفته است .در این پژوهش به تعدادی از
پژوهشهای صورج گرفته در زمینه نوشهرگرایی اشاره میشود.
 تیبالدز )2005(11در کتاب شهرساازی شاهروندگرا؛ ارتقاای عرصههای همگانی در شهرها و محیطهای شهری کیفیااتهااایعمده تقویت کننده حضور انساانی در شاهر را قابلیات دسترسای برای همه ،آزادی عابرین پیاده ،مقیاس انسانی ،اختالط کاااربری،
درس آموزی از گذشته ،ایجاد وضوح و محیطهای ماندگار میداند.
 هاشم ناژاد و همتااران(1390در مقالهی"بررسای رویتردهای محله گرا در طراحی توسعههای جدیااد شاهری باا تککیاد بارنوشهرسازی" بی توجهی به پایهها و مفااهیم سانتی کاه اماروزه در معمااری و شهرساازی کشورمان دیده میشود را علات بای
هاویتی شاهرها می داند و لذا معتقدند بازگشت و پرداختن باه فضاایی که ادامه ی زندگی روزمره سااکنان اسات بایاد در کااانون
توجه قارار گیارد و نوشهرساازی را راه حال مناسابی برای رفع مشتالج موجود معرفی میکند.
 اصاغرزاده یازدی( )1389در پژوهشی بااه طااور اجمااالی بااه معرفاای نوشهرگرایی و اصول پیشانهادی آن بارای برناماه-ریازی محلههای شهری پرداخته است .شاتل دادن محله های نسبتا ً پرتراکم ،پیااده مداری ،داشتن کاربری مخاتلط ،ترکیبای از
ساابتهااای معمااا ری ،رشااد هوشاامند و مخالفاات بااا شهرسازی پایدار مبتنی بر حمال و عماومی را اصول نوشااهرگرایی
بیان میکند.
1.

Mixed-Use & Diversity
Mixed-Used
3. Connectivity
4. Walkability
5. Quality Architecture & Urban Design
6. Traditional Neighborhood Structure
7. Smart Transportation
8. Increased Density
9. Sustainability
10. Quality Of Life
11. Tibbalds
2.
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حبیبی و همتاران ( )1390در پژوهشی اصول و قواعد شهرسازی بومی در ارتباط با نظریههای معاصر شهرسازی را شرح داده اند
و محافظت از فضاهای باز و سبز ،تشویق افزایش تراکم در بافت به جاای پراکناده روی ،ایجااد بساترهای الزم در جهات ارتقاای
مشارکت حقیقی ساکنان ،بهره گیری از فرهنگ معماری باومی در کناار حفاظ و تقویات سااختارهای سانتی را باه عناوان اصاول
نوشهرگرایی بیان کردهاند.
باقرینیا و همتاران ( )1392با استفاده از رویترد نوشهرگرایی راهتارهایی را برای ساماندهی بافت قدیمی محله ساغری ساازان
در شهر رشت ارائه دادند .بررسی و مطالعاج میدانی در وضع موجود قلمروی متانی پژوهش ،گویای آن است کاه محلاه سااغری-
سازان ،با فرسایش کالبدی مواجه بوده و از این لحاظ ،حداقل مطابقت با اصول نوشهرگرایی را دارد و در این بعد ،راهبردهای کنترل
شبته حمل و نقل و ارتباط با رویترد انسان محور و تشویق تنوع و اختالط کاربریها ،رتبه های اول و دوم را دارند.
باامروری بر نتایج به دست آمده از قسمتهای قبل میتاوان اذعان داشت که در واقع اصول نوشاهرگرایی باه شاتل دادن محله
های نسبتا ً پرتراکم ،قابال پیااده روی و دارای کاربری مخاتلط باا یتادیگر تاکیاد کارده و ترکیبای از ساابتهاااای معمااااری،
رشااد هوشاامند ،مخالفاات بااا توسعه های پراکنده و شهرسازی پایدار مبتنی بر حمال ونقل عماومی را ماد نظار قاارار ماای
دهاد .عالوه براین ،با فراگیر شدن جنبش نوشهرگرای ،برخی از مباحث آن مانند توجه به نوسازی و بهسازی بافت مرکزی شهرها،
مورد توجه قرارگرفت .اما توجه به نگرش شهرگرایی جدید به صورج یک کل کمتر مورد توجه واقع شاده اسات .در ایان پاژوهش
تالش براین است تا با بهرهگیری از معیارهای نوشهرگرایی از جمله طراحی ابنیه ،متانیابی و توزیع کاربریها و شبته حمل و نقال
با کمک تحلیل سلسله مراتبی ( ،)AHPتحلیل تطبیقی از فضای مناطق شهر ایالم داشته باشیم.

رو

پژوهش

این پژوهش از لحاظ رویترد و پارادایم ،از نوع کمی محسوب می گاردد .روش تحقیاق ماورد اساتفاده در ایان مطالعاه براسااس
تقسیمبندیهای موجود ،از لحاظ هدف تحقیق کاربردی( ،و از نظر شیوه انجام آمیخته (کیفی  ،کمی ) می باشاد)  .از لحااظ نحاوه
جمعآوری دادهها نیز از نوع میدانی نظیر پرسشنامه دادههاا جماعآوری مایشاود .جامعاه هادف را در ایان پاژوهش کارشناساان و
متخصصین در بخش مدیریت و برنامهریزی شهری در شهر ایالم تشتیل داد که نهایتاً  12نفار باا اساتفاده از روش نموناهگیاری
هدفمند برای تتمیل پرسشنامه انتخاب شدند .ابزار بهکار گرفته شده در این پژوهش ،مصاحبه ساختارمند باا اساتفاده از پرسشانامه
خبره نه درجهای توماس ال ساعتی است .این پژوهش شامل یک سطح هدف ،یک سطح معیار و یک ساطح گزیناه اسات کاه باا
یتدیگر بهصورج دو به دو و زوجی مقایسه میشوند .از این رو دو پرسشنامه که شاامل پرسشانامه خباره  1و  2اسات باا یتادیگر
پرسشنامه اصلی را در این مدل میسازند .کرد در این پژوهش به منظور تحلیل تطبیقی مناطق شهر ایالم از منظر نوشهرگرایان ،از
روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی  AHPدر محیط نرم افزار  Expert choiceاستفاده شد.

محدوده مورد مطالعه
استان ایالم با 19086کیلومترمربع حدود 1/4درصد مساحت کل کشور را تشتیل میدهد .این استان درغرب سلسله جبال زاگرس
بین  31درجه و  58دقیقه تا  34درجه و 15دقیقه عرض شمالی و  45درجه و24دقیقه تا  48درجه و10دقیقه طول شرقی درگوشاه
غربی کشور قرارگرفته است .استان ایالم ازجنوب باخوزستان ،ازشرق با لرستان ،ازشمال با کرمانشاه واز سمت غرب با  425کیلومتر
مرز مشترك با کشور عراق همجوار است .براساس آخرین تقسیماج کشوری درسال ،1390استان ایالم مشتمل بر 9شهرساتان18 ،
بخش 17،شهر 36 ،دهستان و 753آبادی دارای ستنه بوده است .شهرستان های استان ایالم عبارتناد از :آبادانان ،ایاالم ،مهاران،
ملتشاهی ،ایوان ،سیروان ،چرداول ،دره شهر ،دهلران (حیدری .)5 :1388
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شکل  .1استان ایالم و موقیعت آن

یافتههای پژوهش و تجزیه و تحلیل
در این بخش تجزیه و تحلیل دادهها در دو بخش توصیفی و استنباطی آمده است .بدین صورج که ابتدا ویژگیهای فردی پاسخ-
دهندگان آمده است و در ادامه فرایندتحلیل سلسله مراتبی تشریح شده است.
نتایج بخش توصیفی نشان داد که ،میانگین سنی پاسخ دهندگان برابر 36سال بوده ،که  % 75درصد آنها مرد و  % 25درصد آنهاا
زن بودند .همچنین41/7درصد از پاسخگویان ،مجرد و 58/3درصد آنها متکهل بودند .دامنه تحصیالج آنها باین مقااطع کااردانی و
کارشناسی ارشد در نوسان بوده ،در بین افراد مورد مطالعه 8/3درصد تحصیالتی در مقطع کاردانی91/7 ،درصد تحصیالتی در مقطع
کارشناسی و باالتر داشته اند .عالوهبراین حدود 41/7درصد کارشناسان در حوزه مدیریت شهری33/3 ،درصد کارمندان و  25درصد
مدیر میانی(سرپرست)در حوزه مدیریت شهری بودهاند .همچنین بر اساس اطالعاج گردآوری شده ،حادود  50درصاد پاساخگویان
دارای سابقه کار باالتر از  10سال و نصف دیگر جامعه آماری دارای سابقه کاری کمتر از  10سال میباشند.
تعیین ساختار سلسله مراتبی مسئله مورد بررسی
هدف این پژوهش اولویت بندی مناطق  4گانه شهر ایالم از منظر معیارهای نوشهرگرایی با استفاده از  AHPاست .اولین قدم در
تحلیل مسائل به روش فرایند سلسله مراتبی ،ایجاد ساختاری سلسله مراتبی از موضوع مورد بررسی است که در آن اهداف ،معیارها،
گزینهها و ارتباط بین آنها نشان داده شود (ارجاعی و همتاران .)510 :1395 ،در این پژوهش معیارهاای مسائله افازایش تاراکم در
بافت ،رعایت شبته ترافیتی پیوسته ،وجود گونههای مختلف مستن ،وجود و حفظ تقویت ساختارهای سانتی ،وجاود فضااهای بااز
سبز و توقفگاه ،حمل و نقل عمومی ،امنیت در بافتهای شهری ،کاربریهای مختلط و توجه به مقوله پیاادهماداری باودهاناد کاه
ساختار سلسله مراتبی آنها در شتل شماره( )2آمده است.

شکل .2ساختار سلسله مراتبی مسئله مورد پژوهش
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تعیین ضریب اهمیت معیارها نسبت به هدف
برای تعیین ضریب اهمیت معیارها نسبت به هدف ،معیارها دوبه دو بایتدیگر مقایسه میشاوند و درجاه اهمیات هریاک از آنهاا
نسبت به دیگری مشخص میشود .سپ ماتری های بدست آمده را نرمال میکنیم .بارای ایان منظاور هار یاک از مفلفاههاای
ماتری تصمیمگیری را بر مجموع مفلفههای ستون مربوطه تقسیم میکنیم و ماتری های نرمال را بدست میآوریم .فرم ریاضای
این مطلب به صورج زیر است:

=و
در این رابطه

معرف ارزش نرمال شده گزینه شاخص  iام به شاخص  jام است.

پ از نرمال سازی ماتری های بدست آمده ،میانگین هر سطر این جدول نشان دهنده اولویت هر معیار باا گزیناه رقیاب اسات
(ارجاعی.)1394 ،

شکل  .3ضریب اهمیت هر یک از معیارهای تأثیرگذار در توسعه نوشهرگرایی

در این مطالعه ،مقایسههای زوجی معیارها و بر اساس نتایج حاصل از مطالعاج میادانی (مصااحبه و تشاتیل پرسشانامه) توساط
خبرگان و متخصصین صورج گرفته است .نتیجه مقایسه چند معیار اصلی مسئله مورد بررسی نشان میدهد که ،از میان معیارهاای
تعیین شده ،معیار شبته ترافیتی پیوسته بیشاترین امتیااز ( )0/274را دارد و در نتیجاه بیشاترین تاکثیر را در توساعه نوشاهرگرایی
داراست .معیارهای افزایش تراکم در بافت با ضریب اهمیت( )0/176و وجود گونههای مختلف مستن با ضریب اهمیت ( )0/169به
ترتیب در ردههای بعدی قرار دارند و معیار کاربریهای مختلط ،با امتیاز ( )0/025در رده آخر جای دارد .بر این اساس معیاار شابته
ترافیتی پیوسته بیشترین و معیار کاربریهای مختلط کمترین تکثیر را در توسعه نوشهرگرایی در شهرایالم از میان معیارهاای ذکار
شده دارند .نرخ ناسازگاری مقایسههای زوجی معیارها نسبت به هدف  0/07به دست آمده ،که از  0.10کمتر است بنابراین سازگاری
ماتری مقایسههای زوجی قابل قبول است .و نیاز به تجدید نظر دوباره نیست(شتل.)3
تعیین ضریب اهمیت گزینهها نسبت به تک تک معیارها
بعد از تعیین ضریب اهمیت معیارها ،ضریب اهمیت گزینهها نسبت به تک تک زیر معیارها تعیین میشود .در ایان مرحلاه چاون
معیارها زیر معیار نداشتند ،مستقیماً با خود آن معیار داوری و قضاوج میشوند .در این مسئله تمام معیارها فاقد زیر معیار هساتند؛ در
نتیجه ضریب اهمیت گزینهها نسبت به معیارها تعیین شده است.
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جدول  .1خالصه ارزیابی معیارهای نوشهرگرایی در مناطق مختلف شهر ایالم
گزینه ها
نرخ
معیار
منطقه
منطقه
منطقه
منطقه  4ناسازگاری
3
2
1
0/06
0/098
0/221
0/417
0/264
افزایش تراکم در بافت
0/09
0/067
0/151
0/316
0/465
رعایت شبته ترافیتی پیوسته
0/09
0/070
0/093
0/248
0/589
وجود گونههای مختلف مستن
0/07
0/125
0/073
0/207
0/595
وجود و حفظ تقویت ساختارهای سنتی
0/05
0/077
0/144
0/490
0/289
وجود فضاهای باز سبز و توقفگاه
0/08
0/097
0/166
0/285
0/452
حمل و نقل عمومی
0/06
0/068
0/123
0/203
0/607
امنیت در بافتهای شهری
0/07
0/073
0/073
0/194
0/661
کاربریهای مختلط
0/08
0/094
0/176
0/247
0/483
توجه به مقوله پیادهمداری
0/07
0/085
0/147
0/326
0/441
اولویت نهایی گزینه ها

همچنین گروه تصمیم ساز در ارزیابی خود از تکثیر معیارهای مختلف بر انتخاب منطقه 1شهر ایالم سه معیار کاربریهای مختلط
( ،)0/661امنیت در بافتهای شهری ( )0/607و وجود و حفظ تقویت ساختارهای سانتی ( )0/595را دارای بیشاترین تاکثیر و ساه
معیار افزایش تراکم در بافت ( ،)0/264وجود فضاهای باز سبز و توقفگاه ( )0/289و حمل و نقل عماومی ( )0/452دارای کمتارین
تکثیر ارزیابی کردهاند.
به طور کلی معیارهای رعایت شبته ترافیتی پیوسته ،وجود گونههای مختلف مستن ،وجود و حفظ تقویات سااختارهای سانتی،
حمل و نقل عمومی ،امنیت در بافتهای شهری ،کاربریهای مختلط و توجه به مقوله پیادهمداری بیشاترین تاکثیر را بار انتخااب
منطقه 1و افزایش تراکم در بافت و وجود فضاهای باز سبز و توقفگاه بیشترین بیشترین تکثیر را بر انتخاب منطقه 2نشان میدهند.
بدین ترتیب تمامی معیارها به غیر از وجود و حفظ تقویت ساختارهای سنتی کمترین تکثیر را بر انتخاب منطقه 4دارند ( .شتل.)4

شکل .4میزان تأثیر معیارهای نوشهرگرایی بر مناطق مختلف شهر ایالم

تعیین اهمیت و وزن نهایی گزینه ها
حال بعد از مقایسه زوجی و محاسبه وزنهای نسبی گزینهها و معیارها ،الزم است تا وزن نهاایی هرگزیناه محاسابه گاردد بادین
منظور از عمل تلفیق در نرم افزار Expert Choiceاستفاده گردید .وزن نهایی بدین ترتیب به دست میآیاد کاه ابتادا بارای هار
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معیار ،وزن گزینهها بر وزن بزرگترین آنها تقسیم میگردد سپ عدد حاصل در وزن معیار مربوطه ضرب میشاود .باا جماع مقاادیر
حاصل برای هر یک از گزینهها ،مقدار عددی به هر گزینه تخصیص مییابد (رستمیزاد و همتاران.)1392،
در این روش ضریب اهمیت و وزن نهایی گزینهها با استفاده از فرمول زیر بدست میآید:
 .ضریب اهمیت معیار k
 .ضریب اهمیت معیار i

.

امتیاز گزینه  jدر ارتباط با زیر معیار i

شکل  .5اولویت بندی مناطق شهر ایالم بر اساس معیارهای نوشهرگرایی

در این پژوهش ماتری های مقایسه زوجی گزینهها نسبت به معیارها تشتیل شدند و با نرمالیزه کردن ماتری های زوجای ،وزن
نهایی هر یک از گزینههای ذکر شده نسبت به هر یک از معیارها بدست آمد .به طور کلی نتیجه مقایسههای زوجی گزینههای مورد
بررسی پژوهش نسبت به تک تک معیارها نشان میدهد که ،از میان گزینههای مورد بررسی ،منطقه 1با ضاریب اهمیات ()0/441
بیشترین امتیاز را با توجه به نظر متخصصین به دست آورده ،در نتیجه از نظر معیارهای نوشهرگرایی نسبت به منااطق دیگار شاهر
ایالم ارجحیت باالتری دارد .مناطق  2و  3به ترتیب با وزنهای ( )0/326و ( )0/147در اولویتهای بعدی قرار میگیرند شتل (.)5
بررسی سازگاری قضاوتها
نرخ ناسازگاری متانیزمی است که به وسیله آن اعتبار پاسخگویان به ماتری های مقایسه ماورد سانجش قارار مایگیارد .ایان
متانیزم معین میکند که پاسخ پرسش شوندگان در مقایسههای زوجی چقدر اعتبار منطقای دارد (محمادیان و همتااران.)1388 ،
مهمترباشد .متانیزمی که ساعتی برای ناسازگاری در
از
مهمتر باشد ،قاعدتاً باید
از
مهمتر و
یعنی اگر از
قضاوجها در نظر گرفته است ،محاسبه ضریبی به نام ضریب ناسازگار) (I.Rاسات کاه از تقسایم شااخص ناساازگاری ) (I.Iباه
شاخص تصادفی بودن ) (I.Rحاصل میشود .چنانچه این ضریب کوچتتر یا مساوی  0.1باشد ،سازگاری در قضاوجها مورد قبول
است وگرنه باید در قضاوجها تجدید نظر شود .به بیان دیگر ماتری مقایسه دودویی معیارهاا باار دیگار تشاتیل شاود(عابدینی و
ستایشی نساز.)1393 ،
=  I.Iشاخص سازگاری
=  I.Rش اخص ناسازگاری
دراین مطالعه شاخص ناسازگاری مقایسه زوجی معیارها نسبت به هدف ،برابر  ،0/07اولویت بندی نهاایی گزیناههاا در برابار تاک تاک
معیارها برابر 0.07و شاخص ناسازگاری مقایسه زوجی گزینهها نسبت به تک تک معیارهای اصلی به ترتیب در جدول( )1آمده است.
تحلیل حساسیت
تحلیل حساسیت برای سنجش حساسیت گزینهها نسبت به تغییراج وزن معیارها مورد استفاده قرار میگیرد .برای چنین سنجشی
فرایند تحلیل سلسله مراتبی از پنج نوع تحلیل حساسیت سود میبرد .این روشها شاامل تحلیال حساسایت عملتارد ،دینامیاک،
گرادیان ،طرح دوبعدی و تفاوجها میباشد .همه روشها تحلیل حساسیت گرافیتی اولویتها ،گزینهها و معیارهای موجود و همچناین
ارتباط آنها را با یتدیگر بر اساس ویژگیها و قابلیتهای خود نشان میدهند .این شیوه باعث تککید بار جنباههاای مختلاف رابطاه
گزینه ها ،معیارها و اولویتهای آنها میباشد (ارجاعی 1394 ،به نقال از محمادیان و همتااران .))1388( ،در ایان مرحلاه تحلیال
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حساسیت رتبهبندی گزینهها نسبت به تغییراج وزن معیارها بررسی میشود .در حالتی که سلسله مراتبای ساه ساطح داشاته باشاد،
تحلیل حساسیت از گره هدف ،حساسیت گزینهها را نسبت به معیارهای موجود در زیر هدف نشان خواهد داد .تحلیل حساسایت بار
اساس روش دینامیک محاسبه شد که نتایج آن در شتل ( )5نشان داده شده است (رستمیزاد و همتاران.)1392 ،

شکل  .6آنالیز حساسیت به رو

دینامیک مناطق  4گانه شهر ایالم نسبت به معیارهای نوشهرگرایی

در تحلیال حساسایت دینامیاک ،نمودارهاای میلهاای افقای هساتند کااه فارد را قاادر میساازد تاا باا افازایش یاا کاااهش وزن
معیارها(نمودارهای میلهای سمت چپ) ،اثر آن را بر رتبهبندی گزینهها (نمودارهای میلهای سمت راست) مشاهده نماید(رستمیزاد و
همتاران.)1392 ،
جدول  .2درصد کلی تأثیر گذاری معیارها بر انتخاب گزینهها
معیار
وزن
معیار
 17/6حمل و نقل عمومی
افزایش تراکم در بافت
 27/4امنیت در بافتهای شهری
رعایت شبته ترافیتی پیوسته
 16/9کاربریهای مختلط
وجود گونههای مختلف مستن
10/5
وجود و حفظ تقویت ساختارهای سنتی
توجه به مقوله پیادهمداری
10/8
وجود فضاهای باز سبز و توقفگاه

وزن
6/8
4/4
2/5
3/1

با استفاده از آنالیز حساسیت شما میتوانید تعیین کنید که چگونه تغییر در اهمیت یک معیار بر گزینههای انتخاابی تاکثیر خواهاد
گذاشت .در این پژوهش ما تحلیل حساسیت دینامیک بر روی وجود فضاهای باز سبز و توقفگاه (به دلیل اینته گزینهها نسبت باه
سایر معیارها حساسیت بیشتری نشان دادند) انجام دادیم شتل (.)6

شکل  .7چگونگی تأثیر افزایش ضریب اهمیت وجود فضاهای باز سبز و توقفگاهها بر مناطق مختلف شهر ایالم
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جدول()3وزن کلی گزینهها را قبل و بعد از انجام آنالیز حساسیت و نحوه تکثیر افزایش اهمیت وجود فضاهای باز سبز و توقفگااه
را بر مناطق چهار گانه شهر ایالم به صورج تکثیراج مثبت و منفی نشان میدهد:
جدول  .3تأثیر افزایش اهمیت معیار وجود فضاهای باز سبز و توقفگاه برگزینهها به صور تأثیرا مثبت و منفی
گزینه ها
وزن
قبل از انجام تحلیل
بعد از انجام تحلیل
تکثیر

منطقه 1

منطقه 2

منطقه 3

منطقه 4

% 44/1
% 37/7
-

% 32/6
39/6
+

% 14/7
% 14/6
-

% 8/5
% 8/2
-

با توجه به جدول( )3افزایش ضریب اهمیت وجود فضاهای باز سبز و توقفگاه نسبت به توسعه نوشهرگرایی منطقه  2شهر ایالم
اثر مثبت داشته و بر طبق نتایج حاصل از تحلیل حساسیت با افزایش  30درصدی اهمیت فضاهای باز سبز و توقفگااه در منطقاه
دوم شهر ایالم ،این ناحیه از منظر معیارهای نوشهرگرایی  7درصد توسعه مییابد ولی این آنالیز بر مناطق  3 ،1و  4به ترتیاب باه
میزان 0/1 ،7/6و  0/3درصد اثر منفی داشته است.

نتیجه گیری
بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل سلسله مراتبی متغیرهایهای پژوهش معیار شبته ترافیتی پیوسته بیشترین امتیاز را گرفتاه
که نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد آن در توسعه نوشهرگرایی میباشد .با توجه به اینته مشتالج ترافیتی امروزه به عنوان یتای از
معضالج اساسی در بسیاری از مناطق شهری محسوب میشود ،به نظر میرسد یتی از راهتارهای اساسای بارای حال مشاتالج
ترافیتی تکمین محیطی ایدهآل برای پیادهروی ،دوچرخهسواری و حمل و نقل عمومی ،طراحی شبتهای از خیاباانهاای پیوساته باا
اولویت داده به پیادهها ،تقویت استخوانبندی بافت اصلی و اتصال آن به ساختار اصلی شهر و پرهیز از باه وجاود آمادن معاابر بان
بست و دوربرگردان باشد .معیارهای افزایش تراکم در بافت و وجود گونههای مختلف مستن به ترتیب در ردههای بعدی قرار دارند.
بارتون ،)2005(1هیود و سنیو )2000( 2افزایش تراکم در بافت ،ایجاد گونههای مختلف مستن در بافت ،افزایش تراکم در بافت ،را
از اصول نوشهرگرایی دانسته اند .همچنین بر اساس مقایسه معیارهای نوشهرگرایی و تطبیق آنها بار منطاق  4گاناه شاهر ایاالم،
منطقه  1شهر ایالم بیشترین امتیاز را گرفته است که به معنای تطبیق اکثر معیارهای نوشهرگرایی در این منطقه میباشد .با توجاه
به اینته معیارهای رعایت شبته ترافیتی پیوسته ،وجود گونههای مختلف مستن ،وجود و حفظ تقویت ساختارهای سنتی بیشاترین
تکثیر را برانتخاب این منطقه داشتهاند ،پیشنهاد میشود که در این ناحیه ساختمانهای جدید با معماری متنوع و کاربریهای مخاتلط
جهت تکمین نیازهای ساکنین در مرکز محلاه احاداش شاود .همچناین بناهاای واجاد ارزش تااریخی شناساایی و جهات مرمات و
معاصرسازی آنها اقدام شود .عالوه براین با توجه به نتایج تحلیل حساسیت که نشان دهنده اهمیت وجود فضاهای باز سبز و توقف-
گاههای عمومی در منطقه 2شهر ایالم میباشد ،پیشنهاد میشود که یک فضای باز عمومی یا یک فضای سابز در فاصاله  5تاا 10
دقیقهای از مرکز محله در این منطقه ایجاد شود.
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