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های زیست پذیری شهری مطالعه موردی: کالنشهر شاخصابعاد  و بررسی سنجش

 شیراز
 مریم حیدری

 ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان، ایرانکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه

 16/01/1401تاریخ پذیرش:                                                         13/12/1400تاریخ دریافت:

 چکیده 
شدن که  دهی به نیازهای جامعه پس از صنعتیریزی در پاسخزیست پذیری شهری در ارتباط با وظایف جدید برنامه

یافته است و از سوی دیگر زیست  شدت افزایش وجوی امکانات، تسهیالت و کیفیت زندگی است، بهشدیداً در جست

هدف اصلی این مطالعه  .پذیری به جهت تهدیدهای پیش روی زندگی شهری امروزه نیز اهمیتی دوچندان یافته است

های پیمایشی نیز استفاده تحلیلی بوده که از روش -یروش تحقیق توصیف. باشدسنجش زیست پذیری شهر شیراز می

انجام شده سرپرست خانوار از  385گردآوری اطالعات زیست پذیری از طریق پرسشنامه به تعداد  جهت شده است.

های بدست باتوجه به میانگیندر بعد اقتصادی استفاده شده است.  ایتک نمونهاز آزمون تیها تحلیل داده است. برای

درصد  95باشد. بنابراین به احتمال می (0.5) پذیرفته شده مقدار از ها که همگی کمترسطح معنی داری گویه آمده و

حاکی از آن است باشد. بعد اجتماعی نمی توان گفت شاخص اقتصادی در شهر شیراز از وضعیت مطلوبی برخوردارمی

ماکن تاریخی، دسترسی فضاهای فراغتی، تفریحی و ارسی مورد )دسترسی اماکن فرهنگی و مذهبی، دست 4که تنها در 

 که نستآبیانگر  ( بوده است.3) ها بیشتر از مقدار ارزش عددیورزشی و کیفیت خدمات پزشکی و بهداشتی( میانگین

میزان مساحت  مولفهیگر دسوى و از شته دا محالتبین ساکنین  را درضایت ربیشترین  مولفه وضعیت مساکن مستحکم

و در مجموع با توجه به میانگین کل کمتر ازحد متوسط  ستاه ده بواضایت همرر با کمترین و کافی در مسکن مناسب

 بر اساس ابعاد اقتصادی، شیراززیست پذیری شهر  دهد.می ت ساکنین از شاخص کالبدی را نشاناستاندارد، عدم رضای

 کالنشهر شیرازکه زیست پذیری دهد تحقیق نشان می مورد مطالعه قرار گرفت، نتایج کالبدیزیست محیطی و  اجتماعی،

 رود.در حد متوسط و به سمت نامطلوب پیش می

 .کالنشهر شیراز ای،ابعاد زیست پذیری شهری، آزمون تی تک نمونه : زیست پذیری،هاهکلید واژ
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 مقدمه -1

جمعیت در  رشد(. 1400،67شهرنشینی یک مساله مهم در جامعه مدرن است)صفدری موالن و همکاران،

و قسمت اعظم  کندیمایجاد  شهرها و کشورهای عظیمی را برای آینده هاچالشو  هافرصتشهرهای بزرگ، 

رشد سریع شهرهای این  (.Terfa et al., 2019: 2)درصد این رشد در آسیا و آفریقا اتفاق افتاده  90 شامل

بزرگ و تغییرات سریع و عمیق بافت کالبدی و ساخت اجتماعی شهرهای ایران در چند دهه اخیر موجب 

در اواخر قرن  (.2: 1393گیوه چی و قنواتی، است )شهری و از بین رفتن منابع محیطی شده  هیرویبگسترش 

از  .شده بودند غیره ، آلـودگی صوتی و هوا وفضاهای شهری دچار مسائلی چون کیفیت پـایین محـیط بیستم

که به بهبود بسیاری از  شهری ریزیمهم در زمینه برنامه پذیری شهری به عنوان یک مفهومستاین رو زی

-میغیر  سالمت ذهنی و کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، حمل و نقل، مثل هازیرساخت

در فرهنگ لغت وبستر زیست پذیری به عنوان مناسب بودن برای انسان تعریف شده  .انجامید، به وجود آمد

 در فرهنگ شهرسازی واژه زیست پذیر را مناسب برای زندگی، (. رابرت کوانVeenhoven,2000است )

 دیگر تعریف ( در1395 ور و همکاران،نماید )داداش پندگی خوب تعریف میی کیفیت زفراهم آوردنده

(. این Barton,2014) است شده تعریف شهری کیفیت با زیستمحیط ،کیفیت با مکان عنوان به پذیریزیست

 شودمفهوم برای ارزیابی عملکرد شهرها از لحاظ سطوح زندگی که برای ساکنان فراهم کرده است استفاده می

. زیست پذیری (Mastura et al,2017) گیردکه از بهترین سطح زندگی تا بدترین سطح زندگی را در بر می

و در واقع  (.Burton,2014) شودشهری در معنای اصلی خود به مفهوم دستیابی قابلیت زندگی تعریف می

در . (1393و همکاران، )ساسان پور  ریزی شهری خوب یامکان پایدار استهمان دست یابی به کیفیت برنامه

توانایی و مقاومت در برابر  مدیریت سانحه، به مشکالت محیط زیستی،پارادیم تاب آوری نیز زیست پذیری 

ای از توسعه توان زیرمجموعه(. بنابراین در کل زیست پذیری را میDe Jong et al,2009) ها توجه داردشوک

 Shaheen, et al. 2016; Steuteville) گذاردپایدار دانست که اثرات آن به طور مستقیم بر جامعه تاثیر می

2016). 

 

 مبانی نظری -2

حق زندگی شریف و احترام به  عنوانبهدر باالترین سطح  گیرییک مؤلفه قابل اندازه عنوانبهزیست پذیری 

، جامعه قابل زندگی را داشتن پژوهشگران(. et al., 2013: 12) Nihal شودیمحقوق بشر در زندگی تعریف 

 داندیمی تحرک کافی هانهیگزو خدمات حمایتی جامعه و  هایژگیومسکن مناسب، دسترسی مناسب، امنیت، 

-Al) کندیمکه در کنار یکدیگر استقالل شخصی و مشارکت ساکنان در زندگی مدنی و اجتماعی را تسهیل 

Thani et al., 2019: 45). پذیری زیست یهاشاخص اما ،هستند پذیری زیست مفهوم سوی دو ،مکان و مردم 

 زیست از کاملی تصویر تواندینم معیاری هیچ مردم. نه و پردازندیم قلمرو و مکان صرف بررسی بهعمدتاً 

تواند به میها مکان یا و مردم از آمده دست به یهاداده بر صرف اتکای نکهای بر مضاف. دهد ارائه پذیری
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 ممکن زمان طی در مشخص مکان یک در درآمد افزایش ،مثالعنوان به. بیانجامد هدف از شدن دور و گمراهی

شده خارج  مکان از درآمد کم مردم ،فرایند این جریان در که باشد اقتصادی بهزیستی افزایش دهنده نشان است

مورد  در تکوین زیست پذیریکه  ابعادیبهترین  (.1: 1395 خراسانی،اند )دادهو جای خود را به طبقه معمول 

فرامرزی و ) یطیمحزیست  عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، اند از: عواملعبارت رند،یگمیتوجه قرار 

 .(87: 1397همکاران، 

 یتأمین نیازها یاست و همین طور برا یمردم حیات یسالمت یاقتصاد تأمین کننده مشاغل و درآمد بوده و برا 

 ستیاستفاده اقتصاد از منابع موجود در محیط ز دی. همزمان باحاتیتفر وسطوح باالتر مانند آموزش، بهداشت 

 یستیوجود داشته باشد؛ اما بهز ندهیحال و آ یهانسل یبرا یباشد که اطمینان از وجود منابع کاف یبه نحو

عادالنه،  صورتبه  یمحیط ستیو ز یمنابع اقتصاد ییو فضا یاجتماع عیوابسته به عدالت است: توز یاجتماع

برابر از  یهاو فرصت یفرد ی. آزاددینمایکه همه شهروندان را محسوب م یمتحکو یهاستمیس همچنین

سه با اختالل مواجه گردد،  نیاز ا کیهستند. اگر کارکرد هر  یاجتماع یستیمهم تشکیل دهنده بهز یاجزا

و باال رفتن  فقرسرعت دچار اضمحالل شده و در نتیجه کاهش جمعیت، به توانندیم یانسان یهاسکونتگاه

 (.32: 1396حاجی پور، از عواقب آن خواهد بود ) یمحیط ستیز ،یمیزان مسائل بهداشت

و رفاه در  سالمت که نیاز انسان به امنیت اجتماعی، یشهرریزی یک اصل برنامه عنوانبهزیست پذیری شهری 

پذیری  ستیز .(Saitluanga, 544: 2014) کند تعریف شده استسطح فردی و اجتماعی را فراهم می

باشد بیانگر پایداری شهر  تواندیمو  ردیگیمی را در بر رمادیغمفهومی چند بعدی است که مسائل مادی و 

اکبری و همکاران، است )( و هدف زیست پذیری شهری رضایت از محیط شهری 106: 1398نیک سرشت، )

اهمیت پرداختن به زیست پذیری  که از یک سو ضرورت و دهدیممختلف نشان  مطالعات (.126: 1398

 داًیشدریزی در پاسخ دهی به نیازهای جامعه پس از صنعتی شدن که شهری در ارتباط با وظایف جدید برنامه

افزایش یافته است و از سوی دیگر زیست  شدت بهدر جستجوی امکانات و تسهیالت و کیفیت زندگی است 

علی اکبری و است )امروزی نیز اهمیتی دو چندان یافته پذیری به جهت تهدیدهای پیش روی زندگی شهری 

  (.2: 1395اکبری، 

 

 شناسی پژوهشروش -3

صیفی    ضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، تو شیوه     -پژوهش حا ست. در این پژوهش از دو  تحلیلی ا

شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل  ها و اطالعات استفادهآوری دادهای و میدانی برای جمعکتابخانه

ستفاده شد. طبق این فرمول  است. برای مشخص کردن حجم نمونه از فرمول کوکران ا  شیراز  شهر کالنساکنان  

های از نرم افزار  جهت تجزیه و تحلیل دادهپرسشنامه توزیع گردید.    385، شیراز تعداد جمعیت شهر   بر اساس 

spss .و آزمون آماری تی تک نمونه استفاده شده است 
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 شهری پذیری های زیستشاخص -3-1

اند و از سوی   جامعه در یک مقطع زمانیها از یک سو، ابزاری برای شناخت دقیق شرایط موجود در    شاخص 

ـاس،        دیگر، نشان دهندۀ تصویر روندها و دگرگونی ـ ـ ـ هایی که طی دورۀ مشخص رخ داده است. بر این اس

ـوجه به مردم هر     ـ بعد وابسته  چهاراست. زیست پذیری به  بسیار مهم شهری در مطالعه زیست پذیری فضات

 (.  171: 1395شود )خراسانی و همکاران، اجتماع و محیط زیست تقسیم می د، کالبدی،به هم، یعنی اقتصا

 

 محدوده مورد مطالعه -4

 32درجه و  29دقیقه شمالی و  36درجه و  29این شهر در بخش مرکزی استان فارس و در عرض جغرافیایی 

 1670تا  1486ارتفاع دقیقه غربی و در  26درجه و  52دقیقه شرقی و  37درجه و  52دقیقه جنوبی و طول 

تن بوده که  1565572خورشیدی، بالغ بر 1395جمعیت شیراز در سال  متری از سطح دریا قرار گرفته است.

رسد. شیراز پنجمین شهر بزرگ و تن می 1869001این رقم با احتساب جمعیت ساکن در حومه شهر به 

 (.1395 )مرکز آمار ایران، رودشمار میترین شهر جنوب کشور بهپرجمعیت ایران و پرجمعیت
 

 
 (1398)منبع، ستاوند و همکاران،  محدوده مورد مطالعه -1شکل 

 

 تجزیه و تحلیل -5

            زیست پذیری شهری شاخص اقتصادی -5-1

شیراز از آزمون        شهر  ست پذیری در  سی ابعاد زی شماره      تک نمونه tبرای برر ست. جدول  شده ا ستفاده  ای ا

ضعیت  1) ست پذیری در    ( بیانگر و صادی زی شد. باتوجه به میانگین شیراز می  شهر  شاخص اقت ست   با های بد
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شده  مقدار از ها که همگی کمترسطح معنی داری گویه  آمده و شد. بنابراین به احتمال  می (0.5) پذیرفته    95با

  نامیز شاخص  باشد. نمی توان گفت شاخص اقتصادی در شهر شیراز از وضعیت مطلوبی برخوردار     درصد می 

ضایت  شاخص 2.1429با میانگین  مدار درآمقداز  ر شاخص 2.8087 با میانگین ندگىزهای هزینهضعیت و ،   ،  

با میانگین   دسترسی به وسایل نقلیه عمومی    ، شاخص 2.1452با میانگین  شغلی هاى فرصتو رضایت از اشتغال   

شاخص 2.2.2546 سان به حمل و نقل عمومی     ،  سی آ ستر شاخص 2.8210با میانگین  د کیفیت حمل و نقل   ، 

شاخص 2.7286با میانگین  عمومی سایل نقلیه حمل بار  ،  شاخص 2.8742با میانگین،  تعداد و کیفیت حمل  ، 

،  2.6148با میانگین  میزان مصرف مواد غذایی  ، شاخص 2.6142با میانگین  مسافر توسط وسایل نقلیه عمومی   

و  2.4743با میانگین  میزان مصرف کاال و خدمات  ، شاخص 2.9281ین با میانگ میزان مصرف انرژی  شاخص 

نشان دهنده وضعیت بعد اقتصادی زیست      2.3263در انتها شاخص میزان رضایت از امنیت شغلی با میانگین    

 باشند.پذیری شهری در کالنشهر شیراز بر اساس مردم می

                                                                                                                    

 زیست پذیری شهری از شاخص اقتصادی مردممیزان رضایت  :1جدول

 1400منبع: نویسندگان، 

 

 پذیری شهریزیست شاخص اجتماعی -5-2

شاخص    ؛ستائه شده ارا 2ه رل شماوقالب جددر و  ست ا مولفه 12شامل که  شاخص ین اجهت سنجش 

بیانگر نظر پاسخگویان در مورد این    (2زیست پذیراست. جدول شماره )   های اصلی شهر   اجتماعی از شاخص 

شهر    شد. میانگین شیراز می  شاخص در  سطح معنی   با ست آمده و  ست.    (Sig=0.000) داری آن کههای بد ا

ست که تنها در   سی           4حاکی از آن ا ستر سی ماکن تاریخی، د ستر سی اماکن فرهنگی و مذهبی، د ستر مورد )د

 شاخص انحراف معیار میانگین tمقدار  سطح معنی داری

 مدار درآمقداز  رضایت  نامیز 0.86817 2.1429 2.753 0.000

 ندگىزهای هزینهضعیت و 1.07820 2.8087 -1.774 0.000

 شغلیهاى فرصتو رضایت از اشتغال  0.92571 2.1452 6.198 0.000

 دسترسی به وسایل نقلیه عمومی 1.50650 2.2546 1.111 0.000

 دسترسی آسان به حمل و نقل عمومی 1.16838 2.8210 -2.865 0.000

 حمل و نقل عمومیکیفیت  1.09638 2.7286 -4.143 0.000

 تعداد وسایل نقلیه حمل بار 1.40397 2.8742 1.022 0.000

 کیفیت حمل مسافر توسط وسایل نقلیه عمومی 1.15594 2.6142 2.895 0.000

 میزان مصرف مواد غذایی 1.42568 2.6148 -0.671 0.000

 میزان مصرف انرژی 0.89156 2.9281 8.848 0.000

 میزان مصرف کاال و خدمات 0.93199 2.4743 6.925 0.000

 شغلیمنیت از ا رضایتنامیز 1.08653 2.3263 5.720 0.000
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ضاهای فراغتی، ت  شتی( میانگین    ف شکی و بهدا شی و کیفیت خدمات پز شتر از مقدار ارزش   فریحی و ورز ها بی

به دلیل نقش   ( بوده اســت. دســترســیی فضــاهای فراغتی، تفریحی و ورزشــی در کالنشــهر شــیراز 3) عددی

و بعد از آن بوده و در سالهای اخیر رو  90تفریحی این شهر در سالهای متوالی علیالخصوص دهه  –توریستی 

ست. و    شته ا سمن    به افزایش گذا شهر به دلیل نقش  های  همچنین تعداد اماکن فرهنگی و مذهبی نیز در این 

ود عدم مطلوبیت به ش ها همان طور که مشاهده می باشد. ولی در بقیه سنجه  مردمی شهر در سطح مطلوبی می  

 باشد.نمی توان گفت که از لحاظ شاخص اجتماعی شهر شیراز زیست پذیرخورد. بنابراین میچشم می

شی با میانگین       شاخص  ضاهای آموز سی به ف ستر سینما و مکان اجرای تئاتر با      2.6849د سی  ستر شاخص د  ،

، شــاخص دســترســی به امکانات  2.2157، شــاخص کاهش ســترس و افســردگی با میانگین 2.9571میانگین 

 ، شاخص وضعیت  2.9512با میانگین  نتظامىاکز استرسى به مرد، شاخص  2.3578فراغتی مطلوب با میانگین 

شنایی معابر با میانگین   شاخص برخورد با ناآرامی 2.6547رو شونت ،  شاخص   2.4569ها با میانگین ها و خ  ،

 است. 2.8524با میانگین  یندمعتاو ى ربزهکاو یم اجربرخورد با 

 

 زیست پذیری شهری شاخص اجتماعی مردم ازمیزان رضایت  : 3جدول 

 1400منبع: نویسندگان، 

 زیست پذیری شهری        شاخص کالبدی -5-3

مولفه  که نستآبیانگر  به آن پرداخته شده است  3مولفه تشکیل شده و در جدول شماره  12این شاخص که از 

میزان  مولفهیگر دسوى و از شته دا محالتبین ساکنین  را درضایت ربیشترین  مساکن مستحکموضعیت 

و در مجموع با توجه به میانگین کل  ستاه ده بواضایت همرر با کمترین  مساحت مناسب و کافی در مسکن

 ه مسکنبدسترسی دهد. می ت ساکنین از شاخص کالبدی را نشانکمتر ازحد متوسط استاندارد، عدم رضای

 شاخص انحراف معیار میانگین tمقدار  سطح معنی داری

 دسترسی به فضاهای آموزشی 0.86817 2.6849 2.753 0.006

 دسترسی اماکن فرهنگی و مذهبی 1.07820 3.8087 -1.774 0.077

 دسترسی اماکن تاریخی 0.92571 3.3429 6.198 0.000

 دسترسی سینما و مکان اجرای تئاتر 0.91871 2.9571 -0.871 0.436

 دسترسی فضاهای فراغتی ،تفریحی و ورزشی 0.80653 3.5429 11.236 0.000

 کیفیت خدمات پزشکی و بهداشتی 1.08851 3.0714 1.098 0.273

 کاهش استرس وافسردگی 1.04932 2.2157 -6.379 0.000

 دسترسی به امکانات فراغتی مطلوب 0.93419 2.3578 -0.768 0.443

 نتظامىاکز استرسى به مرد 1.13637 2.9512 -9.916 0.000

 شنایى معابرروضعیت و 1.13637 2.6547 -5.259 0.000

 هابرخورد با ناآرامی و خشونت 0.84727 2.4569 -12.696 0.000

 یندمعتاو ى ربزهکاو یم اجربرخورد با  1.07579 2.8524 -10.168 0.000
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های به دست ( بیانگر داده3جدول شماره ) یک شهرزیست پذیراست. نیازهای مهم و اساسیمناسب یکی از 

-های بدست آمده و سطح معنیمیانیگن است. شیرازهر در ش کالبدی زیست پذیری آمده از وضعیت شاخص

 در و اندرضایت داشتههای زیست پذیری کالبدی بعضی شاخصکه پاسخگویان  دهدها نشان میآن داری

ه اطالعات به دست آمده ببنابراین باتوجه  ( کمتر بوده است.3)عدد شرایط از میانگین لحاظ شدهها سایرگویه

توان گفت وضعیت می های کالبدی زیست پذیری شهریشاخصدر  مقالهاین  میدانی نویسندگان مشاهدات و

 به بهبود است. زمان رو به مرور در این شهر هاشاخص

، 2.1245، میزان مساحت مناسب و کافی در مسکن با میانگین 3.2547های کافی در مسکن با میانگینتعداد اتاق

، 2.6575دسترس بودن مسکن با کیفیت خوب با میانگین  ، میزان در3.6245ن میزان استحکام مسکن با میانگی

، میزان برخورداری از سیستم دفع 3.2146میزان برخورداری از سیستم گرمایش و سرمایش مناسب با میانگین

)مسجد و حسینیه( با میانگین  مذهبىت خدمااز  یردارضعیت برخوو، 3.0714بهداشتی و فاضالب با میانگین 

، 2.2144با میانگین  لپذیرىو دبیت اجذ ،2.9571، دسترسی به امکانات فراغتی مطلوب با میانگین 2.3674

 مبلمان شهرى، 2.3591با میانگین  پذیرىذنفوو سترسى د، 2.9369رضایت از گذران اوقات فراغت با میانگین 

 نمایند.ز را نمایان میهای کالبدی زیست پذیری در کالنشهر شیراوضعیت شاخص 2.1448با میانگین 

 

 زیست پذیری شهری از شاخص کالبدی مردمن رضایت : میزا3جدول 

 1400منبع: نویسندگان، 

 

 زیست پذیری شهری       محیطی  زیست شاخص -5-4

های بدست ( نمایانگر داده4از ابعاد مهم زیست پذیری شهری بعد زیست محیطی آن است. جدول شماره ) 

 شاخص انحراف معیار میانگین tمقدار  سطح معنی داری

 تعداد اتاق های کافی در مسکن 0.86817 3.2547 2.753 0.000

 میزان مساحت مناسب و کافی در مسکن 1.07820 2.1245 -1.774 0.000

 میزان استحکام مسکن 0.92571 3.6245 6.198 0.000

 میزان دردسترس بودن مسکن با کیفیت خوب 0.91871 2.6575 -0.871 0.000

 میزان برخورداری از سیستم گرمایش و سرمایش مناسب 0.80653 3.2146 11.236 0.000

 میزان برخورداری از سیستم دفع بهداشتی و فاضالب  1.08851 3.0714 1.098 0.000

 )مسجد و حسینیه( مذهبىت خدمااز  یردارضعیت برخوو 1.04932 2.3674 -6.379 0.000

 دسترسی به امکانات فراغتی مطلوب 0.93419 2.9571 -0.768 0.000

 لپذیرىو دبیت اجذ 1.13637 2.2144 -9.916 0.000

 رضایت از گذران اوقات فراغت 1.13637 2.9369 -5.259 0.000

 پذیرىذنفوو سترسى د 0.84727 2.3571 -12.696 0.000

 مبلمان شهرى 1.07579 2.1448 -10.168 0.000
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شود شهروندان همان طورکه مشاهده می است. شیرازشهر  در مورد شاخص آلودگی درآمده از نظر شهروندان 

ریزگردها  طبیعی همچون وجود -اکولوژیک بیشتر منشا  که دلیل آناند از کیقیت هوا در این شهر رضایت نداشته

 دهدنشان می هاهم چنین داده برخاسته از بیابانهای کشورهای همسایه همچون عراق و عربستان سعودی است.

اند که لزوم توجه رضایت نداشته همچنین آرامش صوتی آوری زباله و فاضالبکه پاسخگویان از وضعیت جمع

  های توسعه پایدار شهر است.به رویکردهای جدید از جمله نوشهر گرایی، تاب آوری و شاخص

، میزان 2.4582ها از نظر زیبایی با میانگین ، کیفیت کوچه و خیابان2.7841کیفیت زیبایی طبیعی شهر با میانگین 

ضایت ر، 2.4571با میانگین  گى صوتىدلوآ، 2.9515های صنعتی با میانگین ها و کارخانهآلودگی ناشی از کارگاه

از ضایت ر، 3.6974با میانگین  ىرختکاو درضعیت فضاى سبز و، 2.8547با میانگین  بالهز ىآورجمع از 

با  نظافت محلهو پاکیزگى ، 2.7594ها زساو نماىساخت و سیما ، 2.6589با میانگین  هاروهدپیاو کیفیت معابر 

، حیوانات موذی شهری با 2.4776، هوای پاک با میانگین 2.3571، کیفیت آب با میانگین 2.6429میانگین 

نمایش  شرایط زیست محیطی زیست پذیری در کالنشهر شیراز را با استفاده از نظر مردم 2.9762میانگین 

ارد ستانداحد متوسط شاخص زیست محیطی در سطح پهنه فضایی شهر از  ازضایت رمجموع بعد در  .دهدمی

 بوده و نتوانسته رضایت نسبی ساکنین را کسب نماید.کمتر 

 

 : میزان رضایت مردم از شاخص محیطی زیست پذیری شهری4جدول

 1400منبع: نویسندگان، 

 

 

 شاخص انحراف معیار میانگین tمقدار  سطح معنی داری

 کیفیت زیبایی طبیعی شهر 0.97998 2.7841 -7.074 0.000

 کیفیت کوچه و خیابان ها از نظر زیبایی 0.97233 2.4582 -2.950 0.000

 میزان آلودگی ناشی از کارگاه ها و کارخانه های صنعتی 0.92571 2.9515 -10.33 0.000

 گى صوتىدلوآ 0.99728 2.4571 -9.108 0.000

 بالهزى  آورجمع از ضایت ر 1.09142 2.8547 -13.579 0.000

 ىرختکاو درضعیت فضاى سبز و 1.19600 3.6974 4.797 0.000

 هاروهدپیاو کیفیت معابر از ضایت ر 0.93419 2.6589 -0.768 0.000

 هاز ساو نماىساخت و سیما  1.13637 2.7594 -9.916 0.000

 محلهنظافت و پاکیزگى  1.13637 2.6429 -5.259 0.000

 بآکیفیت  0.84727 2.3571 -12.696 0.000

 ى پاکاهو 1.07579 2.4776 -10.168 0.000

 حیوانات موذی شهری 0.97327 2.9762 -11.052 0.000
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 گیرینتیجه -6

ریزی شهری دارد هر چند که تا اواخر قرن های شهر و برنامهزیست پذیری پیشینه تاریخی طوالنی در اندیشه

بیستم به این نام خوانده نشده است. زیست پذیری مفهومی پیچیده، چند بعدی و کلی است که با تعدادی از 

مفاهیم و اصطالحات دیگر مانند پایداری، کیفیت زندگی و کیفیت مکان و اجتماعات سالم در ارتباط است. 

های محیط زیست منحصر نیست، بلکه به عملکردهای آید که تنها به ویژگیزیست پذیری کیفیتی به شمار می

نظریه زیست پذیری بر  شود.های زیست محیطی و شخصی مرتبط میمبتنی بر رفتار و تعامل میان مشخصه

مبنای نیازهای انسانی شکل گرفته است. نظریه هرم احتیاجات بشر که توسط روان شناس آمریکایی، آبراهام 

داند که عبارتند از: الیه اول، نیازهای اساسی مطرح شد، نیازهای انسان را در چهار الیه قابل بررسی میمازلو 

انسان، الیه دوم، امنیت که تامین کننده نیازهای مهمی چون مسکن، شغل، امنیت و غیره است و الیه سوم و 

فقدان تبعیض و غیره توجه کرده است. چهارم به نیازهایی چون تعلقات روحی، ارتباط با دیگران، اعتقادات، 

وجود مشکالتی مانند ضعف منابع درآمدی، کمبود وسایل حمل و نقل عمومی، سنگینی ترافیک و تراکم 

های شغلی مناسب، کمبود ها و موقعیتخودروها و اتالف وقت شهرنشینان در ترددهای شهری، کمبود فرصت

های ناشی از نابرابری اجتماعی، تغذیه نامناسب، کالت و آسیبمراکز درمانی، گرانی و کمبود مسکن مناسب، مش

آلودگی آب، آلودگی هوا، آلودگی محیط، کمبود فضای سبز، کمبود امکانات فرهنگی، ورزشی و فراغتی، جرائم، 

های جدی مواجه ساخته است و بر لزوم توجه به های اجتماعی و ... زندگی شهری را با چالشناامنی و آسیب

ذیری شهری بیش از پیش افزوده است. زیست پذیری شرایط عینی است که در آن ملزومات اجتماعی، زیست پ

 شاخص گردد.اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی به منظور آسایش و رفاه درازمدت آحاد جامعه فراهم می

، 2.8087ین،با میانگ ندگىزهای هزینهضعیت و ، شاخص2.1429با میانگین  مدار درآمقداز  رضایت نامیز

با  دسترسی به وسایل نقلیه عمومی ، شاخص2.1452با میانگین  شغلیهاى فرصتو رضایت از اشتغال  شاخص

کیفیت حمل  ، شاخص2.8210با میانگین  دسترسی آسان به حمل و نقل عمومی ، شاخص2.2.2546میانگین 

کیفیت  ، شاخص2.8742میانگین،  با تعداد وسایل نقلیه حمل بار ، شاخص2.7286با میانگین  و نقل عمومی

با میانگین  میزان مصرف مواد غذایی ، شاخص2.6142با میانگین  حمل مسافر توسط وسایل نقلیه عمومی

با میانگین  میزان مصرف کاال و خدمات ، شاخص2.9281با میانگین  میزان مصرف انرژی ، شاخص2.6148

نشان دهنده وضعیت بعد اقتصادی  2.3263با میانگین  و در انتها شاخص میزان رضایت از امنیت شغلی 2.4743

دسترسی به فضاهای آموزشی با  شاخص باشند.زیست پذیری شهری در کالنشهر شیراز بر اساس مردم می

، شاخص کاهش سترس و 2.9571، شاخص دسترسی سینما و مکان اجرای تئاتر با میانگین 2.6849میانگین 

، شاخص 2.3578دسترسی به امکانات فراغتی مطلوب با میانگین  ، شاخص2.2157افسردگی با میانگین 

، شاخص 2.6547، شاخص وضعیت روشنایی معابر با میانگین 2.9512با میانگین  نتظامىاکز استرسى به مرد

با  یندمعتاو ى ربزهکاو یم اجر، شاخص برخورد با 2.4569ها با میانگین ها و خشونتبرخورد با ناآرامی

، میزان مساحت مناسب و کافی در 3.2547است. تعداد اتاق های کافی در مسکن با میانگین 2.8524میانگین 
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، میزان دردسترس بودن مسکن با کیفیت 3.6245، میزان استحکام مسکن با میانگین 2.1245مسکن با میانگین 

، میزان 3.2146، میزان برخورداری از سیستم گرمایش و سرمایش مناسب با میانگین2.6575خوب با میانگین 

 مذهبىت خدمااز  یردارضعیت برخوو، 3.0714برخورداری از سیستم دفع بهداشتی و فاضالب با میانگین 

و بیت اجذ ،2.9571، دسترسی به امکانات فراغتی مطلوب با میانگین 2.3674)مسجد و حسینیه( با میانگین 

با  پذیرىذنفوو سترسى د، 2.9369، رضایت از گذران اوقات فراغت با میانگین 2.2144با میانگین  لپذیرىد

های کالبدی زیست پذیری در کالنشهر وضعیت شاخص 2.1448با میانگین  مبلمان شهرى، 2.3591میانگین 

ها از نظر زیبایی ه و خیابان، کیفیت کوچ2.7841کیفیت زیبایی طبیعی شهر با میانگین نمایند. شیراز را نمایان می

 گى صوتىدلوآ، 2.9515های صنعتی با میانگین ها و کارخانه، میزان آلودگی ناشی از کارگاه2.4582با میانگین 

با  ىرختکاو درضعیت فضاى سبز و، 2.8547با میانگین  بالهزى  آورجمع از ضایت ر، 2.4571با میانگین 

ها زساو نماىساخت و سیما ، 2.6589با میانگین  هاروهدپیاو ر کیفیت معاباز ضایت ر، 3.6974میانگین 

، هوای پاک با میانگین 2.3571کیفیت آب با میانگین  ،2.6429با میانگین  نظافت محلهو پاکیزگى ، 2.7594

شرایط زیست محیطی زیست پذیری در کالنشهر شیراز را  2.9762، حیوانات موذی شهری با میانگین 2.4776

شاخص زیست محیطی در سطح پهنه فضایی  ازضایت رمجموع بعد در  دهد.از نظر مردم نمایش میبا استفاده 

 بوده و نتوانسته رضایت نسبی ساکنین را کسب نماید.کمتر ارد ستانداحد متوسط شهر از 

 

 و ماخذ منابع

ی وضعیت ابیارز (،1398پور )چمران و نازنین حاجی  دیس موسوی، ؛بوستان احمدی، وحید ؛اکبری، مجید

، دانشگاه 37زیست پذیری مناطق کالن شهر شیراز از منظر شهروندان، فصلنامه رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 

 .124-154عالمه طباطبایی تهران، صص 

ی منتخب زیست پذیری شهری در کالن شهر هاشاخصمکانی تطبیقی  لیتحل (،1396) نینازن حاجی پور،

شهید چمران اهواز،  دانشگاه امان پور، دیسع راهنما: استاد (،داریسپ ،گلستان کیان پارس، محالت موردی:اهواز )

 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری.

سنجش و ، (1391) یمجتب ،انیعیرفو  حسندیس ،یلنگرود یعیمط؛ ، محمدرضایرضوان ،نیمحمدام ،یخراسان

 یهافصلنامه پژوهش ،(نیشهرستان ورام :ی)مطالعه مورد یشهر رامونیپ یروستاها یریپذ ستیز یابیارز

 .79-104صص شماره چهارم، سال سوم، ،1391زمستان  ،ییروستا

پژوهش در هنر و علوم  ،رویکردهاو  سنجش شناخت، زیست مفهوم در یتأمل(، 1395محمد ) خراسانی،

 .9-15، صص ن، تهرا2شماره ،اول سال ،انسانی

گاه پایدار، همایش علوم جغرافیایی ایران، پذیری، سکونتگاه زیستسکونت ،(1393خراسانی، محمدامین )

 دانشگاه تهران، تهران.

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/40904/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-1395-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/40904/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-1395-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/40904/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-1395-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2
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مطالعه  یزندگ تیفیک کردیبا رو یشهر رامونیپ یروستاها یریپذ ستیز نییتب ،(1391) نیام محمد ،یخراسان

دانشگاه تهران،  ا،یدانشکده جغراف ،ییروستا یزیرو برنامه ایجغراف یرساله دکتر ،نیشهرستان ورام یمورد

 .تهران

منطقه های (. تحلیل زیست پذیری در بخش مرکزی شهر تهران، مورد پژوهش محله1394نژاد، فروغ )خزاعی

، رساله دکتری دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران به راهنمایی دکتر سیمین توالیی و محد 12

 سیلمانی مهرنجانی.

ی شهری هامحله(، سنجش ظرفیت زیست پذیری 1395) مانیپ، اصغر زاده و عزیزی، داود ؛داداش پور، هاشم

ختی و کوثر(، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، سال سوم، ی هرندی، تهامحلهتهران )موردی:  شهرکالندر 

 .53-68صص ، مشهد، 5 یاپیپ، 2شماره 

 دگاهیاز د یشهر یریپذ ستیز یهاشاخص تیوضع یابیارز (،1396ناصر ) ی،رین و درضایحم نسب،رخشانی

، 27 شماره ای،منطقه -جغرافیا و آمایش شهری مجله ،گانه شهر زاهدان(: مناطق پنجیشهروندان )مورد شناس

 .55-74دانشگاه سیستان و بلوچستان، صص 

(، قابلیت زیست پذیری شهرها در راستای 1393جعفری اسدآبادی، حمزه ) وتوالیی، سیمین  ؛پور، فرزانهساسان

، 12 سالی ایران، ایجغرافی انجمن المللنیبتوسعه پایدار شهری )کالن شهر تهران(، فصلنامه علمی پژوهشی و 

 .129-157، تهران، صص 42شماره 

و ارزیابی زیست پذیری  سنجش (،1393حمزه ) ی اسدآبادی،جعفر و نیمیس یی،توال ؛فرزانه ساسان پور،

دانشگاه  ،18 شماره ،5 سال ی،امنطقهریزی برنامه فصلنامه تهران، شهرکالن دوگانهشهری در مناطق بیست و 

 .27-42 صص آزاد اسالمی واحد مرودشت،

شهرها در  یریپذ ستیز تیقابل ،(1393حمزه ) ،یبادآاسد یجعفرو  نیمیس ،ییتوال؛ فرزانه پور، ساسان

انجمن  یالملل نیو ب یپژوهش -ی:کالن شهر تهران( فصلنامه علم ی)مطالعه مورد یشهر داریتوسعه پا یراستا

 .157-129صص ،42شماره  ،12سال  ،1393 زییپا ران،یا یایجغراف

(، تحلیل زیست 1395) یتقحیدری،  و ، محسناحد نژاد ؛سلیمانی، محمد ؛ساسان پور، فرزانه ؛شماعی، علی

، 4شماره ی جغرافیای انسانی، هاپژوهشی فرسوده شهری )موردی: شهر زنجان(، فصلنامه هابافتپذیری 

 .783-799صص دانشگاه تهران، 

( ارائه الگوی بهینه مسکن 1400نژاد، حسین)حاتمیصفدری موالن، امین؛ زیاری، کرامت اهلل؛ پوراحمد، احمد؛ 

گیری چند معیاره فازی)نمونه موردی و حمل و نقل برای افزایش زیست پذیری شهری با استفاده از مدل تصمیم

 .79-65، ص 1400، دی 3، شماره4، دورهجغرافیا و روابط انسانیشهر تهران(، 

بر زیست پذیری کالن شهر  مؤثرتفسیری عوامل -ساختاری(، مدل 1395) یاکبرو مجید  لیاسماع علی اکبری،

 .1-30،  دانشگاه گلستان، صص 1، دوره بیست ویکم، شمارهو آمایش فضا یبرنامه ریز تهران،
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 یاسالم یاسینقش اقتصاد س یواکاو (،1397) حسینسیدمحمد ،یجعفر و السلمه ام ی،نیفییبابا ؛مهسا فرامرزی،

 شماره ،9 سال ی،شهر یزیرپژوهش و برنامه فصلنامه ،: شهر زنجان(ی)مطالعه مورد یشهر یریپذ ستیبر ز

 .83-96، دانشگاه ازاد اسالمی واحد مرودشت، صص 35

(، تحلیل الگوی گسترش کالبدی شهر اهواز با استفاده از مدل آنتروپی 1393گیوه چی، سعید و رضا قنواتی )

انجمن معماری  ،موسسه ایرانیان -تهران ی و توسعه پایدار، شهر تیریمد شانون، کنفرانس ملی شهرسازی،

 .1-17صص ،ایران

(، تحلیل رابطه میان فرم شهر و شاخص دسترسی 1396) ، مرتضیزادهرضا  و ی، صدیقهلطف ؛نیک پور، عامر

 اصفهان،ریزی فضایی، دانشگاه بابلسر، سال هفتم، شماره سوم، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه شهر مورد مطالعه:

 .85-106سوم، صص  شماره

(، تبیین الگوی سازمانیابی فضایی زیست 1398) ی، ابوالفضلنیمشک و تردست، زهرا ؛یمهد نیک سرشت،

شماره بیستم، دانشگاه  سال ششم، ،مطالعات ساختار و کارکرد شهریایالم(،  شهر پذیری شهری )نمونه موردی:

 .105-125مازندران صص 

 ی)مطالعه مورد یکشاورز یاراض یشهر بر رو یتحلیل تأثیرات گسترش افق(، 1395) تکتم هوشمند شریفی،

 ریزی شهری.حکیم سبزواری، گروه جغرافیا و برنامه دانشگاه ، استاد راهنما: مهدی زنگنه،شهر نیشابور(
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