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Extended Abstract
Introduction
Following many changes in the economic, social and technological fields and the consequences
of the influx and concentration of populations and activities in the central part of the cities, these
textures suffered physical, economic and social decline. This process caused that over time, the
old textures lost their dynamism and vitality and the old urban neighborhoods became low and
problematic ones and became unbalanced, unable to meet the new needs of urban communities.
In addition, it should be noted that these neighborhoods are on a path of stagnation and
backwardness for reasons such as the traditional texture of the road network, the deterioration of
residential units, the weakness of infrastructure and environmental problems. The combination
of these factors has reduced the desirability, viability and vitality in these textures. Historical
and worn-out textures within the old and middle parts of cities due to their special economic,
social and physical conditions, have caused depreciation and deep gaps with other urban parts.
Declining social and economic status and functional and physical disorders of these textures,
along with a very sharp decline in the environmental quality of the urban environment, has
made it necessary to pay more attention to the livability of these areas of the city. Since most of
the historical and worn-out texture of Tehran is located in district 12, this area has been selected
as an example. The prominent manifestation of this area is the district 12 of Tehran, which is
considered as the "main part of the historical center of it" and the establishment of many parts of
services (urban and metropolitan scale of Tehran) in the mentioned area and also allocating
large surfaces of it to trans-regional land uses and higher levels have reduced the quality of life
and livability. Therefore, the purpose of this study is to investigate the indicators of livability
between urban neighborhoods in the worn-out fabric of district 12 of Tehran. In line with the
purpose of the research, this question answers which of the neighborhoods of District 12 of
Tehran is in a more desirable situation in terms of urban livability indicators?.
Methodology
The present research is an applied and descriptive-analytical one in terms of purpose and
method, respectively and in its implementation, a survey method has been used. Also, data and
information were collected through documentary-library and field methods (using a
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questionnaire). The statistical population studied in the research is residents of worn-out texture
of district 12 of Tehran Municipality. According to the 2016 census report, the population of
district 12 of Tehran is equal to 240,909 people and the area of the region is 1600 hectares, of
which 568 hectares are historical, worn-out and inefficient urban structures. With this
calculation, it can be acknowledged that more than 35.5% of the population of the region is in a
worn-out and inefficient texture, which includes a population about 85,522 ones. The sample
size was 384 based on Cochran's formula. face and content validity were confirmed by
professors and related experts and reliability based on Cronbach's alpha was obtained 0.726.
Results and discussion

In order to identify the general status of effective individual and social security
indicators on livability in the historical and worn-out neighborhoods of district 12, onesample t-test has been used. The purpose of this test is to assess the acceptability of
livability indicators in the district 12 from the point of view of neighborhoods’
residents. The study of the livability of the historical and worn-out texture of the
neighborhoods of district 12 in terms of individual and social security indicators shows
that the status of indicators in the region is inappropriate and unfavorable because the
average of the study of individual and social security indicators is lower than the
calculated average value. The map obtained in the indicators of individual and social
security indicates that the northern neighborhoods of the region, including Shemiran,
Baharestan and Ferdowsi neighborhoods, are in a desirable situation, while the southern
neighborhoods, including Harandi, Kowsar and Takhti ones, are in an inappropriate
situation. The study of the indicators of educational facilities in district 12 expresses that
due to the difference between the assumed average and the real one, the status of the
educational facilities indicators is equal to the average, so it can be said that the desired
dimension in the city is generally suitable because the average of the study of
educational facilities in the district is 12 times the calculated average value. The
distribution of undesirable and desirable status of this index in the district shows that the
index of educational facilities in district 12 is in an appropriate condition; so that
Baharestan and Imamzadeh Yahya neighborhoods are in favorable status and Takhti and
Pamanar ones are in undesirable condition in terms of educational indicators.
Conclusion
In this study, the evaluation of worn-out neighborhoods according to urban livability indicators
from the perspective of citizens has been done. The results of the present study indicate that
district 12 is generally in a relatively desirable status in terms of livability indicators. Also, the
extent and dispersion of spots of desirable and undesirable status indicate the relatively
favorable condition of the components used in the research in district 12. This issue is more
visible in Baharestan neighborhood. In contrast, Bazaar and Pamanar neighborhoods are in an
inappropriate situation in terms of livability indicators. According to the research findings, the
infrastructure facilities and transportation components with the highest utility, respectively, are
the most effective ones on the livability of district 12 and the individual and social security,
identity and sense of place components with the least utility are the least effective ones on the
livability of the district.
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چکیده
بافتهای فرسوده و تاریخی درون بخشهای قدیمی و میانی شهرها به دلیل شرای خاص اقتصادی ،اجتمـاعی و
کالبدی خود ،موجبات فرسودگی و شکاف عمیق با سایر بخش هـای شـهری را پدیـد آورده اسـت .پـایین آمـدن
منزلت اجتماعی و اقتصادی و نابسامانیهای کارکردی و کالبدی این بافتها به همراه افت بسـیار شـدید کیفیـت
محیطی زیست شهری ،ضرورت توجه به زیست پذیری این محدودهها از شهر را بیش از پیش نموده است .در این
راستا تحقیق حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی و اولویتبندی عوامل موثر بر زیست پذیری بافـتهـای
فرسوده و تاریخی منطقه  12شهر تهران در راستای پایداری محالت شهر پرداخته است .جامعـه آمـاری سـاکنین
بافت فرسوده و تاریخی منطقه  12است که حجم آنها با استفاده از فرمول کوکران تعداد  384نفر میباشـد .روش
جمع آوری دادهها اسنادی ـ کتابخانهای و با استفاده از ابزار پرسشنامه است .برای تجزیـه و تحلیـل و همچنـین
آزمون فرضیههای تحقیق از مدلهـای ویکـور ،روش درونیـابی دادههـای ( )idwو همچنـین آزمـون t test
استفاده شده است .نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که منطقه  12بـهطورکلی بـه لحـاظ شـاخصهای زیسـت
پذیری در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد .در بین محالت محله بهارستان در وضـعیت مطلـوب در مقابـل محلـه
های بازار و پامنار در وضعیت نامطلوبی به لحاظ شاخصهای زیست پذیری قـرار دارنـد .بـا توجـه بـه یافتـههای
پژوهش ،مؤلفههای امکانات زیرساختی وحمل و نقل به ترتیب با بیشترین میزان مطلوبیت ،اثرگـذارترین مؤلفـهها
در زیستپذیری منطقه  12بوده و مؤلفههای امنیت اجتماعی و فردی ،هویت و حس مکـان بـا کـمتـرین میـزان
مطلوبیت،کماثرترین مؤلفهها در زیستپذیری منطقه بودهاند.
واژگان کلیدی :زیست پذیری ،بافت فرسوده ،بافت تاریخی ،محالت منطقه  12تهران.
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مقدمه
به دنبال تحوّالت بسیار زیاد در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی و فناوری و پیامدهای ناشی از هجوم و تمرکز جمعیّتهـا و
فعالیّتها به بخش مرکزی شهرها ،این بافتها دچار افت فیزیکی ،اقتصادی و اجتماعی شدند .این فرآینـد سـبب شـد بـا
گذشت زمان ،بافتهای قدیمی ،پویایی و سرزندگی خود را از دست داده و محلّههای قدیمی شهری به محلّههای پست و
مشکل دار تبدیل شوند و دچار عدم تعادل گشته ،قادر به پاسخگویی نیازهای جدید جوامع شهری نباشند ( خـانگـلزاده،
 .)2 :1386عالوه بر این باید اشاره نمود که این محلّههای مسکونی به دالیلی از جمله بافت سنّتی شبکۀ معابر ،فرسودگی
واحدهای مسکونی ،ضعف زیرساختها و مشکالت زیست محیطی ،مسیر رکود و عقب ماندگی را طی میکنند .مجموعـۀ
این عوامل سبب کاهش مطلوبیّت ،کاهش زیستپذیری و سرزندگی در این بافتها شده است (رهبان .)2 : 1388،بافـت-
های فرسوده شهری به عنوان بستر زیست انسان شهرنشین؛ به دلیل فرسودگی کالبـدی و برخـورداری نامناسـب ،وجـود
زیرساختهای آسیب پذیر دارای ناپایداری مکانی ـ فضایی هستند و نیازمند تأمین استانداردهایی است کـه در یـک نگـاه
میتوان آن را استانداردهای زیستپذیری نامید (نصیری .)270 :1392،بر اساس ادبیـات زیسـتپـذیری در برنامـهریـزی
شهری و شهرسازی ،اصول زیستپذیری شامل :دسترسی مناسب به امکانات و زیرساختها ( حمل و نقل ،ارتباطـات ،آب
و بهداشت)؛ غذا ،هوای پاك ،مسکن مناسب ،شـغل مناسـب و مـورد عالقـه ،فضـای سـبز و پـاركهـا ( & Timmer
 .)Seymour,2005:10زیستپذیری یکی از بزرگترین ایدههایبرنامهریزی شهری دوران معاصر برای رفع مشکالت
بافت فرسوده است .به طوری که امروزه ایجاد زیستپذیری در میان شهرهای جهان سوم مسئله نگـران کننـدهای اسـت
(بورژل 10 :1377،به نقل از شماعی و همکاران )20 :1394،و ایجاد یک شهر زیست پذیر تعهد بزرگ و پیچیده است کـه
الزمه آن این است که برنامهریزان شهری ساکنان شهر را به لحاظ شاخصههای زیسـتپـذیری حمایـت کننـد ( Teng
 .)chye,2013:62بخش مرکز شهر تهران (به ویژه مناطق  )12امروزه با مسائلی مانند آلودگی محیطی ،کاهش منـابع،
عدم دسترسی مناسب به خدمات شهری ،جرم ،فقر ،بدمسکنی و بافتهای فرسوده مواجهاند که پیش از این افـراد بـا آن
روبه رو نبودهاند .با این چالشهای جدی ،شاید راهکار مؤثر استفاده از ایدههای زیسـت پـذیری بـه ویـژه در بافـتهـای
فرسوده در راستای ارتقای کیفیت سکونت برای این محدودهها باشد .وجـود مشـکالتی ماننـد ،فرسـودگی سـاختمانهـا،
مشکالت ترافیکی ،مشکالت اقتصادی ،عدم دسترسی مناسب به خدمات شهری ،آلودگی ،پایین بودن امنیـت اجتمـاعی و
روانی و افزایش جمعیت در محدودههای فرسوده شهر تهران زیستپذیری این اجتماعات را روز به روز کاهش داده است.
ضرورت و اهمیت ارزیابی زیست پذیری بافتهای فرسوده ازآنجا ناشی میشود که با این کار ویژگیهای کلی اقتصـادی،
اجتماعی و زیستمحیطی یک ناحیه آشکار میشود و همچنین میتواند به عنوان ابزاری قدرتمند برای نظارت بر برنامـه-
ریزی توسعه شهری و طراحی سیاستهای آینده برای این نواحی بکار رود .در این راستا ضروری است کـه شـاخصهـای
زیست پذیری بین محالت شهری در بافتهای فرسوده و تاریخی منطقه  12مورد بررسـی قـرار بگیـرد .از آنجـایی کـه
بیشترین بافت تاریخی و فرسوده شهر تهران در منطقه  12قرار دارد این منطقه به عنوان نمونه انتخاب شده است .نمـود
بارز این محدوده ،منطقه  12شهر تهران است که به عنوان "بخش اصلی مرکز تاریخی شهر تهران" و اسـتقرار بخـش-
های زیادی از خدمات (مقیاس شهری و فراشهری تهران) ،در منطقه مذکور و نیز اختصاص سطوح وسیعی از اراضی ایـن
منطقه به کاربریهای فرامنطقهای و سطوح باالتر با کاهش سطح کیفیت زندگی و زیست پذیری مواجه کرده اسـت .لـذا
هدف پژوهش بررسی شاخصهای زیست پذیری بین محالت شهری در بافت فرسوده منطقه  12شهر تهران میباشد .در
راستای هدف پژوهش این پرسش پاسخ میدهد که کدامیک از محالت منطقه  12تهران به لحاظ شاخصهـای زیسـت
پذیری شهری در وضعیت مطلوبتری برخوردار هستند؟
کاشف )2016(1در پژوهشی تحلیلی ،به بررسی پیشینه و جریانهای نظری مختلفـی پرداختـه کـه بـا مفهـوم شـهرهای
زیست پذیر در ارتباط است .در این پژوهش ،سازههای علمی از رشته معماری و برنامـهریـزی شـهری بـا شـاخصهـای
معروف فرهنگ و غیره که شهرها را بر اساس استانداردهای زندگی ،خدمات و جذابیت بینالمللیشان رتبهبندی مـیکنـد
کنار هم قرار داده شدهاند .همچنین وی تحلیلی مقایسهی از این رویکردهـای متنـوع و درك متفـاوتی از زیسـتپـذیری
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شهری ارائه میدهد که به غنا و تنوع موجود در طراحی ،برنامهریزی و ابزارهای فعلی رتبهبندی بستگی دارد .این پژوهش
در نهایت تالش میکند تا در مورد وضعیت ،شرای و فرایندهایی که ممکن است زیسـتپـذیری موقعیـتهـای مختلـف
شهری را باال ببرد ،روشنگری کند .بدلند1و همکاران (  )2014در تحقیقی با عنوان زیستپـذیری شـهری :درسهـایی از
استرالیا برای کشف شاخصهای اندازهگیری سالمت اجتماعی به این نتایج دست یافت که  11حـوزة کلـی در ارتبـاط بـا
سالمت اجتماعی و رفاه مشخص گردید و ارتباطشان با سالمت و رفاه تأیید شد ،که عبارتند از :جـرم و امنیـت ،آمـوزش،
شغل و درآمد ،سالمت و خدمات اجتماعی ،مسکن ،تفریح و فرهنگ ،غذای محلی و دیگر کاالها ،محی طبیعـی ،فضـای
باز عمومی ،حمل ونقل و انسجام اجتم اعی و دموکراسی محلی .سازمان زمـین شـهری سـنگاپور )2013(2در تحقیـق بـا
عنوان "ده اصل اساسی برای شهرهای قابل زیست با تراکم باال (مطالعه موردی :سنگاپور)" و با استفاد از شـاخصهـای
شهرهای زیست پذیر :برنامه ریزی ،پذیرفتن تنوع ،نزدیک کردن طبیعت به مردم ،توسعه واحد همسایگی ،ایجـاد فضـای
عمومی ،پیاده محوری ،تعدیل تراکم با تنوع گزینی و مرزهای سبز ،فعال کردن فضاها برای امنیت بیشتر ،تقویت راهحـل
های نو و بومی ،تقویت مشارکت با پیوند دولت ،بخش خصوصی و شهروندان ،نشان داد که چگونه میتوان چـالشهـای
مربوط به شهر نشینی سریع را به فرصت تبدیل نمود تا محیطی مناسب کار و زندگی برای ساکنان ایجاد کنند .هر یک از
این ده اصل ،در تمامی شهرهای جهان کاربرد دارند .این اثر ،ده اصل را برای شهرهای زیستپـذیر بـدین شـرح معرفـی
میکند :اصل اول برنامهریزی برای بازسازی و رشد دراز مدت ،اصل دوم پذیرفتن تنوع ،اصل سوم نزدیک کردن طبیعـت
به مردم ،اصل چهارم توسعه واحدهای همسایگی ،اصل پنجم ایجاد فضاهای عمومی ،اصل ششم ایجـاد حمـل و نقـل و
ساخت و ساز متناسب ،اصل هفتم تعدیل تراکم با تنوع گزینی و مرزهای سبز ،اصل هشتم فعال کردن فضاها برای امنیت
بیشتر ،اصل نهم تقویت راه حلهای نو و بومی و اصل دهم تقویت اصل مشارکت بـا پیونـد دولـت ،بخـش خصوصـی و
شهروندان .سانگ ) 2011(3در تحقیقی با استفاده از مدل معادالت ساختاری متغیرهـای کیفیـت محـی زیسـت ،امکانـات
عمومی و توسعه را به عنوان عوامل مؤثر بر زیست پذیری معرفی و برای اندازهگیری آنها از  24متغییر کمـی و بـه طـور
نمونه در  284شهر چین استفاده نمود .نتایج به دست آمده نشان داد که توسعه اقتصادی بر زیست پـذیری و عـدم تـأثیر
کیفیت محی زیست و امکانات عمومی بر زیست پذیری بوده است .طالشی انبـوهی و همکـاران ( )1398در تحقیقـی بـا
عنوان ارزیابی زیستپذیری در بافتهای فرسوده شهری (محدوده مورد مطالعه  :منطقه یک شهر قـزوین) بـا اسـتفاده از
مدل ویکور و نرم افزای  GISبا بهره گیری از  5بعد اقتصادی ،اجتماعی ،خدماتی و زیرساختی ،کالبدی فضایی و زیسـت
محیطی ،به این نتایج دست یافت که ناحیه سه در بعد اجتماعی ،کالبدی ـ فضایی و زیست محیطی و ناحیه یـک در بعـد
اقتصادی و خدمات و زیرساخت های شهری در وضعیت نسبتاً مطلـوب و ناحیـه دو در مجمـوع ابعـاد مـورد مطالعـه در
وضعیت نسبتاً نامطلوبی قرار دارد .در مجموع یافتههای پژوهش حاکی از آن می باشد که بافتهای فرسوده ناحیه یـک از
نظر شرای اجتماعی ،کالبدی ـ فضایی و زیست محیطی مطلوب بوده و بنابراین از نظر زیست پذیری در وضـعیت نسـبتاً
مطلوبی قرار دارد .اکبری و همکاران ( )1396در تحقیق با عنوان " تحلیل زیست پذیری در بافت فرسوده شهر اصـفهان
با تأکید بر استراتژی توسعه شهری" و با استفاده از آزمون  Tبه این نتیجه دست یافتند کـه بافـت فرسـوده اصـفهان بـا
میانگین  2/49و آماره  ،-38/07 tزیست پذیر نیست و ساکنان از لحـاظ برخـورداری از ایـن شـاخص اسـتراتژی توسـعه
شهری وضعیت آن را نامطلوب ارزیابی کردهاند و همچنین هر سه بعد اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی محدوده مـورد
مطالعه در وضعیت نامطلوبی قرار دارند .شماعی و همکاران ( )1395در تحقیق با عنوان "تحلیل زیستپذیری بافـتهـای
فرسوده شهری (مطالعه موردی :بافت فرسوده شهر زنجان)" بـا اسـتفاده از روش توصـیفی-تحلیلـی و تحلیـل عـاملی و
رگرسیون خطی و مدل  AHPبه این نتایج دست یافتند که  -1زیرشاخصهای مدیریتی سهم بیشتری در تأثیرگذاری بر
میزان زیست پذیری بافت فرسودة شهر زنجان دارد؛  -2زیسـت پـذیری بافـت فرسـوده شـهر زنجـان بیشـترین مقـدار
همبستگی را با شاخص اجتماعی دارد و به تحوالت و توسعه مناسبات اجتماعی بسیار وابسته است .سـحرخیز (  )1395در
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "سنجش میزان زیستپذیری در بافت فرسوده " با اسـتفاده از ضـریب همبسـتگی و
1. Badland
)2. Urban Land Institute (Singapore
3. Song
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آزمون  ،tاز  4شاخص کالبدی ،زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی برای سنجش زیست پذیری بافت فرسـوده اسـتفاده
کرده است.نتایح نشان میدهد شاخص توسعه پایدار در سطح منطقه وضعیت مناسبی ندارند .در بین شـاخصهـای فـوق،
شاخص اجتماعی بیشترین و شاخص کالبدی کمترین سطح برخورداری از زیست پذیری را دارند.
مبانی نظری
زیستپذیری ،مفهومی پیچیده ،چند بُعدی و کلی است که با تعدادی از مفاهیم و اصطالحات دیگر مانند پایداری ،کیفیـت
زندگی و کیفیت مکان ،و اجتماعات سالم در ارتباط است ( .)Norris & Pittman,2000زیست پذیری در معنای اصلی
و کلی خود به مفهوم دستیابی به قابلیت زندگی است و در واقع همان دستیابی به کیفیت برنامـهریـزی شـهری خـوب یـا
مکان پایدار است .زیست پذیری یک معنای کلی است که با تعدادی از مفاهیم مانند پایـداری ،کیفیـت زنـدگی ،کیفیـت
مکان و اجتماعات سالم در ارتباط است (ساسان پور و همکاران .)30 :1394،زیست پذیری به عنوان یک مفهوم میتواند با
توجه به بستر و زمینهای که در آن تعریف میشود بسیار گسترده و یا محدود باشد .بااین وجود ،کیفیت زندگی در هر مکان
در مرکز توجه این مفهوم قرار داشته و شامل نماگرهای قابل اندازهگیری بسیار متنوعی اسـت کـه معمـوالً تـراکم ،حمـل
ونقل ،امنیت و پایداری ،اجزای ثابت آن را تشکیل میدهد .زیست پذیری به معنای توان و قابلیت یک مکان برای تـأمین
نیاز زیستی ساکنان اعم از مادی و غیرمادی در جهت ارتقاء کیفیت زندگی و ایجاد بستر شکوفایی توانمنـدیهـای عمـوم
شهروندان مطرح میشود و میتواند به عنوان معیار هدایت کننده اصلی و محوری برای رشد و توسعه درونـی بافـتهـای
فرسوده مطرح شود و هدف از آن کمک به توسعه منطقه در جهت حفاظت و نگهداری محی و به طور همزمان راهبـری
فعالیتهای شهری برای خلق کیفیت باال برای زندگی اجتماعی است (ساالری مقدم و همکاران.)43 :1398،

تخصص

جغرافیا
جامعه شناسی ـ علوم
اجتماعی
محی زیست
ااقتصاد
شهرسازی

جدول شماره  .1تعاریف ارائه شده در زمینه زیست پذیری
تعریف
کشور
پژوهشگر ـ سال
شهر زیست پذیر تأمین کنندة مسکن و فضای زندگی برای همۀ گروههـای
مالزی
قومی ،برای کار و زندگی در کنار هم ،مکانی جـذاب ،پویـا ،سـالم و امـن و
شهر الدین2008 ،
تأمین کنندة نیازهای اساسی زندگی همۀ مردم است.
مجموعۀ ویژگیهای محی شهری کـه آن محـی را مکـانی جـذاب بـرای
مالزی
لولبی2010 ،
زندگی میکند ،زیست پذیری نامیده می شود.
زیستپذیری بهبود کیفیت فضاهای شهری در شـهرهای مـدرن همـراه بـا
مالزی
محمودی و همکاران2015 ،
انسانی کردن آنها تا حد ممکن است.
زیست پذیری مجموعۀ شرایطی است که در آن یک فـرد قـادر بـه زنـدگی
هلند
هورتوالنوس1996 ،
روزمره است.
زیست پذیری را پیوند میان رفاه و اجتماع می دانند.
هلند
داون دا و ولدبوئر2000،
زیست پذیری بخشی از کیفیت کلی زندگی سـاکنانی اسـت کـه در محـی
استرالیا
مک کرا و همکاران2012،
های شهری زندگی می کنند.
زیست پذیری را در درك مطلوب مردم از محی زندگی روزمره تعریف مـی
هلند
موسسه ملی بهداشت و محی
کند.
زیست هلند2000،
ارزیابی مطلوب ساکنان از محی زندگی را اساس زیست پذیری میدانند.
هلند
مارثمن و لیدمیجر2001،
زیست پذیری مجموعۀ ویژگیهایی است که محی شهر را به مکانی جذاب
استرالیا
برای زندگی تبدیل میکند .این ویژگیها میتواند به ویژگیهای قابل لمس
تروث بی2005 ،
(دسترسی به زیرساختهای شهری) و ویژگیهای غیـر قابـل لمـس (حـس
مکان ،هویت محلی و )..تقسیم شود.
زیست پذیری به نگاه فرد به محی زیستش مرتب است و لـذا دربرگیرنـدة
بلژیک
هیلن2006 ،
ارزیابی ذهنی فرد از کیفیت محل زندگی است.
زیست پذیری دربرگیرندة عناصر مسکن ،محله و ناحیۀ مادرشهری است که
آمریکا
جملگی در امنیت ،فرصتهای اقتصادی و رفاه ،سالمت ،راحتی ،جابهجایی و
ووکان و وچیک1999 ،
تفریح مردم شهر مؤثرند.

چشمی و همکاران  /بررسی شاخصهای زیست پذیری در بافتهای فرسوده و تاریخی محالت شهری …
رابرت کوآن2005 ،

انگلستان
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شهر زیست پذیر شهری مناسب برای زندگی و فراهم آورندة کیفیت مطلوب
زندگی است.

منبع ( :سلیمانی و همکاران)33-35 :1395،

زیست پذیری بافت های فرسوده

با توجه به تغییر دیدگاهها از استاندارد گرایی صرف کیفی و مطرح شدن رویکرد و نظریه توسعه پایدار به جای دیدگاههـای
کالن اقتصادی و خرد کالبدی موضوع کیفیت زندگی و زیست پذیری شهرها موردتوجه جدی قرارگرفتهاند .ایـده زیسـت
پذیری شهری در بافتهای فرسوده شهری ،خلق مراکز شهری پویا میباشد و عمدتاً بر خلق محلههـای پایـدار و زیسـت
پذیری این بافتها تأکید دارد و هدف آن ارتقا کیفیت فضاهای شهری این بافتها میباشد .بافتهـای فرسـوده یکـی از
انواع بافتهای شهری هستند که به دلیل فرسودگی کالبدی و برخورداری نامناسب و وجود زیرسـاختهـای آسـیبپـذیر
دارای ناپایداری مکانی-فضایی هستند تنزیل شاخصهای کیفی در فضاهای شهری بافـتهـای فرسـوده ،یکـی از انبـوه
معضالتی است که این پهنه های شهری با آن دست به گریباناند و ازآنجاکه فضاهای شهری ،اوج تجلی مکـانی حیـات
شهری و حضور شهروندان را به نمایش میگذارند ،اثر متقابل تنزل کیفیت فضـاهای شـهری بـر تنزیـل کیفیـت زنـدگی
شهری ،عمق و ابعاد این معضل در بافتهای فرسوده را روشنتر میسـازد .رویکـرد زیسـت پـذیری بـه بهبـود وضـعیت
اقتصادی ،اجتماعی و محیطی شهر توجه دارد و طیف وسیعی از فعالیتها را بیان میدارد که قابلیـت زیسـت جدیـدی بـه
مناطق مضمحل ،ساختمانهای پاكسازی شده ،زیرساختها و ساختمانهای تحت بازسازی که به پایان عمـر مفیدشـان
رسیدهاند ،میدهد .یک نگرش کلیدی در زیست پذیری به معنای عامش این است که وضعیت کلـی شـهر و مـردمش را
بهبود بخشد بنابراین این ایده مذکور به دنبال حل مشکالت فرسودگی شهری از طریق بهسازی مناطق محروم و در حال
اضمحالل در شهرهاست .این رویکرد تنها به دلیل بازنده سازی مناطق متروکه نیست بلکه با مباح گستردهتری همچون
اقتصاد رقابتی و کیفیت زندگی بخصوص برای کسانی که در محالت فقیرنشین زندگی مـیکننـد سـروکار دارد .انتخـاب
شاخص در زیست پذیری برای مطالعه وضعیت آن بسیار مهم و حیاتی است .شاخصها از یک سو ،ابزاری بـرای شـناخت
دقیق شرای موجود در یک مقطع زمانیاند و از سوی دیگر ،نشان دهنده تصویر روندها و دگرگـونیهـایی کـه طـی دوره
مشخص روی داده است (طالشی انبوهی .)43 :1398،در حال حاضر ،دو سازمان مهم در سطح بین المللی وجود دارند کـه
هرساله گزارش جهانی شهرهای زیست پذیر را منتشر میکنند :واحد هوش اکونومیست 1و موسسـه مرسـر2شـاخصهـای
واحد هوش اکونومیست شامل ثبات ،مراقبتهای بهداشتی ،فرهنگ و محـی زیسـت ،آمـوزش و زیرسـاخت مـیباشـند.
درنهایت پس از ارزیابی وضعیت شهرها آنها در پنج طبقه قابل قبول ،متوس  ،نامناسب ،کامالً نامناسب و غیرقابل قبـول،
ردهبندی میشوند .مؤسسه مرسر ،هر سال یکبار مطالعهای درباره کیفیت زیست بیش از  380شهر جهان بر اساس ارزیابی
هایی از  10طبقهبندی اصلی و  39معیار و شاخص انجام میدهد .شاخصهای کیفیت زیست مرسر به این شرح میباشد:
محی سیاسی و اجتماعی ،محی فرهنگی اجتماعی ،مالحظات پزشکی و سالمت ،مدارس و آموزش ،تفریح و سـرگرمی،
کاالهای مصرفی ،مسکن ،خدمات عمومی و حمل ونقل و محی طبیعی میباشد (رهنما و همکاران.)7 :1398،

طبقات اصلی
محی سیاسی و اجتماعی
محی اقتصادی
محی فرهنگی و اجتماعی
مالحظات پزشکی و سالمت
مدارس و آموزش

جدول شماره  .2طبقات و شاخصهای مؤسسه مرسر
شاخصهای مورد مطالعه
رواب بینالمللی ،ثبات داخلی ،اجرای قانون ،سهولت ورود و خروج
خدمات بانکی ،قوانین تبدیل پول رایج
محدودیت آزادیهای فردی ،رسانه ،سانسور
امکانات و خدمات بیمارستانی ،خدمات پزشـکی ،بیمـاریهـای عفـونی ،کیفیـت آب آشـامیدنی،
فاضالب ،آلودگی هوا ،حیوانات و حشرات مخرب و موزی
کیفیت مدارس

1. Economist Intelligence Unit
2. Mercer
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تفریح و سرگرمی
کاالهای مصرفی
مسکن
خدمات عمومی و حمل و نقل
محی طبیعی

رستورانها ،تئاتر و موسیقی ،سینما ،ورزش ،گذران اوقات فراغت
گوشت و ماهی ،سبزیجات و میوه تازه ،مشروبات الکلی ،خودرو ،کاالهای مصرفی و روزانه
مسکن ،لوازم خانگی ،مبلمان ،تعمیر و نگهداری
دسترسی به برق ،آب ،تلفن ،پست ،حمل و نقل عمومی ،ازدحام ترافیک ،فرودگاه
آب و هوا ،میزان بالیای طبیعی
Source: http://www.mercer.com.2015

روش پژوهش
تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش از نوع تحقیقـات توصـیفی -تحلیلـی میباشـد ،جمـع آوری داده و
اطالعات به روش اسنادی ـ کتابخانهای و میدانی (با استفاده از پرسشنامه) صـورت گرفتـه اسـت .جامعـه آمـاری مـورد
مطالعه در این تحقیق ساکنین بافت فرسوده منطقه  12شهرداری تهران هستند است .با توجه به سرشـماری سـال 1395
جمعیت منطقه  12تهران برابر با  240909نفر و مساحت منطقه بالغ بر  1600هکتار است که  568هکتار آن را بافتهای
تاریخی و فرسوده و ناکارآمد شهری را در بر گرفته است .با این احتساب میتوان اذعان داشت که بیش از  35/5درصد از
جمعیت منطقه در بافت فرسوده و ناکارآمد قرار دارد که جمعیتی حدوده  85522نفر را به شـامل مـیشـود .حجـم جامعـه
نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر با  384نفر به دست آمد .برای بررسی روایی از تکنیک روایی صوری و محتوا توس
اساتید و کارشناسان مرتب مورد تایید و پایایی بر اساس الفای کرونباخ  0/726به دست آمد.
جدول شماره  .1حجم نمونه به تفکیک محالت منطقه  12شهر تهران
حجم نمونه
درصد جمعیت
تعداد جمعیت
محله
32
0/083
20272
آبشار
16
0/042
10138
پامنار
22
0/057
13883
امام زاده یحیی
32
0/083
20106
ایران
21
0/055
13176
بازار
24
0/063
15104
بهارستان
30
0/078
18821
تختی
43
0/112
26977
دروازه شمیران
44
0/115
27673
سنگلج
37
0/096
23219
شهید هرندی
24
0/063
15148
فردوسی
24
0/063
15348
قیام
35
0/091
21964
کوثر
384
1
241831
جمع کل

شاخصهای زیست پذیری که برای رصدکردن کیفیت زندگی در یک محی و در یک بازة زمانی مشخص ،با اسـتفاده از
معیارهای اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی ،مدیریتی و کالبدی است به شهروندان ،سیاستگـذاران و مجریـان کمـک
میکند تا بتوانند میزان پیشرفت جامعه را در زمینههای اجتماعی نشان دهند .این متغیرها عبارتاند از:

چشمی و همکاران  /بررسی شاخصهای زیست پذیری در بافتهای فرسوده و تاریخی محالت شهری …

شاخص

اقتصاد و اشتغال

آلودگی

تفریحات و اوقات فراغت

چشم انداز

فضای باز و عمومی

مسکن

حمل و نقل
امنیت فردی و اجتماعی

هویت و حس مکان

مشارکت در بافت فرسوده

امکانات و زیرساخت ها

امکانات آموزشی

جدول شماره .2متغیرهای عملیاتی تحقیق
زیر شاخص
شاخص
زیر شاخص
محی محله پاکیزه است.
درآمد سرپرست خانواده
آلودگی صوتی
فرصت های شغلی متعددی در محله.
آلودگی هوا
سرمایه گذاری در محله
کیفیت جمعآوری زباله (زمان ،نظم ،تداوم)
امکان خرید یا اجاره مسکن با قیمت مناسب
مطلوبیت جمع آوری آب های سطحی
پارك های محله
حیوانات و حشرات موذی در محله
فضای بازی کودکان در پارك امن و خوب است.
آلودگی ناشی از فعالیت های کارگاهی و انبار
سینماهای خوبی در محله وجود دارد.
ساختمان های تاریخی زیبا در محله
کتابخانه ها کافی و مجهز.
فرسودگی بافت محله
موزه های جالب توجهی وجود دارد.
حفاظت شهرداری و سازمان میراث فرهنگی از آثار
رستوران ها و کافی شاپ های
تاریخی محله
وجود نشانه ها و نمادهای خاص در محله
فضاها و امکانات ورزشی
معبر و خیابان های زیبا درمحله
امکانات تفریحی و گذران اوقات فراغت
فضاهای عمومی (خیابان ،میادین ،محوطههای باز) محله سـرزنده
مساحت مناسب مسکن
هستند.
تعداد کافی اتاق
فضاهای عمومی زیبا و دارای روشنایی
نور و روشناسی مناسب
فضاهای عمومی جالب و جذاب و دارای کیفیت مطلوب
مساکن محله به هم اشراف ندارند.
فضاهای عمومی امن و تمیز
ایمن بودن مسکن
پیادهراههای امن و پر رفت و آمد
کیفیت و عملکرد حمل و نقل عمومی
ساعات کار حمل و نقل عمومی
توزیع ایستگاه های حمل و نقل عمومی
قیمت حمل و نقل عمومی
دسترسی مناسب به حمل و نقل عمومی
حس تعلق و دلبستگی به محله
امنیت در شب
شناخت و ارتباط با همسایگان
امنیت در روز
محله مناسب برای زندگی
امنیت زنان و کودکان در رفت و آمد
عدم تمایل به رفتن از محله
ساکنین با سابقه کیفری
امید به بهبود شرای زندگی در محله
جرایم شهری
شرکت در جشن و مراسم مذهبی
امنیت پارك در کنار خیابان
مهمترین جشن مذهبی مردم نیمه شعبان است
نزاع و درگیری بین افراد بومی و مهاجران
حضور در مساجد و حسینیهها
نزاع های خیابانی در محله
عزاداری های پرشور مذهبی در محله
گشت منظم پلیس
مهمترین عزاداری محله عاشورا و تاسوعا است.
عملکرد پلیس 110
عزاداری ها عمدتاً در خیابان ها برگزار میشود.
اعتماد به شهرداری و شورای شهر
کیفیت آب در محله
مشارکت در تصمیمات شورای شهر
کیفیت برق در محله
مشارکت مالی در پروژههای شهری
کیفیت گاز در محله
باال بودن روحیه کاری بین مردم
کیفیت خطوط تلفن در محله
احترام متقابل همسایه در برنامه های مشترك
سرعت اینترنت
فعالیت در گروه ها و انجمن های محلی
تنوع کاالها و خدمات در محله
مسئولیت پذیری در محله
فروشگاههای زنجیرهای و بزرگ در محله
مدارس محله دارای معلمان و مدیریت خوبی است.
پاساژها و بازارهای محلی (شنبه بازار) پر رونق
کیفیت باالی امکانات آموزش مدارس محله
تأمین مایحتاج روزانه در محله
کالسهای فوق العاده (کنکور ،تقویتی و )...
تعداد کافی شعب بانک
کیفیت کالسهای فوق العاده (کنکور ،تقویتی و )..
دسترسی مناسب به اتوبان
کیفیت کالس برای گذران اوقات فراغت
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امکانات بهداشتی -درمانی

نوساز و یا بازسازی مدارس محله
دسترسی پیاده به مدارس
دسترسی به درمانگاه و بیمارستان
کیفیت خدمات درمانگاه و بیمارستان (کارکنان ،فضای مناسب ،هزینه ها و )..
وجود مراکز ترك اعتیاد و مشاوره در محله
دسترسی به داروخانه
دسترسی مناسب به پزشک متخصص در محله
وجود خدمات تخصصی درمانی (آزمایشگاه ،رادیولوژی ،سونوگرافی و )...در محله
کیفیت خدمات تخصصی درمانی (آزمایشگاه ،رادیولوژی ،سونوگرافی و)..
عملکرد اورژانس  115در محله

دسترسی مناسب به سایر محالت
باال بودن کیفیت پیاده روها

منبع ( :رهنما و همکاران1398،؛ طالشی انبوهی و همکاران1398،؛ خزاعینژاد 1394،؛ اکبـری و همکـاران 1396،؛ سـحر خیـر،
 ،1395جعفری اسدآبادی1392،؛ ایراندوست و همکاران)1394،

محدوده موردمطالعه
منطقه  12شهر تهران از شمال به خیابان انقالب با نقاط عطف میدان فردوسی ،پیچ شمران ،الله زار ،پل چوبی؛ از غـرب
به خیابان حافظ و وحدت اسالمی با نقاط عطف میدان تاریخی حسن آبـاد ( هشـت گنبـدان) ،میـدان وحـدت اسـالمی (
شاهپور) ،چهار راه وحدت اسالمی ( چهار راه شاهپور) و از جنوب به خیابان شوش با نقاط عطـف خیابـان جهـان پهلـوان
تختی ،یخچال و میدان غار و از شرق خیابان  17شهریور ( شهباز سابق) با نقـاط عطـف شـهید کفـایی امـانی و خیابـان
خورشید ،خیابان مجاهدین ،زیر گذر امیر کبیر و اتوبان شهید محالتی محدود میشود .این منطقه با قدمتی بـه تاریخچـه
شهر تهران و بناهای زیبا که بافت تجاری آن غلبه سیر ناپذیری را در ایـن منطقـه پیـدا کـرده ولـی هنـوز ویژگـیهـا و
مشخصات تهران قدیمی را در ذهن متبادر میسازد که صفا و صمیمیت در محالت آن موج مـیزنـد .منطقـه  12کـه در
سرشماری سال  )240720( 90نفر جمعیت دارد .حدود  3درصد جمعیت و  2درصد مساحت شهر را شامل میشـود .ایـن
در حالی است که این جمعیت در سال  1395به  240909نفر رسیده است.

شکل شماره  .1موقعیت جغرافیایی منطقه  12شهر تهران

بحث و یافتهها
برای شناخت وضعیت کلی شاخص های امنیت اجتماعی و فردی مؤثر بـر زیسـت پـذیری در سـطح محـالت فرسـوده و
تاریخی منطقه  12از آزمون  tتک نمونهای استفادهشده است .هدف از این آزمون سنجش میزان مقبولیـت شـاخصهای
زیستپذیری در سطح منطقه  12ازنظر ساکنین در محلهها میباشد .نتایج به دست آمده از این آزمون در جدول شماره 3
آمده است.
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جدول شماره  .3نتایج آزمون تی تست برای شاخصهای تحقیق
میانگین میانگین اختالف دو انحراف
سطح
معیار
tآماره
معیار
میانگین
واقعی
مفروض
معناداری
6
1
29
30
000
000
امنیت فردی و اجتماعی
6
2
35
33
0/015
2
هویت و حس مکان
0/000
1
20
21
0/000
0/000
مشارکت
4
000
21
21
0/000
000
امکانات آموزشی
4/084
1
25
24
0/027
2
امکانات بهداشتی درمانی
9/033
6
45
39
0/000
4/042
امکانات و زیرساختها
3
1
13
12
/018
2
حملونقل
4
2
17
15
/005
3/021
مسکن
2
0
12
12
0/000
1
اقتصاد و اشتغال
5
01
25
24
0/000
1
تفریحات و اوقات فراغت
3
000
15
15
0/000
1
فضای باز و عمومی
5
2
23
21
0/006
2
آلودگی
3
1
16
15
0/066
1
چشمانداز
42
23
305
282
0/006
2
کل شاخصها
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وضعیت نهایی
نسبتا مطلویب
نسبتا مطلوب
نا مطلوب
متوس
نسبتا مطلوب
نسبتا مطلوب
نسبتا مطلوب
نسبتا مطلوب
نسبتا مطلوب
نسبتا مطلوب
متوس
نسبتا مطلوب
نسبتا مطلوب
نسبتا مطلوب

بررسی زیست پذیری بافت فرسوده و تاریخی محالت منطقه  12به لحاظ شاخصهای امنیت اجتمـاعی و فـردی نشـان
میدهد که شاخص موردنظر در منطق ه وضعیت نامناسب و نامطلوبی دارد زیـرا میـانگین حاصـل از مطالعـه شـاخصهای
امنیت اجتماعی و فردی پایینتری از متوس ارزشی محاسبهشـده میباشـد .نقشـه حاصـلشـده در شـاخصهای امنیـت
اجتماعی و فردی نشان می دهد که محالت شمالی منطقـه شـامل محلـه شـمیران ،بهارسـتان و فردوسـی در وضـعیت
مطلوبی قرار دارد و در مقابل محالت جنوبی شامل محله هرندی و کوثر و تختی در وضعیت بسیار نـامطلوبی قـرار دارد (
شکل شماره .)2مطلوبیت وضعیت شاخصهای هویت و حس مکان در بافت فرسوده و تاریخی منطقـه  12بـاالتر از تـراز
حد متوس است .ازاینرو میتوان گفت بعد موردنظر در منطقه وضعیت مناسب و مطلـوبی دارد زیـرا میـانگین حاصـل از
مطالعه شاخصهای هویت و حس مکان در محدوده باالتر از متوسـ ارزشـی محاسبهشـده میباشـد .بـرای درك بهتـر
شرای و وضعیت محلههای فرسوده و تاریخی منطقه  12از تحلیل فضایی و نقشه درونیابی بعد موردمطالعه استفادهشده
است .گستردگی و پراکندگی لکههای شرای نامطلوب و مطلوب حکایت از وضعیت بسامان بعد هویت و حـس مکـان در
این منطقه دارد .بهطوریکه همانند مؤلفه امنیت اجتماعی و فردی در این مولفه نیز محالت شمالی منطقـه  12وضـعیت
مطلوبتری را نشان می دهد .در مقابل محلههای جنوبی و در رأس آن محله هرندی و کوثر وضعیت بسـیار نـامطلوب را
نشان میدهد ( شکل شماره)2

شکل شماره  :4وضعیت شاخصهای امنیت اجتماعی ـ فردی؛ هویت و حس مکان مؤثر بر زیست پذیری منطقه  12تهران
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با توجه به مقدار اختالف میانگین شاخصهای مشارکت مردمی میتوان نتیجه گرفت که مطلوبیت وضعیت شاخصها در
منطقه  12پایینتر از حد متوس است ازاینرو بعد موردنظر در شهر بهطورکلی وضـعیت نامناسـب و نـامطلوبی دارد زیـرا
میانگین حاصل از مطالعه شاخصهای مشارکت مردمی در منطقه  12پایین تراز متوسـ ارزشـی محاسبهشـده میباشـد.
گستردگی و پراکندگی لکههای شرای نامطلوب و مطلوب حکایت از وضـعیت نابسـامان بعـد شـاخصهای مشـارکت در
منطقه  12دارد؛ بهطوریکه در این نقشه بر خالف دو مؤلفه ذکر شده (مؤلفه امنیت اجتماعی و فـردی و مولفـه هویـت و
حس مکان) در محالت شمالی بخصوص محله شمیران وضعیت نامطلوبی را نشان میدهد .اما در مقابل محالت مرکزی
منطقه یعنی محله بازار و محله ایران وضعیت بهتری را نشان میدهد ( شکل شماره  .)3بررسـی شـاخصهـای امکانـات
آموزشی در منطقه  12نشان میهد به علت عدم اختالف میان میانگین مفروض و میانگین واقعی ،وضـعیت شـاخصهای
امکانات آموزشی برابر با حد متوس است ازاین رو میتوان گفت بعد مورد نظر در شهر بـه طـورکلی وضـعیت مناسـب و
مطلوبی دارد زیرا میانگین حاصـل از مطالعـه شـاخصهای امکانـات آموزشـی در منطقـه  12برابـر بـا متوسـ ارزشـی
محاسبهشده میباشد .پراکندگی شرای نامطلوب و مطلوب این شاخص در منطقه نشان مـیدهـد کـه شـاخص امکانـات
آموزشی در منطقه  12وضعیت مطلوبی دارد؛ بهطوریکه محلههای بهارستان و امامزاده یحیی در وضـعیت مطلـوب قـرار
دارند و محالت تختی و پامنار در وضعیت نامطلوب به لحاظ شاخصهای آموزشی قـرار دارد (شـکل شـماره  .)3بررسـی
وضعیت شاخصهای امکانات بهداشتی -درمانی در منطقه  12نشان از اختالف میانگین واقعی و مفـروض بیشـتر از حـد
متوس است ،ازاینرو بعد موردنظر در شهر بهطورکلی وضعیت مناسب و مطلـوبی دارد زیـرا میـانگین حاصـل از مطالعـه
شاخصهای امکانات بهداشتی -درمانی در منطقه  12بیشتر از متوس ارزشـی محاسبهشـده میباشـد .بـرای درك بهتـر
شرای و وضعیت محلههای منطقه  12از تحلیل فضایی و نقشه درونیابی بعد موردمطالعه استفادهشده است .گستردگی و
پراکندگی لکههای شرای نامطلوب و مطلوب حکایت از وضعیت بسامان بعد شاخصهای امکانات بهداشـتی -درمـانی در
منطقه  12دارد با توجه به نقشه زیر باید اذعان کرد که به لحاظ شاخصهای درمانی و بهداشتی مرکـز منطقـه 12یعنـی
محله پامنار و بازار در وضعیت نامطلوب قرار دارند اما محالت بهارستان و امام زاده یحیی وضعیت بهتری را نشان میدهد
(شکل شماره  .)3با توجه به اختالف میانگین شاخصهای امکانات زیرساخت شهری در منطقه  12میتوان گفت که بعـد
موردنظر در شهر به طورکلی وضعیت مناسـب و مطلـوبی دارد زیـرا میـانگین حاصـل از مطالعـه شـاخصهای امکانـات
زیرساخت شهری در منطقه  12بیشتر از متوس ارزشی محاسبهشده میباشد .برای درك بهتر شـرای و وضـعیت محلـه
های منطقه  12از تحلیل فضایی و نقشه درونیابی بعد موردمطالعه استفادهشده اسـت .گسـتردگی و پراکنـدگی رضـایت
ساکنین از شاخصهای امکانات زیرساخت شهری نشان میدهد که محلههای پامنار ،بخـش جنـوبی محلـه بهارسـتان و
محله قیام وضعیت نامطلوب را دارند اما در مقابل محالت ایران و شمیران وضعیت مطلوبتری را دارند (شکل شماره .)3

شکل شماره  .3وضعیت شاخصهای مشارکت مردمی ،امکانات آموزشی ،امکانات بهداشتی ـ درمانی ،امکانات زیرساخت شهری موثر بر زیست
پذیری منطقه  12تهران
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بررسی اختالف میانگین واقعی و مفروض شاخصهای حملونقل شهری در منطقه  12بیشتر از حد متوس است ازاینرو
میتوان گفت بعد موردنظر در شهر بهطورکلی وضعیت مناسب و مطلوبی دارد زیرا میانگین حاصل از مطالعه شاخصهای
حملونقل شهری در منطقه  12بیشتر از متوس ارزشی محاسبهشده میباشد .ارزیابی نقشههای حاصله از درونیابی ایـن
وضعیت بسامان شاخصهای حملونقل شهری در منطقه  12را نشان میهد .این نقشه شکلی متفاوت با دیگر نقشهها به
خود گرفته است .لکههای نامطلوب بیشتر خود را در محالت غربی و در رأس آن محله امامزاده یحیی و قیام نشان مـی-
دهد .نکته قابل توجه وضعیت نسبتا مطلوب در محله سنگلج در قمست غربی منطقه  12است .الزم به ذکر است محالت
شمالی منطقه  12همچنان شرای مطلوبتری را نشان میدهد (شکل شماره  .)4نتـایج بـه دسـت آمـده نشـان داد کـه
اختالف میانگین (مفروض و واقعی) آموزن  tبرای شاخصهای مسکن شهری در منطقه  12بیشتر از حـد متوسـ اسـت
ازاینرو بعد موردنظر در محالت منطقه وضعیت مناسب و مطلـوبی دارد زیـرا میـانگین حاصـل از مطالعـه شـاخصهای
مسکن شهری در منطقه  12بیشتر از متوس ارزشـی محاسبهشـده میباشـد .گسـتردگی و پراکنـدگی لکـههای شـرای
نامطلوب و مطلوب حکایت از وضعیت بسامان بعد شاخصهای مسکن شهری در منطقـه  12دارد؛ در ایـن نقشـه محلـه
شمیران وضعیت نامطلوب را نشان میدهد (شکل شماره  .)4میانگین حاصل از مطالعه شاخصهای اقتصـاد و اشـتغال در
منطقه  12بیشتر از متوس ارزشی محاسبهشده میباشد .ازاینرو میتوان گفت بعد موردنظر در شهر بـهطورکلی وضـعیت
مناسب و مطلوبی دارد .پراکندگی لکههای شرای نامطلوب و مطلوب در منطقه  12نشان میدهد که محالت شرقی مانند
قیام ،کوثر آبشار نسبت به سایر محالت وضعیت نابسامانتـری را دارنـد (شـکل شـماره  .)4میـانگین حاصـل از مطالعـه
شاخصهای تفریحات و اوقات فراغت در منطقه  12بیشتر از متوس ارزشی محاسبهشده میباشد .گستردگی و پراکندگی
رضایت از شاخصهای تفریحات و اوقات فراغت در منطقه  12نشان میدهد کـه محلـه شـمیران ،هرنـدی و سـنگلج از
شرای نسبتاً مطلوب ،و محله های قیام و کوثر از وضعیت نامطلوبی برخوردارند (شکل شماره .)4

شکل شماره  .4وضعیت شاخصهای حمل و نقل شهری ،مسکن شهری ،اقتصاد و اشتغال؛ تفریحات و اوغات فراغت موثر بر زیست پذیری
منطقه  12تهران

نتایج حاصله از اختالف میانگین حاصل از مطالعه شاخصهای فضای باز و عمومی در منطقه  12بیشتر از متوس ارزشـی
است ،بنابراین بعد موردنظر در شهر بهطورکلی وضعیت مناسب و مطلوبی دارد .گستردگی و پراکنـدگی لکـههای شـرای
نامطلوب و مطلوب حکایت از وضعیت بسامان بعد شاخصهای فضای باز و عمومی در منطقه  12دارد .همانند سایر ابعـاد
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همچنان محله بهارستان و قسمت های از محله فردوسی از شرای نسبتاً مطلوبی ازنظر شاخصهای فضای باز و عمـومی
برخوردار است .این در حالی است که محالت ایران و شمیران در شرای متوسطی قرارگرفته و محله های قیـام و تختـی
وضعیت نامطلوبی به لحاظ معیار دسترسی به فضاهای باز و عمومی شهری دارند (شکل شماره  .)5از آنجایی که اخـتالف
میانگین مفروض و میانگین واقعی حاصل از مطالعه شاخصهای آلودگی شهری در منطقه  12بیشتر از متوس است ،لـذا
می توان اذعان داشت که بعد موردنظر در محلـه دارای وضـعیت مناسـب و مطلـوبی دارد .بـه طـوری کـه گسـتردگی و
پراکندگی لکههای شرای نامطلوب و مطلوب حکایت از وضعیت نابسامان بعد شاخصهای آلودگی شهری در منطقـه 12
دارد .فردوسی و ایران شرای نسبتاً مطلوبی ازنظر شاخصهای آلودگی شهری دارد .مشاهده نتایج نشـان میدهـد مرکـز
منطقه وضعیت نامطلوبی برخوردار بوده و محالت بازار و قیام در شرای بسیار نامطلوبی بـه لحـاظ شـاخصهای آلـودگی
شهری قرار دارند ( شکل شماره  .)5که با توجه به اختالف میانگین شاخصهای چشمانداز شهری در منطقه  12بیشـتر از
حد متوس است ازاینرو میتوان گفت بعد موردنظر در شهر بـهطورکلی وضـعیت مناسـب و مطلـوبی دارد و پراکنـدگی
شاخصهای چشمانداز شهری در منطقه  12تهران نشان میدهد که بهارستان و ایران از شرای نسبتاً مطلوبی قـرار دارد
و محالت آبشار و امام زاده یحیی وضعیت نامطلوبی به لحاظ شاخصهای چشمانداز شهری دارند ( شکل شماره .)5

شکل شمار .5وضعیت شاخصهای فضای باز و عمومی؛ آلودگی شهری ،چشم انداز شهری موثر بر زیست پذیری منطقه 12
تهران

با توجه با تحلیلهای فوق مشاهده میشود سطح معناداری کمتر از مقدار )0/05( aاست ،ازایـنرو فـرض برابـر میـانگین
مطلوبیت بعد مذکور در جامعه با متوس ارزشی موردنظر ( )282رد نشده است .الزم به ذکر است که با توجه بـه اخـتالف
میانگین میتوان نتیجه گرفت که مطلوبیت وضعیت مؤلفههای مورداستفاده پژوهش در منطقه  12بیشـتر از حـد متوسـ
است ازاینرو میتوان گفت مؤلفههای موردنظر در شهر بهطورکلی وضعیت مناسب و مطلوبی دارد زیرا میانگین حاصل از
مطالعه مؤلفههای مورداستفاده پژوهش در منطقه  12بیشتر از متوس ارزشـی محاسبهشـده میباشـد .بـرای درك بهتـر
شرای و وضعیت محالت منطقه  12از تحلیل فضایی و نقشه درونیابی بعد موردمطالعه استفادهشده اسـت .گسـتردگی و
پراکندگی لکههای شرای نامطلوب و مطلوب حکایت از وضعیت بسامان مؤلفههای مورداسـتفاده پـژوهش در منطقـه 12
دارد بهطوریکه همچنان محالت شمالی از شرای بسـیار مطلـوبی ازنظـر مؤلفـههای مورداسـتفاده پـژوهش قـرار دارد.
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محالت ایران و شمیران شرای نسبتاً مطلوبی قرارگرفته و محالت تختی ،هرندی و قیام وضعیت نـامطلوبی دارنـد .ولـی
درکل منطقه  12با توجه به یافتههای پژوهش شرای نسبتاً مطلوبی به لحاظ مؤلفههای مورداستفاده پژوهش دارد (شکل
شماره .)6

شکل شماره  .6نقشه وضعیت کلی مؤلفههای مؤثر بر زیست پذیری بافت فرسوده و تاریخی منطقه 12

نتیجهگیری
با توجه به اهداف پژوهش و همچنین در نظر داشتن مؤلفههای مختلف موردبررسی در این پـژوهش ،در ایـن بخـش بـه
بررسی وضعیت کلی زیست پذیری در سـطح منطقـه  12و محلـههای آن پرداختهشـده اسـت .همـانطور کـه در نقشـه
درونیابی زیست پذیری شهر مشاهده میشود بهطورکلی در منطقه  ،12غلبه با وضعیت نسبتاً مطلوب و متوس میباشد.
الگوی کلی زیست پذیری شهر در قسمت شمالی منطقه است .بهگونهای که به سمت جنوب و غرب این منطقه بهشـدت
نامطلوبی افزوده میشود .الزم به ذکر است که لکههای وضعیت مطلوب در قسمت جنوب شرقی که همان محله تختی و
هرندی و قسمتهای شمالی شرای نامناسبتری دارد .پس از معرفی مؤلفههای بـاال کـه بهصـورت جداگانـه بـه آنهـا
پرداخته شد در ادامه بهمنظور شناخت وضعیت کلی مؤلفههای مورداستفاده در پژوهش در منطقـه  12ضـروری اسـت تـا
چشمانداز کلی از وضعیت مؤلفهها ی موردمطالعه در منطقه داشته باشیم .برای ایـن هـدف از آزمـون تـی تـک نمونـهای
استفادهشده است .هدف از این آزمون سنجش میزان مقبولیت و مناسب بودن مؤلفههای مورداستفاده پـژوهش در منطقـه
 12ازنظر پاسخگویان میباشد .ازآنجاکه پاسخ متوس در همه سؤاالت بعد موردبررسی ،مقدار ارزشـی سـه میباشـد و بـا
توجه به تعداد سؤاالت این بعد که  94عدد است ارزش عددی وضعیت متوس بعد موردنظر عـدد  282میباشـد ازایـنرو
فرض برابری میانگین مطلوبیت بعد مذکور در جامعه موردمطالعه (منطقه  )12باارزش عددی  282به آزمـون گذاشتهشـده
است .در این پژوهش ارزیابی محالت بافت فرسوده توجه به شاخصهای زیست پذیری شهری از دیـدگاه شـهروندان
صورت گرفته است .نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که منطقه  12بهطورکلی به لحاظ شاخصهای زیست پذیری
در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد .همچنین گسـتردگی و پراکنـدگی لکـههای شـرای مطلـوب و نـامطلوب حکایـت از
وضعیت نسبتاً مطلوب مؤلفههای مورداستفاده پژوهش در منطقه  12دارد .این موضوع در محله بهارستان بیشـتر نمایـان
میباشد .در مقابل محلههای بازار و پامنار در وضعیت نامطلوبی به لحاظ شاخصهای زیستپذیری قرار دارند .با توجه بـه
یافتههای پژوهش ،مؤلفههای ،امکانات زیرساختی ،حمل و نقل بـه ترتیـب بـا بیشـترین میـزان مطلوبیـت ،اثرگـذارترین
مؤلفهها در زیست پذیری منطقه  12بوده و مؤلفههای امنیت اجتماعی و فردی و هویت و حس مکان با کمتـرین میـزان
مطلوبیت ،کم اثرترین مؤلفهها در زیستپذیری منطقه بودهاند .نتایج تحقیق حاضر با تحقیق ،ساالری مقـدم و همکـاران
 1389در زمینه تفاوت زیست پذیری بین محالت مورد بررسی همسو می باشد .از طرفی با توجه به نتایج تحقیق با توجه
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به میانگین به دست امده از شاخصهای زیست پذیری در محالت فرسوده منطقه  12تهران در سطح متوس بوده است
با تحقیق طالشی انبوهی و همکاران  1389و سحر خیز  1395همسو می باشد .نتایج حاصل از تحقیق حاضـر حـاکی از
آن است که دالیل زیادی در پایین بودن زیست پذیری در برخی از محله های منطقه  12است .این امـر بـا توجـه بـا
شناخت مؤلفههای مؤثر در کیفیت محی شهری امکانپذیر شده است .از آنجایی منطقه  12شهر تهران یـک محـدوده
تاریخی و فرسوده میباشد ،بنابراین بسیاری از زیرساختهـای آن بـه علـت فرسـودگی ،فاقـد اسـتاندارهای الزم و عـدم
دسترسی مستقیم میباشند ،در نتیجه الزم است به منظور زیست پذیری این محدوده ،تجهیز شوند.
 جلوگیری از ساخت و سازهای بیضابطه در سطح محله؛
 بهبود بخشیدن به وضعیت تأسیسات زیرساختی پایه مانند شـبکه آبرسـانی ،بهداشـت ،شـبکه حملونقـل ،بـرق و
روشنایی معابر؛
 واگذاری مسئولیتهای مختلف ازجمله ارائه برنامه ،مدیریت و اجرای آن به ساکنین محله؛
 تقویت فرهنگ شهروندی و آپارتماننشینی در بین ساکنان محله؛
 تقویت مشارکت ساکنان در تأمین هزینههای نگهداری و مراقبت از اموال محله؛
 ایجاد و ارتقاء کمی فضاهای مختلف عمومی (کتابخانه ،سالنهای مطالعه ،فرهنگسراها ،پاركهـا ،بوسـتانهای
محلی و ) ...و مکانیابی بهینه آن در سطح محله؛
 احداث و تجهیز پاركها و ارتقاء کیفی و فضاهای سبز موجود کـه تعـامالت رودررو و چهـره بـه چهـره مـردم را
فراهم میآورد؛
 ایجاد فضاهای چند منظور فرهنگی-ورزشی و ایجاد امکان دسترسی به آن در زمانهای معین در طول هفته؛
 طراحی و برنامهریزی در بستر فرهنگی و معنی شناختی ساکنان بهمنظور تقویت حس تعلق خاطر مکانی؛
 ایجاد یک نظام مناسب انباشت ،جمعآوری ،تفکیک ،بازیافت و دفع زباله.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله که مستخرج از رساله دکتری میباشد حامی مالی نداشته است.
منابع
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اکبری ،نعمت اهلل؛ مویدفر ،روزیتا؛ میرزائی خونابی ،فرزانه ( )1396تحلیل زیست پذیری در بافت فرسوده شهر اصفهان با تأکید
بر استراتژی توسعه شهری ،فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری ،شماره  ،6دوره  ،21صص.33-50.
بورژل ،گی (  )1377شهر امروز ،ترجمه سید محمد سیدمیرزائی ،تهران :انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
جعفری اسدآبادی ،حمزه (  )1392بررسی زیستپذیری شهرها در راستای توسعۀ پایدار شـهری( ،مـورد مطالعـه :کـالن شـهر
تهران) ،پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر فرزانه ساسان پور ،دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه خوارزمی ،تهران.
خانگلزاده ،فاطمه (  )1386نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهرستان بابل ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه مازندران.
خزاعی نژاد ،فروغ (  )1394تحلیل زیست پذیری در بخش مرکزی شهر تهران (مورد پژوهش :محله های منطقه  12تهـران)،
رساله دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه خوارزمی.
دفاتر توسعه محلهای منطقه  12شهر تهران.1398 ،
رهبان ،صالح الدین (  )1388تحلیل اجتماعی ـ اقتصادی بافت فرسوده جهت ساماندهی آنها ،پایان نامـه کارشناسـی ارشـد،
دانشگاه پیام نور.
رهنما ،محمد رحیم؛ قنبری ،محمد؛ محمدی حمیدی ،سمیه؛ حسینی ،سید مصطفی ( )1398ارزیابی و سنجش زیست پـذیری
شهری در کالنشهر اهواز ،فصلنامه شهر پایدار ،دورة  ،2شمارة  ،2صص.1-17.
ساالری مقدم ،زهرا؛ زیاری ،کرامت اهلل؛ حاتمینژاد ،حسین ( )1398سنجش و ارزیابی زیست پذیری محالت شهری مطالعـه
موردی :منطقه  15کالنشهر تهران ،فصلنامه شهر پایدار ،دورة  ،2شمارة  ،3صص.41-58.
سحرخیر ،رضا ( )1395سنجش میزان زیست پذیری در بافت فرسوده (مورد مطالعه :منطقه  16محله بـاغ آذری) ،پایـان نامـه

چشمی و همکاران  /بررسی شاخصهای زیست پذیری در بافتهای فرسوده و تاریخی محالت شهری …

101

کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،استاد راهنما فریده اسدیان.
 )11سلیمانی ،محمد؛ توالیی ،سیمین؛ رفیعیان ،مجتبی؛ زنگانه ،احمد؛ خزاعی نژاد ،فروغ ( )1395زیست پذیری شـهری :مفهـوم،
اصول ،ابعاد و شاخصها ،پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری ،دورة  ،4شمارة  ،1صص.27-50.
 )12شماعی ،علی؛ ساسان پور ،فرزانه؛ سلیمانی ،محمد؛ احدنژاد روشتی ،محسن؛ حیدری ،تقی ( )1395تحلیل زیست پذیری بافت
فرسوده شهری (مطالعه موردی :بافت فرسوده شـهر زنجـان) ،مجلـه پـژوهشهـای جغرافیـای انسـانی ،دوره  ،48شـماره ،4
صص.779-783.
 )13طرح تفصیلی منطقه  12شهر تهران.1385 ،
 )14طالشی انبوهی ،مرضیه ،آقاییزاده ،اسماعیل؛ جعفری مهرآبادی ،مریم ( )1398ارزیـابی زیسـت پـذیری در بافتهـای فرسـوده
شهری مطالعه موردی :منطقه یک شهر قزوین ،فصلنامه شهر پایدار ،دورة  ،2شمارة  ،3صص.59-78
 )15ایراندوست ،کیومرث؛ عیسی لو ،علی اصغر؛ شاهمرادی ،بهزاد ( )1394شاخص زیست پذیری در محی های شـهری مطالعـه
موردی :بخش مرکزی شهر مقدس قم ،فصلنامۀ اقتصاد و مدیریت شهری ،سال ،4شماره ،13صص.101-118.
 )16نصیری ،اسماعیل ( )1392تحلیل ناپایداری مکانی ـ فضایی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی :منطقـه  10شـهر تهـران)،
نشریه مدیریت شهری ،سال  ،11شماره  ،31صص.269-280 .
17) Badland Landry, Charles. (2000) Urban Vitality: A New source of Urban
Competitiveness, prince claus fund journal, ARCHIS issue Urban Vitality / Urban
Heroes, Urban Vitality Urban Heroes, Vol.38, pp.56-82.
18) Kashef, M. (2016) Urban livability across disciplinary and professional boundaries.
Frontiers of Architectural Research, Vol.5, No.2, pp.239-253.
19) Song, yang. (2011) a livable city study in china: using structural Equation models,
thesis submitted in statistics, department of statistics Uppsala university.
20) Teng Chey, khoo. (2012) The CLC framework for livable and sustainable cities,
Urban solutions Journal, No.1, pp. 54-70.
21) Timmer, Vanessa. & Nola-kate, seymoar. (2005) The livable city, the word urban
forum 2006 Vancouver, Canada: international centre for sustainable cities, Vol.4,
No.7, pp.1-13.
22) Urban Land Institute (Singapore) (2013) 10 Principles for Liveable High-Density
Cities, Lessons from Singapore, Centre for Livable Cities and Urban Land Institute.

