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ارزیابی میزان زیست پذیری در فضاهای شهری: مورد پژوهی: بافت قدیم شهر خرم 

 آباد

 3علیرضا صادقی، 2قاسمیان هما، 1نجفی اسماعیل

 

 دامغان دانشگاه ژئومورفولوژی گروه زمین، علوم دانشکده علمی هیات عضو-1
Es.najafi@ du.ac.ir 

 خوارزمی دانشگاه محیطی مدیریت -ژئومورفولوژی ارشد کارشناسی آموخته دانش-2

 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران(-3

 06/03/1399تاریخ پذیرش:                                                             28/02/1399تاریخ دریافت:

 چکیده

 توجه فزآینده ای نسبت به مفاهیم پایداری، زیست پذیری و توسعه پایدار به وجود آمده است. پایداری عموماً

به تعادل اهداف زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی اشاره می کند. زیست پذیری نیز زیر مجموعه اهداف 

پایداری است که به طور مستقیم بر روی افراد اجتماع تأثیر می گذارد و شامل توسعه ی اقتصاد محلی، کیفیت 

پژوهش حاضر با هدف  ت.زیست محیطی، عدالت، دسترسی، امنیت و سالمت عمومی و انسجام اجتماعی اس

 -تحلیلی مبتنی بر منابع اسنادی -با روش توصیفی آباد خرم شهر قدیم بافت در پذیری زیست میزان ارزیابی

پیمایشی تدوین شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از مدل ویکور و آزمون خی دو بهره گرفته شده 

ای اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی بوده است. ابعاد مورد مطالعه در این تحقیق شامل مولفه ه

باشد که این می  000/0برابر با از آزمون خی دو ) رابطه بین متغیرهای تحقیق(   بدست آمده sigمیزان است. 

 . باشدمیزان به لحاظ اماری معنادار می

 زیست پذیری، شاخص های پایداری، بافت قدیم، خرم آباد واژگان کلیدی:
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 مقدمه

یا زیست پذیر، از مفهوم  قابل سکونت یحفظ شهرها ای جادیا در ارتباط باگذاران  استیو س زانیبرنامه ر 

 ،یاجتماع طیکه مح یریگ میو تصم یگذار هیسرما یبرا کننده تیاصل هدا کیبه عنوان « زیست پذیری»

 استفاده می کننددهند،  یرا شکل م یشهر یکیولوژیو ب یکیزیف ،یاقتصاد

 باعث و کند می کمک روانی و اجتماعی فیزیکی، رفاه به که دانند می شهری سیستم را پذیری زیست نیز برخی

 و زیبا شهری فضاهای از حکایت پذیری زیست. شود می منطقه یا روستا شهر، یک ساکنان همه توسعه فردی

 بر: مشتمل آن کلیدی اصول و است دیگران و خود به احترام و فرهنگی غنای کننده که  منعکس دارد مطلوبی

 

 کلیدی زیست پذیری اصول: 1شکل 

 عبارتند از: شهری نواحی در پذیری زیست عناصر مهمترین بنابراین

عدالت

کرامت

دسترسی

صمیمیت

مشارکت

توانمندسازی
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 شهری نواحی در پذیری زیست : عناصر2شکل

 wheeler,2001,11منابع: 

زیست پذیری بافت های فرسوده شهری به مجموعه اقدامات و مداخالتی اطالق می گردد که برای بهبود وضع 

موجود بافت های مسأله دار شهر صورت و نتایج آن موجب ارتقاء کیفی بافت می گردد و می تواند به صورت 

و کالبدی را مطلوب برای  اجتماعی زیست محیطی -موضعی حیات نوینی را به بافت داده و ساختار اقتصادی

 محله و نقطه 28هکتار، دارای  3475با مساحت قانونی خرم آباد  شهر (. 68: 1395زیست نماید)حیدری، 

به کل مساحت شهر نزدیک  ناکارآمد هکتار است که نسبت بافت 260با مساحتی نزدیک به  (فرسوده ناکارآمد)

سعی بر آن است وضعیت شاخص های زیست پذیری در در این پژوهش  .(1397)بیرانوندزاده، درصد است 7

بافت قدیم شهر خرم آیاد مورد مطالعه قرار گیرد.  از جمله تحقیقاتی که در ارتباط با موضوع مورد مطالعه 

 تدوین شده است به مواردی به شرح زیر اشاره می شود: 

ن پرداخته اند، نتایج پژوهش ( به مطالعه وضعیت زیست پذیری بافت فرسوده زنجا1395شماعی و همکاران)

فرسوده  بافت پذیری زیست میزان تاثیر گذاری بر در بیشتری سهم مدیریتی، های آن ها نشان داد؛ زیرشاخص

 .دارد شهر زنجان

فضاهای عمومی جذاب و قابل پیاده روی

سرعت، حجم و ازدحام کم اتومبیل

مسکن مناسب و معقول، با طراحی و قیمت مناسب

مدارس، مغازه ها و خدمات خوب و در دسترس

پارک ها و فضاهای باز در دسترس

محیط پاکیزه

چشم اندازهای متنوع، خوانا و زیبا

مکان های امن و قابل استفاده برای همه

مکان هایی با تاکید بر فرهنگ، تاریخ و اکولوژی بومی و محلی

(تاکید بر جوامع و تعامالت انسانی
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 توسعه استراتژی بر تأکید با اصفهان شهر فرسوده بافت در پذیری زیست (  به تحلیل1396اکبری و همکاران)

نتایج تحقیق آنها نشان داد که ساکنان شهری از لحاظ برخورداری از شاخص های شهری  پرداخته اند:  

استراتژی توسعه شهری از وضعیت مطلوب برخوردار نمی باشند، همچنین هر سه بعد اقتصادی، اجتماعی و 

 زیست محیطی آن در وضعیت نامطلوبی هستند، در این بین بعد اجتماعی وضعیت بحرانی تری داشته است.

محله عامری شهر اهواز را بررسی نموده اند و  سرزندگی و پذیری (، زیست1397مانی مقدم و همکاران)سلی 

 فرسودة بافت پذیری زیست که داد نشان چند متغیره رگرسیونی تحلیل مدل به این نتیجه رسیدند که نتایج

 با شاخص اقتصادی دارد. را همبستگی مقدار بیشترین عامری، محله

قزوین را مورد  شهر یک منطقه شهری فرسوده هایبافت در پذیری ( وضعیت زیست1398ان) طالشی و همکار

-کالبدی اجتماعی، شرایط ازنظر یک ناحیه فرسوده هایمطالعه قرار دادند و به بیان این موضوع پرداختند: بافت

 .دارد قرار مطلوبی نسبتاً وضعیت در پذیری زیست ازنظر بنابراین و بوده مطلوب محیطیزیست و فضایی

های زیست پذیری شهری در شهرکرد بر مبنای جایگاه بررسی وضعیت شاخص( به 1399محمدی ده چشمه)

بر اساس تحلیل مسیر معادالت ساختاری مدیریت  پرداخته است. نتایج تحقیق ایشان نشان داد؛ مدیریت شهری

و بر شاخص  85/0ا ضریب مسیر ، بر شاخص اقتصادی ب22/0شهری بر شاخص اجتماعی با ضریب مسیر 

اثرگذار بوده است. بر این اساس شاخص اقتصادی بیشترین تاثیر و  30/0زیست محیطی با ضریب مسیر 

شاخص اجتماعی کمترین تاثیر را پذیرفته است. بر اساس آزمون تی تست شاخص اقتصادی در بهترین وضعیت 

خر شاخص زیست محیطی قرار دارد. بر اساس و پس از آن شاخص مدیریت، شاخص اجتماعی و در مرتبه آ

آزمون فریدمن هم مشاهده گردید که شاخص اقتصادی دارای رتبه نخست، شاخص اجتماعی رتبه دوم و 

 شاخص زیست محیطی دارای رتبه سوم می باشد. 

 معرفی محدوده مورد مطالعه

 263با مساحتی نزدیک به  (فرسوده ناکارآمد) محله و نقطه 28هکتار، دارای  3475این شهر با مساحت قانونی 

 درصد است 7به کل مساحت شهر نزدیک  ناکارآمد هکتار است که نسبت بافت
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 : محدوده بافت ناکارآمد)فرسوده( شهر خرم آباد1نقشه 

 1397منبع: بیرانوندزاده، 

 1395-1375روند تحوالت جمعیتی محدوده بافت ناکارآمد در مقایسه با شهر طی دهه  :1جدول

 

 منطقه

1375 1385 1390 1395 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100 506471 100 348216 100 333945 100 272815 شهر

 14 70000 18 63000 18.5 61726 25.6 69837 محدوده بافت

 1397منبع: بیرانوندزاده، 

هکتار می باشد. که در مقایسه با کل نفر در 269متوسط تراکم ناخالص جمعیتی محدوده بافت ناکارآمد

 نفر در هکتار( رقم باالیی است.146شهر)
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 روش تحقیق

تحلیلی است. محدوده مکانی مورد مطالعه بافت قدیم شهر  -روش به کار گرفته شده در این  تحقیق، توصیفی

راه زیر شاخص خرم آباد می باشد. برای تحلیل ابعاد زیست پذیری در محدوده مورد مطالعه شاخص به هم

های اثر گذار بر زیست پذیری شامل)اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی( استخراج شدندُ، با استفاده 

 از مدل ویکور متغیرهای اثر گذار رتبه بندی شدند.

 یافته های تحقیق

بر زیست پذیری بافت قدیم شهر خرم آباد از روش  و اثر گذاری شاخص های تحقیق  تحلیل و تجزیه جهت

 ویگور استفاده شده است:

 

 مراحل روش ویکور

𝑓𝑗بدترین مقدار از میان مقادیر موجود برای هر معیار بهترین)تعیین بهترین و 
𝑓𝑗( و بدترین)∗

(مقدار برای معیارهای مثبت و −

 .گرددمنفی به ترتیب از روابط زیر محاسبه می

𝑓𝑗
∗ = 𝑀𝑎𝑥 𝑓𝑖𝑗 ,   𝑖 = 1,2, … , 𝑚        

𝑓𝑗
− = 𝑀𝑖𝑛 𝑓𝑖𝑗 , 𝑗 = 1,2, … , 𝑛      

𝑓𝑗در این روابط
𝑓𝑗ها و  ام از بین تمام گزینهjبهترین مقدار برای معیار ∗

 باشد.ها میام از بین تمام گزینهjبدترین مقدار معیار  −

 مقدار وزن معیار

 محاسبه مقدار سودمندی و مقدار تاسف

 آید.این مقادیر بر اساس روابط زیر بدست می

𝑆𝑗 = ∑ 𝑤𝑖

𝑛

𝑗−1

𝑓𝑖
∗ − 𝑓𝑖𝑗

𝑓𝑖
∗ − 𝑓𝑖

− 

𝑅𝑗 = 𝑀𝑎𝑥 [𝑊𝑖

𝑓𝑖
∗ − 𝑓𝑖𝑗

𝑓𝑖
∗ − 𝑓𝑖

−] 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1603930/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1603930/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1603930/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c
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 ام از مقدار تاسفiبیانگر نسبت فاصله گزینه 𝑅𝑖ام از راه مقدار سودمندی و iبیانگر نسبت فاصله گزینه 𝑆𝑖در جایی که 

 باشد.می

 Qمحاسبه شاخص 

 آیدمیاین مقدار با توجه به این رابطه بدست 

𝐐𝐣 = 𝑉
𝑆𝑗 − 𝑆∗

𝑆− − 𝑆∗ + (𝟏 − 𝑽)
𝑅𝑗 − 𝑅∗

𝑅− − 𝑅∗ 

𝑅∗ = 𝐦𝐢𝐧
𝒋

  𝑹𝒋  ,                   𝑅− = 𝐦𝐚𝐱
𝒋

𝑹𝒋,           𝑆∗ = 𝐦𝐢𝐧
𝒋

  𝑺𝒋 ,           𝑆−

= 𝐦𝐚𝐱
𝒋

𝑺𝒋 ,                   

 

 در این روابط

  
𝑆𝑗−𝑆∗

𝑆−−𝑆∗
 بیان کننده نرخ فاصله از حل ایده آل و   

𝑅𝑗−𝑅∗

𝑅−−𝑅∗
  Vباشد و پارامتر میبیان کننده نرخ فاصله از حل ضد ایده ال  

 اکثریت موافق معیار گروهی است.

شود. و در صورتی که اگر مقدار آن کمتر از منجر به اکثریت موافق می Qباشد  شاخص  0.5بنابرین اگر وزن استراتژی بیش از 

این مقادیر به ترتیب  بوده که خود  𝑅𝑖و    𝑆𝑖تابعی از   Qمنعکس کننده نگرش منفی اکثریت است. مقدار Qباشد شاخص 0.5

 باشد.در برنامه ریزی توافقی می ∞=pو p=1آل به ازای مقادیر فاصله از حل ایده

 شاخص کالبدی

 : نتیجه نهایی شاخص های کالبدی2جدول 

 رتبه نهایی  Si Ri Qi گزینه ها

 4 0.7098 0.2242 0.5660 وضعیت مبلمان شهری

 6 1 0.2684 0.6470 استحکام بناها

 2 0.3225 0.1938 0.3954 معابر درون محله ایعرض 

 1 0 0.1283 0.3412 کیفیت شبکه معابر

 5 0.7981 0.2684 0.5235 چیدمان مبلمان شهری

نحوه دسترسی به خدمات حمل و نقل 

 عمومی
0.4152 0.2242 0.4633 3 
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معابر با کسب کمترین  نتایج حاصل از روش ویکور نشان می دهد که در بین شاخص های کالبدی کیفیت شبکه

امتیاز در جایگاه نخست واقع شده است و نشان دهنده میزان اهمیت آن در بین شاخص های مورد مطالعه 

در جایگاه دوم قرار دارند و نشان دهنده  0.322است. شاخص عرض معابر درون محله ای با کسب امتیاز 

حمل و نقل عمومی است که مقدار امتیاز میزان ارجحیت آن است. سومین شاخص نحوه دسترسی به خدمات 

است. بنابراین این سه معیار از نظر متخصصان و کارشناسان امر نقش مهمی در بهبود زیست پذیری  0.463آن 

منطقه دارد. از سوی دیگر، شاخص های مانند چیدمان مبلمان شهری و استحکام بناها در جایگاه های اخر واقع 

 اری کم آن ها در بهبود وافزایش زیست پذیری محدوده مورد مطالعه است.شده اند و نشان دهنده اثرگذ

 شاخص اقتصادی

 : نتیجه نهایی شاخص های اقتصادی3جدول 

 رتبه نهایی Si Ri Qi گزینه ها

 6 0.9924 0.2742 0.7212 نحوه هزینه کرد درامد حاصله

 1 0.0000 0.2028 0.4208 میزان درآمد

 2 0.0989 0.2054 0.4702 قدرت خرید مردم

 4 0.8597 0.2742 0.6403 نوع فعالیت غالب

 5 0.9327 0.2739 0.6860 میزان اشتغال زنان

 3 0.3837 0.2056 0.6430 توانایی تهیه مسکن

میزان جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در روند توسعه 

 شهر
0.7258 0.2739 0.9979 7 

 

و کارشناسان امر میزان درآمد، قدرت خرید مردم و توانایی تهیه یافته ها نشان می دهد که از نظر متخصصان 

( در جایگاه های اول تا سوم قرار دارند و از نظر آنها 0.383( و )0.098(، )0مسکن به ترتیب با امتیازهای )

نقش مهمی در بهبود زیست پذیری منطقه دارند. شاخص های مانند میزان اشتغال زنان و جذب سرمایه گذاران 

ش خصوصی در روند توسعه شهری در جایگاه های اخر قرار دارند و نقش کمتری در بهبود زیست پذیری بخ

 منطقه می تواند داشته باشند.
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 محیطیشاخص زیست

 : نتیجه نهایی شاخص های زیست محیطی4جدول 

  Si Ri Qi گزینه ها

 5 1 0.3515 0.8521 میزان توجیه مدیران به اجرای پروژه های زیست محیطی

 1 0.1157 0.2328 0.5526 میزان فضای سبز موجود در سطح شهر

 2 0.3249 0.3048 0.4794 نحوه کنترل آلودگی صوتی و هوا

 4 0.5000 0.3515 0.4624 میزان آموزش و آگاهی شهروندان برای حفظ محیط زیست

 3 0.3653 0.2636 0.6461 میزان آلودگی فاضالب

 

ویکور در بخش زیست محیطی بیانگر ان است که میزان فضای سبز موجود در سطح یافته ها بر اساس روش 

شهر؛ کنترل الودگی صوتی و هوا و میزان آلودگی فضالب نقش مهمی در افزایش زیست پذیری منطقه دارند 

ب شده و در نتیجه در جایگاه های اول تا سوم قرار دارند. بر این اساس سایر متغیرها با توجه به امتیازات کس

در جایگاه های بعدی قرار دارند که نیازمند توجه جدی مسئوالن و تصمیم گیران امر برای بهبود وضعیت این 

 شاخص ها در جهت بهبود وضعیت زیست پذیری منطقه است.

 شاخص اجتماعی

 : نتیجه نهایی شاخص های اجتماعی5جدول 

   Si Ri Qi گزینه ها

شهری میزان مشارکت مردمی در فعالیت های 

 بخصوص درون محله ای
0.2453 0.1361 0 1 

 3 0.5736 0.2041 0.7479 میزان اعتماد اجتماعی شهروندان به مدیران شهری

 2 0.1596 0.1368 0.4347 رفاه اجتماعی

 5 0.9396 0.3561 0.7727 الگوی گذران اوقات فراغت

 6 1.0000 0.3561 0.8452 میزان جمعیت بومی و مهاجر

 4 0.7908 0.3561 0.5942 مشارکت زنان در فعالیت های شهریمیزان 

در بین شاخص های اجتماعی مهمترین شاخص ها می توان به میزان مشارکت مردم در فعالیت های درون 

محله ای اشاره کرد که با کسب کمترین امتیاز )صفر( در جایگاه نخست واقع شده است و نشان دهنده میزان 

نسبت به سایر عوامل می باشد. رفاه اجتماعی و میزان اعتماد اجتماعی شهروندان به اهمیت و ارجحیت آن 

در جایگاه های دوم و سوم واقع شده اند بنابراین این  0.573و  0.159مدیران شهری به ترتیب با امتیازهای 
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به سایر شاخص  سه مولفه از نظر خبرگان و کارشناسان امر نشان دهنده میزان اهمیت و اثرگذاری آنها نسبت

 ها است.

 از آزمون خی دو استفاده شد. های تحقیق به منظور بررسی ارتباط بین متغیر

 های تحقیقارتباط بین متغیر: آزمون 6جدول

 

 

 

 

 

باشد که این میزان به لحاظ می  000/0برابر با متغیرهای تحقیق بدست آمده sigدر تفسیر جدول فوق میزان 

 . باشداماری معنادار می

 نتیجه گیری

زیست پذیری کیفیتی است که فقط منحصر به ویژگی های محیط زیست نیست بلکه به عملکرد های مبتنی بر 

 ستیبحث ز تیضرورت و اهمشود،  مشخصه های زیست محیطی و شخصی نیز مرتبط می رفتار و تعامل بین

 یو مصرف شهر یزندگ داریناپا ینسبت به الگوها یآگاه شیاز افزا یناش یبه طور روزافزون شهرهادر  یریپذ

 .خواهد شد زین یهرش طیو در درازمدت موجب کاهش مح ستیدارنیاست که سالم و پا

ویکور نشان می دهد که در بین شاخص های کالبدی کیفیت شبکه معابر با کسب کمترین نتایج حاصل از روش 

 و مردم خرید قدرت درآمد، میزان امر کارشناسان و متخصصان . ظرامتیاز در جایگاه نخست واقع شده است

 در. دارند قرار سوم تا اول های جایگاه در( 0.383) و( 0.098) ،(0) امتیازهای با ترتیب به مسکن تهیه توانایی

 و هوا و صوتی الودگی کنترل شهر؛ سطح در موجود سبز فضای میزان که است ان بیانگر محیطی زیست بخش

 تا اول های جایگاه در نتیجه در و دارند منطقه پذیری زیست افزایش در مهمی نقش فضالب آلودگی میزان

 .دارند قرار سوم

 کالبدی زیست محیطی اقتصادی اجتماعی 

Chi-Square(a,b,c,d) 126.952 87.765 282.320 130.280 

df 4 4 4 4 

Asymp. Sig. .000 .000 .000 .000 
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می توان به میزان مشارکت مردم در فعالیت های درون در بین شاخص های اجتماعی مهمترین شاخص ها 

محله ای اشاره کرد که با کسب کمترین امتیاز )صفر( در جایگاه نخست واقع شده است و نشان دهنده میزان 

  000/0برابر با از آزمون خی دو  بدست آمده sigمیزان  .  اهمیت و ارجحیت آن نسبت به سایر عوامل می باشد

 . باشدمیزان به لحاظ اماری معنادار می باشد که اینمی

 منابع
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