
 

  4، شماره1، دوره1398 بهارجغرافيا و روابط انساني، 

  زيست پذيري محالت شهري سنجش ميزان

 )تهران 11منطقه  (مورد مطالعه : 

  مريم عليزاده، طاهرپريزادي،  1*رصابلهي رقيه يدا

 دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا گرايش محيط زيست شهري دانشگاه خوارزمي تهران،ايران-1

 و عضو هيات علمي گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه خوارزمي تهران، ايران استاد يار-2

  كارشناسي ارشد جغرافيا گرايش محيط زيست شهري دانشگاه خوارزمي تهران، ايران دانشجوي-3     

  1398/02/29:پذيرش تاريخ                                                       1398/02/23                    :دريافت تاريخ

  چكيده

زيست پذيري كه مفهوم تحت بررسي اين پژوهش است، از اواخر قرن بيستم مورد توجه قرار گرفت است، زيرا فضاهاي شهري دچار 

با هدف شناخت تحليل فضايي وضعيت موجود حاضر  تحقيقمسائلي چون كيفيت پايين محيط، آلودگي صوتي و هوا، و ... شده بودند. 

به لحاظ روش شهر تهران بر اساس ابعاد زيست پذيري انجام شده است. پژوهش حاضر  11در محالت منطقه زيست پذيري شهري 

اده شده است. پيمايشي استف -، به لحاظ نوع، كيفي و از نظر زماني مقطعي و براي گرداوري داده ها از روش اسناديتحليلي -توصيفي 

محقق ساخته تهران مي باشد. داده هاي مورد نياز براي تحليل با استفاده از پرسشنامه  11جامعه آماري در اين پژوهش ساكنين منطقه 

اعتبار پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان تاييد شد، و تنظيم پرسشنامه با استفاده از طيف پنج گزينه اي ليكرت صورت پذيرفت. 

داده ها با مورد تاييد قرار گرفت. تجزيه تحليل ) 8/0( استفاده و با نتيجه الفباي كرونباخبراي سنجش ميزان پايايي ابزار از روش و 

داده ها  تحليل فضايي و ترسيم نقشه ها و ) one sample t test( آنوا، فريد من و آماري آزمون هايو   SPSSاستفاده از نرم افزار 

داراي وضعيت  از لحاظ زيست پذيري منيريهبر اساس يافته هاي پژوهش، محله  .انجام شده است GISرم افزار در نIDW از روش 

دهنده وضعيت  داراي وضعيت نامطلوب هستند. نتايج پژوهش در تحليل آماري و تحليل فضايي نشان مطلوب و محله اسكندري

 ا ارزيابي مي كند.با گرايش به سمت وضعيت مطلوب ر11زيست پذيري متوسط منطقه 

  تهران11محالت شهري ، منطقه تحليل فضايي ، زيست پذيري ، واژگان كليدي:      
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  مقدمه-1

توسعه پايدار با سه بعد اصلي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي راه را براي مفهوم زيست پذيري در برنامه ريزي شهري 

باز كرده است و اخيرا تحقيقات علمي و دانشگاهي فراواني در سطح جهان در اين زمينه نوشته شده است. زيست پذيري به 

در پي ايجاد محيط شهري سالم كونتگاه هاي انساني سروكار دارد، عاد ذهني و عيني سمنزله ي مفهومي كه با تمام زوايا و اب

براي شهروندان كنوني و نسل هاي آينده است. به همين سبب، زيست پذيري مفهوم و رويكرد جديدي در  و زيست پذيرتر

ژگي هايي چون تمركز باالي رشد سريع شهرها به خصوص در شهرهاي بزرگ ، با ويپارادايم توسعه پايدار شهري است. 

جمعيت و حجم زياد فعاليت هاي اقتصادي تĤثير منفي بر محيط شهري خواهد داشت .در چنين شرايطي و با توجه به برآوردن 

نيازها و انگيزه هاي اساسي انسان در محيط هاي شهري و مطرح شدن نظريه توسعه پايدار موضوعات كيفيت محيط زندگي 

مهاجرت وسيع و رشد سريع  د توجه جدي قرار گرفته اند. در ايران نيز به دليل ضعف برنامه ريزي ،و شهر زيست پذير مور

مد در مواجه با محله هاي شهري و همچنين بي توجهي به نقش ه اعمال سياست ها و روشهاي ناكارآكالبدي و مهمتر از هم

شكالت و مسايل محله هاي شهري به صورت قابل محله هاي شهري در ارتقاي هويت اجتماعي ، اقتصادي ،كالبدي و ...م

. اين بي توجهي باعث كاهش كيفيت محيط اجتماعي ،افزايش روند تخريب فيزيكي ،به هم خوردن توجه ظاهر شده است 

تعادل ميان رفاه اجتماعي و كارايي اقتصادي و به طور كلي كاهش كيفيت محيط شهري و به تبع آن زيست پذيري در محله 

مفهوم زيست پذيري از يك سو نشان دهنده ي جاذبه و تاثير قوي شهري است و از سوي ديگر، شده است.  هاي شهري

ارتباطات و تاثيرگذاري شهر را از طريق به دست آوردن سرمايه گذاري، منابع فرهنگي و انساني شدت بيشتر خواهد بخشيد 

)wang et al, 2011حوزه زيست پذيري، اين نظر وجود دارد كه يك مكان  ). با توجه به بيشتر مطالعات انحام شده در

زيست پذير بايد امن، جداب، داراي پيوستگي و انسجام اجتماعي، امكانات آموزشي، مساكن متنوع و قابل استطاعت (كه 

.  بااشتغال ارتباط دارد)، فضاهاي عمومي باز، مراكز خريد محلي، خدمات سالمت و بهداشت، امكانات و تسهيالت فرهنگي

تفريحي، حمل و نقل عمومي مناسب و بهينه و زيرساخت هاي مناسب براي پياده روي و دوچرخه سواري 

). با توجه به مطالب مطرح شده درباره مفهوم زيست پذيري، نگاه اجمالي به شهرهاي hankinsand. Power, 2009باشد(

ه شهرهاي ايران در چند دهه گذشته، محيط هاي نايران وضعيت مطلوبي را نشان نمي دهد. رشد جمعيت و توسعه قارچ گو

شهري كشور را با مشكالت عديده اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي رو به رو كرده است؛ همچنان كه طبق امار رسمي 

درصد شهرنشين) در ايران تحوالت فراواني  71( 1390درصد شهرنشين) تا سال  31( 1335كشور، نسبت شهرنشيني از سال 

). رشد جمعيت شهري و 1390ود ديده است. اين روند رو به رشد شهرنشيني همچنان ادامه دارد(مركز امار ايران، را به خ
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شهرنشيني قبل از فرايند برنامه ريزي شهري در ايران شهرها ر به شدت از معيارهاي زيست پذيري و استانداردهاي زيست 

  محيطي دور كرده است.

  بيان مسأله -2

با توجه به توسعه شهرنشيني و رشد فزاينده ي جمعيت شهرها و توجه به سنجش وضعيت موجود شهرها  در سال هاي اخير

) اهميت فراواني يافته است. و از طرفي ديگر با توجه به تغيير ديدگاه ها از استاندارد گرايي 69-68: 1388، (لطفي و محالت

) و مطرح شدن نظريه توسعه پايدار به جاي ديدگاه هاي 32: 1390صرف به ديدگاه هاي كيفي (فرجي سبكبار و ديگران ،

) موضوعات كيفيت زندگي و شهر زيست پذير مورد توجه جدي قرار 294: 1382كالن اقتصادي و خرد كالبدي (مهديزاده ،

از اين ت.كيفي زندگي انسان تبديل شده اسمسائل شهر و شهروندي به بهترين مسائل موثر بر ابعاد كمي و امروزه گرفته اند. 

كه هر يك با هدف حل مشكالت شهري، مديريت شهر، بهبود وضع كمي و كيفي و پرداختن به تئوري هاي جديد شهرر

وي مطلوب تر شدن مطرح شده اند، پيش از پيش محيط شهر، پيشبرد شهر به سزندگي شهروندان در شهرها، ارتقاء كيفيت 

تئوري هاي اخير در برنامه ريزي شهري مي باشد كه مانند ديگر  بر اين اساس زيست پذيري يكي از مباحث و مهم است.

مفهوم زيست پذيري . )3: 1390(بندر آباد  زندگي رهنمون مي سازد.لوب تر براي تئوري ها ما را به سوي داشتن شهري مط

وانايي آن ها براي با كيفيت زندگي به صورت مترداف بيان شده است كيفيت زندگي كه به وسيله يك شهر تجربه مي شود با ت

گره خورده زان قيمت، اشتغال موثر، فضاي سبزدسترسي به زيرساخت ها، غذا، هواي پاك، مسكن ار

از طرف ديگر زيست پذيري اشاره به كيفيت هاي محيطي و اجتماعي يك منطقه ). Timmer&Seymora,2005,2(.است

: 1392ندگان قابل درك مي باشد.(عيسي لو ،و همكاران ، دارد كه به خوبي توسط ساكنين ،كاركنان ، مشتريان و ديدار كن

در پي زيان باري براي اين گونه شهرها  در عين حال افزايش جمعيت به همراه نسبت روزافزون شهر نشيني پيامدهاي).109

ي بر و زيست محيطي بحران آفرينشكالت اجتماعي، اقتصادي، كالبدي تداوم اين گونه رشد شهرنشيني با م .داشته است

پايداري كالن شهرها مي باشد در اين ميان مشكالتي ديگر همچون انواع آلودگي ها، ترافيك، مسائل و مشكالت رواني و ... 

، 1385، (رهنمايي و پور موسويي ن زيست پذيري در كالن شهرها را به شدت كاهش مي دهدتبع آ كيفيت زندگي و به 

دگاههاي متعددي مطرح گرديده است از جمله ديدگاه سياستگذاران، روان در عرصه مطالعات كيفيت محيط شهري دي .)178

)كارشناس 1ديدگاه سياستگذاران بر درك و كيفيت محيط شهري بر پايه دو رويكرد متفاوت ادراكي و تجربي، –شناختي 

ديدگاه كارشناس محور:  ديدگاه مخاطب محور: بر پايه ادراك محيطي مخاطبين قرار دارد. )مخاطب محور قرار دارد.2ور و مح

ادراكي:نحوه ارزيابي شخص از كيفيت محيط -نظريات كارشناسان مبناي تمام بررسي ها قرار مي گيرد.ديدگاه روانشناختي

سكونتي اش براساس ارتباط بين شخص و محيط توصيف مي شود. ديدگاه تجربي ساكنين:در اين رويكرد روي ادراك كيفيت 

. )271: 1391همكاران،فرجي ماليي و ( ه در سايت مورد نظر حضور مي يابدق بي واسطمحيط سكونتي تمركز دارد محق

هاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي بسياري رو به رو است چنانچه تهران مانند بسياري از كالنشهرهاي دنيا با چالش

تأثير قرار  ن زيست پذيري آن را تحتمسائل متعددي براي آن ايجاد كرده است كه در نتيجه توسعه پايدار شهر و در پي آ
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داده است بنابراين ضرورت و اهميت پرداختن به زيست پذيري به جهت تهديدهاي پيش روي زندگي شهري امروز نيز 

) جمعيت كالن شهر تهران هشت ميليون و دويست وپنجاه 1390اهميتي دو چندان يافته است. بر اساس آخرين سرشماري (

تهران  11). در اين ميان منطقه 1391مين شهر پرجمعيت جهان به شمار مي رود. (مركز آمار ايران هزار نفر است كه هجده

هزار نفر تشكيل شده است. و در دهه هاي اخير به تدريج  280كه از  بخش هاي مركزي كالن شهر تهران با جمعيتي حدود 

قيق در نظر دارد زيست پذيري را در سطح محالت از فضايي تاثير گذار بوده است بنابراين اين تح -عرصه تحوالت كالبدي 

  و نقشه هاي تحليل فضايي بسنجد. با استفاده از آزمون هاي آماري 11نگاه ساكنان منطقه 

  اهميت و ضرورت -3

) بهبود و ارتقاي كيفيت محيط شهري ،تسهيل زندگي شهري و ارتقاي كيفيت زندگي را از 1385طرح جامع شهر تهران (

خود ذكر كرده است . در اين ميان شهرداريها زماني در رسيدن به اهداف خود موفق خواهند شد كه شهروندان  اهداف اصلي

از عملكرد آنها رضايت داشته باشند و مشاركت شهروندان به عنوان محور اصلي تصميم گيري مدنظر قرار خواهد گرفت 

برمبناي نظرات ساكنين خود آن منطقه است. اين مقاله در  .يكي از ابزارهاي رسيدن به اين هدف ،ارزيابي محيط هاي شهري

وندان مورد بررسي قرار دهد . تا در نهايت بتواند با شناسايي از نگاه شهررا  11نظر دارد زيست پذيري محالت شهري منطقه

  نقاط قوت و ضعف منطقه ، زمينه مناسبي براي ارائه خدمات بهتر به شهروندان فراهم كند.

  قيقاهداف تح -4

  هدف كلي   ا  4-1        

اساسي هر پژوهش پاسخ دقيق به سوال اصلي پژوهش است حال با توجه به سوال اصلي اين پژوهش هدف كلي آن          هدف 

  تهران مي باشد.   11منطقه شهري محالت زيست پذيري  تحليل فضايي

  اهداف خرد   4-2 

  11تحليل تفاوت ميانگين زيست پذيري در محالت منطقه الف)    

  11بررسي ميزان تاثير گذاري ابعاد بر زيست پذيري منطقه  ب)    

  11ج) ارايه پيشنهاد هاي راهبردي جهت ارتقاي زيست پذيري منطقه    
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  پيشينه تحقيق -5

) ، 1991) ، اوبرين و ايدي(1991)، ديويد سن و كارتر (1987) ، مايرز (1975تعداد زيادي از محققان ، همانند مك كال (

: 1388) در مورد ادبيات كيفيت زندگي ، بررسي و مرور كرده اند (لطفي ، 1997) ، دينرو و ساهه (1994و يونگ (گري سون 

هر يك سنجه هاي مورد نظر خود را  WHO، UN ، UNDPو در كنار اين نظريات سازمان هاي بين المللي مانند  )69

پذيري را  بستر حضور و گسترش ايده زيست). 3: 1389ران ، (فرجي ماليي و ديگه با كيفيت زندگي ارايه داده اند در رابط

توسط اداره ملي هنرها، به منظور دست يابي  1970پذير را براي اولين بار در سال رهاي زيست هاژه شوميتوان آمريكا دانست. 

ت ير اداره حفاظاتي نظان هاي تحقيقبه ايده هاي برنامه ريزي شهري مد نظر آن ها و به دنبال آن توسط ساير مراكز و سازم

رفته شد به دنبال محيطي كه مطالعات گسترده اي در خصوص زيست پذير ترين شهرهاي آمريكا انجام داده است، به كار گ

و نوشته هاي ويليلم وارلين در خصوص مكان هاي  1975تبط با اين حوزه را مي توان در ره را در ادبيات من نفوذ اين واژآ

 .جست و جو كرد CHRSTIAN SCIENCE MONITIRو  SATURDAY REVIEWنگليسي زيست پذير در مجالت ا

Mc. NULTY, 1998: 200).( . 1975در اروپا مطالعات مرتبط با ارائه تعريف در خصوص شهر زيست پذير حداقل به سال 

در مجموعه اي مقاالت كوتاه متخصصان و  LANDSCAPE ARECHITECTUREزماني كه مجله  .باز مي گردد

اما بررسي زيست پذيري . ).(LARICE, 2005: 120 ايجاد شهرهاي زيست پذير منتشركرد.  نشگاهيان در خصوصدا

و تا كنون دو بررسي در خصوص زيست  .ن توجه شده استبه آ 1389كه از سال .شهري در كشور ما موضوعي جديد است 

تدوين اصول  "ضا بندر آباد كه با عنوان اي دكتر عيرمربوط به رساله دكتري آقپذيري سكونت گاهي انجام شده است كه اولي 

بر اين اساس تنايج به  "شهر تهران 22، 15، 1الگوي توسعه فضايي  وشكل شهر زيست پذير ايراني مطالعه موردي مناطق 

مديريت دست امده از تحليل هاي  انجام گرفته در اين رساله مولفه هاي تاثير گذار بر تغيير شكل شهر شامل سياست هاي 

طبيعي، الگوي تاريخي، فعاليت اقتصاد شهري و ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي به عنوان بنيان هاي پشتيباني شهري، بستر 

دومين پژوهش مربوط به رساله دكتري آقاي محمد امين ).1389آباد،  (بندركننده از يك شكل زيست پذير شناسايي شده اند. 

يست پذيري روستاهاي پيرامون شهري با رويكرد كيفيت زندگي مطالعه موردي شهرستان تعيين ز "خراساني است كه با عنوان 

هاي انجام گرفته در اين رساله نشان ميدهد كه زيست پذيري در  نتايج به دست آمده از تحيلانجام گرفته است.  "ورامين

ست پذيري در سطح متوسط و بعد مجموع در اين روستاها در وضعيت متوسط است همچنين ابعاد اقتصادي و اجتماعي زي

مطالعه ديگر مربوط به دكتر ساسان پور و سيمين تواليي و  ) 1391(خراساني ،زيست محيطي در وضيعت نامطلوبي است.

ن قابليت زيست پذيري شهرها در راستاي توسعه پايدار شهري مورد مطالعه كال "حمزه اسد آبادي در مقاله اي تحت عنوان 

مده نشان مي دهد كه زيست پذيري كالن شهر تهران در هر سه بعد اجتماعي، اقتصادي و ايج به دست آشهر تهران است. نت
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(ساسان .زيست محيطي در حد متوسط به پايين ارزيابي شده است كه با اين روند كنوني به سمت توسعه پيش نخواهد رفت

تهران)  11ري محالت شهري (نمونه موردي :منطقه تحليل فضايي زيست پذي". در جنبه نوآوري تحقيق با عنوان )1393پور، 

تكميل ، و از ازمون هاي  11پرسشنامه در محالت منطقه  384با استفاده از روش نمونه گيري احتمالي از نوع خوشه بندي

اي به دست آمده و در نهايت با استفاده از نقشه ه 11آماري آنوا، وان سمپل تي تست ، وضعيت زيست پذيري محالت منطقه 

يري با چنين ارزيابي شده است. به طوريكه در تحقيقات قبلي زيست پذ 11تحليل فضايي زيست پذيري محالت منطقه 

  نگاهي در سطح محالت صورت نگرفته است.

  سوال ها و فرضيه -6

  تهران در چه سطحي قرار دارد؟  11)وضعيت زيست پذيري منطقه 1

  ذيري تفاوت معنا داري وجود دارد؟به لحاظ زيست پ 11)آيا ميان محالت منطقه  2

  اثر گذاشته اند؟ 11)آيا ابعاد زيست پذيري  به طور يكسان بر تحليل فضايي زيست پذيري منطقه3

  در وضعيت متوسط رو به بااليي قرار دارد. 11) فرضيه اول: به نظر مي رسد زيست پذيري منطقه 1

  ست پذيري تفاوت معناداري وجود دارد.) فرضيه دوم: به نظر مي رسد ميان محالت  به لحاظ زي2

  اشته اندطور يكسان بر زيست پذيري تاثير ند) فرضيه سوم : به نظر مي رسد ابعاد به 3 

  روش شناسي تحقيق -7

روش تحقيق  "نتهرا 11منطقه  شهري محالتزيست پذيري  تحليل فضايي  "موضوع ماهيت  روش تحقيق حاضر با توجه به 

همچنين براي گرد آوري اطالعات از روش اسنادي و ميداني استفاده شده است.روش اسنادي  .مي باشد مقايسه اي –ارزيابي 

روش ميداني بنا به ماهيت موضوع از فنون مختلفي  اطالعات موجود را گرد اوري، با مراجعه به كتابخانه و سايت هاي مختلف

ت آمده پس از دسته بندي از طريق پايان اطالعات به دس و در. مثل پرسش گري، مصاحبه و مشاهده عيني استفاده شده است 

 ARCو  SPSSداه ها از نرم افزارهاي و فضايي  آماري  لليبراي رسم نمودار و تحو  لليمار استنباطي مورد تجزيه و تحآ

GIS وEXCEL  .ر منطقه تهران است. حجم نمونه د 11جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش ساكنان منطقه استفاده شده است

مورد مطالعه بر اساس فرمول كوكران محاسبه كه از روش نمونه گيري احتمالي از نوع خوشه بندي به هر يك از نواحي بر 

پرسشنامه تخصيص  شده است. در اين تحيق براي سنجش پايايي ابزار اندازه گيري  پرسشنامه از   384اساس تعداد قطعه 



  و همكاران صابريدالهي                      

350 

 

مورد بررسي  IDWتاييد ، و درقسمت تحليل فضايي داده ها با استفاده از روش  .)8روش آلفاي كرون باخ كه مقدار آن (

                            قرار گرفته است.                                                                                                              

  معرفي متغيرها و شاخص ها 7-1

حاكم بر زيست پذيري انتخاب شده است.اين شاخص ها جهاني هاي مورد نياز در اين پژوهش براساس ادبيات شاخص 

شامل امنيت، هويت ، مشاركت، امكانات آموزشي ، بهداشتي، زيرساخت ، حمل و نقل ، مسكن ،اقتصاد، تفريحات ،فضاي باز 

د در قالب بعد اجتماعي ،اقتصادي، سياست هاي مديريت بع 6،آلودگي و چشم انداز است. اين شاخص ها خود باعث تشكيل 

تاريخي و زيست محيطي شده است . و در نهايت از مجموع اين ابعاد زيست پذيري  ،شهري ، امكانات و خدمات شهري

  .به دست مي آيدتهران از طريق آمارهاي فضايي و نقشه هاي تحليل فضايي  11محالت شهري منطقه 

  هشمحدوده و قلمرو پژو -8

 ت هاي مسكوني به اولين تجديد حياتسابقه ي شكل گيري باف .تهران از بخش هاي مركزي كالن شهر تهران است 11منطقه 

و داراي بافتي  اين منطقه از مناطقي است كه در مركز شهر تهران واقع شده .هجري قمري باز مي گردد 1280تهران در دهه 

نظر هفدهمين  كه از اين .از كل مساحت تهران را مي پوشاند 1/8/0 و حدود مربع كيلومتر 9/12برابر با  نقديمي كه مساحت آ

اميريه ، فروزش ،  محله از جمله محله هاي فلسطين، پاستور، شيخ هادي ، منيريه ، 18ناحيه و  4و داراي  منطقه تهران 

هي ، راه آهن ، انبار نفت ، عباسي ، دانشگاه قلمستان ، جمالزاده ، جمهوري ، اسكندري ، باغ شاه ، خرمشهر ، هالل احمر ، آگا

بيست و ، 1390جمعيت اين منطقه بر اساس سرشماري سال ). 12و  1:  1385، 11طرح تفصيلي منطقه(افسري مي باشد.

با توجه به  ).1391(مركز آمار ايران نفر زن مي باشد. هزارصد و چهل نفر مرد و  هزارصدوچهل نفر كه شامل  هشت هزار

لحاظ بافت معمولي و  آن از 1كه در مركز كالن شهر تهران واقع است داراي بافتي قديمي است و ناحيه  11منطقه  موقعيت

كه منطقه است كه اين عامل باعث شده  11از مركزيت منطقه  . اين فرسودگي ناشي بافتي فرسوده هستند ساير نواحي داراي

و همين روند بر كيفيت  آلودگي هاي صوتي ، هوا و محيطي روبرو شود. با انواع به عنوان مركز ثقل مورد توجه باشد و 11

فيت آن را و كي رور وسايل نقليه تاثير گذاشتهزيست پذيري منطقه از لحاظ ايجاد آلودگي ها و سر و صداي ناشي از عبور م

يط فيزيكي و طبيعي و اجتماعي به كاهش فشار بر مح 11است و همه ي اين عوامل مبين نياز منطقه  در سطح پاييني قرار داده

اين منطقه مي تواند با افزايش سطح زيست پذيري و عدم استفاده بيش از حد منابع، به عنوان يك منطقه زيست  .خود است

پذير كه كيفيت باالي زندگي درآن شرط است، جاي خود را در بين مناطق پايدار و زيست پذير كالن شهر تهران باز كند كه 
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در آن منطقه زندگي و كار  م مقرون به صرفه خواهد بود و هم منجر به ارتقاء سطح زندگي افرادي خواهد شد كهاين فرايند ه

  )google.com( .مي كند

 

 

 

 

  

 

  

  

    

  تهران 11) : محدوده جغرافيايي منطقه 1شكل (

  مباني نظري -9

ــان بهره برداري از ــهرها به عنوان دومين انقالب عظيم در فرهنگ انسـ محيط را چندين برابر كرد و آن را به حدي   ايجاد شـ

ها امروز شهرها را با دو بحران عمده جمعيتي و زيست محيطي  رساند كه خارج از توان و ظرفيت آن گشت. اين بهره برداري

ر سازد. د ها مسائل بي شمار اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي را در شهرها نمايان مي      رو به رو كرده است كه اين بحران 

ست يكي از اين راهكارها گفتمان              شده ا شمندان ارائه  سوي اندي شكالت راهكارهاي متعددي از  سائل و م سخ به اين م پا

شود.(حمزه جعفري اسد    باشد. مقوله زيست پذيري شهري كه در نهايت به توسعه پايدار شهري منجر مي      زيست پذيري مي 

  )19:  1392آبادي ،

ت اقتصاد، محيط زيست و برابري اجتماعي در توسعه پايدار داراي درجه نخست اهميت موضوعانظريه توسعه پايدار:  9-1

شناخته     سميت  سيون جهاني        غالباًبا اين وجود .اندشده بوده كه به طور كلي در جهان به ر سوي كمي شده از  تعريف ارائه 

ر گرفته است. كميسيون برانتلند توسعه     ) به وسيله اكثريت مورد استفاده قرا  1987محيط زيست و توسعه (كميسيون برانتلند    
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ــر را بدون به خطر انداختن توانايي      ــل حاض ــت كه نيازهاي نس ــعه اي اس ــعه پايدار، توس پايدار را چنين تعريف كرد: توس

  ).70-80: 1390.(ساسان پور،  كنديمي آينده براي رفع نيازهايشان بر طرف هانسل

ي محيط شهري و ناحيه اي، كاهش هايآلودگي جلوگيري از هاموضوعشهري  نظريه توسعه پايدار توسعه پايدار شهري: 9-2

، عدم حمايت از توسعه هاي زيان آور و از بين بردن هاافتيبازي توليد محيط محلي، ناحيه اي و ملي، حمايت از هاتيظرف

  ).71: 1378(زياري،  كنديمشكاف ميان فقير و غني را مطرح 

مون مفهوم زيست پذيري بحث هاي گسترده اي در مورد پايداري، حمل و نقل، محيط هاي    پيرا نظريه زيست پذيري:  9-3

ــهر موفق مي گويند از طريق      ــهر كه به آن ش ــت پذيري ش ــت يابي به زيس ــان مي دهد دس ــود كه نش ــرزنده و ... مي ش س

ــاد  ــالت اجتماعي ( فقر، اختالف طبقاتي)، اقتص ــرزندگي(محيطي) ، پايداري اكولوژيكي، حل معض ي (بيكاري، اعتياد) و س

سترسي آن           شهروندان به ميزان د شود. كيفيت زندگي  صل مي  سوادي) حا ست محيطي ( كاهش آلودگي) و فرهنگي (بي  زي

سبز            0ساخت ها ها به زير  ضاي  ضي و ف شغل را سب،  سكن منا شت، غذا، هواي پاك، م حمل و نقل، ارتباطات، آب و بهدا

سوي مفهوم   ستگي دارد. مردم و مكان دو  صرف           ب سي  ست پذيري عمدتا به برر شاخص هاي زي ستند اما  ست پذيري ه زي

) . نظريه زيست پذيري نخستين بار بر مبناي كار   132: 1393مكان و قلمرو مي پردازد و نه اشخاص. (ساسان پور و ديگران،   

ر درجه اول سعي دارند احتياجات  ها داساس  اين نظريه انسان ) بر روي نيازهاي انساني شكل گرفت. بر1970آبراهام مازلو (

شامل نيازهاي حياتي         سان  ساسي ان سازند و بعد نيازهاي اليه هاي باالتر. احتياجات فيزيولوژيك و ا پايه اي خود را برطرف 

باشــند مثل هوا، غذا، آب، گرما، ســالمت، خواب و ارضــاي تمايالت جنســي. بر روي اين پايه اليه امنيت قرار گرفته  او مي

مثالً شــامل احتياج به منزل، كار، قانون، بيمه، خدمات اجتماعي، نظم و امنيت، اخالقيات، امنيت مالي، برنامه ريزي  اســت كه 

باشد. اليه سوم شامل عوامل تعلقات روحي است: احتياج به دوست، همسر، عشق، همسايه، ارتباط  زندگي و آينده سازي مي

ــتاري كه در اين اليه  ــت مثالً احترام،   قرار ميبا ديگران، تيمار و پرس ــامل عوامل احترام و قدر داني اس گيرند. اليه چهارم ش

ست كه     شتن ا اعتماد، موفقيت، مقام، پيروزي، قهرماني، رفاه اجتماعي و حتي قدرت و ثروت. باالترين اليه، اليه تحقق خوي

سفه، اعتقادات،      ستعداد، از خود گذشتگي، بزرگواري، هنر، فل فقدان تبعيض و مواردي از اين دست   شامل فرديت، پرورش ا

سنلي،    مي شد. (ح سعه پيدا     46: 1378با سط رووت وينهوون تو ). اين نظريه در حوزه مباحث كيفيت زندگي به طور كلي تو

ها كرده است. كسي كه توسعه دهنده اين ديدگاه است معتقد است كه احساس عمومي مردم منجر به زندگي بهتري براي آن      

كنند. وي معتقد است اين كه دقيقاً چه اجتماعي زيست   كه در اجتماعات بهتر و زيست پذير تري زندگي مي شود، زماني  مي

پذير تر است كامالً روشن نيست، اما قدر مسلم اين است كه مردم در اجتماعاتي كه نيازهايشان بهتر برآورده گردد شادتر و         

  )Radcliff, 2001: 940(تر هستند. راضي
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 بحث اصلي -10

  ONE SAMPEL T TESTمون با استفاده آز 11زيست پذيري منطقه تحليل وضعيت 10-1

ست   شد و  Tآزمون ميانگين يك جامعه برمبناي توزيعتي ت ستفاده قرار  مي گيرد   ،يك آزمون پارامتريك مي با زماني مورد ا

ــتاندارد  يك جامعه ، با يك حالت معمول و رايج   ميانگين كه  ــ ،اسـ ــه مي   و يا حتي يك عدد فرضـ ي و مورد انتظار مقايسـ

ميانگين  بنابراين هاي  بكار رفته حد ميانه مي باشد   ). در مقاله حاضر عدد سه در طيف  538، 1391شود.(حبيب پور،صفري،  

هد. بنابراين فرض  وضعيت نامطلوب را نشان مي د 3و پايين تر از  وضعيت متوسط 3وضعيت مطلوب و ميانگين  3باالتر از 

حاصل از  وضعيت    با توجه به نتايجاز وضعيت متوسط رو به بااليي برخوردار است. لذا     11يري منطقه مي شود زيست پذ  

 باال ارزيابي ميمتوسط رو به   به دست آمده از زيست پذيري وضعيت آن را در حد    واقعيميانگين  11منطقهزيست پذيري  

نقشه ي تحليل فضايي   فرضيه مي باشد. اكي از مقبوليتدارد و مقدار آن حميانگين فرضي و واقعي تفاوت وجود  كند و ميان

ست پذيري  منطقه    ضعيت زي سري، منيريه ،راه آهن، انبار نفت و جمهوري در       11و شكده اف شيخ هادي، دان را در محالت 

  وضعيت رو به بااليي و محله هاي فلسطين ،اسكندري، پاستور ،خرمشهر، قلمستان ،در وضعيت نامطلوبي ارزيابي مي كند.

                                                                                                               11عيت زيست پذيري محالت منطقه : نتايج آزمون وض )1جدول(                                                  

                             1394مĤخذ: مطالعات تحقيق                                                                  

  

  

  

  

  

  

                             11: وضعيت زيست پذيري محالت منطقه)2شكل (

  موضوع اصلي تحقيق    t  N      مارهآ  سطح معناداري  ميانگين مفروض  ميانگين واقعي اختالف با ميانگين واقعي  11وضعيت كلي منطقه

  زيست پذيري 384 22,8 .      0 282 307,2 25,2 متوسط رو به باال
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  OAN SAMPEL T TESTاستفاده از ازمون با  11تحليل بعد زيست محيطي  منطقه 10-2

به بررسي فضاهاي سبز موجود، شناسايي ميزان آلودگي صوتي و هوا در   11محيطي منطقه در مطالعات تحليل فضايي زيست

هاي سطحي و كيفيت جمع اوري زباله ها از سطح محالت و آلودگي هاي ناشي از فعاليت هاي آوري آبحالت، نحوه جمعم

با است لذا  برخوردار رو به پاييني طاز وضعيت زيست محيطي متوس 11فرض مي شود منطقه  گارگاهي پرداخته شده است.

و ميزان ميانگين تفاوت وجود دارد. گين واقعي و ميانگين مفروض ميانميان توجه به نتايج بدست آمده از ازمون تي تست 

ابراين بن مي باشد. وسط رو به پايينيوضعيت زيست محيطي در وضعيت مت از مفروض هست و نشان مي دهدتر كمتر واقعي

دانشكده را در محالتي همچون  11نقشه هاي تحليل فضايي وضعيت زيست محيطي منطقه داللت بر مطلوبيت فرضيه دارد.

افسري،منيريه ،اميريه،راه آهن ،عباسي و انبار نفت در وضعيت مطلوب و در محالت فلسطين ،قلمستان،اسكندري ،در وضعيت 

  نامطلوبي نشان مي دهد.

     11: نتايج آزمون وضعيت زيست محيطي منطقه )3جدول (                               

  1394مطالعات تحقيق  مĤخذ:                                                  

  

  11وضعيت زيست محيطي محالت منطقه ):3شكل (

 OAN SAMPLE T TESTاستفاده از ازمون با  11منطقه  اقتصادي حليل بعدت 10-3

به بررسي فرصت هاي شغلي متعدد ،درآمد سرپرست خانواده ها، امكان  11در مطالعات تحليل فضايي اقتصاد شهري منطقه 

فرض مي شود وضعيت  سرمايه گذاري هاي سود آور و قدرت خريد يا اجاره مسكن مناسب در سطح محالت مي پردازد.

با توجه به نتايج بدست آمده از ازمون تي تست ميان ميانگين واقعي از وضعيت نامطلوبي برخوردار است.  11دي منطقهاقتصا

  بعد  نمونه آماري  tاماره  سطح معناداري  ميانگين مفروض  ميانگين واقعي اختالف با ميانگين واقعي   وضعيت كلي

  زيست محيطي 384 -8 0,0 36 34,5 -1 پايين متوسط رو به
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عيت متوسط رو به در وض11منطقه محالت اقتصاد نشان دهنده اين است كه ن مفروض تفاوت ناچيزي وجود دارد.وو ميانگي

وضعيت اقتصادي محالت شيخ هادي، دانشكده افسري  هاي تحليل فضايي نقشه در نتيجه فرضيه مقبول است.قرار دارد.پاييني 

فلسطين ،اسكندري،فروزش،خرمشهر،قلمستان  در وضعيت متوسط رو به و محالت ،جمالزاده ، منيريه در وضعيت مطلوب 

       .پاييني نشان مي دهد

                                                                                                                             11يج  آزمون وضعيت اقتصادي منطقه ): نتا4(جدول                                                         

  

  11): وضعيت اقتصادي محالت منطقه4شكل (

  OAN SAMPLE T TESTاده از ازمون با استف 11اجتماعي منطقهتحليل بعد  10-4

امنيت مردم محله در شبانه روز، امنيت وسايل نقليه ،نزاع هاي  به بررسي 11در مطالعات تحليل فضايي اجتماعي منطقه 

خياباني و درگيري هاي بين افراد بومي و مهاجران تازه وارد شده به محله ، عملكرد پليس در محله، ارتباط بين همسايگان و 

فرض مي شود بعد  لق آنها به محله خود ،برگزاري جشن ها و عزاداري هاي مذهبي در سطع محالت مي پردازد.حس تع

ميان ميانگين واقعي و ميانگين  ،از ازمونبا توجه به نتايج بدست آمده از وضعيت مطلوبي برخوردار است.  11اجتماعي منطقه

 مفروض هست و نشان دهنده اين است كهميانگين از  بيشتر ي وجود دارد. و ميزان ميانگين واقعزيادي مفروض تفاوت 

نقشه تحليل فضايي، وضعيت اجتماعي   و صحت فرضيه را نشان مي دهد.متوسط رو به باال حد در 11وضعيت اجتماعي منطقه 

ر نفت،پاستور و را در محالتي مثل دانشكده افسري ،اميريه ،منيريه، قلمستان ،هالل اهمر،جمهوري، راه آهن ،انبا 11منطقه

  فروزش در وضعيت مطلوبي و در محالت فلسطين اسكندري نامطلوب نشان مي دهد.

                       

  بعد  نمونه آماري  tاماره  سطح معناداري  ميانگين مفروض  ميانگين واقعي اختالف با ميانگين واقعي   وضعيت كلي

  اقتصادي 384 -   16,7 0. 12 10,3 -1,6 متوسط رو به پايين
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  11اجتماعي  منطقه : نتايج آزمون وضعيت)5( جدول

  بعد  نمونه آماري  tمارهآ  سطح معناداري  ميانگين مفروض  ميانگين واقعي اختالف با ميانگين واقعي    وضعيت كلي

  اجتماعي 384 119,7 0. 63 75,6 12,6 متوسط رو به باال

  1394مĤخذ: مطالعات تحقيق                                                           

  

 11): وضعيت اجتماعي محالت منطقه5شكل (

 OAN SAMPLE T TEST زمونبا استفاده ازآ 11نطقهسياست هاي مديريت شهري م تحليل بعد 10-5

به بررسي تصميمات شوراي شهر و شهرداري و ميزان  11در مطالعات تحليل فضايي سياست هاي مديريت شهري منطقه 

در  11فرض مي شود ميران مشاركت مردم در منطقهمشاركت مردم با شهرداري و روحيه كار گروهي ميان مردم مي پردازد.

ميزان ميانگين واقعي كمتر  از ميانگين نشان مي دهد. ايج بدست آمده از ازمون تي تست  نتوضعيت نامطلوبي برخوردار است.

درحد متوسط رو به پايين مي  11وضعيت مديريت و مشاركت مردم  منطقه نشان دهنده اين است كه و  مفروض هست 

در محالتي همچون را ه اهن ،  را 11نقشه وضعيت مشاركت محالت منطقه فرضيه دارد. يتقبولمبنابراين داللت بر باشد.

آگاهي،دانشكده افسري ،شيخ هادي ،مخصوص به طور مطلوب و در محالتي مثل فلسطين و پاستورو جمهوري متوسط رو 

   .به پاييني ارزيابي كرده است

  11: نتايج آزمون وضعيت سياست مديريت شهري منطقه)6( جدول

  1394مĤخذ: مطالعات تحقيق                                                                       

  بعد  نمونه آماري  tاماره  سطح معناداري  ميانگين مفروض  ميانگين واقعي اختالف با ميانگين واقعي  وضعيت كلي

  سياست مديريت شهري    384 -8,4  .0  21 19,4 -1,5 پايينتوسط رو به م
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 11): وضعيت سياست هاي مديريت شهري محالت منطقه6شكل(

  OAN SAMPLE T TEST با استفاده از ازمون 11تحليل بعد الگوي تاريخي منطقه 10-6

ا ،نشانه ها و نماد هاي به بررسي ساختمان هاي تاريخي بافت محله ه 11در مطالعات تحليل فضايي الگوي تاريخي منطقه 

مذهبي و حفاظت شهرداري ، سازمان ميراث فرهنگي از اثار تاريخي محله و معابر و خيابان هاي زيبا در محله مي -ملي

نتايج بدست آمده از ازمون تي  از وضعيت نامطلوبي برخوردار است، 11فرض مي شود وضعيت الگوي تاريخي منطقهپردازد.

انگين واقعي و ميانگين مفروض تفاوت وجود دارد. و ميزان ميانگين واقعي كمتر  از ميانگين ميان مي نشان مي دهد تست

 متوسط رو به پايين مي باشد وضعيت  در 11وضعيت الگوي تاريخي  منطقه و نشان دهنده اين است كه مفروض هست 

وي هاي تاريخي در محالت شيخ نشان مي دهد  وضعيت الگ IDWنتايج حاصل از نقشه  بنابراي فرضيه قابل قبول است

هادي ، هالل احمر ، انبار نفت، دانشكده افسريه منيريه و اميريه در وضعيت متوسط رو به باال و در محالت ميدان حر ،عباسي 

  .،قلمستان ،اسكندري ، خرمشهر در وضعيت روبه پاييني ارزيابي مي شود

  11الگوي تاريخي منطقه  ون وضعيتنتايج آزم: )7( جدول

  بعد  نمونه آماري  tمارهآ  سطح معناداري  ميانگين مفروض  ميانگين واقعي اختالف با ميانگين واقعي   وضعيت كلي

  تاريخي 384 -6,4 0 15 14,2 -0,7 پايينمتوسط رو به 

  1394قيق مĤخذ: مطالعات تح                                                     
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 11): وضعيت الگوي تاريخي  محالت منطقه7شكل (

  OAN SAMPLE T TESTستفاده از ازمون با ا 11امكانات و خدمات شهري منطقهبعد  تحليل  10-7

-به بررسي شاخص هاي آموزشي،امكانات بهداشتي 11در مطالعات تحليل فضايي بعد خدمات و امكانات شهري منطقه 

ازلحاظ  11فرض مي شود كه منطقعهساخت ،حمل و نقل شهري،مسكن و تفريحات مي پردازد. درماني ،امكانات و زير

براي بعد خدمات نتايج بدست آمده از ازمون امكانات و خدمات شهري در وضعيت مطلوبي برخوردار است، لذا با توجه به 

عي بيشتر از دارد. و ميزان ميانگين واقو امكانات شهري نشان مي دهد ميان ميانگين واقعي و ميانگين مفروض تفاوت وجود 

بنابر درحد متوسط رو به بااليي قرار دارد. 11منطقه   وضعيت خدماتو نشان دهنده اين است كه ميانگين مفروض هست 

وضعيت خدمات و امكانات را در محالت شيخ هادي  IDWنتايج حاصل از نقشه  اين داللت بر صحت فرضيه مورد ادعا دارد

،عباسي، راه اهن،دانشكده افسري، جمال زاده ،منيريه، اميريه ،در وضعيت متوسط رو به باال و محالت فروزش ،انبار نفت 

  ،قلمستان ،فلسطين ،اسكندري،پاستور ،جمهوري،در وضعيت نامطلوبي نشان مي دهد.

  11خدمات شهري منطقه  : نتايج آزمون  وضعيت اامكانات و)8( جدول

  بعد  جامعه نمونه  tآماره   سطح معناداري  ميانگين مفروض  ميانگين واقعي اختالف با ميانگين واقعي  وضعيت كلي

  خدماتي 384 26,6 0 135 153,1 18,1 متوسط رو به باال

          1394مĤخذ: مطالعات تحقيق                                                     
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 11): وضعيت امكانات و خدمات محالت منطقه8شكل (

  ANOVAبا استفاده از آزمون  11تحليل تفاوت ميانگين زيست پذيري در محالت منطقه -11

 ه نحوي كه سطح معناداري آن قابل قبول است(كه ميان محالت تفاوت وجود دارد. بنتايج حاصل از تحليل واريانس نشان مي دهد  

sig.000  د مي شودييتوان گفت فرضيه تا)و مي.                                                  

  واآن ): نتايج آزمون9(جدول

  

  

  

  

  

  

 نتايج آزمون توكي :)10( لجدو

F  سطح

 معناداري

در جه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات

جمع 

 مجذورات

 آزمون آنوا

9,1  
درون  53396,8 314,9 17 0

 گروهي

 وهيبين گر 126287,1 345 366  

 كل 179684  383  

  محالت تعدادپرسشنامه  نامطلوب  متوسط مطلوب

 اسكندري 32 اسكندري   

 پاستور 21 پاستور   

 فلسطين 15 فلسطين   

 هالل احمر  
 

 هالل احمر 18

 خرمشهر  
 

 شهرمخر 8

 قلمستان  
 

 قلمستان 20
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اول(،منيريه ،اميريه،شيخ هادي،انبار نفت،راه خوشه خوشه تقسيم كرده است.3را در  ضعيت زيست پذيري محالتآزمون توكي و 

در  ،هالل احمر،خرمشهر،مخصوص،جمهوري)خوشه دوم (قلمستان ،فروزشاز لحاظ زيست پذيري در وضعيت خوب، آهن،عباسي)

   وضعيت ضعيفي از لحاظ زيست پذيري قرار دارد.( اسكندري، پاستور، فلسطين، باغ شاه)درم خوشه سووضعيت متوسطي ،

  بر روي زيست پذيري با استفاده از آزمون فريدمن: ابعادل سنجش ميزان اثرگذاري تحلي -12

بعد مي باشد.دراين  -،گويه ها و سواالت سازنده ي يك شاخص  آزمون فريدمن يك آزمون كيفي براي سنجش تأثير متغيرها

نتايج به دست آمده از آزمون  وند.آزمون گويه ها متناسب با نقش واهميت در مطلوبيت و مناسبت ابعاد ،رتبه بندي مي ش

يست پذيري منطقه اقتصاد داراي كمترين تاثير بر ز بعد داراي بيشترين تاثير و امكانات و خدمات  بعدفريدمن نشان مي دهد 

بعدها  به طور يكسان بر زيست پذيري تاثير نگذاشته است در نتيجه  نابراين طبق فرضيه پژوهشي  ميانگين بداشته است . 11

                      را اثبات مي كندفرضيه  قبوليت م

  نتايج آزمون فريدمن): 11( جدول                                                
  ذيريپرتبه در زيست   ميانگين بعد

 1  6  خدمات و امكانات شهري

 2  5 اجتماعي

 3  3,9 زيست محيطي

 4  2,9 سياست هاي مديريت شهري

 5  2 خيالگوي تاري

 6  1 اقتصادي

  1394مĤخذ: مطالعات تحقيق

 آگاهي  
 

 آگاهي 11

 جمالزاده  
 

 جمال زاده 8

 مخصوص  
 

 مخصوص 22

 فروزش  
 

 فروزش 22

 جمهوري  
 

 جمهوري 36

 راه آهن  
 

 راه اهن 37

 انبار نفت 20    انبارنفت

 شيخ هادي 21    شيخ هادي

 باغ شاه 13    باغ شاه

 عباسي 14    عباسي

 اميريه 30    اميريه

 منيريه 36    منيريه
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  نتيجه گيري -13

زيست پذيري در معناي اصلي و كلي خود به مفهوم دستيابي به قابليت زندگي بهتر است و در واقع همان دستيابي به كيفيت برنامه 

 برايشهروندان دارد. و كيفيت زندگيريزي شهري خوب يا مكان پايدار است زيست پذيري امروزه نقش اساسي در حيات، رشد شهرها 

كه بتوان آن را ابعاد اجتماعي ، اقتصادي،زيست محيطي ،خدمات و امكانات شهري ،سياست بعد است ،  6ي ابتدا نياز به تهيه زيست پذير

آوردن براي بدست  مي باشد. در قالب وضعيت كلي زيست پذيرياز ابعاد نامبرده هريك  دانست.و تاريخي هاي مديريت شهري 

گزينه اي ارزش متوسط عدد زيست پذيري بدست  5تا1پرسشنامه در طيف هاي  384با استفاده از   11وضعيت زيست پذيري منطقه 

اي امار استنباطي با آمار ده هو نتايج داداده عدد واقعي مورد مقايسه قرارآمده را از طريق ازمون وان سمپل تي تست محاسبه و آن را با 

هاي آماري و نتيجه آزمون  يجه كلي از وضعيت زيست پذيري است.همان نت ،و نتيجه حاصل از هر دو تحليلده است.تطبيق ش فضايي 

شيخ هادي  يافته هاي پژوهش زيست پذيري را در محله دارد. 11ضعيت زيست پذيري منطقهبا نتيجه حاصل از امار فضايي داللت بر و

زيست پذيري مي توان نتيجه گرفت ابعاد وضعيت . بنابراين براي ارزيابي كرده است در وضعيت نامطلوبي مطلوب و در محله اسكندري

و سياست هاي مديريت ،زيست محيطي در وضعيت متوسط رو به بااليي و ابعاد اقتصادي ،تاريخي اجتماعي، خدمات و امكانات شهري 

درصد يك منطقه 95با اطمينان  11توان ادعا كرد كه منطقه شهري در وضعيت متوسط رو به پاييني قرار دارد.و به لحاظ فرضيه اماري مي 

    زيست پذير است.
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