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 و ارزیابی زیست پذیری محالت شهری  سنجش

 هر تهرانشکالن 15منطقه  مطالعه موردی:

 

 ایران ،تهران ،تهران دانشگاه ،شهری ریزیبرنامه و جغرافیا دکتری دانشجوی - زهرا ساالری مقدم

  ایران ،تهران ،تهران دانشگاه ،شهری ریزیبرنامه و جغرافیا استاد - 1یکرامت اهلل زیار

 ایران ،تهران ،تهران دانشگاه ،شهری ریزیبرنامه و جغرافیا دانشیار - نژادحاتمی نحسی 

 
 09/08/1398تاریخ پذیرش:                                    11/04/1398تاریخ دریافت: 

 

 دهیچک
، اما رمغان داشتهگذشته، هرچند مزایایی برای ساکنان شهرها به ا دههطول چند  در« افزایش جمعیت شهرنشین»

ادی، های اجتمـاعی، فرهنگـی، اقتصـینـهزمیی در هـاچالشاین پدیده بسیاری از شهرها و ساکنان را با مسائل و 

نـزل تری و ایـدازیستی و کالبدی روبرو ساخته است. تداوم این وضعیت موجب فاصله گرفتن شهرها از وضـعیت پ

 عنوان یکـی از رویکردهـایبـه« زیست پذیری شـهری»بر این مبنا،  .کیفیت زیست و زندگی ساکنان شده است.

یق حاضر ردید. بر این اساس، تحقو مسائل شهری مطرح گ هاچالشمنظور حل برآمده از مبح  توسعه پایدار، و به

قیـق هر تهـران پرداختـه اسـت. روش تحشـ 15به سنجش و ارزیابی زیست پذیری شـهری در محـالت منطقـه 

سـاکنان  نامهپرسـشی آورجمـعی موردنیاز تحقیق از طریق هادادهباهدف کاربردی است و  پیمایشی -توصیفی 

ی و با در نظر انمونهتک  tدهد امتیاز زیست پذیری در منطقه با استفاده از آزمون یمشده است. نتایج نشان فراهم

موردبررسـی، بعـد  گانـه 5آمده است کـه در بـین ابعـاد دستبه 46/2متوس ، برابر با  عنوان حدبه 3گرفتن عدد 

ت به ترتیب دارای بدترین و بهترین وضعیت زیس 81/2رهنگی با امتیاز ف -و بعد اجتماعی  78/1مدیریتی با امتیاز 

ا امتیـاز بـمحله ابـوذر  ،15. همچنین نتایج مدل کوپراس نشان داد در بین محالت منطقه اندبودهپذیری در محله 

ی زیست هاشاخصر ازنظ 15منطقه به ترتیب بهترین و بدترین محالت  0476/0و محله مینابی با امتیاز  0576/0

 پذیری بوده است.

 

 کالنشهر تهران. 15منطقه  محالت شهری، زیست پذیری، کیفیت زندگی، کلیدی: واژگان

 

 

 

 

 

                                                           
  .درسوم  هره نویسندو مشاو دوم ویـسندهایی نبه راهنمـ ریزی شهریجغرافیا و برنامهدر رشته زهرا ساالری مقدم رساله دکتری خانم ن مقاله برگرفته از ای 

 .باشدمی تهراندانشگاه  جغرافیا دانشکده

 Email: zayyari@ut.ac.ir . نویسنده مسئول 1
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 مقدمه

بـا  ی،شـهر یریتریزی و مـدبرنامـه یاصل یمو مفاه یشینهدر پ یرالت چند دهه اختحودر پی افزایش جمعیت شهرنشین، 

 یمهـا پـاراداه اسـت کـه در رمس آنداشـت یرابطه تنگاتنگ یمحیطی در سطح جهانو زیست یاقتصاد ی،تحوالت اجتماع

مفهـوم  یراراه را بـ یطیمحزیسـتو  یاقتصاد ی،اجتماع یبا سه بعد اصل یدارشده است. توسعه پا یدارپد «یدارتوسعه پا»

 یـنن در ادر سـطح جهـا یراوانف یو دانشگاه یعلم یقاتتحق ،بازکرده است و اخیراً یریزی شهردر برنامه یریپذ یستز

 یهای انسـانسـکونتگاه ینـیو ع یو ابعـاد ذهنـ یـاکه با تمام زوا یمنزله مفهومبه یری،پذ یستشده است. زنوشته ینهزم

 ینه همـبـاست.  یندههای آو نسل یشهروندان کنون یبرا یرترپذ یستسالم و ز یشهر ی مح یجادا یسروکار دارد، در پ

 .(24: 1393مکـاران، ه)حاتمی نژاد و  است یشهر یدارتوسعه پا یمدر پارادا یدیجد یکردمفهوم و رو یریپذ یستسبب، ز

وجـه تدی و روانی همه سـاکنانش ، اقتصادی، کالبسالمت اجتماعیپذیر، به یک سیستم شهری که در آن به شهر زیست

بخشد شامل: برابری، عدالت، امنیـت، مشـارکت، شود. اصول کلیدی که به این مفهوم استحکام میشده است، اطالق می

شهر تهران نیز ماننـد بسـیاری از تبع از شرای  عام، کالنبه (.Cities plus,2003:11تفرج، و قدرت بخشیدن هست )

رو است که توسعه پایدار شهر و در پـی آن محیطی بسیاری روبهئل اجتماعی، اقتصادی و زیستشهرهای دنیا با مساکالن

 رین سرشـماری(. بـر اسـاس آخـ131: 1393تأثیر قرار داده است )ساسـان پـور و همکـاران، زیست پذیری شهر را تحت

زم ن شـهر تـوان و ظرفیـت ال(؛ ولیکن ایـ1395نفر هست )مرکز آمار ایران، 8693706شهر تهران ( جمعیت کالن1395)

بـود (. ن32: 1392ها و ارائه خدمات به این جمعیت را ندارد )حاتمی نژاد و همکاران،برای تأمین اشتغال؛ مسکن، زیرساخت

چندان دور به شهری تبدیل خواهد کرد که زیستن در آن مشکل ای نهریزی عقالنی و منطقی، این شهر را در آیندهبرنامه

طور روزافزون ناشـی از آگـاهی ناپایـدار شهر تهران بهبراین ضرورت و اهمیت بح  زیست پذیری در کالنخواهد بود. بنا

راف آن هران و اطـزندگی و مصرف شهری است که نه سالم است و نه پایدار و در درازمدت موجب کاهش منابع طبیعی ت

نفر در  659468معیت جبا  15هر تهران، منطقه گانه ش 22در بین مناطق  (.29: 1394خواهد شد )ساسان پور و همکاران،

نطقه را عمدتاً ( و جمعیت ساکن مhttp://region15.tehran.ir، یکی از مناطق پرتراکم شهر تهران است )1395سال 

های منطقه و نقش آن در شکل شهر ازجمله دهد. ویژگیهای کم و میان درآمد ازنظر اقتصادی تشکیل میافراد و خانواده

می ناشـی از های اجتماعی در منطقـه براثـر آنـوای بودن، قرار داشتن در محدوده آزاد نشده شهر، وجود ناهنجاریحاشیه

ها و نیافته، پایین بـودن مزیـت نسـبی منطقـه بـرای جـذب سـرمایهحساب نیامدن و آرزوهای تحققشدگی و بهفراموش

ر محدوده داستقرار  ی منطقه در شهر، مشکالت ناشی ازامکانات موردنیاز توسعه شهری آن، نامناسب بودن نقش عملکرد

های عالیتمحیطی ناشی از موقعیت استقرار منطقه، آالیندگی ناشی از فخطرات زیاد گسل ری و پارچین، مشکالت زیست

اهمیـت  ا توجـه بـهبـاقتصادی ناسازگار و... سبب شده است که زیست پذیری و پایداری در منطقه در معر  خطر باشد. 

های شهر زیست پذیر در منطقه تحلیل شود تا ابعاد و شاخصتالش می نطقه و مقوله زیست پذیری شهر در این تحقیقم

های زیسـت پـذیری شهر تهران ازنظر شـاخص 15و تبیین شود. به بیانی دیگر در این تحقیق، وضعیت و جایگاه منطقه 

 گیرد.شهری، موردبررسی قرار می

 2ازآن دانشـگاه کالیفرنیـا در برکلـیو پس 1طالعات زیست پذیری، موسسه تکنولوژی ماساچوستگیری مجایگاه اولیه شکل

آمدنـد. های طوالنی از مراکز مهم تمرکز بر مطالعات زیست پذیری به شـمار می، هر دو برای مدت1970بود که در دهه 

آیـی،  ای از ابعـاد کـاردها بر معرفی مجموعهو بع 4انگیزابتدا برای شناخت اجزاء شهر خاطره MITدر  3کارهای کوین لینچ

                                                           
1 . MIT (Massachusetts institute of technology) 
2 . University of California 
3 . Kevin lynch 
4 . Imageable 
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 توان از پیشروترین اقدامات صورت گرفتـه در ایـن رویکـرد دانسـت، دسترسی، نظارت و عدالت را می1سرزندگی -شهری

(lynch,1961; 1981 .) پس از تحقیقات متعددی در ارتبا  با زیست پذیری صورت گرفته است که در ادامه به برخـی

در سانفرانسیسـکو  1981های زیست پذیر در سـال در تحقیق خیابان 2شده است. دونالد اپلیاردقیقات اشارهترین تحاز مهم

بر نقش نظام حرکت و دسترسی و سـنجش نقـش ترافیـک گیری جوامع را با تکیهها و شکلنیز ایده زیست پذیری مکان

های این واژه برای محدوده فضایی مشخص )در تحقیـق تتوان یکی از اولین کاربسموردمطالعه قرارداد. کار اپلیارد را می

های مسکونی انجام گرفت این نتیجه استخراج بر روی خیابان 1981تا  1960خیابان او( دانست. در تحقیق او که از سال 

سـوم سـاکنین در هـا بـا حجـم ترافیـک سـواره بـاال کمتـر از یکگردید که میزان تعامالت اجتماعی ساکنین در خیابان

 Appleدهـد )های کم ترافیک است. و این نتیجه میزان تأثیر ترافیک بر زندگی انسـان شهرنشـین را نشـان میخیابان

yard, 1981: 37 زیست پـذیری « ریزی شهریسوی مانیفست برنامهبه»(. او در کاری مشترک با آلن جیکوبز با عنوان

کننده خلوت و محرومیت خواهد شـد کـه طی راحت و تأمینشهری دانست که منجر به تولید محیرا یکی از اهداف کالن

هـا بـزر، شـوند و فضـای دوراز مزاحمت، آلودگی، سروصـدای ترافیـک و سـایر مزاحمتطور خاص در آن کودکان بهبه

(. در Jacobs & Apple yard,1987:46مناسبی برای خواب، فعالیت، استراحت و تجدیدقوای ساکنان ایجـاد نمایـد )

 و مفهـومی هایمحـدودیت: همـه بـرای پـذیری زیست»( در پژوهشی با عنوان 2014ر نیز روث و فرانکلین )سالیان اخی

گذاری در حال رشد عنوان یک اصل در طراحی و سیاستپای مفهوم پایداری بهزیست پذیری پا به« آن عملی کاربردهای

( در تحقیقی با عنـوان 1389بندر آباد ) (. در تحقیقات داخلی نیز ماجدی وRuth & Franklin,2014:18-23هست )

 یشـده بـراارائه یارهـایتـرین معمعتبر مهم یبا ارجاع به منابع علم« یرپذ یستشهر ز یو بوم یجهان یارهایمع یبررس»

و  پرداختـه اسـت یرپـذ یسـتز یشهرها یتری براجامع یارهایمع یینکرده، سپس به تب یرا معرف یست پذیرز یشهرها

شـهر »( در کتاب خود بـا عنـوان 1390بندر آباد ) شده است.د شناساییینک فرآیآن در  یجهان یارهایعو م یمدل مفهوم

 زیسـت شـهر شکل بررسی»عالوه بر معرفی این تئوری نوین، برای اولین بار به مبح  ؛ «یتا معان ی: از مبانریپذ ستیز

 بـومی را معیارهـای بر نگاهی با شهر محی  یفیتک بهبود خصوص در اجرایی راهکارهای رهگذر این در و پرداخته «پذیر

شـهر  دومنطقـه  یریپـذ یسـتز یـزانسنجش م»ی با عنوان امقاله(، در 1393حاتمی نژاد و همکاران ). است کرده ارائه

دهد بین ابعاد یم. نتایج نشان اندپرداختهشهر سنندج  2به سنجش میزان زیست پذیری در سطح محالت منطقه « سنندج

پخـش  یکسـانصـورت گانه بهابعـاد سـه یی،فضـا یـعازنظر توزست پذیری محالت تفاوت چندانی وجود ندارد. اصلی زی

نشـان  یریپذ یستهای زبندی محالت بر اساس شاخصرتبه ینای است. همچنصورت خوشهبه ییفضا یعاند و توزنشده

. بنـدر در رتبه آخر قرارگرفته است 228/2 یازبا امت آباددر رتبه اول و محله شریف 279/3 یازدهد محله خسروآباد با امتمی

های کیفیت زندگی با تأکید بر اصول شهر زیسـت پـذیر ارزیابی شاخص»( در پژوهشی با عنوان 1393نژاد )یاحمدآباد و 

سنجش میزان زیست پذیری شهرک گلستان در دو بعد عینی و ذهنـی و شناسـایی عوامـل باهدف « تهران 22در منطقه 

 51/0میزان رضایت کلی در همه قلمروهـا عـدد اند که ، به این نتیجه رسیدهمؤثر در ارتقای کیفیت زندگی در آن مهم و

بررسـی قلمروهـا در بعـد عینـی  .که با توجه به طیف لیکرت این شهرک در وضعیت متوس  قـرار دارد آمده استدستبه

( در قلمرو کالبدی است، از سویی 35/0ورداری نامناسب )( و برخ86/0نشانگر برخورداری بسیار مناسب در عرصه مسکن )

( نسـبت بـه 67/0زیسـت )( و محی 58/0تر بودن وضعیت قلمروهای مسکن )دیگر بررسی رضایت ذهنی نشانگر مناسب

ارزیـابی ارتبـا  بـین »ی با عنوان امقاله(، در 1395. زیاری و حسینی )( است46/0( و اجتماعی )44/0وضعیت اقتصادی )

ی و زیسـت پـذیری شـهری را آورتـابی مـؤثر در هاشـاخص، «شهر مشهدآوری در محالت کالنست پذیری و تابزی

                                                           
1 . Urban vitality 

2 . Donald Apple yar 
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. همچنـین نتـایج انـدکردهبندی محالت موردمطالعه را اولویت VIKORشناسایی و با استفاده از روش آنتروپی شانون و 

آمده دسـتبه 831/0ی، برابـر بـا آورتابیری و دهد میزان همبستگی بین زیست پذیمحاصل از آزمون همبستگی نشان 

بـه تعریـف « یکردهـاشناخت، سنجش و رو ؛تأملی در مفهوم زیست پذیری»ی با عنوان امقاله( در 1395است. خراسانی )

شـده در حـوزه زیسـت و اجزای ارگانیسم سکونتگاه زیست پـذیر و رویکردهـای مطرح هاشاخصزیست پذیری، شناخت 

 یسـتز یکـردبـا رو یرسمیرغ یهاگاهسکونت یلتحل»ی با عنوان امقاله(، در 1398برزگر و همکاران ) .پردازدیمپذیری 

 یرسـمیرت غالمحـ یریپذ یستمؤثر بر ز هاییزممکانبه تحلیل « شهر زنجان( یررسمی)موردمطالعه: محالت غ یریپذ

 یببـا ضـر یبعـد کالبـدمختلف زیست پـذیری،  دهد که از بین ابعادیم. نتایج این تحقیق نشان اندپرداخته شهر زنجان

. زنـدیشـهر زنجـان را رقـم م یرسـمیرت غالحاکم بر زیسـت پـذیری محـ یتوضع یشتریب یزانبه م 61/5داری یمعن

بعـد اجتمـاعی بـا  و 81/0محیطی بـا ضـریب تـأثیر رتبه دوم، بعد زیست در 94/0 تأثیر یببا ضر یبعد اقتصاد ینهمچن

 گیرند.یماتب بعدی قرار مر در 41/0 یرتأثضریب 

و قبـل از  دهد زیست پذیری مفهومی است برآمده از مبح  توسعه پایدار؛یمنتایج حاصل از بررسی ادبیات تحقیق نشان 

ادی بـا و تشـابه زیـ انطبـاق« زیست پذیری شـهری»دستیابی به شهر پایدار، شهر باید زیست پذیر باشد. همچنین ابعاد 

بـه تبعیـت از  وی مورداستفاده در سنجش زیست پذیری شـهرهای مختلـف، بـا توجـه هاصشاخدارد و « پایداری شهر»

 دهد.یمشرای  و وضعیت هر شهر، تفاوت اندکی با یکدیگر نشان 

 

 نظری مبانی

 مفهوم زیست پذیری

 یتلفـرا بـا عبـارات مخ ایـن مفهـومکنند و درک می یمفهوم ذهن یکعنوان را بهیری پذ بسیاری از دانشگاهیان زیست

عبـارات بـا  یـن. اگرچـه ادانندیم ساکنان «تصور و ادراک»مربو  به  ،«احساس تعلق»و  «نشا »، «یسرزندگ»ازجمله 

در یطی را شـرایری، پـذ زیسـت یاصـل ی. معنایستندآن ن یگزینجا این مفاهیمدارد، اما  یکیارتبا  نزد «یریپذ زیست»

 یاشامل اح (. زیست پذیریAhmed,2019:166) ها هستنداحمتاز مز یساکنان نسبتاً عارکند که توصیف می محالت

 یبانیپشت یااست که با حضور  یطیدر مح «ی، کار و بازیزندگ» یبرا یعنوان محلبه یکز شهرامر یاریزی شهر و برنامه

های فرصت تنوعصرفه، بهو در دسترس، مسکن مقرون متنوعونقل ، حملیهای خوب، امکانات و خدمات عمومزیرساخت

کیفیت زندگی توس  جوامع محلی یـا بازدیدکننـدگان بـه میـزان  تجربهیر برای دلپذ و محی  طبیعی هاو ساختمان شغلی

زیسـت پـذیری، یـک مفهـوم کلـی اسـت کـه بـا تعـدادی از مفـاهیم و  (.Wong,2018:3شده است )یکسان، مطرح

(. 261: 1397)خراسـانی، ماعات سالم در ارتبا  استحات دیگر مانند پایداری، کیفیت زندگی و کیفیت مکان و اجتالاصط

 یـاگسـترده و  یارشـود بسـمی یـفکـه در آن تعر ایینهتواند با توجه به بستر و زممفهوم می یکعنوان به یریپذ یستز

 یمفهـوم قـرار داشـته و شـامل نماگرهـا یـندر هـر مکـان در مرکـز توجـه ا یزنـدگ یفیـتوجود، کمحدود باشد. بااین

 دهـدیم یلثابـت آن را تشـک یاجزا یداری،و پا یتونقل، امنحمل م،تراکالً است که معمو یمتنوع یارگیری بسازهاندقابل

 یفیـتشده است: کدر نظر گرفته یزندگ یفیتمعادل ک یریپذ یستز یمعنا ،موجود یفتعار یشتردر ب (.9: 1395)خراسانی،

ارتباطات،  ونقل،حمل)ها به زیرساخت یدسترس یها براآن ییاشود با توانشهر تجربه می یککه توس  شهروندان  یزندگ

 ینخـورده اسـت. همچنـهـا گرهسـبز و پارک یاشتغال مؤثر و فضا ،قیمتپاک، مسکن ارزان ی، غذا، هوا(بالآب و فاض

د خـو یازهـایبـرآوردن ن یبرا گیرییممشارکت ساکنان آن شهر در تصم یزانشهر با نحوه و م یک یریپذ یستزان زیم

آن ارزش قائـل  یتوان بـرااست که می یزندگ یفیتک یتتقو ییعبارت از توانا یداریای پازمینه ینشود. در چنمی یینتع

زیست پذیری به معنای توان و قابلیت یک مکان برای تـأمین نیـاز زیسـتی  .(Timmer & Seymoar,2005:2)شد 
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های عمـوم شـهروندان ی و ایجاد بستر شکوفایی توانمنـدیساکنان اعم از مادی و غیرمادی در جهت ارتقاء کیفیت زندگ

های فرسوده مطرح کننده اصلی و محوری برای رشد و توسعه درونی بافتعنوان معیار هدایتتواند بهشود و میمطرح می

هـای زمـان راهبـری فعالیتطور همشود و هدف از آن کمک به توسعه منطقه در جهت حفاظت و نگهداری محی  و بـه

 (.96: 1390هری برای خلق کیفیت باال برای زندگی اجتماعی است )بندر آباد،ش
 

 تعاریف زیست پذیری .1شماره جدول

 تعریف سال پژوهشگر

Ahmed 2019 هـا از مزاحمت ی عـارساکنان نسـبتاًکند که توصیف می در محالتیطی را شرایری، پذ زیست یاصل یمعنا
 هستند

AARP Public 

Policy Institute 
انـدن و ه مستقل مقادر ب ین،از شهروندان، در همه سن یکاست که در آن هر  یاجتماع یست پذیر،اجتماع ز 2013

کنـد یجلـب م ییهاتوجه را به روش یست پذیرهستند. مفهوم اجتماع ز ییباال یزندگ یفیتلذت بردن از ک
مسـن  نیسـاکن ییبـه توانـا توانـدها میو اقتصادی شهرها و شهرک یاجتماع ی،جسمان هاییرساختکه ز

 جلوگیری کند. از آن یابرای ماندن در منازل و اجتماع خودشان کمک کنند 

 بشر یزندگ یمناسب برا 2010 وبستر یریامفرهنگ لغت م

 ایـــالتونقـــل گـــروه حمل
 یکاآمر متحده

 یـقا، از طرهـبـه آن یافمناسـب و کـ یکه دسترسنحویکن بهونقل، خدمات و مسدر حمل گذارییهسرما 2010
 شود یامه زیستی و سازگاربامح یدارپا ییجابجا هایینهگز

ــاییانجمــن آمر ــات  یک مقام
 ونقلها و حملبزرگراه یالتیا

 ی،گزنـد یبهبـود اسـتانداردها یونقـل بـرادر بخش حمل گذارییهاستفاده از سرما به دنبال زیست پذیری 2010
 ستااعم از روستا، حومه و شهر همه اجتماعات،  یبرا یزندگ یفیتزیست و کمحی 

ـــ ـــن مل ـــاوران  یانجم مش
 آمریکاای منطقه

 هـاآن مختلف وجود دارد و یرقادمبا  ی،همه اجتماعات محل یهایی است که برافرصت یانگرزیست پذیری ب 2010
 کندمی یلو رشد خانواده تبد یکار، زندگ یبرا یبهتر یهارا به مکان

ها و اوقات پارک یانجمن مل
 آمریکا غتفرا

ه، حـل کـار، مدرسـمهدفمند و مولـد در  یزندگ یوهش یرا برا یسالم یهامکان ،زیست پذیر یاجتماع محل 2010
 کندها فراهم میاز آن یدکنندگانساکنان و بازد یمحل عبادت، و در محله برا ی،محل باز

های قـومی جهـت کـار و زنـدگی در مه گروهرای هکننده مسکن و فضای زندگی بشهر زیست پذیر، فراهم 2008 1یفرو فا هال
ای امیـد، ننده فضـاهکنار هم و با یک هارمونی مطلوب، جذاب برای همه مردم، پویا، سالم، امن، پیشـنهادک

اند و درنهایت دسترسی بـه ا شناختهخود در زندگی ر هاییتمناسب برای مردمانی که قابل کننده بسترعرضه
 .نیازهای اساسی زندگی

ـــراد  یکـــاییرانجمـــن آم اف
 بازنشسته

آموزش،  ی،ونقل کافحمل هایینهو گز یاجتماع هاییتمسکن مناسب، خدمات و حما ،جتماع زیست پذیرا 2005
 یو اجتمـاع یمـدن و مشـارکت یفـرد اللدرمجمـوع، اسـتق ی شـرا ینکند. ارا فراهم می یو تنوع فرهنگ

 کندساکنان را تأمین می

 پردازندین مآ یربه تفس یطور متفاوتابهام است که افراد گوناگون، به یاراارزش د یک 2003 ساوتورث یکلما

همـه سـاکنان  ینـو روا یکالبـد ی،سالمت اجتماعشود که در آن بهگفته می ینظام شهرزیست پذیری به 2003 السپ یتیزس یادبن
را انعکـاس  یفرهنگـ یشـود کـه غنـامربـو  می یمطلوب یشهر یبه فضاها یفیتک ینتوجه شده است. ا

تفـرج،  پذیری،یترسـشـأن، دس ی،برابـر بخشـد،یکه به مفهوم مذکور اسـتحکام م یدی. اصول کلدهدیم
 است یدنو قدرت بخش کتمشار

Ottawa County 

Planning 

Commission 

عی کـه مـردم آن اجتماع زیست پذیر را چنین تعریف نمـوده اسـت: اجتمـا برنامه رشد هوشمند شهری اتاوا 20004
راحتی، بـا و بـدون ونقل و مسکن داشته و مقاصد موجود بـههای مناسب و متفاوت حملترسی به گزینهدس

 .دسترسی هستنداتومبیل قابل

 .نمایدشهر زیست پذیر دارای اجزایی است که مردم را دارای رفتاری دوستانه و صمیمی می 2000 2پالج

ن آافـراد  هـاییتو ظرف یازهـان یجامعه بـر مبنـا یکتأمین ملزومات  درجه یانگراصطالح زیست پذیری ب 1995 ینهوونروت و
 گذاردیاست و احترام نم اعتنایافراد آن جامعه ب یازهایبه ن پذیریرزیستجامعه غ یکجامعه است. 

Pacione 1990  ن ل بـیفتـار تعامـرزیست پذیری به معنای کیفیتی است که نه ویژگی درونی محی ، بلکه کارکرد مرتب  با
 .های فردی استهای محیطی و ویژگیویژگی

 (93: 1392منبع: )خراسانی و رضوانی، 

 

                                                           
1 . Hall & Pfeiffer 
2 . Palej 



 1398 پاییز  ،3، شمارۀ 2، دورۀ شهر پایدار فصلنامه                                                                                                          46

 تـأمینن چـو یمشـترکات شدهارائه یفاست، اما در تعار یامدهوجود ن به زیست پذیری یفهرچند تاکنون اجماع نظر در تعر

و... بـه چشـم  بخشتیرضامطلوب و  یبه زندگ یابیگوناگون، دست یازهاین تأمین ،زندگی یفیتساکنان، ک یترفاه و رضا

زیسـت  ،کنـدمیمکان را عرضه  یک یتطلوبمو  یتکه جذاب یو ذهن ینیع هایویژگیمجموعه  ،دیگرعبارتبه. خوردمی

 یفعـارت ٔ ارائـه یند. بنـابرامختلف، متفاوت باش یهامکاندر  تواندمیعوامل  یناست ا یهیشده است. بد یتلق پذیری

مسائل  حلراه کهزآنجاییاو  ستگوناگون، متفاوت ا یهامکانو مسائل  یازهامهم دارد که ن یندر ا یشهمتعدد و مختلف ر

بـه  یـد، باروازایـن. انـدمتفاوت یکدیگربا  یزن هاحلراه ینا ،خیزدیبرمکه در آن قرار دارد  ایینهزمت از مکان و الو مشک

داشـت.  یـقتوجه دق هاآن یهاخواستهو  یازهاو ن ید و مردم محلمنابع، نهادها، فرهنگ، اقتصا ،زیستمحی  ی،محل یماقل

 کبـه اشـترا یـزرا ن هـاحلراه تـوانمی، اندمشـابهامروز در جهان معاصر،  هایچالشاز  یاریبس ینکهنظر به ا ،باوجوداین

بعـاد بـر ا سـتقیماًمست کـه ا یداریاز پا اییرمجموعهز زیست پذیریگفت  توانمیذکرشده،  یفگذاشت. با توجه به تعار

 ی مح یاکتساب هایویژگیاز  یاجموعهم یرندهدربرگو  گذاردمی تأثیرمردم  یزندگ یو روان یاقتصاد -یاجتماع یزیکی،ف

به  هایژگیوی ین. اکندمی یلمردم تبد ههم یدکار و بازد ی،زندگ یمطلوب، مناسب و جذاب برا یاست که آن را به مکان

و  متالسـ ،، مسـکنونقلحملو  ییجاجابهمختلف  هایینهگز یت،امن ی،شهر هاییرساختزبه  یدسترس) ینیع دودسته

 یـتتعلق به مکان، هو سح) یروان -ی و ذهن ی(اقتصاد هایفرصتجذاب و  یعموم یفضاها یح،تفر ی،امکانات بهداشت

 .(38: 1395همکاران، و)سلیمانی  شودمی یبندطبقه ی(و راحت یمیتعدالت، صم ی،همبستگ ی،اجتماع یهسرما ی،محل

 

 ابعاد زیست پذیری

 یعیو طب ی، اقتصادیعوامل اجتماع، شامل شدهساخته ی محاست که عالوه بر  یچیدهمتعدد و پ یریپذ یستز هایمؤلفه

 ,Southworth) یسـتندهسـتند و مطلـق ن متغیـر یتا حـدود مختلف، یهافرهنگدر شهرها و  این عوامل. شودمی یزن

مهم  هایجنبه عنوانبهرا  محیطیزیستو  یاجتماع یداری، پازیست پذیر یال حاضر، مفهوم شهرها. در ح(2016:570

برخی اندیشمندان زیست پذیری به سه بعـد وابسـته بـه هـم تقسـیم  ازنظر(. Banzhaf et al,2018:2) کندمی یتلق

ده و برای سالمتی مردم حیاتی است )مـثالً مشاغل و درآمد بو کنندهتأمین. اقتصاد زیستمحی : اقتصاد، اجتماع و شودمی

نیازهای سطوح باالتر ماننـد آمـوزش، بهداشـت و  تأمینبرای  طورهمینخوراک، پوشاک و مسکن( و  تأمینتوانایی برای 

به نحوی باشد که اطمینان از وجـود منـابع کـافی  زیستمحی باید استفاده اقتصاد از منابع موجود در  زمانهمتفریحات. 

های حال و آینده وجود داشته باشد. اما بهزیستی اجتماعی وابسته به عدالت اسـت: توزیـع اجتمـاعی و فضـایی نسلبرای 

های حکـومتی کـه همـه شـهروندان را محسـوب عادالنـه، همچنـین سیسـتم صورتبه محیطیزیستمنابع اقتصادی و 

بهزیسـتی اجتمـاعی هسـتند. بعـد سـوم یعنـی  دهندهتشـکیلبرابر از اجزای مهـم  هایفرصت. آزادی فردی و نمایدمی

منابع طبیعی، ظرفیت دفع زباله و ارتبا  بین انسان و محی  طبیعـی اسـت.  کنندهتأمین، زیرساختی است که زیستمحی 

دچـار اضـمحالل شـده و  سرعتبهتوانند های انسانی میاگر کارکرد هر یک از این سه با اختالل مواجه گردد، سکونتگاه

از عواقب آن خواهد بـود.  محیطیزیستاهش جمعیت، فقر، تضاد اجتماعی و باال رفتن میزان مسائل بهداشتی، ک درنتیجه

. این اهداف کندمیوری اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت محیطی را دنبال گانه طالیی اهدافی مانند بهرهاین ابعاد سه

تواننـد بـدون اینکـه در د. اما با این تفکر جایگزین شدند که میشدنجداگانه دنبال می صورتبهسنتی  صورتبهتاکنون و 

، تا از این طریق به اهدافی مانند بهداشت، عـدالت و شدهگرفتهدیده شوند؛ دارای قابلیت و اهمیت برابر در نظر  باهمتضاد 

نیـز  1ویلـر (.45: 1390)خراسانی،ترین رویکرد به ابعاد بهزیستی باشد کار آیی در جوامع نائل گردند. این رویکرد شاید رایج

                                                           
1 . Wheeler 
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: سه عنصر محیطی، اقتصادی، و عدالت اجتماعی. سه بعد دهدمیسه عنصر، اساس زیست پذیری را شکل  دهدمینشان 

مثـال سـالمتی محـی   طوربـهبرای زیست پذیری کامالً به یکدیگر وابسته بوده و از هم مستقل نیستند.  ذکرشدهاصلی 

زیسـت پـذیری « 1طالیی گانهسه»معه مورد معامله قرار بگیرد و یا برعکس. بر این اساس ابعاد د در خوشبختی جاتوانمین

 (.219: 1397است )زنگیشه و همکاران، شدهدادهنمایش  1 شکل وسیلهبه
 

 
 (219: 1397گانه زیست پذیری، منبع: )زنگیشه و همکاران، 3. ابعاد 1شکل شماره

 

جـه بـه نحـوه های موردتوجه در مطالعات علم جغرافیا با توجه به ماهیـت آن؛ توبح  ترینباید اظهار داشت یکی از مهم

لبدی خـود ه محی  کابتعامل و ارتبا  انسان با محی  کالبدی اطراف خود است. نحوه درک و نگاه ساکنان در یک محله 

(. 216: 1397کـاران،)زنگیشـه و همگذارد ها با این محی  و همچنین سطح رضایتمندی آنان تأثیر میبر میزان ارتبا  آن

( و شـهر 117: 1391حسـینی،به عبارتی انسان و محی  کالبدی شهر دارای رابطه ظرف و مظروفی بوده )رهنمـایی و شاه

بایست در جهت آسایش ساکنین خود واجد حداقل استانداردهایی باشـد کـه از ایـن اسـتانداردها عنوان ظرف انسان میبه

تبـا  (. لـذا محـی  مـادی و کالبـد جغرافیـایی ار62: 1394شود )فرجی مالئـی،زیستی یاد میتحت عنوان کیفیت محی 

های درونی فرد مؤثر باشد. چراکه انسان بـا تواند در شکوفایی ظرفیتمحوری بازندگی انسانی دارد و یک محی  خوب می

دهد و در تعامل با آن است. بـه دلیـل یرف و معمول از زندگی روزمره، واکنش نشان ممثابه بخشی متعامحی  کالبدی به

ی هاسـرنخکالبدی(؛ ی  مادی )آثار متقابل و تعامل، محی  مادی و زندگی انسانی قویاً از یکدیگر تأثیرپذیرند و مطالعه مح

(. به دلیل چنین 54: 1388نمایاند )رضوانی و احمدی،های زندگی او به ما میمهمی در شناخت بهتر زندگی انسان و شیوه

اند. درواقع سطح رضایت فرد از محی  ویژه علوم جغرافیا به آن توجه کردهآمیختگی هست که اندیشمندان علوم انسانی به

های ذهنی و عینی فرد و محی  اسـت. بنـابراین بعـد چهـارم در تحلیـل زیسـت دهنده تعامل میان ویژگیکالبدی، نشان

کالبـدی،  ن از محـی در میزان رضایت و نارضایتی سکونتی سـاکنا پذیری جوامع بعد کالبدی است. شناسایی عوامل مؤثر

های سکونتی افـراد و منظور ارتقاء سطح کیفی محدودهتواند در جهت تحلیل وضع موجود سکونتی، تصمیمات آینده بهمی

 (.84: 1390،همکارانآبادی و د )خاتونها مؤثر واقع گردجلوگیری از تکرار نواقص در سایر مکان

                                                           
1 . golden triad 
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؛ رضوانی و احمدی، 216: 1397گیری شهر زیست پذیر، منبع: )زنگیشه و همکاران،. تعامل پنج بعد در شکل2شمارهشکل 

 (84: 1390آبادی و همکاران،؛ خاتون54: 1388

 

 پژوهش روش

رزیـابی کنـد. اشهر تهران را سـنجش و  15این پژوهش در نظر دارد تا وضعیت زیست پذیری شهری در محالت منطقه 

آوری اطالعـات بـه دو زلحاظ هدف، از نوع تحقیقـات کـاربردی اسـت. روش جمـعپیمایشی و ا -تحقیق توصیفی روش 

بعـاد و ای بامطالعه تحقیقات و نظریـات مـرتب  بـا زیسـت پـذیری ای و میدانی است. درروش کتابخانهاکتابخانهصورت 

شده است و بـا اسـتفاده از روش دلفـی بـه استخراجکاررفته در تحقیقات در ارتبا  با زیست پذیری های متعدد بهشاخص

صورت بوده است کـه بدین هاشاخصه انتخاب شده است. نحوی متناسب با محدوده موردبررسی پرداختههاشاخصتعیین 

اسایی و به کنندگان در پنل دلفی تعریف گردید. سپس، داوطلبان مشارکت در این پنل شنتحقیق برای شرکت مسئلهابتدا 

، بـر اسـاس نظـرات بعـد مرحلـهنفر در پنل دلفی شرکت داده شدند. در  25سرانجام،  کهاعضای پنل پرداخته شد  تعیین

جام، در مرحلـه ی زیست پذیری پرداخته شد. سـرانهاشاخصو  هافهمؤلکنندگان در پنل دلفی، به انتخاب و احصاء شرکت

لـی از ه کـار دلفـی محرمـانگی اسـت. ورداخته شد. سرلوحو حذف موارد تکراری پ هاشاخصسازی ابعاد و آخر به یکسان

توان بدین موارد اشاره کرد که مدرک تحصیلی موردنیـاز بـرای شـرکت دادن در پنـل، های اعضای پنل دلفی میویژگی

اند کـه در حـوزه موضـوع موردبررسـی دارای شـدهاعضا از بـین افـرادی انتخاب ؛ ودکتری یا کارشناسی ارشد بوده است

ضـروری  بسـیار مهـم و موردمطالعه ینهزمیان در پاسخگوهتر، تخصص بمنظور دستیابی به نتایج زیرا بهاند؛ بودهتخصص 

 ه در تحقیق آورده شده است.ی مورداستفادهاشاخصابعاد و  2نماید. در جدول شماره می
 

 های مورداستفاده در تحقیق. ابعاد و شاخص2شمارهجدول 

 هاشاخص ابعاد

ـــاعی   –اجتم
 فرهنگی

ری ی ورزشـی، برگـزاهاسـالنامنیت ساکنین، هویت، مشارکت، رواب  اجتمـاعی، اعتمـاد، صـمیمیت، مراکـز تفریحـی، 
 کز بهداشتیارس و مراجشنواره و رویداد، تناسب جمعیت با امکانات فرهنگی، امکانات گذران اوقات فراغت، کیفیت مد

های هینـهزناسـب درآمـد و یی، قیمـت مسـکن، تزااشتغالاز، قدرت خرید، انددرآمد، رضایت از شغل، امنیت شغلی، پس اقتصادی
 های تجارییکاربرخانوار، سرانه 

ی، های صوتی و بصری، هوا، فاضـالب، زبالـه، بـو، حشـرات و حیوانـات مـوذیآلودگرضایت از فضاهای سبز، وضعیت  محیطیزیست
 آوری زبالهمطلوبیت آب مصرفی، جمع

ها، کیفیت یدسترسونقل، سهولت تردد معلوالن، وضعیت ترافیک، وضعیت معابر، وضعیت خدمات حمل وضعیت کالبدی کالبدی
 مسکن، هزینه نگهداری و تعمیرات مسکن، نورپردازی و روشنایی معابر،

 ه ازهای زندگی و ارتقاء خدمات، دانش جدید و بـومی، میـزان پوشـش منطقـوضعیت عملکرد مدیران در کاهش هزینه مدیریتی
، هابرنامـهها و یاسـتسظارت بـر نیزی، اجرا و ربرنامهگذاری و یاستسخدمات، واگذاری برخی اختیارات به شهروندان، 

 تخصص، شفافیت.

 

 1395شـهر تهـران کـه در سـال  15شده است. با توجه به جمعیت منطقه ساکنان تکمیل نامهپرسشدرروش میدانی نیز 
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شده است کـه متناسـب بـا نفر محاسبه 384ونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با بوده است، حجم نم 659468برابر با 

و بررسـی  هانامهپرسـشی حاصـل از هـادادهوتحلیل منظور تجزیـهبه شده است.جمعیت محالت منطقه، توزیع و تکمیل

منظور سـنجش ی بهانهنموتک  tشهر تهران، از آزمون آماری  15ی زیست پذیری در محالت منطقه هاشاخصوضعیت 

منظور وزن دهـی معیارهـا و تکنیـک بـه AHPی زیست پذیری ازنظر سـاکنان در منطقـه، تکنیـک هاشاخصوضعیت 

شـده اسـت. ی زیست پـذیری؛ بهـره گرفتههاشاخصشهر تهران ازنظر  15های منطقه ی محلهبندرتبهمنظور کوپراس به

رود کار مـی گوناگون به هایینهگز یبندرتبه یا بندییتاولو یبرا است و گیرییمهای تصماز روش یکیروش کوپراس، 

 هاینـهو درجـه مـؤثر بـودن گز یـتاولو یینتع یروش را برا ینبار ا ینکند. اولاستفاده می یارهاکار از وزن مع ینا یو برا

 یشـینهو ب ینـهکم یارهایتأثیر معرود و به کار می یشینهو ب ینهار کمیارزش هردو مع یابیارز یروش، برا ینتوسعه دادند. ا

و  یکـاربرد یاربسـ یسـادگ ینروش، در عـ یـنا ینشـود. همچنـصورت جداگانه در نظر گرفته میبه یج،نتا یابیارز یرو

 (.570: 1393،سبکبار و همکاران یفرج) یستن یاضیر یچیدهپ یاتبه عمل یازیمحاسبه آن ن یقدرتمند است و برا

 

 مطالعه مورد محدوده

متری  45صر فیروزه، از شمال به پادگان ق شهر تهران است. این منطقه 15موردبررسی در تحقیق حاضر، منطقه محدوده 

بی شهربانو آباد، کوه بیتاز جنوب به خیابان دول ؛از غرب به خیابان فدائیان اسالم ؛آهنگ، خیابان خاوران و شوش شرقی

وده شـود. بخشـی از محـدحد شرقی اراضـی افسـریه منتهـی می شرقی تهران و یهاو کارخانه سیمان و از شرق به کوه

دو ناحیـه  وهر تهران شمنطقه نیز در حریم شهر واقع است. درواقع از هشت ناحیه موجود، شش ناحیه در محدوده قانونی 

خرین ت که بر اساس آکیلومترمربع اس 28.5ساله منطقه  25مساحت محدوده قانونی  .در حریم استحفاظی شهر قرار دارد

منطقـه  ده قـانونیمطالعات مشاور شهرسازی منطقه و تغییرات در نظر گرفته در محدوده قانونی منطقه، مسـاحت محـدو

 .کیلومترمربع خواهد بود 35بیش از 

 

 
 محدوده مورد مطالعه موقعیت نقشه .1 شماره شکل

  

 تـراکم  ع گشـته وخـانوار توزیـ 209141نفر بوده که در میان  659468 اب برابر 1395در سرشماری سال جمعیت منطقه 

نشـان  3در جـدول  به تفکیک محله و ناحیـه موردمطالعه. اطالعات جمعیتی منطقه هست هکتار در نفر 222نیز  جمعیت

 است: شدهداده
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 شهر تهران به تفکیک محله 15. اطالعات جمعیتی منطقه 3جدول شماره

 جمعیت تراکم زن مرد خانوار جمعیت مساحت)هکتار( محالت

 157 8583 8867 5575 17450 111/3 شهید مطهری

 259 6919 7048 4767 13967 47/3 شوش

 352 13854 14005 9371 27859 79/1 طیب

 240 7103 7453 4792 14556 60/7 مظاهری

 342 12352 12915 8234 25267 73/9 مینابی

 309 8883 9371 5981 18254 59/1 سیمیب -ولیعصر 

 231 32537 33289 21236 65826 284/8 ابوذر

 202 10087 10405 6679 20492 101/2 اتابک

 269 11991 12405 7884 24396 90/6 آبادهاشم

 136 5075 5223 3150 10298 75/9 بروجردی

 157 22177 23144 10758 35085 223/3 کیان شهر جنوبی

 194 17134 17951 13795 45321 233/4 کیان شهر شمالی

 407 20067 21410 12208 41477 101/9 هرک رضویهش

 118 35121 36238 21889 71449 607/9 مشیریه

 414 29782 29805 20169 59587 143/9 افسریه شمالی

 381 20940 21060 14194 42000 110/3 افسریه جنوبی

 187 14178 14707 9053 28885 154/5 الفجرو -آباد اسالم

 334 36447 38194 23160 74641 223/4 مسعودیه

 49 1040 1225 722 2265 46/1 مسگر آباد

 (http://region15.tehran.irمنبع: )

 

 هایافته و بحث

 وضعیت معیارهای زیست پذیری 

ی انـهنموتـک  tزمـون ی زیست پذیری در محالت منطقه موردمطالعه با استفاده از آهاشاخصبررسی وضعیت معیارها و 

تر از حـد متوسـ  دارد. ازآنجاکـه یینپـااز دیـدگاه سـاکنان، وضـعیتی  15ت پذیری شهری در منطقه دهد زیسیمنشان 

شـده اسـت. حد میانگین در نظـر گرفته 3شده بود، در این آزمون عدد ی لیکرت تهیهادرجه 5بر اساس طیف  نامهپرسش

 -(، معیـار اجتمـاعی 2.42برابـر بـا ) محیطییسـتزشهر تهـران در معیـار  15طبق نتایج، وضعیت زیست پذیری منطقه 

( 78/1معیـار مـدیریتی برابـر بـا ) ( و52/2(، معیار کالبدی برابر با )80/2(، معیار اقتصادی برابر با )81/2فرهنگی برابر با )

( که عددی کمتـر 4آمده است )شکل دست( به46/2آمده است. میانگین کلی زیست پذیری در منطقه نیز برابر با )دستبه

 ( است.3از حد متوس  )عدد 

 

 
 15ت پذیری در منطقه برای سنجش وضعیت معیارهای زیس tآمده از آزمون دستامتیاز به. 4شکل شماره
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انگینی بـاالتر از محله، تنها سه محله میـ 19شهر تهران، از بین  15در سنجش وضعیت زیست پذیری در محالت منطقه 

( و محله افسریه جنوبی 05/3ذر با میانگین )(، محله ابو07/3ه شمالی با میانگین )اند: محله افسریداشته 3حد متوس  عدد 

( 3آمده برای این سه محله بسیار نزدیک به حد متوسـ  تسـت )عـدد دست(. با توجه به اینکه مقادیر به02/3با میانگین )

 شود.متوس  قرار داده می ، در سطحtیری این سه محله با استفاده از آزمون شده است، وضعیت زیست پذحاصل

 

 
 شهر تهران 15میانگین پاسخگویی به وضعیت زیست پذیری در محالت منطقه . 5شمارهشکل 

 

کـه میـانگین طوریه محلـه شـوش اسـت بهین وضـعیت مربـو  بـترنامناسبمشخص است،  5طور که در شکل همان

شـده اسـت کـه ( حاصل69/1و برابـر بـا ) 2 پاسخگویی ساکنان به وضعیت زیست پذیری در ایـن محلـه کمتـر از عـدد

ی بروجـردی هامحلهدهنده وضعیت بسیار نامناسب زیست پذیری در این محله است. پس از محله شوش، به ترتیب نشان

آمده بـرای دستباشند. میانگین به( دارای وضعیت نامناسب به لحاظ زیست پذیری می17/2( و )14/2و طیب با میانگین )

(، محله شهید 23/2(، محله مینابی )22/2تابک )ا(، محله 21/2صورت است: محله مظاهری )به ترتیب بدین اهمحلهسایر 

 - آباداسـالم(، محلـه 39/2(، محله مسگر آبـاد )30/2سیم )یب -(، محله ولیعصر 29/2) آبادهاشم(، محله 25/2مطهری )

( و محلـه 71/2شـهر شـمالی )نیاک(، محلـه 70/2ضویه )(، محله شهرک ر69/2شهر جنوبی )یانک(، محله 41/2والفجر )

ی نشـان انـهنموتـک  tوضعیت موجود زیست پذیری محالت موردمطالعه بر اساس آزمـون  6(. در شکل 77/2مشیریه )

 شده است.داده

 

 
 شهر تهران 15وضعیت زیست پذیری محالت منطقه  .6شکل شماره
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توان محـالت دهد، مییمی نشان انمونهتک  tت را بر اساس آزمون که وضعیت زیست پذیری محال 6با توجه به شکل 

کـه محلـه طوریی کـرد. بهبنـددرجهشهر تهران را در سه دسته بسیار نامناسب، نامناسب و متوسـ   15گانه منطقه  19

سـریه اف شده و سه محلـه افسـریه شـمالی،شوش دارای بدترین وضعیت زیست پذیری و در سطح بسیار نامناسب ارزیابی

یـب، انزده محلـه طپـی زیست پذیری هستند. همچنین هاشاخصجنوبی و ابوذر، دارای وضعیت متوس  به لحاظ ابعاد و 

شـهر جنـوبی، مشـیریه، یانکشهر شمالی، یانک، بروجردی، آبادهاشمسیم، مطهری، مینابی، اتابک، یب-یعصرولمظاهری، 

در  شـده اسـت.یت زیست پذیری در سطح نامناسـب ارزیابیر آباد وضعمسعودیه و مسگ والفجر-آباداسالمشهرک رضویه، 

یس ارزیـابی اولیـه یـا مـاتریس خـام از طریـق شهر تهران، ماتر 15ی منطقه هامحلهی بندرتبهمنظور بررسی و ادامه به

 ینارد. در اد ینهو گز یاربه مع یازکوپراس ن یککنانجام تآمده است. دستمحاسبه میانگین پاسخگویی ساکنان محالت، به

 یـکدر تکن ینکـهاسـت. بـا توجـه بـه ا یشـهر یست پـذیریز یهاشاخص یارها،و مع ؛تالشامل مح هاینهپژوهش، گز

 متخصص 15ت و نظرا AHPمشخص شود از روش  یارهاوزن مع یدبا یس،ماتر یلکوپراس در مرحله اول و قبل از تشک

 دکتری بوده و در ارتبا  با موضوع موردبررسی، دارای تجـارب کمتخصص موردنظر دارای مدر 15شده است. هر استفاده

و همچنـین  هانامهپرسـشهای یهگومیانگین پاسخگویی ساکنان محالت به  4در جدول  .اندبودهو تحقیقات علمی کافی 

 شده استوزن معیارها مشخص
 ماتریس ارزیابی اولیه )ماتریس خام( .4جدول شماره

 ابعاد
 محالت

 مدیریتی کالبدی اقتصادی رهنگیف -جتماعی ا محیطیزیست

 1/58 2/35 2/76 2/38 2/19 شهید مطهری

 1/74 1/95 1/87 1/53 1/37 شوش

 1/75 2/14 2/36 2/48 2/1 طیب

 1/94 2/08 2/63 2/62 1/79 مظاهری

 1/64 2/21 2/57 2/34 2/37 مینابی

 1/97 2/18 2/68 2/41 2/27 سیمیب -ولیعصر 

 2/2 3/57 3/14 3/35 2/98 ابوذر

 1/59 2/14 2/58 2/67 2/11 اتابک

 1/62 2/22 2/59 2/68 2/34 آبادهاشم

 1/39 2/66 2/46 2/33 1/85 بروجردی

 1/69 2/69 3/06 3/45 2/54 کیان شهر جنوبی

 1/82 2/75 3/13 3/28 2/74 کیان شهر شمالی

 1/67 2/75 3/21 3/29 2/58 شهرک رضویه

 1/86 2/69 3/16 3/23 2/91 مشیریه

 2/07 3/11 3/51 3/37 3/27 افسریه شمالی

 1/97 3/27 3/27 3/49 3/11 افسریه جنوبی

 1/66 2/34 2/87 2/69 2/47 الفجرو -آباد اسالم

 1/87 2/29 2/66 3/08 2/64 مسعودیه

 1/83 2/55 2/62 2/67 2/26 مسگر آباد

 مدیریتی کالبدی دیاقتصا رهنگیف -اجتماعی  محیطیزیست وزن معیارها

0/29 0/23 0/19 0/16 0/13 

 

یـن شـود. در امی یمتقس یرها ضرب شده و بر مجموع مقاددر وزن آن ینههر گز یرخام، مقاد یسدار کردن ماتروزن یبرا

سازی رمالدار )یا موزون( نماتریس وزن 5در جدول  شود.انجام می یزن یسازنرمال یارها،دار کردن معوه بر وزنالع مرحله

 شده آورده شده است.
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 شده سازینرمال داروزنماتریس . 5شمارهجدول 

 ابعاد
 محالت

 مدیریتی کالبدی اقتصادی رهنگیف -اجتماعی  محیطیزیست

 0/0149 0/0112 0/0132 0/0086 0/0138 شهید مطهری

 0/0100 0/0112 0/0106 0/0066 0/0102 شوش

 0/0092 0/0094 0/0084 0/0067 0/0098 طیب

 0/0074 0/0069 0/0071 0/0065 0/0078 مظاهری

 0/0063 0/0074 0/0067 0/0067 0/0060 مینابی

 0/0149 0/0112 0/0132 0/0086 0/0138 سیمیب -ولیعصر 

 0/0100 0/0112 0/0106 0/0066 0/0102 ابوذر

 0/0092 0/0094 0/0084 0/0067 0/0098 اتابک

 0/0074 0/0069 0/0071 0/0065 0/0078 آبادهاشم

 0/0063 0/0074 0/0067 0/0067 0/0060 بروجردی

 0/0149 0/0112 0/0132 0/0086 0/0138 کیان شهر جنوبی

 0/0100 0/0112 0/0106 0/0066 0/0102 کیان شهر شمالی

 0/0092 0/0094 0/0084 0/0067 0/0098 شهرک رضویه

 0/0074 0/0069 0/0071 0/0065 0/0078 مشیریه

 0/0063 0/0074 0/0067 0/0067 0/0060 فسریه شمالیا

 0/0149 0/0112 0/0132 0/0086 0/0138 افسریه جنوبی

 0/0100 0/0112 0/0106 0/0066 0/0102 الفجرو -آباد اسالم

 0/0092 0/0094 0/0084 0/0067 0/0098 مسعودیه

 0/0074 0/0069 0/0071 0/0065 0/0078 مسگر آباد

 

است کـه  ییارسازگار، مع یامثبت  یارشود. منظور از معشده و مشخص میتفکیک ی،مثبت و منف یارهایمع در مرحله بعد

 یـزانقـدار، از مم یشبـا افـزا ،یمنفـ یارهایمع یاما برا ،کندمی یداپ یشافزا یزآن ن یتمطلوب یزانمقدار آن، م یشبا افزا

را  یمثبـت و منفـ یارهـایمع ییارزش نهـا دیبا ی،و منفمثبت  یارهایشود. پس از مشخص کردن معکاسته می یتمطلوب

و...(  محیطی )مثل آلودگی هوا، آلودگی آب، حیوانات موذی، زبالـهمعیار زیست یهاپژوهش شاخص ینمشخص کرد. در ا

عنوان یریتی بـهکالبـدی و مـد فرهنگی، اقتصـادی، –یارهای اجتماعی معی هاشاخص معیار منفی یا ناسازگار و عنوانبه

 شده است.ادهمجموع نمرات معیارهای مثبت و منفی نشان د 6است. در جدول  شدهمثبت در نظر گرفته معیار
 

 مثبت و منفی یهاشاخصمحاسبه . 6شماره جدول

Sj+ Sj- 1/sj- 

0/0339 0/0138 72/7 

0/0264 0/0086 116/2 

0/0329 0/0132 75/8 

0/0350 0/0112 89/0 

0/0328 0/0149 67/2 

0/0347 0/0143 70/2 

0/0459 0/0187 53/4 

0/0339 0/0133 75/5 

0/0343 0/0147 68/1 

0/0329 0/0116 86/1 

0/0411 0/0160 62/7 

0/0413 0/0172 58/1 

0/0411 0/0162 61/7 
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0/0412 0/0183 54/7 

0/0452 0/0205 48/7 

0/0450 0/0195 51/2 

0/0359 0/0155 64/5 

0/0375 0/0166 60/3 

0/0363 0/0142 70/5 

Sum: 0/7073 Sum: 0/2882 Sum: 1306/5 

 

 آورده شده است. 7شود که در جدول ( محاسبه میQدر مرحله آخر نیز ارزش نهایی هر گزینه )
 

 زیست پذیری یهاشاخصشهر تهران بر اساس  15محالت منطقه  بندیرتبه .7شمارهجدول 

 رتبه محله %Q Nj محالت

 16 86/6 0/0500 شهید مطهری

 9 90/2 0/0520 شوش

 17 86/0 0/0496 طیب

 6 94/7 0/0546 مظاهری

 19 82/7 0/0476 مینابی

 14 87/0 0/0502 سیمیب -ولیعصر 

 1 100/0 0/0576 ابوذر

 13 87/6 0/0505 اتابک

 18 85/6 0/0493 آبادهاشم

 10 90/1 0/0519 بروجردی

 4 95/3 0/0550 کیان شهر جنوبی

 7 94/0 0/0542 کیان شهر شمالی

 5 94/9 0/0547 شهرک رضویه

 8 92/4 0/0533 مشیریه

 3 97/1 0/0560 افسریه شمالی

 2 97/7 0/0563 افسریه جنوبی

 15 87/0 0/0501 الفجرو -آباد اسالم

 12 88/1 0/0508 مسعودیه

 11 89/9 0/0518 مسگر آباد

 

 گیرینتیجه

نـاطق دارای مسـئله، م ییشناسا یبرا بمناس یتطالعاتواند امی ،شهروندان یدگاهزیست پذیری شهر از د یتوضع مطالعه
ی مـرتب  بـا محلـه و هاطرحها و یاستسهای ساکنان برای زندگی بهتر و نیز کاربست یتاولودالیل نارضایتی ساکنان، 

شهرِ ساکنان فراهم آورد. لذا بر این اساس؛ اهتمام اساسی این تحقیق سنجش و ارزیابی زیست پذیری شهری در محالت 
ی زیسـت پـذیری بـا اسـتفاده از مطالعـات هاشـاخصه بـدین منظـور ابتـدا ابعـاد و شهر تهران بوده است ک 15منطقه 
ی، مبانی نظری و پیشینه تحقیق و بر مبانی شرای  مکانی محدوده موردمطالعه، شناسـایی، اسـتخراج و تـدوین اکتابخانه

آمده از دسـتی بههـادادهیل وتحل، به تجزیه15در بین ساکنان محالت منطقه  نامهپرسش 374یافت. در ادامه با تکمیل 
شهر تهران، زیست پـذیری شـهری  15آمده از دیدگاه ساکنان منطقه دستپرداخته شد. با توجه به نتایج به هانامهپرسش

ی بـا در نظـر گـرفتن انمونهتک  tآمده از آزمون دستتر از حد متوس  قرار دارد. امتیاز بهیینپادر این منطقه در سطحی 
کـه  78/1ترین بعـد، بعـد مـدیریتی اسـت بـا امتیـاز یفضعآمده است. دستبه 46/2وان حد متوس ، برابر با عنبه 3عدد 
که بهترین وضعیت در بـین ابعـاد زیسـت دهنده رضایت بسیار اندک ساکنان از مدیران محله خود بوده است درحالینشان
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 8/2به دست آمد که با بعد اقتصادی بـا امتیـاز  81/2ر با فرهنگی است. امتیاز این بعد براب -پذیری منطقه، بعد اجتماعی 
شده است. همچنین وضعیت زیست پـذیری حاصل 52/2اختالف بسیار اندکی دارد. درنهایت امتیاز بعد کالبدی نیز برابر با 

، نامناسـب توان در سه دسته بسیار نامناسبی میانمونهتک  tشهر تهران را بر اساس آزمون  15گانه منطقه  19محالت 
که محله شوش دارای بدترین وضـعیت زیسـت پـذیری و در سـطح بسـیار نامناسـب طوریی کرد. بهبنددرجهو متوس  
ی زیست هاشاخصشده و سه محله افسریه شمالی، افسریه جنوبی و ابوذر، دارای وضعیت متوس  به لحاظ ابعاد و ارزیابی

، بروجـردی، آبادهاشـمسیم، مطهری، مینـابی، اتابـک، یب-یعصرول پذیری هستند. همچنین پانزده محله طیب، مظاهری،
مسعودیه و مسـگر آبـاد وضـعیت زیسـت  والفجر-آباداسالمشهر جنوبی، مشیریه، شهرک رضویه، یانکشهر شمالی، یانک

زنظـر شـهر تهـران ا 15ی منطقـه هامحلـهبنـدی یتاولومنظور شده است. در ادامه بـهپذیری در سطح نامناسب ارزیابی
ی زیست پذیری، نتایج مدل کوپراس نشان داد محله ابوذر دارای بهترین وضـعیت زیسـت پـذیری نسـبت بـه هاشاخص
آمده اسـت. در مراتـب دوم و دسـتبه  0576/0بـا آمده برای محله ابوذر برابر دستی دیگر منطقه است. امتیاز بههامحله

قرار دارند. از سـویی دیگـر محلـه  0560/0و   0563/0الی با امتیاز ی افسریه جنوبی و افسریه شمهامحلهسوم به ترتیب 
ازایـن محلـه، ی زیست پـذیری بـوده اسـت. پسهاشاخصازنظر  15ترین محله منطقه یفضع  0476/0مینابی با امتیاز 

نیاز بـه توجـه  اند کهترین وضعیت بودهیفضعدارای   0496/0و   0493/0و طیب به ترتیب با امتیاز  آبادهاشمی هامحله
توان بیان کرد دستیابی به درنهایت می طلبد.یمبیشتر مدیران در عرصه بهبود شرای  زیست و زندگی ساکنان محالت را 

طور کامل محقق نخواهد شد. چراکه انسان در هـر دوره گاه بهی انسانی هیچهاسکونتگاهیداری کامل و توسعه پایدار در پا
ون، به دنبال آسایش، رفاه، امنیت و پیشرفت بیشتر بوده و خواهد بود. لیکن؛ انسان کنـونی در از حیات خود از گذشته تاکن

پایدار( دریغ نکرده است. زیست پذیری  توسعههر مکان جغرافیایی و هرزمانی که حضورداشته، از تالش برای دستیابی به 
خصـوص وسعه پایدار که سـاکنان شـهرها و بهطور خاص، مفهومی است برآمده از تطور عام و زیست پذیری شهری بهبه

. چراکه پس از تحوالتی که در پـی انقـالب صـنعتی و مـوج گسـترده اندبودهشهرها، همواره در پی دستیابی به آن کالن
رفته دیدند. هرچنـد عمـر واژه ی خود را ازدستهاگاهسکونتشهرنشینی ایجاد شد، بسیاری از شهرنشینان، زیست پذیری 

یـا « قابـل زیسـت گاهسـکونت»رسـد، ولـی رسـیدن بـه سـکونتگاهی در مفهـوم ینمی به چند دهه بیشتر زیست پذیر
طورکلی یشه انسان آغـازین داشـته اسـت. آسـایش، رفـاه، امنیـت، توسـعه و بـهاند، سابقه در «زیست پذیر گاهسکونت»
شـهری حاصـل ین و زنـدگی کالنهای نـویشرفتپکه انسان در پی آن است، همیشه از دل « سکونتگاه زیست پذیری»
نتـایج  بسـاچهی سکونتگاهی زیست پـذیر، سازفراهمشهر شدن برای شود و با هجوم و خزش شهرها به سمت کالنینم

داده اسـت و بسـیاری از سـاکنان را در شهر تهران روی 15عکس برای شهروندانش داشته است. همانند آنچه در منطقه 
 حل مواجه ساخته است.ستن، با معضالت، مسائل و حتی مشکالت غیرقابلدستیابی به حداقل معیارهای زی

 فرهنگی: –پیشنهادها در زمینه بعد اجتماعی 

 خصـوص در محلـه هبفزایش امنیـت منظور اویژه در ساعات پایانی شب بهساماندهی تجمع معتادان و افراد شرور به

 شوش،

 ران اسـت، تـالش بـرای تهـ دیگر مهاجرنشـین در شـهربارتیعهیک منطقه مهاجرپذیر یا ب 15که منطقه ازآنجایی

 ،شدنگهداشت جمعیت بومی منطقه باع  افزایش حس تعلق و هویت پذیری آن خواهد 

  سـیم، یب-یعصـرول، ی شمال غربی منطقه که دربرگیرنده محالت اتابک، شوش، طیبهاقسمتبا توجه به اینکه در

سـتند، ی عمومی از روشنایی مناسبی برخوردار نیهامکانو  هاکوچهز شود، بسیاری امظاهری، مطهری و مینابی می

 ،تواند باع  افزایش امنیت ساکنان و محالت گرددی تاریک میهاپارکبهبود نورپردازی معابر و 

 منظور الت بـهبه دلیل کمبود و در بیشتر محالت نبود فضاهای مک  و تنفس، طراحی و ایجـاد فضـاهایی در محـ

 مع همسایگان، باع  افزایش تعامالت اجتماعی و همسایگی خواهد شد.استراحت و تج
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 پیشنهادها در زمینه بعد اقتصادی:

 تـرین اولویـت ین، مهمبا توجه به وضعیت ناپایدار اقتصادی بسیاری از خانوارهای منطقه، تأمین امنیت شغلی شـاغل

ت ی مهـارهادورههای الزم و برگزاری یآگاه آموزش، تواند تا حدودی از طریقاقتصادی شاغلین خواهد بود که می

 افزایی برای شاغالن صورت پذیرد،

 منظور ایجـاد شـغل و وکارهای کوچک و خانگی در قالب سـهولت در اعطـای وام و تسـهیالت بـهحمایت از کسب

 ،درآمدزایی برای ساکنان منطقه

  های تجارییکاربرنان محالت به اکسمنظور رفع نیاز ی محلی بههابازارچهی تجاری یا هاراستهایجاد. 

 محیطی:پیشنهادها در زمینه بعد زیست

 انتقال کارخانه سیمان )در محله مشیریه( به خارج از شهر، 

  کمبود فضای سبز ی در محالت افسریه شمالی، شوش، طیب و مسگر آباد به دلیلامحلهی کوچک هاپارکایجاد 

  های بهداشتی، آبخوری، سطل زباله و ...یسسروقبیل  ی منطقه ازهاپارکدهی یسسروبهبود خدمات و، 

 منظور تلطیف هوا و طراوت پارکبه هاپارکنما و حوضچه در ایجاد آب، 
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