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  ريزي شهري دانشگاه شهيد بهشتيدانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه -1

  
  دانشگاه تربيت مدرسچغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشجوي دكتري -2

  
  كارشناس ارشد چغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه خوارزمي تهران-3

   1398/11/16:پذيرش تاريخ 1398/05/16                                                     :دريافت تاريخ

  چكيده

شده  يشهرساز اتيوارد ادب يباشد كه به تازگمي دارياز توسعه پااي وعهممج ريپذيري به عنوان ززيست

 نيدر ا .شوندمي انياصول راهنما ب يسر كي لهياز موضوعات است و به وس يو شامل مجموعه متنوع است

. رنديگيآنها شكل م ياست بر مبناپذيري زيستمربوط به  ميو مشاركت كه مفاه يبرابر ،يراستا دسترس

شهرداري تهران است. اين تحقيق به  22هدف پژوهش حاضر بررسي شاخص هاي زيست پذيري در مناطق 

جامعه آماري مورد كاربردي مي باشد و از نوع تحقيقات كيفي مي باشد.  -لحاظ از نوع تحقيقات تحليلي

 سال سرشماري اسبراس منطقه اين تهران كه جمعيت 22مطالعه در اين تحقيق عبارت است از محالت منطقه 

باشد روش نمونه گيري مي زن 63٬482 و مرد 65٬476 شامل) خانوار 38٬106( نفر 128٬958 ايران، 1390

ابزار تجزيه و تحليل از طريق  .نمونه است 384تصادفي و براي برآورد حجم نمونه از فرمول كوكران و  

و مدل تاپسيس هستند. نتايج نشان ميدهد كه از نظر ساكنين  spssآزمون تي تك نمونه در محيط نرم افزار 

بجز شاخص هاي زيست محيطي در ابعاد ديگر محالت منطقه بيست و دو شرايطي كمتر از حد متوسط 

دارند همچنين در بين محالت منطقه بيست و دو محله شهداي خليج فارس در مطلوب ترين وضعيت و 

  ضعيت قرار دارد.محله هوا نيروز در نامطلوب ترين و

  

  تهران   22: زيست پذيري، توسعه پايدار، محالت شهري، منطقه واژگان كليدي
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  مساله طرح -1

، نور محمدزاده( مكاني و... دسترسي، كاركردي، ساختاري، مسائل مانند است، وگوناگون متنوع شهرها مسائل

 فناوري، چشمگير جمعيت، افزايش چون عواملي صنعتي، انقالب از پس بخصوص و مرور به )5: 1383

 و تحرك و نهايتا ... جمعيتي، تحركات بازرگاني، مناسبات و صنايع رشد توليد، تمركز سرمايه، انباشت

 روبه سريع مسأله رشد با را آنها و ناپايدار را قديمي شهرهاي پايدار تعادل شهري حيات افزون روز پويايي

 شيآن ب طيشرا نجات شهر و بهبود يهمه جانبه برا يضرورت تالشو ) 32: 1378( يار احمدي، ساخت رو

 يكردهايها و روهيهاي موجود در شهرها نظربحران بهگذشت زمان در پاسخ  شود، بااحساس مي شياز پ

 نيخروج از ا يبراي، آورتاب ،يشهر يداريپا ،يريپذستيز كرديرو ،يشهر داريمانند توسعه پا يمختلف

 يارتقا دهيا يشهر داريو توسعه پا داريهاي توسعه پاميبه موازات پارادا ريهاي اخمسائل ارائه شد. در دهه

 يزيربرنامه اتيخود را در ادب يجا شوديبودن شهرها را سبب م ريپذستيموجبات ز خودكه  يزندگ تيفيك

از توسعه اي وعهممج ريپذيري به عنوان زراستا زيست نيدر ا .)26:1389 ر،پو(ساسانباز كرده است يشهر

از موضوعات است  يو شامل مجموعه متنوع شده است، يشهرساز اتيوارد ادب يباشد كه به تازگمي داريپا

امروزه  ).1392 ،ياسدآباد يپور و جعفر(ساسان شوند.مي انياصول راهنما ب يسر كي لهيو به وس

برخورداري از خصوصيات زيست پذيري براي شهرها و به ويژه كالنشهرها ضرورت يافته است. بر اين 

). 1389(ماجدي، اساس، شاخصها و معيارهايي براي سنجش ميزان زيست پذيري شهر ها معرفي مي شوند

سالم داشت و  يندگز كي توانياست كه در آن م يداشت كه شهر انيتوان بمي ريپذستيشهر ز فيتعر در

گذشته و حال مطرح  نياتصال ب كيبه عنوان  ريپذستيهمه مردم، شهر ز ياست برا يشهر، شهر گونهنيا

متولد نشده است  اكنونبه آنچه ت گريد ييو از سو گذاردياحترام م يخيهاي تارسو به نشانه كياست و از 

به صورت دست  ديو آنچه كه ما با يعيهرگونه به هدر دادن منابع طب هيشهرها عل گونهنيكه ا نهديارج م

هست (بندر  زين داريشهر پا كي ريپذستيشهر ز كي نيبنابرا ،كنديمبارزه م مينگه دار ندگانيآ ينخورده برا

 اي درعمده يساختار راتييبود تغ ييشهرگرا زا كه متمركز برتحوالت برون زين رانيا در .)51: 1390آباد،

 يتحوالت ساختار نيا يراستا ) در1392 ،ياسدآباد يپور و جعفركرد (ساسان جاديا كشور ينينظام شهرنش

 1390سال  در درصد 81 به مرز تيجمع نيكه ا يكرد به طور كشور به شدت رشد نيشهرنش تيجمع

 يتيبا فشار جمع يشهر هايرساختيامكانات و ز ،تيبا رشد جمع نيابرابن .)80: 1390( نظريان، ديرس

  شود. دامن زده مي ينينشهيتر شده و به معضل حاشبه روز بدتر و متراكم مسكن روز تيوضع مواجه شده،

هكتار محدوده شهري و  6000شهرداري تهران واقع در شمال غربي شهر تهران با وسعتي حدود  22منطقه 

اي موقعيت خود در پهنه پايتخت ، به عنوان منطقههاي خاص طبيعي و هزار هكتار حريم، به دليل ويژگي 30

 به لحاظ پيشينه، انداز آينده آن بر اين اساس استوار شده است.مستعد قطب گردشگري شناخته شده و چشم

شمسي و اشارات طرح جامع شهرتهران به اين منطقه باز مي  1349تاريخچه توسعه اين محدوده به سال 

ظ دارا بودن امكانات بالقوه و بالفعل زيست محيطي و تنوع ساختار زمين از به لحا 22گردد در اصل منطقه 
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يك سو و بكر بودن قسمت اعظم آن از سوي ديگر، و در شرايطي كه ساير نقاط شهر تهران از تراكم و 

برند از ديرباز مورد توجه شهر سازان و كار شناسان امور شهري قرار داشته مي معماري غير استاندارد رنج

  باشد. ناحيه مي 4اين منطقه داراي 		ستا

  از اين رو سواالت پژوهش حاضر به اين صورت است: : 1-1

  د؟نپذيري در چه شرايطي قرار داربه لحاظ ابعاد زيست تهران  22منطقه محالت  - 

 كدام محله به لحاظ شاخص هاي زيست پذيري در شرايط نامناسب تري قرار دارد؟ - 

  

  پيشينه: 1-2

 ير برايپذستيز يواژه شهرها. دانست كايآمر توانيپذيري را مزيست دهيگسترش ابستر حضور و 

 يزيرهاي برنامهدهيبه ا يابيبه منظور دست كايموقوفه امر يهنرها يتوسط اداره مل 1970بار در سال  نياول

 ساسانپور و(به كار گرفته شد.  يقاتيتحق يهامراكز و سازمان ريمدنظر آنان و به دنبال آن توسط سا يشهر

توان اذعان داشت كه پذيري ميارائه شده درباره زيست نيارتباط با مقاالت و كتب الت در .)1394 ،گرانيد

  اشاره كرد: ليتوان به منابع ذموارد آن مي نيباره صورت گرفته كه ازمهمتر نيدر ا يقابل توجه يكارها

LI Yejin. Et.al  )2014(, مروري بر نظريهدر پژوهشي) پذير) هاي شهر زيستها و روشتحت عنوان

پذير و مفهوم عمومي آن پرداخته است و در مورد به بررسي روند پيشرفت و سير تحول مفهوم شهر زيست

كند كه هاي اين مفهوم اشاره ميهاي آن است و همچنين به به نقايص و ضعفساختارهاي ارزيابي و روش

پذيري به مفهوم پذيري ب) توجه كمتر پژوهش زيستف مطالعات در مفهوم زيستعبارتند از: الف) ضع

 در )2012( Holden پذيري.هاي زيستها در پژوهشاي. ج) عدم كفايت روش ارزيابي شاخصمنطقه

 براي آن در و شده چاپ city در مجله پذيري كهزيست در راستاي پارك ريزيبرنامه عنوان تحت پژوهشي

 تجديدپذير، انرژي بكارگيري( بودن پذيرزيست هدف هستند با هاييپارك احداث درصدد مالزي شهر چند

 مهندسين جمله اي ازحرفه افراد از گرفتن ياري طريق از) پيراموني محيط با سازگار فناوري و سبز فضاي

 شده طراحيهاي پروژه وها ايده با تا. محيطي فناوري حيطه متخصص افراد و دندانپزشكان و مكانيك، عمران

 يك بعنوان موفقيت صورت در و شود احداث مطالعه مورد شهرهاي در پذيري پاركهاييزيست چارچوب در

 شهرهاي از دورنماي كه "21 قرن شهري آينده" )در كتابpitter )2010 .رود بكار استانها ساير براي مدل

 ساختار زير و سازيخانه: جمله اي ازچندگانه ابعاد پذيرزيست شهر كه معتقدند كنندمي تفسير را جهان

 هاآن تمام كه دارد شهر شكل و زمين كاربري كلي الگوي شهري، نقل و حمل آن، از حمايت براي اصلي

در پژوهشي تحت عنوان  )Mohadeseh. Et. al )2015 .يابندمي ارتباط شهرها در زندگي كيفيت با عمدتاً

هاي كواالالمپور) در اين پژوهش به شناسايي مسائلي پذيري خيابان(اثرات مسائل كالبدي بر كيفيت و زيست

دهد و همچنين ادراك شهروندان نسبت به پذيري را در اين خيابانها تحت تاثير قرار ميپردازد كه زيستمي

دهد كه حجم تحليل قرار گرفته كه نتايج حاصله نشان مي پذيري از طريق مشاهدات و پرسشنامه موردزيست
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هاي نامناسب بيشترين ، سنگ فرش نامناسب خيابان و كاربريباالي ترافيك، ناكافي بودن خدمات عمومي

 ديجد يدر كشور ما موضوع يپذيري شهرزيست ياما بررس پذيري دارد.تاثير را در كاهش سطح زيست

پذيري در مورد زيست يبررس آن توجه شده است و تاكنون تعداد كمي به 1389كه از سال  باشديم

  شود:اشاره مي ليدر ذ يانجام شده است كه به موارد يسكونتگاه

ر در اين پذي زيستهر اي شيهمعيارو  هايي يژگي  هي بهنگا) در پژوهشي با عنوان  1391حبيبي و همكاران(

بحث بهبود وضعيت زندگي در شهرها و حل مسائل شهري  پژوهش تالش بر اين بوده كه با توجه به اهميت

هاي امروزي در قالب مفهومي به نام زيست پذيري بتوان شهرها را به سوي مطلوبيت محيط زندگي سوق داد 

و به اين نتيجه رسيدند كه شهرداري ها و دستگاهاي ارائه دهنده خدمات شهري مي توانند در جهت ايجاد و 

ي و زير ساخت ها و تاسيسات شهري و همچنين ايجاد فضاهاي عمومي و فضاي اصالح شبكه هاي دسترس

سبز كه حس سر زندگي و تعامالت اجتماعي را رونق مي بخشد و همچنين در جهت تطبيق  ساختار  و 

بندر آباد  كالبد قديمي با شرايط زندگي امروزي ساكنين ، سياست ها  و برنامه هاي كارشناسي شده پيش ببرد.

ارزيابي شاخصهاي كيفيت زندگي با تاكيد بر اصول شهر زيست ) در پژوهشي با عنوان 1393دي نژاد(و احم

زيست پذيري شهرك گلستان در دو بعد عيني و  هدف از اين پژوهش سنجش ميـزان تهران22در منطقه  پذير

بين ان است كه  نايج حاكي ازن ذهني و شناسايي عوامل مهم و موثر در ارتقاي كيفيت زندگي در آن اسـت

ذهن ك ي يفيت زندگي مشاهده  ين دو بعـد عينـي ودار ع ي يني رابطه معنـادار برضايت ذهني و برخور

استاندارد  هـاي دسترسـي هـا و شـعاع نميشود كه اين عدم توافق، نشانگر عدم تعريـف مناسـب سـرانه

  از پيش نشان ميدهد.ميباشد و اهميت برنامه ريزي مشاركتي برپايه نظر مردم را بيش 

ساسانپور و همكاران در پژوهشي تحت عنوان تحليل زيست پذيري در مناطق كالنشهر اهواز به بررسي 

با استفاده از بومي درابعاد زيست محيطي ،كالبدي ،اقتصادي واجتماعي فرهنگي وضعيت زيست پذيري 

نشهر دربعد زيست محيطي اين كال 7براساس نتايج بدست آمده منطقه پرداخت كه سازي شاخص ها 

  درنامطلوب ترين شرايط بود.

  مفاهيم،ديدگاهها و مباني نظري-2

نواحي اطراف شهرها در قياس با مراكز شـهري  و به علـت توسـعه سـريع1980زيست پذيري از دهه 

با توجه به اينكه زيست پذيري يك  (Federal Highway Administration, 2011)مطـرح گرد يد

يفيت مكـاني و زندگ كي مفاهيم و اصطالحات ديگري ماننـد پايـداري، كيفيـت است بامفهوم كلي 

گفت كه اصول بسياري  است و با توجه به نظريات متاخر شهرسازي مـيتـوان اجتماعـات سـالم در ارتبـاط

ي قرابت پذيري و ارتقاي كيفيت زندگ بـا اصـول و اهـداف زيسـتپايدار   از ايـن نظريـات نظيـر توسـعه

پذيري در معناي اصلي و كلي خود به مفهوم دستيابي به قابليت زندگي  زيست. (Litman,2011 )دارد

( ساسان اسـت و در واقـع همان دستيابي به كيفيت برنامـهريـزي شـهري خـوب يـا مكـان پايـدار اسـت

 نديساكنان آن به مشاركت در فرا يدسترس زانيبه م نيسكونتگاه همچن كيپذيري زيست ).1393پور 
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زيست پذيري دو رو دارد، رو  ).23 :1392، (ساسانپور ددار يبستگ شانيازهاين نيدر جهت تأم يريگميتصم

اول آن معيشت و روي دوم ان پايداري بوم شناختي است. معيشت به معناي موقعيت شغلي كه به اندازه كافي 

درآمد مناسب با كرايه ها و دسترسي به خدماتي كه يك سكونت به مسكن ناسب و آبرومند نزديك بوده و 

. همچنين معيشت بايد پايدار باشند، زيرا در (Evanz, 2002: 13-15)گاه را سالمت بخش مي نمايد است

صورتي كه منابع توليد كار و مسكن تامين شوند، اما از روشي كه موجب تخريب محيط شوند مشكل 

شهر زيست پذير شهري . (cedar hill municipality,2008: 5-1)معيشت در واقع حل نشده است

،حمل و نقل  است براي يك زندگي سالم كه به راحتي تحرك انسان را فراهم مي آورد با دوچرخه،پياده

باز كه  عمومي و يا هر گزينه حركتي ديگر.در اين شهر دسترسي به مراكزعمومي،فضاهاي تفريحي و فضاهاي

با يكديگر،گفت و گو،بازي،تفريح و يا غيره را فراهم مي آورد به سهولت امكانپذير بستري براي ديدار 

پذيري با دو رويكرد ادراكات افراد در  در سنجش زيســت(Timmer and Seymor, 2005: 10)است

براي رسيدن به يك ) 99: 1390مطالعات بهزيستي ذهني و رويكرد كيفيت زندگي مواجه هســتيم. (خراساني،

اول مبتني بر كيفيت كلي زندگي است و  تصوير كلي از كيفيت زندگي دو مســير تحقيقاتي وجود دارد: مسير

  . از كيفيت زندگي اســتمحور و يا مختص يك قلمروي خاص  مسير دوم مبتني بر كيفيــت زندگي مكان

  

  اكولوژي انساني: مدل مفهومي از عوامل موثر بر زيست پذيري از ديدگاه 1شكل شماره 

  )1391برگرفته از جمعه پور و همكاران ( van kamp and et al, 2003: 11ماخذ: 

پذيري توســط افراد  مدلهاي ســاختاري گوناگوني براي تشــريح و تبيين ابعاد و قلمروهاي زيســت

 ي و زيستبيني احساس رضايتمنــدي مردم از كيفيت زندگ مختلفي آورده شدهاســت كه قادر به پيش

در اين راســتا، هر كــدام از اين مدلها ابعــاد و قلمروهاي خاصي از كيفيت زندگي و  .شــان اســت

پذيري را بررســي مي كنند. نــه رويكرد نظري مرتبط با مطالعــات كيفيت زندكي و دو رويكــرد  زيســت

طالعــات بهزيســتي ذهنــي و رويكرد پذيري (رويكرد ادراكات افــراد و م مرتبط با مطالعات زيســت

هاي فردي  رويكردهاي عامليتگرا بــر جنب .معيارهــاي اجتماعي بــراي كيفيت زندگي) وجــود دارد

اين رويكرد در بحث از كيفيت  .دهي بــه فرايندها تأكيد دارد كيفيت زندگي و بر كنشگري فرد در شــكل

زندگي براي عامليت انساني نقش محوري را لحاظ ميكند و بر اين باور است كه كيفيت زندگي بيشــتر ناظر 

غفاري، (بر ذهنيــات، قابليتها و توانمنديهاي افراد تا شــرايط ساختاري اجتماعي يا محيط پيراموني است 
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گرايي، ارزشهاي عام، نياز محور  گرا شــامل چهار رويكرد مطلوبيت ترويكردهاي عاملي ).11: 1390اميدي، 

و رويكردهاي قابليتي، رويكرد ســاختارگرا نيز شامل كيفيت فراگير اشــميت و نول و كيفيت اجتماعي 

ز ا )80: 1388كاملتر دارد و به عنوان يك كليت مطرح اســت (فتاحي، رويكرد ساختارگرا مفهومي اســت.

  .تر است گرا نيز رويكرد كيفيت اجتماعي، نسبت به ساير رويكردها، واقع بينانه رويكردهاي عامليت ميان

  
  

  : مدل مفهومي پژوهش1شكل شماره             

  

  روش شناسي تحقيق -3

  روش تحقيق . 3-1

مي باشد  تهران  22منطقه با توجه به اين كه موضوع پژوهش بررسي ابعاد زيست پذيري در سطح محالت 

 نظر زكاربردي مي باشد و از نوع تحقيقات كيفي مي باشد،  ا-از نوع تحقيقات تحليلياين تحقيق به لحاظ 

عالوه بر اين، به  .باشدميمقطعي  يبه لحاظ زمانو به گانه  12محالت به مطالعه  قيتحق نيا يقلمرو مكان

گردآوري اطالعات از روشهاي مطالعه اسناد و مدارك براي شناخت هاي نظري و دقت در منظور تقويت پايه

هاي مفاهيم زيست پذيري شهري استفاده شده است. در ادامه با انجام مطالعات ميداني و شناخت ويژگي

از طريق شهري  زيست پذيريدر ابعاد مختلف، معيارهاي اصلي سنجش  تهران 22منطقه منطقه مورد مطالعه 

.. به منظور تجزيه وتحليل داده ها از آمار استنباطي سنجي از ساكنين محله انجام شده است پرسش نامه و نظر

 22رتبه بندي محالت منطقه  ، AHPوزن دهي از مدل  براي،   spss  در محيط نرم افزار نمونه)(تي تك 

استفاده شده ARCGIS جهت تهيه نقشه از نرم افزار تهران از مدل تصميم گيري چند معياره تاپسيس و 

همچنين در اين پژوهش با توجه به شرايط تحقيق از روايي محتوايي خاصه از نوع صوري آن استفاده  است.

شده است. بدين صورت كه پس از تنظيم پرسشنامه و طراحي گويه هاي الزم براي متغيرهاي پژوهش، آن را 
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از بررسي و مطابقت گويه ها با متغيرهاي به اساتيد و متخصصان اين زمينه از پژوهش نشان داديم. آنان پس 

اندازه گيري شده و شرايط محيط پژوهش، نظرات خود را بيان كردند و محقق نيز پس از اعمال نظر بر روي 

آنها و با توجه به وضعيت اجتماعي و فرهنگي منطقه مورد مطالعه، براي باال بردن روايي مورد نظر پژوهش 

انتخاب كرد و اقدام به تنظيم نهايي پرسشنامه كرده است و در نهايت اينكه گويه هايي براي سنجش متغيرها 

  . است 824/0استفاده شد كه برابر با  "آلفاي كرونباخ ""براي اندازه گيري پايايي سواالت پژوهش از روش

  هاي تحقيقابعاد، متغيرها و شاخص. 3-2

  شاخص  معيار  بعد

گي
رهن

و ف
ي 

اع
تم

اج
  

  هويت
رسمي  نهادهاي و عناصر شاخص، قديمي بودن محله، باهويت بودن محله، وجـودوجود ساختمانها 

  يررسميغو 

  امنيت

 ، نبودشب ريبه در محله، تردد كودكان و بانوان در شـب، امنيـت در سـاعات پايـانيغشناخت 

ثه حاد هايد مكانپياده، نبو دفـاع در محلـه، امنيـت عـابر بزهكاري در محله، نبود فضاي تاريك و بي

  خيز ترافيكي

  سرزندگي

 گزاريبر وجود مراكز خريد و گذراندن اوقـات فرامـت، وجـود فضـا بـراي برگـزاري مراسـم،

 چرخهپيادهروي و دو هاي فرهنگي، وجود مكانهاي فرهنگي ورزشي، وجـود فضـا بـراي برنامه

  سواري، وجود محل بازي براي كودكان

  تعلق خاطر مكاني

ت رفع مشكال حله، مدت زمان اقامت در محله، عدم ترك محله، همكاري در جهتقديمي بودن م

ه، لي محلهمسايگان و اها محله، انتخا دوست از ميـان اهـالي محلـه، مـراودات اجتمـاعي بـا

  هاي محلي عضويت در انجمن

طي
حي

ت م
يس

ز
  

آلودگي هوا، صوتي و 

  بصري

ناسب مان ممبل سـاختمانهـا و ديوارهـا، وجـود احساس آرامش در محله، ميزان سروصـدا، زيبـايي

  شهري، آلودگي هوا

  نظافت و پسماند
ان و خياب ورضايت از جمع آوري زباله، وجود مراكز خريد زبالت قابـل بازيافـت، نظافـت كوچـه 

  ، وجود مخزن زباله در معابرآبمجاري 

  تأسيسات زيربنايي و شبكت ارتباطيتوان محله در ارائت خدمات، ظرفيت   ظرفيت قابل تحمل

  كافي بودن تعداد پارك و فضاي سبز  فضاي سبز

ي
اد

ص
اقت

  

  وجود برنامههاي اشتغال در محله  اشتغال

  نوسان قيمت زمين در محله نسبت به منطقه  ارزش زمين

  نظام فعاليت

يع نان، توزساك زنـوع نيـارضايت شامالن از فعاليت در محله، سابقه و دوام شغلي، ارتباط فعاليت با 

ي، اي تجارسودآوري فعاليته هـاي شـغلي، مكـاني مناسـب فعاليـتهـا در محلـه، نبـود مزاحمـت

  وجود يا موانع رشد اقتصادي

ي
بد

كال
  

  پويايي و سازگاري
هبود ه و بمحل تغييرات فيزيكي در محله و افزايش آرامش و كيفيت زنـدگي، تغييـرات فيزيكـي در

  حله، وضعيت بافت فرسودهوضعيت م

  صشاخ پيدا كردن نشاني، شناختن مزر محله توسط سـاكنان، وجـود عناصـر و نشـانه هـاي  خوانايي

  تنوع
اي بر مسكن بر اساس درآمد و ساختار فرهنگـي، تنـوع در ارائـت خـدمات بتنوع در انتخا

  گروههاي مختلف جمعيتي

  دسترسي
ا، روه پياده محلهاي، دسترسي به وسايل حملونقل عمـومي، كيفيـتدسترسي آسان به خدمات 

  كيفيت آسفالت معابر، كيفيت روشنايي معابر
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  محدوده و قلمرو پژوهش -4

 منطقه اين جمعيت كهتهران  22منطقه جامعه آماري مورد مطالعه در اين تحقيق عبارت است از محالت 

 زن 63٬482 و مرد 65٬476 شامل) خانوار 38٬106( نفر 128٬958 ايران، 1390 سال سرشماري براساس

  .نمونه است 384 و  روش نمونه گيري تصادفي و براي برآورد حجم نمونه از فرمول كوكرانباشد مي

  
  در شهر تهران 22: موقعيت منطقه 1نقشه شماره 

  

  بحث اصلي -5

  يافته هاي پژوهش 5-1

توصيفي تحليلي است از اين رو يافته هاي پژوهش هم در همانگونه كه ذكر شد روش تحقيق پژوهش حاضر 

  دوبخش توصيفي و تحليلي انجام مي شود. يافته هاي توصيفي به شرح زير است.

  

  : مشخصات پاسخ دهنده گان2جدول شماره 

  مشخصات پاسخ دهنده گان
  50باالتر از   50 -40  40 - 30  30تا  18  (سال)رده سني  سن

  5/14  4/19  6/23  3/45  درصد 

  زن  مرد  جنسيت   جنسيت

  7/38  3/61  درصد

  زير ديپلم  فوق ديپلم  يسانس  فوق ليسانس و باالتر  ميزان تحصيالت  تحصيالت

  4/15  4/21  1/22  6/34  درصد

  بيكار  بازنشسته  شغل دولتي  آزاد  نوع شغل  شغل

  4/28  9/15  4/23  3/32  درصد
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سال بيشترين تعداد پاسخ دهندگان را  30تا  18بين همانطور كه در جدول فوق مشخص شده است رده سني 

شمل شده  و بيشتر از نيمي از پاسخ دهندگان مرد هستند. ميزان تحصيالت فوق ليسانس و باالتر در منطقه 

درصد از پاسخگويان را تشكيل مي دهند كه اين موضوع نشانه اي اميدوار كننده و  6/34تهران برابر با  22

درصد از  30د. موضوع ديگري تعداد زياد بيكاران دراين منطقه است كه نزديك به مطلوب به نظر مي رس

 هت بررسيدر ادامه به بررسي يافته هاي تحليلي پژوهش پرداخته مي شود.  پاسخگويان را شامل مي شود.

 T-TEST آزمون ۀ، از آمارشهرداري تهران 22هاي منطقه  در محله زيست پذيري وضعيت شاخصهاي 

  . شودها و هم ميانگين تفاوتها مشخص مي ه شده است. با استفاده از اين آزمون هم معناداري شاخصاستفاد

  : آزمون معناداري شاخص هاي زيست پذيري (تي تك نمونه)3جدول شماره 
  ابعاد

ض
رو

 مف
ين

نگ
ميا

  

ي
اقع

 و
ين

نگ
ميا

  

ار
معي

ف 
حرا

ان
  

ره
آما

T
 

ي
زاد

ه آ
رج

د
ي  
دار

عنا
ح م

سط
  

فاصله  095/0تفاوت در سطح 

  اطمينان

  كرانه باال  كرانه پايين

  -07/1  -08/3  00/0  384  -07/4  02/10  91/33  36  اجتماعي و فرهنگي

  -66/0  -49/1  00/0  384  -13/5  11/4  92/10  12  اقتصادي

  -47/2  02/1  00/0  384  74/4  21/7  74/17  16  زيست محيطي

  -19/1  -43/3  00/0  384  -/05  17/11  68/28  31  كالبدي

  -51/5  90/11  00/0  384  -34/5  98/31  27/91  95  نهاييوضعيت 

  

، )91/33(از نظر ميانگين تفاوتها، شاخصهاي اجتمـاعيمشخص مي شود كه  4با توجه به جدول 

ها بوده و اين مسئله بيانگر آن است كه  تر از حد متوسط ميانگين پايين )68/28(كالبدي و )92/10(اقتصـادي

اند. به عبارت ديگر، در انتخا  هاي خود منفي ارزيابي كرده محله شـاخصهـا را درپاسخگويـان وضـع ايـن 

هاي ذكرشده، بيشتر  هاي شاخص هر يك از گويه زياد براي كم، كم، متوسط، زياد و خيلي هاي خيلي گزينه

 زيست كـم و كـم داشـتند؛ درحاليكه ميانگين شاخص هـاي خيلـي پاسخگويان تمايـل بـه انتخـا گزينـه

  .ند باالتر از حد متوسط ميانگين بوده و آن را مثبت ارزيابي كرده )74/17(محيطي

براي شناخت اهميت هر يك از آنها و  زيست پذيري شهريهاي  پس از شناسايي و مشخص كردن شاخص

، با استفاده از تكنيك دلفي شاخصهاي مربوط به آنها منطقه مورد مطالعهها در  در ميان ديگر مؤلفه آنهـا هرتب

و بحث زيست پذيري شهري ريزي شهري  برنامه و اساتيد دانشگاه كه در امرمتخصصان  نفـر از35در اختيار 

بدست در نهايت براي كه نهايتا منجر به اولويت بندي بعد هابي مورد نظر شد. قرار گرفت تخصص دارند، 
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در محيط نرم افزار و  AHPاز طريق مدل شاخص هاي داده هاي جمع آوري شده را  آوردن وزن هر كدام از

EXPERT CHOICE  د زيست پذيري شهري را باهم ديگر به صورت دو به دو باهم ابعاكرده و وزن

  .مقايسه كرده و وزن هر كدام را مشخص مي كنيم

  
  : وزن بعد هاي زيست پذيري1نمودار شماره 

گيري چندشاخصه  بر اساس مدل تصميم زيست پذيريرا به لحاظ  هـا محله توان وضعيت اكنون مي

TOPSISها به روش ، بندي محله با توجه به رتبه .مشخص كردTOPSISهاي تحت مطالعه به لحاظ  محله

بندي  دستهci زيست پذيري بهبر اساس رتب بضعيف، متوسط و خوه بـه سـه طبقـ زيست پذيريوضـعيت 

 ضعيف، زيست پذيريهاي تحت مطالعه از لحاظ  محله درصد ازci 0/54يانگين كلشدند. با توجه به م

  .اندب درصد خو0/31درصد متوسط و 0/15

  ciبر اساس ميانگين  زيست پذيريهاي تحت مطالعه به لحاظ وضعيت  بندي محله طبقه: 4جدول شماره 
  درصد  تعداد  ارزش  ها وضعيت پايداري محله

  54/0  7  450/0كمتر از   ضعيف هاي با وضعيت پايداري محله

  15/0  2  657/0تا  450/0از   هاي با وضعيت پايداري متوسط محله

  31/0  4  657/0بيش از   بهاي با وضعيت پايداري خو محله

  100  13    جمع

قبل از نتايج تحليل تاپسيس براي هر يك از محالت، ها در قالب چهار نتايج تحليل شاخص اصلي ارائـه 

 هاي زيست دهد، از بين چهار شاخص اصلي شاخص همانگونه كه جدول زير نشان ميشده است.  شاخص

داراي وضعيت خو، شاخص كالبدي داراي وضـعيت متوسـط و  ciمبناي مقدار  محيطي و اقتصادي بـر

  .استضعيف  شـاخص اجتمـاعي نيـز داراي وضـعيت

 TOPSISها به لحاظ ميزان تأثيرگذاري بر پايداري بر اساس تكنيك  بندي شاخص رتبه: 5جدول شماره 

 ciوضعيت شاخص بر مبناي مقدار   رتبه تاثير گذاري  ضريب اولويت  بعد

  خوب  3  952/0  اقتصادي

  متوسط  2  625/0  كالبدي

  خوب  4  968/0  زيست محيطي

  ضعيف  1  324/0  اجتماعي
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  تاپسيس وضعيت پايداري بر اساس تكنيكها به لحاظ  بندي محله رتبه: 6جدول شماره 

 ciوضعيت زيست محله بر مبناي مقدار   رتبه زيست پذيري ciضريب اولويت   نام محله

  ضعيف  11  401/0  صنعتي شريف

  ضعيف  10  448/0  سرو آزاد

  متوسط  7  612/0  شهيد باقري

  خوب  1  1  درياچه شهداي خليج فارس

  متوسط  6  644/0  آبشار

  متوسط  8  581/0  قائم 

  ضعيف  12  324/0  هوانيروز

  خوب  2  864/0  كوهك

  خوب  4  690/0  صدرا

  خوب  3  742/0  زيبا دشت

  متوسط  9  565/0  گلستان

  خوب  5  668/0  دهكده المپيك
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شهر تهران به طور كلي در وضعيت مطلوبي قرار دارد،  22بايد گفت كه منطقه  2با توجه به نقشه شماره 

محالت جنوبي اين منطقه كه شامل صدرا، كوهك، درياچه شهداي خليج فارس و زيبا دشت را شامل مي 

درياچه چيتگر در  شود در وضعيت خوب قرار دارد. با توجه به مطالعات ميداني پژوهشگران، محالت اطراف

شرايط مطلوبي قرار دارند و اين مطلوبيت بيشتر به دليل دسترسي هاي موجود در اين محالت است چرا كه 

دسترسي نامطلوبي به شريان هاي اصلي و به خصوص سيستم حمل و نقل  22بيشتر محالت منطقه 

كنار محوطه هلكوپتر سازي و  عمومي(مترو و بي آر تي) دارند. محله هوانيروز به دليل قرار گرفتن در

همچنين وجود تعداد زيادي تعميرگاه ماشين در خيابان اصلي اين محله وضعيت زيست پذيري را نامطلوب 

كرده است. محله سرو آزاد به دليل پراكندگي كاربري هاي و وجود زمين هاي باير شرايط زيست را با چالش 

 محله صنعتي شريف هم صدق مي كند. هايي مواجه كرده است. اين موضوع همچنين براي 

 نتيجه گيريجمع بندي و -6

 با را خود آنكه براي فرصتي شهري محالت شهرها، رشـد سريع و جمعيـت افـزايش دليـل به امروزه

 و نيستند خود ساكنان نيازهاي به بـه پاسخگويي قـادر دليـل همـين بـه و ندارند دهند وفق زمان مقتضيات

 و مردم همت كه است اين و زيست پذيري پايدار هتوسع نمود. است شده حاكم آنها بر زيادي هاي اختالل

 و ها فعاليت مسئوليت و كنند استفاده برابر و امكانات  قحقو از اقشار، و ها گروه همت شامل آن، ساكنان

 بين تعادل بر تأكيد پايدار توسعت .بپذيرنـد گـذارد، مي يرثتأ زندگيشان محيط بر كه را هايي گيري تصميم

 مردمي طريـق مشاركت از زيست محيطيا بعد در ويژه به توسعه، اهداف و محيطي زيست هاي ضرورت

بعـد  چهارپذيري از طريق  كه براساس ديدگاه توسعه پايدار و به تبع آن زيست با توجه به اينكه. دارد

پذيري ابتدا نياز  براي بررسي زيست بنابراين، مي شود.ارزيابي  و كالبدي اقتصـادي، اجتماعي و زيستمحيطي

و زيست محيطـي دانسـت كـه بـراي  ، كالبديمؤلفه است كه بتوان ها آن را اقتصادي، اجتماعي چهاربه تهيه 

هـاي مـورد بررسـي تشـكيل  و با جمع بستن مؤلفـه شدانجام  (جمع بستن)ريق كامپيوتط ايـن كـار از

 .پذيري در هر يك از ابعاد را مورد سـنجش قـرار داد ميزان زيستيـك شاخص خاص را داديم تا بتوان 

تهران است از اين رو اقدام به  22هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي زيست پذيري در محالت منطقه 

استخراج شاخص هايي براي انجام اين مهم كرده سپس اين شاخص ها را مورد ارزيابي قرار داده و ارزش و 

از نظرهاي استادان دانشگاههاي كشور و متخصصان برنامهريزي خص كرده است(اولويت هركدام را مش

). در ادامه براي سنجش اين شاخص ها در منطقه مورد مطالعه اقدام به تدوين و شهري استفاده شده است

توزيع پرسش نامه در ميان ساكنين اين منطقه كرد. و براي تحليل داده از آزمون آماري تي تك نمونه در 

استفاده شد . براي تحليل فضايي زيست پذيري در سطح محالت منطقه بيست و دو از  spssط نرم افزار محي

دهد كه از نظر ساكنين بجز شاخص هاي  بهره گرفته شد . نتايج نشان مي arc gisمدل تاپسيس و نرم افزار 

دارند همچنين در بين زيست محيطي در ابعاد ديگر محالت منطقه بيست و دو شرايطي كمتر از حد متوسط 



  و همكاران گودرزي                     

332 

 

محالت منطقه بيست و دو محله شهداي خليج فارس در مطلوب ترين وضعيت و محله هوا نيروز در 

  نامطلوب ترين وضعيت قرار دارد.

 نتـايج وتهران   22و تحليل شاخص هاي زيست پذيري در محالت منطقه  بررسي به عنايت با پيشنهادات:

  :گردد زيست پذيري پيشنهاد هاي زير ارائه مي ارتقـاي و برقـراري بـراي آنهـا

 ضابطه در سطح محلهوسازهاي بيجلوگيري از ساخت - 

برق  ونقل،شبكه حمل رساني، بهداشت،بهبود بخشيدن به وضعيت تأسيسات زيرساختي پايه مانند شبكه آب - 

 و   روشنايي معابر

 آمايش فضاهاي خالي و بدون استفاده در حاشيه محله - 

  محله ساكنين به آن اجراي و مديريت برنامه، ارائه ازجمله مختلف هايمسئوليت واگذاري - 

  ساكنان محله بين در نشينيآپارتمان و شهروندي فرهنگ تقويت - 

 محله اموال از مراقبت و نگهداري هايهزينه تأمين در ساكنان مشاركت تقويت - 

 هايها، بوستانپارك فرهنگسراها، مطالعه، سالنهاي عمومي(كتابخانه، مختلف فضاهاي كمي ايجادوارتقاء - 

 محله سطح در آن بهينه يابيمكان و ) محلي و...

را  مردم چهره به چهره و رود رو تعامالت موجود كه سبز فضاهاي و كيفي ها و ارتقاءتجهيز پارك احداث  و - 

 آوردمي فراهم

 هفته طول در هاي معينزمان در آن به دسترسي امكان ايجاد و ورزشي -فرهنگي منظور چند فضاهاي ايجاد - 

  آوري، تفكيك، بازيافت و دفع زباله.ايجاد يك نظام مناسب انباشت، جمع - 

 منابع

 .تهران چاپ اول، تا معنا، انتشارات آذرخش، ياز مبان ريپذستيشهر ز ،1390 ،رضايآباد، عل بندر . 1

ارزيابي شاخصهاي كيفيت زندگي با تاكيد بر اصول شهر ، 1393بندر آباد ، علي رضا و فرشته احمدي نژاد،  . 2

- 55، صصمجله پژوهش و برنامهريزي شهري، سال پنجم، شماره شانزدهم، تهران22زيست پذيردر منطقه 

74. 
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