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اولویتبندی و تعیین استراتژیهای توسعه شهر ( )CDSsشیراز با استفاده از
AHP
محمدرضا رضایی ،استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران
ببراز کریمی ،دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد یاسوج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یاسوج ،ایران*

چکیده
با تغییر دیدگاههای برنامهریزی شهری ،روشهای رایج مربوط به تهیه طرحهای توسعه شهری نیز مورد بازنگری جددی
قرار میگیرند .استراتژیهای توسعه شهر ()CDSSاز دیدگاههای جدید و تاثیرگذار در بهبود روند برنامهریزی شهر است
و هدف پژوهش تعیین استراتژیهای توسعه شهری شیراز و اولویتبندی آنها با استفاده از مدل  AHPاست .برنامههدای
کنونی شهر شیراز کالبدی و ایستا بوده و در تدوین آنها ابعاد اجتماعی ،اقتصادی لحاظ نشده و پاسخگوی نیازهای فعلی
نبوده و تحقق اهداف پیشبینی شده در آنها بسیار کم است ،در این پژوهش ابتدا  6استراتژی اصلی ،ساماندهی فضدایی،
تقویت اقتصاد شهری ،زیستپذیری اجتماعی ،دسترسی پایدار ،محدی زیسدت و حکمروایدی دور شدهر ،بده همدراه
استراتژیهای فرعی بر اساس در ت سلسله مراتبی ترسیم گردیدد و پدا از تهیده پرسشدنامه از متخصصدان و مددیران
شهری واسته شد تا بر اساس مقایسه زوجی اولویتها را مشخص سازند .در کل نتایج حاصل از تلفیدق معیارهدا و زیدر
معیارها با هدف (استراتژی توسعه پایدار شهری) نشان میدهد که کسب درآمدهای پایدار اولویت اول ،عدالت فضایی و
توزیع بهینه امکانات دارای اولویت دوم ،گسترش توریسم اولویت سوم و در راستای دسترسی پایدار تکمیل متدرو شدهر
در اولویت چهارم برنامهریزی قرار داشته و اولویت پنجم برنامهریزی نیز تدوین چشمانداز است و جلوگیری از گسترش
کالبدی و شهر فشرده در اولویت ا ر برنامهریزی قرار گرفتده اسدت .در انتهدا نیدز راهکارهدا و برنامدههدای اجرایدی ده
استراتژی اول شهر شیراز ارائه میگردد.
واژههای کلیدی :استراتژیهای توسعه شهر ،تحلیل سلسله مراتبی ،شیراز
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 -1مقدمه

قرار میدهدد (رفیعیدان و راد1387 ،ص )9اسدتراتژی

 -1-1طرح مسأله

توسعه شهری ( )CDSبا بهرهگیری از مدلهای برنامه-

ناکارآمدی طرحهای توسعه شهری و تغییدرات سدریع

ریزی استراتژی

دامنده وسدیعی از مسدایل مددیریتی،

سدو و ناریدایتی بسدیاری از سداکنان

اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی و کالبدی شدهرها

کالنشهرها از کیفیت زندگی در این مراکز ،بده دلیدل

را در بر میگیرد .در این طرحها با محوریت مدیریت

سنگین ،آلودگی محی زیست،

شهری و مشارکت ذینفعان شهری ابتددا چشدماندداز

نارسددایی دددمات شددهری ،ناعاددندده بددودن توزیددع

شهر مشخص شده و سپا استراتژی مورد نظر جهت

درآمدها ،افزایش اسکان غیررسمی و بهتبع آن افزایش

دستیابی به چشمانداز و توسدعه پایددار شدهر تددوین

ناهنجدداریهددای اجتمدداعی (بددارتون1379،ص )17از

میگردد .در نهایت این اسدتراتژیهدا بده برنامدههدای

شهرها از ید

گرانی مسکن ،ترافی

سوی دیگر ،یمن تشدید فرایند ناپایداری ،انتظدارات

اجرایی تبدیل میگردند .در حقیقت استراتژی توسعه-

و مسئولیتهای جدیدی را برای مددیران شدهری بده

ی شهری سند توسعه شدهر در تمدام ابعداد محسدور

وجود آورده است .این در حالی اسدت کده مددیریت

مددیشددود ( )Phonmpenh,2005pp1بددا توجدده بدده

کالنشهرها به دلیل گسدتردگی و پیییددگی مجموعده

پیییدگی و ماهیت پویدای شدهرها ،شناسدایی مسدایل

مراکددز زیسددت و فعالیددت کددالنشددهری و تدددا ل

راهبردی از مهمترین یرورتها و پیش نیازهدا بدرای

مسئولیتها در فرایند مدیریت ،برنامهریزی و اجرا بدا

کارآمددددی فرایندددد تصدددمیمگیدددری اسدددت (حدددق-

مشدددکالت متعدددددی مواجددده هسدددتند (صدددرافی و

جو1383،ص .)77در حقیقت انتخار اسدتراتژی

تورانیددان1383،ص )6بددرای پاسددخگویی بدده شددرای

مبنای رواب شرای درونی و فرصتهدای بیروندی در

نامطمئن آینده ،ناکارآمدی مدیریتی و کداهش زنددگی

تدوین استراتژیهای توسعه شهری بسیار مهم اسدت.

در شهرها ،از سال 1999م رویکرد ندوینی در ادبیدات

بدر

به دلیل تنوع مسایل و فرصتهدا بدهکدارگیری روش-

برنامه ریزی تحت عندوان « اسدتراتژی توسدعه شدهر»

های تصمیمگیری چندمعیاره از جمله فرایندد تحلیدل

( )CDSتوس ائتالف شهرها به وجود آمد .از اهداف

سلسله مراتبی در اولویدتبنددی مسدایل و مشدکالت

« اسددتراتژی توسددعه شددهر» افددزایش رقابددت پددذیری،

برنامهریزی استراتژی

توسعه شهرها اهمیدت زیدادی

کارایی ،ارتقدای کیفیدت سدکونت و بهبدود مددیریت

دارد .در واقع برنامهریزی استراتژی

شهری است .استراتژی توسعه شهری به دنبدال بهبدود

کلیدی در رویارویی با معظالت شهری و دستیابی بده

عملکرد شهر بر پایه و اساس پایداری اسدت ،و آن را

توسعه پایدار اجتمداعی ،اقتصدادی و زیسدتمحیطدی

بر مبنای عواملی چون رشدد اقتصدادی پایددار ،بهبدود

محسور گردد (مسیحی1384،ص.)15

فرصددتهددای زندددگی ،کدداهش فقددر ،ارتقددای شددرای

شهرشیراز نیز مانند بسیاری از شهرهای دیگر کشدور

محیطی و بهداشت عمومی ،بهبدود سدکونتگاههدای

در چند سال ا یر با رشدد فزایندده جمعیدت شدهری،

غیررسمی و اقشار کمدرآمد ،مورد بررسی و سدنجش

رونددد س دریع شهرنشددینی ،مهدداجرت و بدده دنبددال آن

مدیتواندد ابدزار

افزایش نیازهای شهری همیون مسکن ،حمل و نقدل
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و دمات شهری رو به رو بوده اسدت .بدا تحدول در

راستای تحقق استراتژیهای اولویت دار پردا ته مدی-

رونددد شهرنشددینی و تغییددر در نیازهددای شددهروندان و

شود.

اولویتهای دمات شهری ،طرحهای توسدعه سدنتی

 2-1اهمیت و ضرورت

به دلیل ایستایی و عددم انعطدافپدذیری ،نمدیتوانندد

روند تحدودت شدهری شدیراز در دوره پدیش مددرن

جوابگوی مشکالت و نیازهای شهر باشدند و در ایدن

دارای رویددددش درونزا و بر ددددوردار از انسددددجام

میباشند .مسدئله

عملکردی و سا تاری متناسب بدوده اسدت .در دوره

اصلی در تدوین استراتژیهای توسعه پایدار کالنشدهر

مدرن نیز تحت تاثیر سیاسدتها ،تغییدر عملکدرد شدهر،

شددیراز ایددن اسددت کدده کدددام اسددتراتژی (کالبدددی،

گسترش مدرنیت و پدیدآمدن عناصدر سدرمایه داری،

اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطدی ،حمدل و نقدل و

رشد جمعیدت و .. .سدا تار فضدائی شدهر در جهدت

مدیریتی) دارای اهمیت و اولویت بیشتری بدوده و بدا

دوقطبددی شدددن ،گسددترش حددول محورهددا و میددادین

چه راهبردهایی میتوان به آن دسدت یافدتد در ایدن

جدیدد ،توسددعه بده سددمت غدرر و شددمال ،اسددتقرار

به دلیل کارائی و قابلیدت

کاربریهای بزرگ منطقه ای – شهری ،کاهش فضاهای

از لحاظ انعطافپذیری ،انطباقپذیری ،تحول پدذیری،

سبز و کشاورزی ،تفکید

فضدای شدمال و جندور،

جامعیت و پویائی آن میتواند ابزار کلیدی مناسبی در

ادغام روستاها در شهر ،پدیدآمدن حاشدیهنشدینی و.. .

رویاروئی با معضالت شهری و دستیابی بده آیندده ای

در نهایت عدم انسجام نسبی سا تاری پیش رفته ،کده

بهتر (از جنبههای اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی وزیست

به طور کلی نتیجه عددم انعطداف پدذیری طدرحهدای

محیطددی) محسددور شددود .بنددابراین بدده دلیددل تنددوع

جامع و تفصیلی تصویب شده در شهر شیراز اسدت و

معیارهای استراتژی توسعه شدهری ( )CDSهدر گونده

با گذشت بیش از پدانزده سدال از هدزاره سدوم هندوز

تصمیمگیری بایستی بر پایه تصمیمگیری چندمعیاره با

فروش تراکم منبع اصلی تامین کننده هزیندههای شدهر

صددورت گیددرد .اولویددتبندددی

است ،ولی این امر با افزایش جمعیت شهر شدیراز در

استراتژیهای اصلی و فرعی توسعه شدهری کالنشدهر

طی سالهای گذشته یمن گسترش کالبددی ،مسدائل

شیراز بدا اسدتفاده از روش تحلیدل سلسدله مراتبدی از

اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و مدیریتی فراوانی

اهداف ایدن تحقیدق اسدت .روش تحقیدق توصدیفی–

را بددهوجددود آورده اسددت .بنددابراین جهددت کدداهش

تحلیلی و جامعه آماری نیدز نظدرات مددیران شدهر و

مشددکالت شددهری و مدددیریت بهیندده آن اسددتفاده از

زمینه نیازمند برنامهریزی استراتژی

میان برنامهریزی استراتژی

رویکددرد اسددتراتژی

متخصصان برنامهریزی در شهر شدیراز اسدت .لدذا در

رهیافتهای نوین استراتژی

این مقاله یمن تشریح مبانی نظری استراتژی توسدعه

 -3-1اهداف

شهری ( )CDSبه تدوین اولویتهای اسدتراتژیهدای

از اهداف « استراتژی توسدعه شدهر» افدزایش رقابدت

کالنشهر شیراز بدا اسدتفاده از روش تحلیدل سلسدله

پددذیری ،کددارایی ،ارتقددای کیفیددت سددکونت و بهبددود

مراتبددی پردا تدده و در نهایددت راههددای اجرایددی در

مدیریت شهری اسدت .اسدتراتژی توسدعه شدهری بده

یروری است.

دنبال بهبود عملکرد شهر بدر پایده و اسداس پایدداری
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است ،و آن را بر مبنای عواملی چون رشدد اقتصدادی

پذیری ،اصالح و دگرگونی در پیشآمددهای مختلدف

پایدار ،بهبود فرصتهای زندگی ،کاهش فقر ،ارتقدای

استفاده میکنند (حیدری .)62،1389،در کشورهای در

شرای محیطی و بهداشت عمدومی ،بهبدود سدکونت-

حال توسعه استراتژی توسعه شهری ( )CDSبا هددف

گاههای غیررسمی و اقشار کمدرآمد ،مورد بررسدی و

بهبود مدیریت شهری (مانند عدن در کشدور یمدن) و

سددنجش قددرار مددیدهددد (رفیعیددان و راد1387 ،ص)9

(صوفیه در کشور بلغارستان) رشدد اقتصدادی (مانندد

بده دلیدل کدارائی و قابلیدت از

شانگهای چین) پیشگیری از فقر و اسکان غیر رسدمی

لحاظ انعطافپذیری ،انطبداقپدذیری ،تحدول پدذیری،

(مانند دهلی) و جدز آن تددوین و اجدرا شدده اسدت

جامعیت و پویائی آن میتواند ابزار کلیدی مناسبی در

(براتدی و سدرداری .)58-48 :1388،صدرف نظدر از

رویاروئی با معضالت شهری و دستیابی بده آیندده ای

بررسیها و مطالعات موردی سازمان ائدتالف شدهرها،

بهتر (از جنبههای اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی وزیست

مرکز سکونتگاههای انسدانی سدازمان ملدل متحدد نیدز

محیطددی) محسددور شددود .بنددابراین بدده دلیددل تنددوع

تحقیقات متعدددی را انجدام داده اندد ،در سدال 2013

معیارهای استراتژی توسعه شدهری ( )CDSهدر گونده

 Tim Moonen, Greg Clarkدر کتدار شا صدهای

تصمیمگیری بایستی بر پایه تصمیمگیری چندمعیاره با

تجاری شدهرها یدمن تاکیدد بدر اقتصداد شدهری بده

صددورت گیددرد .اولویددتبندددی

مقایسه  150شهر پردا ته و آنها را رتبدهبنددی نمدوده

استراتژیهای اصلی و فرعی توسعه شدهری کالنشدهر

است .متأسفانه تداکنون در حدوزه  CDSدر شدهرهای

شیراز بدا اسدتفاده از روش تحلیدل سلسدله مراتبدی از

ایران به غیر از تألیف چند مقالده پژوهشهدای علمدی

اهداف این تحقیق است.

چندانی صورت نگرفته است در ایران پیشینه CDSبده

 -4-1پیشینه پژوهش

سال  1386بر میگردد که شدهرهای انزلدی ،قدزوین و

برنامهریزی استراتژی

رویکددرد اسددتراتژی

برنامددهریددزی اسددتراتژی

در دهدده 1960م ،ابتدددا در

شاهرود از طرف بان

جهانی انتخار شدده اندد ودر

انگلسددتان و امریکددا متدداثر از نظریدده سیسددتمهددا و در

ایددن جهددت وزارت راه وشددهر سددازی بددر اسدداس

واکنش به نواقص طرحهای جامع و تفضدیلی شدهری

پروژههای مشترک با باند

جهدانی در حدال مطالعده

به وجود آمد ،این نوع برنامهریزی اصدود بده سدمت

CDSبررسی ،امکدان سدنجی ونهادینده کدردن وبکدار

برنامهریدزی فراینددی ،تصدمیمسدازی ،برنامدهریدزی

گیری آن در شهرهای کرمانشاه ،سنندج ،تبریز ،ارومیه

محلی ،مشارکت و تلفیدق برنامدهریدزی و اجدرا روی

وبندر عباس است از جمله فعالیتهای پژوهشی کده در

میآورد (مهددیزاده و همکداران .)105:1382 ،از دهده

ارتباط با CDSدر سالهای ا یدر انجدام گرفتده اسدت

 1990تدداکنون اسددتراتژی توسددعه شددهری ( )CDSبدده

میتوان ،امکدان سدنجی اجدرای طرحهدای اسدتراتژی

سرعت در شهرهای مختلف جهان به کار گرفته شدده

توسعه شهری در ایدران ،و اسدتراتژی توسدعه شدهری

است .شهرهای صدنعتی از اسدتراتژی توسدعه شدهری

گامی بده سدوی دسدتیابی بده توسدعه پایددار شدهری

( )CDSبدده منظددور افددزایش رقابددتپددذیری ،زیسددت-

استراتژی توسعه شهری نوشهر .. .اشاره کرد.
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معیارهددا (اسددتراتژیهددای اصددلی) و زیددرمعیارهددا

 5-1سئوالها و فرضیهها
میتواندد ابدزار کلیددی در

(استراتژیهای فرعی)امتیازدهی کرده و ارجحیت هدر

رویارویی با معضالت شدهری و دسدتیابی بده توسدعه

کدام از معیارها را مشخص سازند .میدانگین هندسدی

پایداراجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و زیسدت محیطدی

هر کدام از پاسخها محاسبه گردیده و سپا از طریدق

محسور گردد ،بنابراین سوال اصدلی تحقیدق عبدارت

نرمافزار تصمیمگیدری چنددمعیاره ()Expert Choice

است از:

اوزان هر کدام از اسدتراتژیهدای اصدلی و فرعدی بده

در توسعه پایدار شهرشیراز کدام اسدتراتژی (کالبددی،

دست آمد ،و همه معیارها با توجه بده هددف توسدعه

اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطدی ،حمدل و نقدل و

پایدار شهری تحلیل و اولویت هر کدام نیز به ترتیدب

مدیریتی) دارای اهمیت و اولویت بیشتری بدوده و بدا

مشخص گردید.

چه راهبردهایی میتوان به آن دست یافتد

 7-1معرفی متغیرها و شاخصها

برنامه ریدزی اسدتراتژی

بده عندوان

در این پژوهش شا صهای اصدلی و فرعدی و روش

استفاده از الگوی برنامه ریزی اسدتراتژی

چارچور مفهدومی مناسدب ،ابدزاری کارآمدد در

تحلیل سلسله مراتبی در چارچور اسدتراتژی توسدعه

برنامه ریزی شهری است .و در این راستا فرییه ذیدل

شهری ( )CDSاستفاده شده است .از آنجا کده هددف

ارائه میگردد.

اصلی ،توسدعه پایددار شدهری اسدت اسدتراتژیهدای

ی

استراتژی توسعه شدهری و بدا

توسعه پایدار شهری را میتوان به شا صدهای اصدلی

به نظر میرسد با کم

بهرهگیری از مدلهای برنامهریزی میتدوان اسدتراتژی

«سدداماندهی کالبدددی و فددرم فضددایی» « ،پایندددگی و

دستیابی به چشمانداز و توسعه پایدار شدهر شدیراز را

تقویددت اقتصدداد شددهری»« ،بهبددود زیسددتپددذیری

تدوین نمود.

اجتمدداعی»« ،دسترسددی پایدددار»«،محددی زیسددت»و

 6-1روش تحقیق

«اصالح نظام مددیریت و حکمروایدی دور شدهر»،

روش پددژوهش توصددیفی – تحلیلددی و نددوع تحقیددق

تقسیمبندی کرد (صدرافی1379،ص .)12هدر کددام از

کاربردی است .امروزه ،تعدد معیارهای د یل در امدر

استراتژیهای اصلی مانند استراتژی ساماندهی کالبدی

تصمیم گیری باعث شده اسدت کده اسدتفاده از فندون

و فرم فضایی شهر دارای استراتژیهدای فرعدی مانندد

تحلیل چنددمعیاری ،اجتندار ناپدذیر تلقدی شدود .بدا

شهر فشرده ،ساماندهی اسدکان غیررسدمی ،بهسدازی

وجددود ایددن ،هنگددام بدده کددارگیری فنددون تحلیددل

بافتهای تاریخی و جز آن است.

چندمعیاری ،دزم است( .غفاری1393ص)488جامعه-

 8-1محدوده و قلمرو پژوهش

ی آماری شامل متخصصین برنامدهریدزی و مددیریت
شددهری ،دانشددگاهی ،مهندسددان مشدداور ،شددهرداری و
مسکن و شهرسازی است .بدا طراحدی پرسشدنامه بده
روش فرایندددد تحلیدددل سلسدددله مراتبدددی ( ،)AHPاز
متخصصان شهر شیراز واسته شده تا به هر کددام از

شهر شیراز به عنوان کالنشهر منطقده جندور ایدران و
مرکز استان فدارس در 30درجده و  25دقیقده عدر
جغرافیایی ،و  37درجه و  29دقیقه طدول جغرافیدایی
قرار گرفته است .سا تار کنونی شدهر شدیراز حاصدل
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فرایندی تاریخی و پویا از استقرار جمعیدت بدر بسدتر

شود و فرایند تصمیمسازی در توسعه و عمران شهرها

طبیعی شهر و تاثیرات متقابل آنهاست ،یعنی مضدمون

بددر پایدده تدددوین اهددداف ،تحلیددل و سیاسددت اسددتوار

آن در هر دوره با توجه به سدا تار فضدایی ،طبیعدی،

است(مل افضلی1382،ص .)97این اسدتراتژیهدا بدا

اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی – فرهنگی شهر تفداوت

رهیافت الق و مشدارکتی ،اولویدتهدای اساسدی و

میکند و ایدن تغییدر مضدمون سدرعتی افزایندده دارد.

راهبردهددای توسددعه آینددده را مشددخص مددیسددازند

بررسی تکوینی سا تار شهر شیراز نشان میدهدد کده

( )Robinson and parnell,2006pp339در طدرح

شهر بر بستر دشتی با گستره شمالی – جنوبی محدود

اسددتراتژی توسددعه شددهری مدددا الت اسددتراتژی

به ارتفاعات در سمت شمال ،جنور ،غرر و دریاچه

اجتماعات عمومی مردم ،بخدش صوصدی و جامعده

مهارلو در سمت شرق در دل دشت قرار گرفته ،رشدد

مدنی در وقت و مکان مناسب ،مسیر توسعه شهرها را

یافته است( .نظریان ،کریمی1387،ص)28

تغییدر میدهدد .حدال چنانیده سیاسدتهای ملدی در
صوص شهرسازی ،چارچوبی بدرای اسدتراتژیهای
محلی تعیین کند ،انتظار می رود که تغییرات سریع تدر
و عمیق تر باشند .در ی

محی اقتصدادی ندامطمئن و

رقابتی ،شهرهای در حال توسعه نیاز به نظمی فراگیدر
برای بهره وری بیشتر در استفاده از منابع مالی محدود،
و مندابع انسدانی بدرای دسدتیابی بده اهدداف دارندد .

سرمایههای موجود برای هدر شدهری بسدیار انعطداف
شکل  -1نقشه موقعیت شهر شیراز در ایران و استان

پذیر و فرّار مدی باشدند و صدرفا بده سدوی شدهرهایی

فارس

سرازیر می گردند که پتانسیل و آینده شدهری منطقدی

 -2مبانی نظری
در نظام برنامهریزی استراتژی

ود را به وبی نشان دهد .در حقیقدت برنامدهریدزی
اهداف و سیاستهای

راهبردی ،فرایندی اسدت کده راههدای اساسدی بدرای

کداربری زمددین در جهدت تلفیددق اهدداف کالبدددی بددا

رسیدن به اهداف را ترسیم نموده و ابزار دزم را برای

اهداف اقتصادی ،محیطی ،اجتماعی و فرهنگی ارتقدا

این ماموریت فراهم میکند(سدعیدنیا1382،ص.)38بدا

یافته و وظایف برنامدهریدزی از تهیده نقشده کداربری

توجه به اهمیدت برنامدهریدزی اسدتراتژی

در سدطح

زمین ،جدول کاربریها بده سدمت اهدداف راهبدردی

شهرها ،بان

یعنی سازماندهی فضایی فعالیتها بر اسداس آمدایش

سازمان ملل متحد ،سازمان «ائتالف شهرها» بدا هددف

سرزمین ،توسعه پایدار ،رفاه عمومی و کیفیت محدی

بهبود شرای زندگی در کشورهای در حال توسعه در

زیست و زندگی معطدوف شدده اسدت( .مهددیزاده و

سددددددال 1999م بدددددده وجددددددود آوردنددددددد

همکددداران1382،ص .)280از دیددددگاه اسدددتراتژی ،

( .)Mukhija,2006pp56درکددددل برنامددددهریددددزی

برنامههای شهری ،در واقع نوعی تصدمیم تلقدی مدی-

در جهدت ایجداد و

استراتژی

جهانی با همکاری مرکز سکونتگاههدای

شدیوهای سیسدتماتی
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برقراری پیوستگی بین اقدامات اولویتدار اسدت ،کده

مویوع بیشتر متمرکز است -1 :امدرار معداش ،مانندد

مراحل آن در شکل  2نمایش داده میشود.

ایجاد فرصتهای شغلی ،توسعه بازرگدانی و افدزایش
منابع درآمدی -2 ،پایدداری زیسدتمحیطدی و نحدوه
کددارایی و کیفیددت جریددان انددرژی در شددهر  -3فددرم
فضایی و زیر سا تهای مرتب آن  -4منابع مالی
 -5حکمروایددی ( .)Cities Alliance,2006pp27بدده
طورکلی هدف نهایی طرحهدای شدهری دسدتیابی بده

شکل  -2مراحل برنامه ریزی استراتژیک (حمیدی

شهر پایدار است ،شهر پایدار ،شهری است کده در آن،
بهبود در عدالت اجتماعی ،شروع و امکان زنددگی بدا

زاده)1380،

کیفیت مطلور ،تحقق یابد .همینین فرم شهر پایددار

از همان آغاز« ،ائتالف شهرها» طرحهدایی بدا عندوان

فرمی است که در آن ،منابع کمتدری از جملده اندرژی

اسددتراتژی توسددعه شددهری ( )CDSدر واکددنش بدده

مصرف شود .شبکههای شهری ،کارا و رقابتی بدوده و

ناکارآمدی طرحهای توسعه شهری و ارتقدای کیفیدت

قابلیددت بدداد بددرای زندددگی انسددان را دارا باشددد (

زندگی و بهبود مدیریت شهری به وجود آمد .فدر

عزیدزی1380،ص .) 27در تددوین اسدتراتژی توسدعه

استراتژی توسعه شهری ( )CDSبر ایدن مبناسدت کده

شددهری ( )CDSعمدددتا از روشهددای برنامددهریددزی

مدا له استراتژی

بخشهدای صوصدی ،عمدومی و

جامعه مدنی در صورتی که بجا و مناسب اجرا شدود،

استراتژی

استفاده میگردد .برنامه ریدزی اسدتراتژی

با در نظر گرفتن توسعه بلندمدت ،رهنمودهای توسعه
ناحیدددده را ارائددددده مدددددی-

به صورت معنا داری میتواند مسیر توسعه شدهری را

فضددددایی در یددددد

تحت تداثیر قدرار دهدد (.)CitiesAlliance,2006pp9

دهد( .)preuss,2003pp1با توجه به تندوع پیییددگی

بددرای دسددتیابی بدده توسددعه پایدددار از طریددق فراینددد

مسایل شهری از قبیل (معیارهدای اقتصدادی ،زیسدت

اسددتراتژی توسددعه شددهری ( )CDSیددمن اسددتفاده

محیطی ،فرم فضایی ،منابع مالی و حکمروایی ور)

گسترده از مشارکت بخشهای عمومی ،صوصدی و

تصمیمگیری درباره اولویت توسدعه اسدتراتژی

دولتی شرط اول استقرار حکمروایدی دور شدهری

شهر بسیار مهم بوده و سوال اساسدی ایدن اسدت کده

است ،در حقیقت حکمروایدی دور شدهری هسدته

کدام استراتژیها باید در اولویت اول برنامهریزی قرار

اصلی استراتژی توسعه شهری ( )CDSرا تشکیل می-

گیرند .در این پژوهش برای دستیابی به اولویدتهدای

دهددددد( )Cities Alliance,2007pp5و از طریددددق

توسعه پایددار کالنشدهر شدیراز در چدارچور برنامده

حکمروایددی ددور ماموریددت و اثربخشددی اقدددامات

استراتژیهای توسعه شدهری از روش فرایندد تحلیدل

مسئودن شهری دوچندان مدیشدود ( Andringa and

سلسددله مراتبددی کدده یکددی از مددوثرترین روشهددای

 .)Laughlin,2007ppvاز نظدددر سدددازمان «ائدددتالف

تصمیمگیری چندمعیاره است ،استفاده شده است.

شهرها» استراتژی توسعه شهری ( )CDSعمددتا بدر 5

ید
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 -1-2استراتژیهای توسعه شهری ( )CDSsشییراز

تقسیمبندی کرد (صدرافی1379،ص .)12هدر کددام از

و تحلیل سلسله مراتبی آن

استراتژیهای اصلی مانند استراتژی ساماندهی کالبدی

در این پژوهش برای تعیین میزان اهمیدت و اولویدت

و فرم فضایی شهر دارای استراتژیهدای فرعدی مانندد

هر کددام از اسدتراتژیهدای اصدلی و فرعدی از روش

شهر فشرده ،ساماندهی اسدکان غیررسدمی ،بهسدازی

تحلیل سلسله مراتبی در چارچور اسدتراتژی توسدعه

بافتهدای تداریخی و جدز آن اسدت .بندابراین بدرای

شهری ( )CDSاستفاده شده است .از آنجا کده هددف

مشددخصشدددن اسددتراتژیهددای اصددلی (معیارهددا) و

اصلی ،توسدعه پایددار شدهری اسدت اسدتراتژیهدای

اسددتراتژیهددای فرعددی (زیرمعیارهددا) در مرحلدده اول

توسعه پایدار شدهری را مدیتدوان بده اسدتراتژیهدای

در ت سلسله مراتبی ترسیم گردیدد .ایدن در دت از

اصلی «ساماندهی کالبدی و فرم فضایی» « ،پایندگی و

سه سطح هدف (توسدعه پایددار شدهری) ،اسدتراتژی

تقویددت اقتصدداد شددهری»« ،بهبددود زیسددتپددذیری

اصلی ( 6مورد) ،و اسدتراتژیهدای فرعدی (37مدورد)

اجتمدداعی»« ،دسترسددی پایدددار»«،محددی زیسددت»و

تشکیل شده است (شکل .)3

«اصالح نظام مددیریت و حکمروایدی دور شدهر»،

شکل  -3نمودار سلسله مراتب استراتژیهای توسعه پایدار شهری ( )CDSsمنبع :صرافی1379 :

 -2-2وزندهی معیارها و زیر معیارها

تطابق  )CR(1از مقیاس  9کمیتی الساعتی اسدتفاده و

برای تعیدین یدریب اهمیدت (وزن) معیارهدا و زیدر

مقایسه دودوئی معیارهدا بدا توجده بده هددف مدورد

معیارها ،بدا اسدتفاده از روش فرایندد تحلیدل سلسدله

بررسی ،مبنای قضاوت است .تمامی معیارها دو به دو

مراتب ) (AHPدو به دو آنها را با هم مقایسه میکنیم.

با هم مقایسه میشدوند( .زبردسدت1380 ،ص )20در

مقایسه دودویی آنهدا بدرای بدهدسدت آوردن یدریب
Consistency Ratio

1-
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جدول استاندارد زیر ،امتیازدهی کنند.

جدول  -1مقیاس  9کمیتی ال ساعتی برای مقایسه دودویی معیارها
امتیاز

1

3

5

7

9

8-6-4-2

تعریف

ترجیح یکسان

کمی مرجح

ترجیح بیشتر

ترجیح یلی بیشتر

کامال مرجح

ترجیحات بینابین

به  Jبرابر با  kباشد ،اهمیت عنصر  Jنسبت به  Iبرابدر

در این پژوهش ،با توجه به اصدل «شدروط معکدوس»
در فرایند تحلیل سلسله مراتبی (اگر اهمیدت  Iنسدبت

واهد بود)(marinoni,2007pp45).

جدول  -2مقایسه دودویی استراتژیهای اصلی توسعه شهری در سطح اول
محی

ساماندهی

حکمروایی ور

تقویت اقتصاد

دسترسی

زیستپذیری

فضایی

شهر

شهری

پایدار

اجتماعات

زیست

1

1

5

2

2

2

1

4

2

1

2

1

ساماندهی فضایی

4

3

2

1

1

0.5

محی زیست

4

2

1

0.5

1

0.5

1

1

0.5

0.3

0.5

0.5

1

1

0.3

0.3

0.3

0.3

یعنی دسترسی پایدار ،ی

معیارها
تقویت اقتصاد شهری
حکمروایی ور
شهر

زیستپذیری
اجتماعات
دسترسی پایدار

چهارم حکمروایدی دور

با مشاهده جدول  2میتوان چنین نتیجده گرفدت کده

شهر در تعیین استراتژیهای توسعه شهر موثر است.

اهمیت تقویت اقتصداد شدهری ،دو برابدر سداماندهی

در این تحقیق از روش محاسبه وزننسبی و به علدت

فضایی است .و به همین مندوال ،حکمروایدی دور

دقت بیشتر از روش تقریبدی تحلیدلسلسدلهمراتدب و

شهر ،چهار برابر دسترسی پایددار دارای ارزش اسدت.

میانگین هندسی استفاده میشود.

محاسبه میانگین هندسی معیارها
= حکمروایی ور

تقویت اقتصاد شهری =

= محی زیست

= ساماندهی فضایی

= دسترسی پایدار

= زیستپذیری اجتماعات

یریب اهمیت معیارها از نرمالیزه کدردن ایدن اعدداد
یعنی از تقسیم هر عدد به سر جمدع آنهدا ،بده دسدت
میآید.
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محاسبه ضریب اهمیت معیارها
تقویت اقتصاد شهری =

= حکمروایی ور
= محی زیست

= ساماندهی فضایی

= دسترسی پایدار

= زیستپذیری اجتماعات

یمنا در ادامه یریب اهمیت زیرمعیارها نیز در قالب

میشود ،برای تعیین یریب اهمیت زیر معیارهدا نیدز

جداول جداگانه آورده میشود و اشاره میشود کلیده

انجام میشود.

مراحلی که برای تعیین یریب اهمیدت معیارهدا طدی
جدول  -3مقایسه دودویی استراتژیهای فرعی ساماندهی فضایی در سطح دوم
جلوگیری از

شهر

مبلمان

گسترش کالبدی

فشرده

شهری

ساماندهی

نوسازی بافت

بهسازی بافت

عدالت

فرسوده

تاریخی

فضایی

معیارها

5

5

4

5

3

2

1

عدالت فضایی

5

5

4

3

2

1

0.50

بهسازی بافتهای تاریخی

7

4

4

1

1

0.50

0.25

نوسازی بافتهای فرسوده

4

6

3

1

1

0.33

0.33

ساماندهی اسکان غیررسمی

4

3

1

0.33

0.25

0.25

0.25

مبلمان شهری

1

1

0.33

0.17

0.25

0.20

0.20

شهر فشرده

1

1

0.25

0.25

0.14

0.20

0.20

جلوگیری از گسترش کالبدی

در جدول فوق عدالت فضدایی بدا توجده بده ماهیدت

سدداماندهی فضددایی ،شددهر فشددرده و جلددوگیری از

ددود ،در برابددر نوسددازی بافددت فرسددوده عدددد  3را

گسترش کالبدی کمترین تداثیر را دارندد .بندابراین در
برنامهریزی نیز در انتهای رتبه بندی قرار میگیرد.

دریافت کردهاند .یعنی اهمیت عدالت فضایی  3برابدر
نوسازی بافت فرسوده است .در تحلیل زیرمعیارهدای

جدول  -4مقایسه دودویی استراتژیهای فرعی تقویت اقتصاد شهری در سطح دوم
جذر سرمایه گذاری

کاهش هزینهها

کسب و کار آسان

اقتصاد الق

در آمد پایدار

توسعه توریسم

معیارها

5

5

3

4

1

1

توسعه توریسم

7

6

4

4

1

1

در آمد پایدار

2

7

2

1

0.25

0.25

اقتصاد الق

1

4

1

0.50

0.25

0.33

کسب و کار آسان

1

1

0.25

0.14

0.17

0.20

کاهش هزینهها

1

1

1

0.50

0.20

0.20

جذر سرمایه

ارجی

بر اساس مداتریا فدوق ،ارزش زیدر معیدار در آمدد

مقایسدده دودویددی اسددتراتژیهددای اصددلی بدده همددراه

پایدار نسبت به زیر معیار کاهش هزینهها 6 ،تعریدف

زیرمعیارها و ارزش هر ی

از آنها در جداول  5تدا 8

شده است یعنی زیر معیار درآمدد پایددار در مقایسده

نمایش داده میشود.

دودویی استراتژیهای فرعی تقویت اقتصاد شهری6 ،
برابر زیر معیار کاهش هزینهها ،ارزش دارد .در ادامده
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جدول  -5مقایسه دودویی استراتژیهای فرعی زیست پذیری اجتماعات شهری در سطح دوم
بسترسازی تعامالت

شهرسازی

توانمندسازی

شهر

ارتقای حقوق

رفاه

اجتماعی

فراگیر

فقرا

سالم

شهروندی

اجتماعی

3

2

1

1

2

1

رفاه اجتماعی

3

2

3

1

1

0.5

ارتقای حقوق شهروندی

3

4

2

1

1

1

شهر سالم

3

2

1

0.5

0.33

1

توانمندسازی فقرا

معیارها

2

1

0.5

0.25

0.5

0.5

شهرسازی فراگیر

1

0.5

0.33

0.33

0.33

0.25

بسترسازی تعامالت اجتماعی

با توجه به جدول  5اهمیت زیرمعیدار رفداهاجتمداعی

شهرسازی فراگیدر ،ید چهدارم شهرسدالم در تعیدین

سهبرابر بسترسازی تعامالت اجتماعی اسدت .و شدهر

استراتژیهای توسعه موثر است.

سددالم4 ،برابددر شهرسددازی فراگیددر ارزش دارد .یعنددی
جدول  -6مقایسه دودویی استراتژیهای فرعی دسترسی پایدار در سطح دوم
تناسب کاربری و

گسترش فضای

کاهش

ارتقا حمل و

شهر

حمل و نقل

پیاده و دوچر ه

ترافی

نقل عمومی

الکترونی

تکمیل
مترو

معیارها

4

4

2

2

2

1

5

4

3

1

1

0.5

4

5

3

1

1

0.5

3

2

1

0.33

0.33

0.5

2

1

0.20

0.25

0.25

0.25

گسترش فضاهای پیاده و دوچر ه

1

0.5

0.33

0.25

0.5

0.25

تناسب کاربری و حمل و نقل

در جدول فوق تکمیل مترو با توجه به ماهیدت دود،
در برابر شدهر الکترونید

الکترونی

عددد  2را دریافدت نمدوده

تکمیل مترو
شهر الکترونی
ارتقا حمل و نقل عمومی
کاهش ترافی

است .در تحلیدل زیرمعیارهدای دسترسدی

پایدار ،تناسب کاربری و حمل و نقل کمترین تداثیر را
دارند.

است .یعنی اهمیت تکمیل مترو  2برابر زیرمعیار شهر

جدول  -7مقایسه دودویی استراتژیهای فرعی محیط زیست شهری در سطح دوم
توسعه فضای

انتقال صنایع

بازیافت

ساماندهی

بهینه سازی

کاهش آلودگی

سبز

آدینده

زباله

فایالر

مصرف انرژی

هوا

1

2

3

2

1

1

کاهش آلودگی هوا

2

4

2

2

1

1

بهینه سازی مصرف انرژی

2

3

2

1

0.5

0.33

ساماندهی فایالر

3

2

1

0.5

0.5

0.33

بازیافت زباله

2

1

0.5

0.33

0.25

0.5

انتقال صنایع آدینده

1

0.5

0.33

0.5

0.5

1

توسعه فضای سبز

معیارها

بر اساس ماتریا جدول ،7ارزش زیدر معیدار کداهش

در مقایسه دودویی استراتژیهای فرعی محی زیست

آلودگی هوا نسبت بده زیدر معیدار بازیافدت زبالده3 ،

شهری 3 ،برابر زیر معیار بازیافت زباله ،ارزش دارد.

تعریف شده است یعنی زیر معیار کاهش آلودگی هوا
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جدول  -8مقایسه دودویی استراتژیهای فرعی حکمروایی خوب شهر در سطح دوم
مشارکت

قانون مداری

عدالت

پاسخ گویی

امنیت

کارایی

چشم انداز

معیارها

2

3

3

3

3

3

1

وجود چشم انداز

2

3

4

3

1

1

0.33

کارایی

3

3

2

1

1

1

0.33

امنیت

3

3

2

1

1

0.33

0.33

پاسخ گویی

3

3

1

0.5

0.5

0.25

0.33

عدالت

3

3

1

0.5

0.25

0.2

0.33

قانون مداری

1

3

0.33

0.33

0.33

0.5

0.5

مشارکت

همددانطور کدده در جدددول شددماره مشدداهده مددیشددود

استراتژیهای اصلی (معیارها) و استراتژیهای فرعدی

مجموع یریب اهمیت معیارهدای شدشگانده مزبدور

(زیر معیارها) در مرحله اول در دت سلسدله مراتبدی

اسدت و ایدن

از آنها بده صدورت

(سطح دوم سلسله مراتبی) معادل ید

ترسیم گردید و پا از آن هر ی

نشاندهنده نسبیبودن اهمیت معیارهاست .در جدول

دودویددی در قالددب جددداول فددوق مقایسدده گردیددد.

فوق به معیدار وجدود چشدم اندداز در مقابدل قدانون

استراتژیهای فرعی دارای تنوع زیادی میباشند و هر

مداری عدد  3داده شده یعنی در این تحقیق که تعیین

کدام یریب وزنی اصی را به دست آوردهاند .بدرای

اولویتهای استراتژی توسعه شهر شیراز ( )CDSاست،

بدده دسددت آوردن اولویددت هددر یدد

از معیارهددا و

دارای اهمیت بیشتری است ،بنابراین یریب اهمیدت

زیرمعیارها با توجه به هدف تحقیق با یکدیگر تلفیدق

بیشتری میگیرد( .زبردست1380 ،ص)33

گشته و ارجحیت وزنی هر کدام از زیدر اسدتراتژیهای

 2-3اولویتبندی استراتژیها و تدوین چشمانیداز

فرعی نیز مشخص گردید .در ادامه  10اسدتراتژی اول

توسییعه شییهری شیییراز :بددرای مشددخصشدددن

توسعه پایدار شهری شیراز ارائه میشود.

جدول  .9رتبه بندی استراتژیهای اصلی و فرعی توسعهی پایدار شهری شیراز( 10استراتژی اول)
استراتژی
اصلی

استراتژی فرعی

میانگین
وزنی

رتبه

راهکار

مالیات بر معامالت مسکن و امالک

تقویت
اقتصاد

برنامه

درآمد پایدار

0/359

1

بهبود ویعیت اقتصادی شهر

شهری

مالیات بر عمران ارایی شهری
گرفتن مالیات مصرف بنزین در شهر
ا تصاص بخشی از جرایم رانندگی به شهرداری

دسترسی آسان و یکسان به
ساماندهی
فضایی

دمات برای تمامی شهروندان
عدالت فضایی

0/329

2

در شهر شیراز
توزیع متناسب کاربریها و

بازنگری در توزیع کاربریهای عمومی بر اساس زمان و

دمات در سطح شهر

فاصله در مناطق شهری
بهبود کیفیت آثار فرهنگی و تاریخی - -بهبود ارائه

تقویت
اقتصاد
شهری

توجه به سرانههای استاندارد در توزیع دمات شهری

توسعه توریسم

0/314

3

توسعه توریسم شهری

دمات به گردشگران -احداث هتل توس شهرداری-
ایجاد جاذبههای مصنوعی
دریافت عوار

توریسم ارجی توس هتل داران
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دسترسی
پایدار
حکمروایی
ور شهر
محی
زیست

تکمیل مترو

0/301

4

تکمیل مترو

تکمیل سریع مترو از طریق جذر سرمایه گذار

وجود چشم انداز

0/286

5

تدوین چشمانداز

ارائه چشم انداز ده ساله شهر شیراز

0/275

6

مصرف بهینه

آموزش و الزام شهروندان به رعایت مصرف بهینه انرژی

0/254

7

بهینه سازی
مصرف انرژی

زیست-
پذیری

شهر سالم

اجتماعات
ساماندهی

بهسازی

فضایی

بافتهای تاریخی

دسترسی
پایدار
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شهر الکترونی
ارتقا حمل و نقل
عمومی

توجه به باز وردها و استفاده از

تقویت حا تعلق اجتماعی واعتماد اجتماعی

آنها در سامان دهی و بهبود

شهروندان -توجه به شا صها و معیارهای انسانی و

فعالیتها و طرحها

کاهش سلطهی اتومبیل در شهرها

0/2368

8

بهبود فضاهای تاریخی

0/2367

9

ایجاد سا تار و تشکیالت فاوا

0/2367

10

طراحی هماهنگ با واست گروههای ذینفع و ذی
نفوذ -توجه به جنبههای زیبایی شنا تی فضای تاریخی
تدوین برنامه فناوری اطالعات و ارتباطات از طریق
فرهنگسازی ،آموزش نیروی انسانی،

افزایش و تقویت وسایل نقلیه

تقویت ناوگان اتوبوس رانی

عمومی

احداث و تقویت محورهای دوچر ه و پیاده

با توجه به تحلیلهای انجام شده ،استراتژی فرعدی در

گردشگری موجود در شدهر شدیراز و اسدتان فدارس،

آمددد پایدددار بددا میددانگین وزنددی  /359اولویددت اول،

توسعه توریسم شهر شیراز ،یمن شناساندن کالنشهر

اسددتراتژی عدددالت فضددایی بددا میددانگین وزنددی /329

شیراز به عنوان ی

از کالنشهر جهدانی مدیتواندد در

اولویت دوم ،استراتژی توسدعه توریسدم بدا میدانگین

عرصه جهانی ،زمینهساز سرمایهگذاری ارجی گردد.

وزنی  /314اولویت سوم و تکمیل متدرو بدا میدانگین

تحقق اولویتهای به دستآمده مانند عدالت فضدایی

وزنی  /301اولویت چهارم و داشتن چشمانداز توسعه

یمن افزایش ریایتمندی مردم زمیندهسداز مشدارکت

با میانگین وزنی  /286اولویدت پدنجم محاسدبه شدده

گسددترده شددهروندان واهددد شددد .از طرفددی دیگددر

اسددت .در میددان اسددتراتژیهددای فرعددی جلددوگیری از

برقراری عدالت فضایی یکدی از راهکارهدای کداهش

گسترش کالبدی و شهر فشرده کمترین یریب وزندی

شدهری

تقایای سدفر و بده تبدع آن کداهش ترافید

را کسب نموده است ،بنابراین بایستی در شهر شدیراز

واهد بود .استراتژی شهر سالم یمن افزایش کیفیت

بر درآمد پایدار ،عددالت فضدایی و توسدعه توریسدم

سالمتی مردم باعث در امان ماندن آثار تداریخی شدهر

بیش از سایر زیدر معیارهدا تاکیدد شدود .از آنجدا کده

از پیامدهای منفی آلدودگی هدوا مدیشدود .توجده بده

حدود  70درصد درآمد شهرداری کالنشدهر شدیراز از

راهکارهای انتقال صنایع و ساماندهی وسایل حمدل و

طریق فروش تراکم به دست میآید و این امدر زمینده-

نقل عمومی و بهینه سازی کاربری ارایدی بدا هددف

ساز ناپایداری هرچه بیشتر شیراز اسدت ،لدذا داشدتن

کاهش حجم سفر میتواند کارآمدد باشدد .قابدل ذکدر

درآمد پایدار از ارکان اصلی توسدعه پایددار کالنشدهر

است کده کارآمددی مددیریتی ،در قالدب حکمروایدی

شیراز است .گسدترش توریسدم شدهری نیدز یکدی از

ور شهری و مشارکت مردمی به عندوان رکدن هدر

مولفههای پویایی اقتصاد شهری و دستیابی بده درآمدد

گونه استراتژی توسدعه شدهری ،میسدر واهدد شدد.

پایدار است ،از طرف دیگر با توجه بده پتانسدیلهدای

نشان میدهد کده شدهرها

توجه به اولویت استراتژی
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همانند سیستمی همبسته هستند و توجه به هر کدام از

فارس قطب اصلی گردشگری استان میباشد و یکی

اولویتها میتواند باعث ارتقای کیفی اولویدت دیگدر

از بزرگترین مراکز و شهرهای فرهنگی – توریسدتی

شود ،به طور مثال برقراری عدالت فضدایی مدیتواندد

ایران و جهان اسدت ،امدا گردشدگری در ایدن شدهر

و افزایش مشارکت مردم محلدی

توسعه زیادی نداشته اسدت کده میتدوان علدل آن را

گردد .به طور کلی تاکید بر بر ی از اولویتهدای اول

کمبددود امکانددات و تاسیسددات زیربنددایی ،یددعف

برنامهریزی مانند درآمد پایدار شهری ،عدالت فضدایی

برنامدددهریزی جهدددت جدددذر سدددرمایهگذاری در

و گسترش توریسم موجب ساماندهی کالبدی فضایی،

گردشگری ،امنیدت ملدی – جدانی و عددم آمدوزش

پویایی اقتصاد شهری و ارتقای کیفیت محدی زیسدت

سیسددتماتی

پرسددنل شدداغل در بخددش گردشددگری

کالنشهر شیراز میگردد .داشدتن چشدماندداز توسدعه

دانسددت .بنددابراین بددا ارائدده راهبردهددایی میتددوان

آینده برای کالنشهر متاثر از اولویتهای برنامدهریدزی

ارزشهای محیطدی را بیشدتر و بدا افدزایش اعطدای

میتواندد باعدث هدفمندشددن اقددامات شدهرداری و

تسهیالت قانونی و بدانکی و تشدویق سدرمایهگذاری

مردم محلی در جهت نیدل بده چشدماندداز و توسدعه

صوصدی و افددزایش تبلیغددات میتدوان بدده توسددعه

باعث کاهش ترافی

پایدار شهر گردد.

گردشگری در شهر شیراز کم

 3-3راهبرد اصلی توسعه شیهر در جهیت تحقیق

اقتصادی و اجتمداعی ایدن شدهر را فدراهم نمدود ،و

توسعه شهری

گامی در جهت درآمد پایدار ،عددالت اجتمداعی ،بده

استراتژیها در راستای چشماندازها معنا مدییابندد و

همددراه حکمروایددی ددور شددهری برداشددت .بددرای

چشماندازها مسیر ایده آل جامعه را نشان میدهند و

تدوین چشماندداز کالنشدهر شدیراز یدمن بررسدی

انعکدداس دهنددده آمددال و آرزوهددای جامعدده شددهری

فرصتها و تهدیدات ارجی و دا لدی و همیندین

هستند .از چشماندازهای اصلی شدهر شدیراز درآمدد

اولویتهای اساسی کالنشهر مدوارد زیدر بده عندوان

پایدار با توجه به گسدترش توریسدم شدهری اسدت.

استراتژیهایی جهت دستیابی به اهداف مطرح اسدت.

شهر شیراز به دلیدل وجدود آثدار ارزشدمند تداریخی

در ادامددده اسدددتراتژیهای اصدددلی در چدددارچور

«فرهنگی» جاذبههای طبیعدی و کالبددی و موقعیدت

اسددتراتژیهای رقددابتی /تهدداجمی ،تنددوع ،بددازنگری و

اقتصادی – دماتی به ویژه از حیث آموزش عالی و

استراتژی تدافعی در جهت توسعه شهر شدیراز ارائده

دمات درمانی همیشه مورد توجه گردشگران ایران
و جهان بوده است شهر شیراز به عنوان مرکز اسدتان

میگردد.

کرد و زمینه توسدعه

اولویتبندی و تعیین استراتژیهای توسعه شهر ( )CDSsشیراز با استفاده از AHP

استراتژیهای تهاجمی
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استراتژی های تدافعی

* بهره گیری از نیروی بالقوه مشارکتی درطرح های شهری شیراز

*تدوین استراتژی های دقیق و بلند مدت از طرف ادارات و سازمانها و

* به کارگیری مباحث نظری پیرامون مشارکت وحکمرانی ور شدهری در

نیز هماهنگی بین آنها در دماترسانی به شهر به منظور کاهش هزینه ها

فرایند عملی تهیه طرح هاو برنامه ریزی شهری
* بهره گیری از قدرت گردشگری شهری
*شناسایی و بهره گیری از منابع و جاذبه های تفریحی -گردشگری و دیگر
مزیت های نسبی توریستی منطقه (از جمله تندوع زیسدت محیطدی و آر و
هوایی ،وجود نواحی جنگلی ،وجود سد مخزنی ،کوهها ،اماکن تداریخی)...،

*فراهم آوردن تسهیالت ،زیرسا تها و امکانات رفاهی -گردشگری و
برنامه ریزی مناسب برای جذر بیشتر گردشگر
*مدیریت مناسب بهره برداری از جاذبه های محیطی و نگهداری آن
*تدوین مقررات و تدابیر ویژه برای جلوگیری از تغییر کاربری ارایی

جهت رقابت با سایر مناطق تفریحی شهرهای رقیب

کشاورزی اطراف شهر به سایر کاربریهای غیر مجاز

* بهره برداری از پتانسیل های موجود (بخش صوصی) ،برای افزایش حجم

* رفع هرگونه رویکرد آمرانه و ایجاد تعاملی دوطرفه در سیستم مدیریتی

سرمایه گذاری های اقتصادی

* جایگزین نمودن رویکرد جامع به جای رویکرد بخشی در مدیریت

* تأکید بر بهره گیری راهبرد طرح های توسعه شهری بده شدیوه ای بدومی

شهری

شده و متناسب با شرای
* استفاده از ظرفیت مستعد هنری و تعامالت فرهنگی در شهرها بده منظدور
توسعه طرحها.

* تدوین استراتژی جامع توسعه شهر در جهت حل معضل اقتصادی شهر
* فعال نمودن نهادهای غیر دولتی در شهرها باهدف تقویت ابعاد مدیریتی
شهر

استراتژی های بازنگری

استراتژی های تنوع
*تنوع بخشی به فعالیتهای اقتصادی و مشاغل غالب در شهر ،جهت

* هدایت سرمایه گذاری های اقتصادی در بخش مشاغل صنعتی و

کاهش آسیب پذیری اقتصاد شهر از متغیر بودن سیاستهای کالن

پایدار

اقتصادی

*بازنگری در بهره برداری مناسب از جاذبه های محیطی و فراهم

* نظارت بر اجرای قوانین برنامه ریزی کاربری اراضی شهری در جهت

آوردن زیرساختها و تسهیالت رفاهی -گردشگری

مقابله سیستماتیک با توسعه نا موزون و خارج از برنامه جهت توسعه

* بازنگری در فراهم آوردن زیرساختهای آموزشی و تخصیص سرمایه

شهر و هضم اراضی مرغوب کشاورزی اطراف شهر

و بودجه برای گسترش مراکز آموزش عالی

*برنامه ریزی صحیح برای ساماندهی پدیده مهاجر پذیری و فراهم

*ضمن توجه به فرهنگ یکپارچه و همگنی قومی – مذهبی ،مشارکت

آوردن سازو کار و تمهیدات الزم جهت مقابله با اسکان غیر رسمی در

مردم و جلب رضایت آنها نسبت به سیستمهای مدیریت شهری مورد

قسمتهایی از شهر

توجه قرار گیرد.

*تنوع بخشی به امکانات و خدمات توریستی و اندیشیدن تدابیر الزم

* ضمن بازنگری در سیستمهای برنامه ریزی موجود ،برنامه ریزی های

برای جذب بیشتر گردشگر
* تنوع بخشی به منابع درآمدی شهرها وشهرداریها؛
* به کارگیری رویکرد پایین به باال در سیستم کالن مدیریتی با هدف به
کارگیری نیروهای کارمحلی؛

در اسددتراتژیهای تهدداجمی ،تمرکددز بددر نقدداط قددوت

* تنوع بخشی به امکانات و خدمات در جهت دسترسی آسان و مناسب.

دقیق و استراتژی های بلند مدت به منظور توسعه مناسب شهر ،در
دستور کار قرار گیرد .
* بازنگری در مفاهیم مدیریتی و مبانی حقوقی قوی در سازمانهای

مسؤولتهدیدهای بیرونی بپردازد .در استراتژیهای بدازنگری

* بازنگری در مفهوم کیفیت زندگی در جهت حل معضل فقر شهری و

دروندددی و فرصدددتهای بیروندددی اسدددتوار اسدددت،

پیشنهادات و راهکارهای اجرایی در جهت رفع نقداط

استراتژیهای تنوع بر نقاط قوت درونی و تهدیددهای

بدرداری
یعف فرا روی توسعه شهر ،از طریدق بهدره
* بازنگری در جاذبه گردشگری شهر جهت جذب سرمایه ها و رفع

بیرونی تمرکدز مینمایدد و هددف ایدن اسدت کده بدا

مالی؛ از فرصتها بویژه از طریق تخصیص مجدد مندابع
ضعفبهینه

شناسایی مهمترین نقاط قدوت دروندی ،بده مقابلده بدا

استراتژیهدف
درهروندان با
مشارکتی ش
بازنگری
ساختار اسدت
بهبود بر آن
تدافعی
جایگاهاست .و
مورد بهتوجه

مسائل زیست -محیطی شهر؛

*

مدیریتی
و ایجاد حکمروایی خوب شهری.

نشریه پژوهش و برنامهریزی شهری ،سال هفتم ،شماره بیست و چهارم ،بهار 1395

58

تا با ارائه راهکارهایی ،یمن به حداقل رساندن نقداط

پددنجم برنامددهریددزی نیددز تدددوین چشددمانددداز اسددت.

یعف فراروی شهر شیراز ،امکان مقابله باتهدیددهای

جلددوگیری از گسددترش کالبدددی و شددهر فشددرده در

برون منطقه ای را نیز فراهم آورد.

اولویت ا ر برنامهریزی قرار گرفتده اسدت .بده طدور

 -4نتیجه گیری

کلی تاکید بر بر ی از اولویتهدای اول برنامدهریدزی

الگوی غالب شدیوه برنامده ریدزی شدهری در ایدران،

مانند درآمد پایدار شهری ،عدالت فضایی و گسدترش

طرحهای جامع و تفصیلی بوده کده از روش معدروف

توریسم موجب سداماندهی کالبددی فضدایی ،پویدایی

گدس پیروی کدرده

اقتصاد شهری و ارتقای کیفیت محی زیست کالنشهر

است و متناسدب بدا شدرای نسدبتاع متعدادل تحدودت

شیراز میگردد .داشتن چشمانداز توسعه آیندده بدرای

شهرنشینی و جمعیتی غرر تهیه شده کده نمدیتواندد

کالنشهر متاثر از اولویتهای برنامدهریدزی مدیتواندد

نیازهای برنامه ریزی توسدعه شدهری در ایدران را ،در

باعث هدفمندشدن اقدامات شهرداری و مدردم محلدی

شددرای متغیددر اقتصددادی ،اجتمدداعی -سیاسددی ایددران

در جهت نیل بده چشدماندداز و توسدعه پایددار شدهر

پاسخگو باشد .طرحریزی شهر شیراز نیز که جزیی از

گردد .محور اصلی هرگونه استراتژی توسدعه شدهری،

نظام سیستم برنامه ریزی و مددیریت توسدعه شدهری

استقرارحکمروایی ور شهری است و از طرفی هدر

ایران است ،همیون دیگر شهرهای کشدور ،در قالدب

گونه تمهیداتی در جهت دستیابی به توسعه پایددار در

طرحهای جدامع و تفصدیلی بده تبعیدت از ایدن الگدو

گرو مدیریت کارآمد و مشارکت مردمی است.

صورت گرفته است .بنابراین ،در این پژوهش با ریشه

 -5پیشنهادها

یابی مشکالت و نارساییهای طرحهای توسعه شدهری

با توجه به مباحدث مطدرح شدده در ایدن تحقیدق در

از جنبه برنامهریزی استراتژی  ،سدعی شدد قابلیتهدای

و اثبات تواناییهدا و

«برداشت -تحلیل -طرح» پاتری

برنامهریزی استراتژی

در جهت حل ایدن مشدکالت

بکار گرفته شود و با توجه به برنامهریزی اسدتراتژی
و شیوه سیستماتی

صوص برنامه ریزی استراتژی

قابلیتهددای ایددن الگددو در شناسددایی عوامددل درونددی و
بیرونی تاثیر گذار بر توسعه شهر شیراز و نیز شناسایی

آن در جهدت ایجداد و برقدراری

اسددتراتژیهای اصددلی توسددعه شددهر و رتبدده بندددی و

پیوستگی بین اقدامات اولویت دار ،بدا درنظدر گدرفتن

اولویددت سددنجی ایددن اسددتراتژیها ،میتددوان گفددت از
میتدوان بعندوان ید

استراتژیهای اصلی ،نتایج حاصل از تلفیق معیارهدا و

الگوی برنامه ریزی استراتژی

زیر معیارها با هدف (استراتژی توسعه پایدار شدهری)

چارچور مفهومی مناسب و ابزاری کارآمد در برنامده

نشان میدهد که کسب درآمدهای پایدار اولویت اول،

ریزی شدهری شدیراز اسدتفاده کرد.یکدی از مهمتدرین

عدالت فضدایی و توزیدع بهینده ددمات و امکاندات

محدودیتهای این پژوهش عدم آشنایی پاسدخگویان

دارای اولویت دوم ،گسترش توریسم شهری اولویدت

متخصددص بددا اهمیددت حکمروایددی ددور شددهری و

سوم و در راستای دسترسی پایدار تکمیل متدرو شدهر

مولفددههددای آن نظیددر (وجددود چشددمانددداز مدددیریتی،

در اولویت چهارم برنامهریزی قرار داشدته و اولویدت

پاسخگویی ،مشارکت ،عدالت وکارایی) است .این در

اولویتبندی و تعیین استراتژیهای توسعه شهر ( )CDSsشیراز با استفاده از AHP

حددالی اسددت کدده در اسددتراتژیهددای توسددعه شددهری
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صرافی ،مظفر ،)1379( ،شهر پایدار چیستد ،فصلنامه

اصفهان و همینین در استراتژیهای توسعه شهری که
با حمایت بان

مدیریت شهری ،شماره .4

جهانی برای سه شهر نمونده قدزوین،

صرافی ،مظفر و تورانیان فضیلت ( ،)1383مروری بدر

شاهرود و بندر انزلی به صورت آزمایشی تهیده شدده،

دیدگاههای نظری مدیریت کالنشهری بدا تاکیدد

نیز مساله حکمروایی ور شهری نادیده گرفته شدده

بر جنبههای نهادی ،فصدلنامه مددیریت شدهری،

است .بده منظدور کداربردی نمدودن نتدایج حاصدل از

شماره .17

تحقیق ،مهمترین راهکارها و پیشنهادها به شدرح زیدر

عزیزی ،محمدمهدی ،)1380(،توسعه شدهری پایددار،

ارائه می گردند:

برداشت و تحلیلی از دیدگاههای جهان ،تهدران،

 -ایجاد نظام یکپارچه مدیریت شهری به عنوان آرزوی

صفه ،انتشارات شهید بهشتی ،شماره.23

دیرینه نظام اداره شهر  -بدومی سدازی طرحهدای cds

غفدداری گیالنددده عطددا ،غالمددی ،عبدددالوهار()1393

وارد شده از کشورهای سرمایه داری  -برنامه ریزی با

مقایسدده کددارآیی فنددون تحلیددل چندددمعیاری در

مردم شهر با هددف شدنا ت نیازهدای آنهدا  -انجدام

بررسی تناسب اریدی مکدان یدابی محدل دفدن

مطالعات امکان سنجی و یا ظرفیت سنجی قبل از تهیه

پسماندهای شهری شیراز ،فصلنامه پژوهشهای

و اجرای هر طرح مطالعداتی و اجرایدی .آنیده مسدلم

جغرافیای انسانی ،شماره .88

اسددت تدددوین و اجددرای هرگوندده اسددتراتژی توسددعه

حقجو،محمدریا ،)1383(.تحلیل مناسدبات محیطدی

شهری بددون مددیریت کارآمدد و یکپارچده و بددون

در مددددیریت فضدددایی کالنشدددهرها ،فصدددلنامه

مشارکت ذینفعدان جامعده ،کارامددی دزم را نخواهدد

مدیریت شهری ،شماره17

داشت ،بنابراین پیشنهاد میگدردد ،در اولویدت بنددی

حیدددری ،رحیم،ریدداطبع ،دیجدده ،)1389(،نقددش

استراتژیهای توسدعه شدهری ،بهینده سدازی سدا تار

استراتژیهای توسدعه شدهری در سیاسدتهدای

مدیریت شهری به عنوان هسته اساسدی مدورد توجده

تامین مسکن گروههای کم درآمد شدهر رشدت،

قرار گرفته و سایر راهبردها در جهت نیل به پایدداری

فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسدانی ،شدماره

اولویتبندی گردند.
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مل

افضلی ،علی اصغر( ،)1382انتخدار اسدتراتژی

منابع

در برنامه ریزی شهری ،تهران ،جهاد دانشدگاهی

زبردسددت ،اسددفندیار.1380 .کدداربرد فراینددد تحلیددل

واحد صنعتی امیر کبیر ،چاپ اول.
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