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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, one-

sample 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

و  دی، اجتمـاعیهای قدیمی و میانی شهرها به دلیل شرای  خاص اقتصاهای فرسوده و تاریخی درون بخشبافت
یین آمـدن بخش هـای شـهری را پدیـد آورده اسـت. پـا کالبدی خود، موجبات فرسودگی و شکاف عمیق با سایر

کیفیـت  بسـیار شـدید ها به همراه افتهای کارکردی و کالبدی این بافتمنزلت اجتماعی و اقتصادی و نابسامانی
ین اه است. در ها از شهر را بیش از پیش نمودمحیطی زیست شهری، ضرورت توجه به زیست پذیری این محدوده

هـای تپذیری بافـ بندی عوامل موثر بر زیستا روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی و اولویتراستا تحقیق حاضر ب
آمـاری سـاکنین  شهر تهران در راستای پایداری محالت شهر پرداخته است. جامعـه 12فرسوده و تاریخی منطقه 

باشـد. روش نفر می 384است که حجم آنها با استفاده از فرمول کوکران تعداد  12بافت فرسوده و تاریخی منطقه 
و همچنـین  جزیـه و تحلیـلنامه است. برای تای و با استفاده از ابزار پرسشها اسنادی ـ کتابخانهجمع آوری داده
 t testمـون ( و همچنـین آزidwهـای )یـابی دادههـای ویکـور،  روش درونهای تحقیق از مدلآزمون فرضیه

های زیسـت اخصی بـه لحـاظ شـطورکلبـه 12هد که منطقه داستفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می
محلـه  در مقابـل پذیری در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد. در بین محالت محله بهارستان در وضـعیت مطلـوب

های تـههای زیست پذیری قـرار دارنـد. بـا توجـه بـه یافوضعیت نامطلوبی به لحاظ شاخص درهای بازار و پامنار 
ها ؤلفـهم اثرگـذارترین ی امکانات زیرساختی وحمل و نقل به ترتیب با بیشترین میزان مطلوبیت،هاپژوهش، مؤلفه

تـرین میـزان کـان بـا کـمم حس و فردی، هویت و اجتماعی های امنیتبوده و مؤلفه 12پذیری منطقه در زیست
 اند.پذیری منطقه بودهها در زیستاثرترین مؤلفهمطلوبیت،کم

 

 .تهران 12 منطقه محالت تاریخی، بافت فرسوده، بافت پذیری، تزیس واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 و هـاجمعیّت تمرکز و هجوم از ناشی پیامدهای و و فناوری اجتماعی اقتصادی، هایزمینه در زیاد بسیار تحواّلت دنبال به
 بـا شـد سـبب فرآینـد این. شدند اجتماعی اقتصادی و فیزیکی، افت دچار هابافت این شهرها، مرکزی بخش ها بهفعالیّت
 و پست هایمحلّه به شهری های قدیمیمحلّه و داده دست از را خود سرزندگی و پویایی های قدیمی،بافت زمان، گذشت
 زاده،گـلشهری نباشند ) خـان جوامع جدید نیازهای پاسخگویی به قادر گشته، تعادل دچار عدم و شوند تبدیل دار مشکل
 فرسودگی معابر، شبکۀ سنّتی جمله بافت از دالیلی به مسکونی هایمحلّه این باید اشاره نمود که این (. عالوه بر2: 1386

 مجموعـۀ. کنندمی طی ماندگی را عقب و رکود مسیر محیطی، زیست مشکالت و هاضعف زیرساخت مسکونی، واحدهای
-(. بافـت2:  1388)رهبان، است شده هاتباف این در پذیری و سرزندگیمطلوبیّت، کاهش زیست کاهش سبب عوامل این

های فرسوده شهری به عنوان بستر زیست انسان شهرنشین؛ به دلیل فرسودگی کالبـدی و برخـورداری نامناسـب، وجـود 
پذیر دارای ناپایداری مکانی ـ فضایی هستند و نیازمند تأمین استانداردهایی است کـه در یـک نگـاه های آسیبزیرساخت

ریـزی پـذیری در برنامـه(. بر اساس ادبیـات زیسـت270: 1392،پذیری نامید )نصیریستانداردهای زیستتوان آن را امی
ها ) حمل و نقل، ارتباطـات، آب دسترسی مناسب به امکانات و زیرساختپذیری شامل: و شهرسازی، اصول زیستشهری 

 & Timmerهـا )سـبز و پـارك و بهداشت(؛ غذا، هوای پاك، مسکن مناسب، شـغل مناسـب و مـورد عالقـه، فضـای

Seymour,2005:10ریزی شهری دوران معاصر برای رفع مشکالت برنامههایترین ایدهپذیری یکی از بزرگ(. زیست
ای اسـت پذیری در میان شهرهای جهان سوم مسئله نگـران کننـدهبافت فرسوده است. به طوری که امروزه ایجاد زیست

( و ایجاد یک شهر زیست پذیر تعهد بزرگ و پیچیده است کـه 20: 1394ی و همکاران،به نقل از شماع 10: 1377)بورژل،
 Tengپـذیری حمایـت کننـد )های زیسـتریزان شهری ساکنان شهر را به لحاظ شاخصهالزمه آن این است که برنامه

chye,2013:62 منـابع، کاهش یطی،مح آلودگی مانند با مسائلی ( امروزه12(. بخش مرکز شهر تهران )به ویژه مناطق 
 آن بـا افـراد این از پیش که اندمواجه های فرسودهو بافت فقر، بدمسکنی جرم، عدم دسترسی مناسب به خدمات شهری،

هـای های زیسـت پـذیری بـه ویـژه در بافـتثر استفاده از ایدهؤجدی، شاید راهکار م هایچالش این با. اندنبوده رو روبه
هـا، ها باشد. وجـود مشـکالتی ماننـد، فرسـودگی سـاختمانیت سکونت برای این محدودهفرسوده در راستای ارتقای کیف

مشکالت ترافیکی، مشکالت اقتصادی، عدم دسترسی مناسب به خدمات شهری، آلودگی، پایین بودن امنیـت اجتمـاعی و 
 به روز کاهش داده است.پذیری این اجتماعات را روز های فرسوده شهر تهران زیستروانی و افزایش جمعیت در محدوده

 اقتصـادی، کلی هایویژگی کار این با که شودمی ناشی ازآنجا فرسوده هایبافت پذیری زیست ارزیابی اهمیت و ضرورت

-برنامـه بر نظارت برای قدرتمند ابزاری عنوان به تواندمی همچنین و شودمی آشکار ناحیه یک محیطیزیست و اجتماعی

هـای رود. در این راستا ضروری است کـه شـاخص بکار نواحی این برای آینده هایسیاست طراحی و شهری توسعه ریزی
مورد بررسـی قـرار بگیـرد. از آنجـایی کـه  12های فرسوده و تاریخی منطقه زیست پذیری بین محالت شهری در بافت

نمونه انتخاب شده است. نمـود قرار دارد این منطقه به عنوان  12بیشترین بافت تاریخی و فرسوده شهر تهران در منطقه 
-و اسـتقرار بخـش "بخش اصلی مرکز تاریخی شهر تهران"شهر تهران است که به عنوان  12بارز این محدوده، منطقه 

ایـن  اراضی از وسیعی سطوح اختصاص نیز و مذکور منطقه در ،(تهران فراشهری و شهری مقیاس) خدمات از های زیادی
باالتر با کاهش سطح کیفیت زندگی و زیست پذیری مواجه کرده اسـت. لـذا  سطوح و ایفرامنطقه هایکاربری به منطقه

باشد. در شهر تهران می 12های زیست پذیری بین محالت شهری در بافت فرسوده منطقه هدف پژوهش بررسی شاخص
هـای زیسـت تهران به لحاظ شاخص 12یک از محالت منطقه دهد که کدامراستای هدف پژوهش این پرسش پاسخ می

 تری برخوردار هستند؟پذیری شهری در وضعیت مطلوب
های نظری مختلفـی پرداختـه کـه بـا مفهـوم شـهرهای پژوهشی تحلیلی، به بررسی پیشینه و جریان در (2016) 1کاشف

هـای ریـزی شـهری بـا شـاخصهای علمی از رشته معماری و برنامـهزیست پذیر در ارتباط است. در این پژوهش، سازه
کنـد بندی مـیشان رتبهالمللیوف فرهنگ و غیره که شهرها را بر اساس استانداردهای زندگی، خدمات و جذابیت بینمعر

پـذیری ی از این رویکردهـای متنـوع و درك متفـاوتی از زیسـتاند. همچنین وی تحلیلی مقایسهکنار هم قرار داده شده
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بندی بستگی دارد. این پژوهش ریزی و ابزارهای فعلی رتبه، برنامهدهد که به غنا و تنوع موجود در طراحیشهری ارائه می
هـای مختلـف پـذیری موقعیـتکند تا در مورد وضعیت، شرای  و فرایندهایی که ممکن است زیسـتدر نهایت تالش می

 هـایی ازسدر: پـذیری شـهری( در تحقیقی با عنوان زیست2014و همکاران )  1بدلند. گری کندشهری را باال ببرد، روشن
 بـا ارتبـاط در کلـی حـوزة 11سالمت اجتماعی به این نتایج دست یافت که  گیریهای اندازهشاخص برای کشف استرالیا

 آمـوزش، امنیـت، و جـرم: از که عبارتند شد، تأیید رفاه و سالمت با و ارتباطشان گردید مشخص رفاه و سالمت اجتماعی
 فضـای طبیعـی، محی  کاالها، و دیگر محلی غذای فرهنگ، و تفریح کن،اجتماعی، مس خدمات و سالمت و درآمد، شغل

در تحقیـق بـا  (2013) 2سـنگاپور یشـهر نیسازمان زمـ. محلی و دموکراسی اعی اجتم انسجام و ونقل حمل باز عمومی،
هـای شـاخص و با استفاد از "ده اصل اساسی برای شهرهای قابل زیست با تراکم باال )مطالعه موردی: سنگاپور("عنوان 

شهرهای زیست پذیر: برنامه ریزی، پذیرفتن تنوع، نزدیک کردن طبیعت به مردم، توسعه واحد همسایگی، ایجـاد فضـای 
حـل عمومی، پیاده محوری، تعدیل تراکم با تنوع گزینی و مرزهای سبز، فعال کردن فضاها برای امنیت بیشتر، تقویت راه

هـای توان چـالشدولت، بخش خصوصی و شهروندان، نشان داد که چگونه میهای نو و بومی، تقویت مشارکت با پیوند 
مربوط به شهر نشینی سریع را به فرصت تبدیل نمود تا محیطی مناسب کار و زندگی برای ساکنان ایجاد کنند. هر یک از 

بـدین شـرح معرفـی  پـذیراین ده اصل، در تمامی شهرهای جهان کاربرد دارند. این اثر، ده اصل را برای شهرهای زیست
ریزی برای بازسازی و رشد دراز مدت، اصل دوم پذیرفتن تنوع، اصل سوم نزدیک کردن طبیعـت کند: اصل اول برنامهمی

به مردم، اصل چهارم توسعه واحدهای همسایگی، اصل پنجم ایجاد فضاهای عمومی، اصل ششم ایجـاد حمـل و نقـل و 
با تنوع گزینی و مرزهای سبز، اصل هشتم فعال کردن فضاها برای امنیت  ساخت و ساز متناسب، اصل هفتم تعدیل تراکم

های نو و بومی و اصل دهم تقویت اصل مشارکت بـا پیونـد دولـت، بخـش خصوصـی و بیشتر، اصل نهم تقویت راه حل
کانـات ( در تحقیقی با استفاده از مدل معادالت ساختاری متغیرهـای کیفیـت محـی  زیسـت، ام2011) 3سانگ .شهروندان

متغییر کمـی و بـه طـور  24گیری آنها از ثر بر زیست پذیری معرفی و برای اندازهؤعمومی و توسعه را به عنوان عوامل م
شهر چین استفاده نمود. نتایج به دست آمده نشان داد که توسعه اقتصادی بر زیست پـذیری و عـدم تـأثیر  284نمونه در 

( در تحقیقـی بـا 1398طالشی انبـوهی و همکـاران ). ت پذیری بوده استکیفیت محی  زیست و امکانات عمومی بر زیس
شهری )محدوده مورد مطالعه : منطقه یک شهر قـزوین( بـا اسـتفاده از  فرسوده هایبافت در پذیریزیست عنوان ارزیابی

فضایی و زیسـت  یتماعی، خدماتی و زیرساختی، کالبدبعد اقتصادی، اج 5با بهره گیری از  GISمدل ویکور و نرم افزای 
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 

های فرسوده ناحیه یـک از های پژوهش حاکی از آن می باشد که بافتوع یافتهموضعیت نسبتاً نامطلوبی قرار دارد. در مج
 نظر شرای  اجتماعی، کالبدی ـ فضایی و زیست محیطی مطلوب بوده و بنابراین از نظر زیست پذیری در وضـعیت نسـبتاً

ت فرسوده شهر اصـفهان در باف یریپذ ستیز لیتحل "( در تحقیق با عنوان 1396ی و همکاران )اکبر .مطلوبی قرار دارد
به این نتیجه دست یافتند کـه بافـت فرسـوده اصـفهان بـا  Tو با استفاده از آزمون  "یتوسعه شهر یبر استراتژ دیبا تأک

، زیست پذیر نیست و ساکنان از لحـاظ برخـورداری از ایـن شـاخص اسـتراتژی توسـعه -t 07/38و آماره  49/2میانگین 
محدوده مـورد  یطیمح ستیز ،یاجتماع ،یهر سه بعد اقتصاداند و همچنین بی کردهشهری وضعیت آن را نامطلوب ارزیا

 هـایبافـت یرپذیستیز لیتحل"( در تحقیق با عنوان 1395شماعی و همکاران ) .قرار دارند ینامطلوب تیمطالعه در وضع
یلـی و تحلیـل عـاملی و تحل-بـا اسـتفاده از روش توصـیفی ": بافت فرسوده شهر زنجان(ی)مطالعه مورد یفرسوده شهر

بر  یرگذاریدر تأث یشتریسهم ب یتیریمد یهارشاخصیز -1به این نتایج دست یافتند که  AHPرگرسیون خطی و مدل 
مقـدار  نیشـتریبافـت فرسـوده شـهر زنجـان ب یریپـذ سـتیز -2بافت فرسودة شهر زنجان دارد؛  یریپذ ستیز زانیم

( در 1395سـحرخیز )  .وابسته است اریبس یت و توسعه مناسبات اجتماعدارد و به تحوال یرا با شاخص اجتماع یهمبستگ
با اسـتفاده از ضـریب همبسـتگی و  " در بافت فرسوده یریپذستیز زانیسنجش م"پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان 

                                                           
1 . Badland 

2 . Urban Land Institute (Singapore) 

3 . Song 
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اسـتفاده  زیست پذیری بافت فرسـوده سنجش یبرا یو اقتصاد یاجتماع ،یطیمح ستیز ،یشاخص کالبد 4از ، tآزمون 
فـوق،  هـایشـاخص نیندارند. در ب یمناسب تیدر سطح منطقه وضع داریشاخص توسعه پا دهدینشان م حیاست.نتا کرده

 .را دارند یریپذ ستیاز ز یسطح برخوردار نیکمتر یو شاخص کالبد نیشتریب یشاخص اجتماع
 

 مبانی نظری

داری، کیفیـت مانند پای ادی از مفاهیم و اصطالحات دیگرپذیری، مفهومی پیچیده، چند بُعدی و کلی است که با تعدزیست
 اصلی معنای در زیست پذیری(. Norris & Pittman,2000)زندگی و کیفیت مکان، و اجتماعات سالم در ارتباط است 

 یـا خـوب شـهری یریـزبرنامـه به کیفیت دستیابی همان واقع در و است زندگی قابلیت به دستیابی مفهوم به خود کلی و

 کیفیـت زنـدگی، تکیفیـ پایـداری، مانند مفاهیم از تعدادی با که است معنای کلی یک پذیری است. زیست  پایدار انمک

 با تواندمی مفهوم کی به عنوان پذیری (. زیست30: 1394است )ساسان پور و همکاران، ارتباط در سالم اجتماعات و مکان
 مکان هر در زندگی یفیتک بااین وجود، باشد. یا محدود و گسترده سیارب شودمی تعریف آن در که ایزمینه و بستر به توجه

حمـل  تـراکم، عمـوالًم کـه اسـت متنوعی بسیار گیرینماگرهای قابل اندازه شامل و داشته قرار مفهوم این توجه مرکز در
 تـأمین برای مکان کی تقابلی و توان معنای به پذیری دهد. زیستمی تشکیل را آن ثابت اجزای پایداری، و امنیت ونقل،

 عمـوم هـایانمنـدیتو شکوفایی بستر ایجاد و زندگی کیفیت ارتقاء جهت در غیرمادی و مادی از اعم زیستی ساکنان نیاز

 هـایبافـت درونـی توسعه و رشد برای محوری و اصلی هدایت کننده معیار به عنوان تواندمی و شودمی شهروندان مطرح

 راهبـری انزمهم به طور و محی  نگهداری و حفاظت جهت در منطقه توسعه به کمک نآ از هدف و مطرح شود فرسوده

 (.43 :1398است )ساالری مقدم و همکاران، اجتماعی زندگی برای باال کیفیت خلق برای های شهریفعالیت
 

 . تعاریف ارائه شده در زمینه زیست پذیری1جدول شماره 

 تعریف کشور پژوهشگر ـ سال تخصص

فیا
غرا
ج

 

 2008شهر الدین، 
 ایهـهمۀ گروه برای زندگی فضای و مسکن کنندة تأمین پذیر زیست شهر مالزی

 و امـن و سـالم جـذاب، پویـا، مکانی هم، کنار در زندگی و کار برای قومی،
 . است همۀ مردم زندگی اساسی نیازهای کنندة تأمین

 2010 ،لولبی
 بـرای مکـانی جـذاب را محـی  آن کـه شهری محی  هایویژگی مجموعۀ مالزی

  .شود می نامیده پذیری زیست کند،می زندگی

 2015 ،محمودی و همکاران
 بـا مـدرن همـراه شـهرهای در شهری فضاهای کیفیت بهبود پذیریزیست مالزی

 .است ممکن حد تا آنها کردن انسانی

م 
علو
 ـ 
ی
اس
شن
ه 
مع
جا

ی
اع
تم
اج

 

 1996 ،هورتوالنوس
زنـدگی  بـه قـادر فـرد یک آن در که است یشرایط مجموعۀ پذیری زیست هلند

 .است روزمره

 .دانند می اجتماع و رفاه میان پیوند را پذیری زیست هلند 2000،ولدبوئر و دا داون

 2012،همکاران و کرا مک
 در محـی  کـه اسـت سـاکنانی زندگی کلی کیفیت از بخشی پذیری زیست استرالیا

 .کنند می زندگی شهری های

ت
یس
  ز
حی
م

 

 و محی  ملی بهداشت سهموس
 2000،هلند زیست

 مـی روزمره تعریف زندگی محی  از مردم در درك مطلوب را پذیری زیست هلند
 .کند

 .نندداپذیری می زیست اساس را زندگی محی  از ساکنان مطلوب ارزیابی هلند 2001،لیدمیجر و مارثمن

صاد
اقت
ا

 

 2005 ،بی تروث

 ابجذ به مکانی را شهر محی  که است هاییویژگی مجموعۀ پذیری زیست استرالیا
لمس  قابل هایویژگی تواند بهمی هاویژگی این. کندمی تبدیل زندگی برای

 )حـس لمـس قابـل غیـر هایویژگی شهری( و هایزیرساخت به )دسترسی
 .شود ( تقسیم..و محلی هویت مکان،

 2006 ،هیلن
 رنـدةلـذا دربرگی و است رتب م زیستش محی  به فرد نگاه به پذیری زیست بلژیک 

 .است زندگی محل کیفیت از فرد ذهنی ارزیابی

ی
ساز
هر
ش

 

 1999 ،ووکان و وچیک
که  است مادرشهری ناحیۀ و محله مسکن، عناصر دربرگیرندة پذیری زیست آمریکا

 جایی وجابه سالمت، راحتی، رفاه، و اقتصادی هایفرصت امنیت، در جملگی
 .مؤثرند شهر مردم تفریح
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 2005 ،کوآن رابرت
 لوبمط آورندة کیفیت فراهم و زندگی برای مناسب شهری پذیر زیست شهر انگلستان

 .است زندگی

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

 

 فرسوده بافت های پذیری زیست
هـای دیدگاه به جای پایدار توسعه نظریه و رویکرد مطرح شدن و کیفی صرف گرایی استاندارد از هادیدگاه تغییر به توجه با

 زیسـت اند. ایـدهجدی قرارگرفته موردتوجه شهرها پذیری زیست و زندگی کیفیت کالبدی موضوع خرد و اقتصادی کالن

 زیسـت و پایـدار هـایمحله خلق بر عمدتاً و باشدمی پویا مراکز شهری خلق شهری، فرسوده هایبافت در شهری پذیری

 از یکـی فرسـوده هـایباشد. بافتمی هابافت این شهری کیفیت فضاهای ارتقا آن هدف و ددار تأکید هابافت این پذیری

 پـذیرآسـیب هـایزیرسـاخت وجود و نامناسب برخورداری و کالبدی فرسودگی به دلیل که هستند شهری هایبافت انواع

 انبـوه از یکـی فرسـوده، یهـابافـت شهری فضاهای در کیفی هایشاخص هستند تنزیل فضایی-مکانی ناپایداری دارای

 حیـات مکـانی تجلی اوج شهری، فضاهای ازآنجاکه و انددست به گریبان آن با شهری پهنه های که این است معضالتی

 زنـدگی کیفیـت تنزیـل بـر شـهری فضـاهای کیفیت تنزل متقابل اثر گذارند،می نمایش به را حضور شهروندان و شهری

 وضـعیت بـه بهبـود پـذیری زیسـت سـازد. رویکـردمی ترروشن را فرسوده هایتباف در معضل ابعاد این و عمق شهری،

 بـه زیسـت جدیـدی قابلیـت که داردمی بیان را هافعالیت از وسیعی طیف و دارد توجه شهر محیطی و اجتماعی اقتصادی،

 عمـر مفیدشـان نپایا به که بازسازی تحت هایساختمان و هازیرساخت سازی شده،پاك هایساختمان مضمحل، مناطق

 را و مـردمش شـهر کلـی وضعیت که است این عامش معنای به پذیری زیست در کلیدی نگرش یک دهد.می اند،رسیده
 حال در و محروم مناطق طریق بهسازی از شهری فرسودگی مشکالت حل دنبال به مذکور ایده این بخشد بنابراین بهبود

 همچون تریگسترده مباح  با نیست بلکه متروکه مناطق سازی بازنده لدلی به تنها رویکرد این شهرهاست. در اضمحالل

 دارد. انتخـاب سـروکار کننـدمـی فقیرنشین زندگی محالت در که کسانی برای زندگی بخصوص کیفیت رقابتی و اقتصاد

 شـناخت بـرای ابزاری سو، یک از هاشاخص است. حیاتی و مهم آن بسیار وضعیت مطالعه برای پذیری زیست در شاخص

 دوره طـی کـه هـاییدگرگـونی و روندها تصویر نشان دهنده دیگر، از سوی و اندزمانی مقطع یک در موجود ی شرا دقیق

 کـه دارند وجود بین المللی سطح در مهم سازمان دو حاضر، حال در (.43: 1398است )طالشی انبوهی، داده ویر مشخص

 هـایشـاخص 2مرسـر موسسـه و  1اکونومیست هوش واحد کنند:می منتشر را پذیر زیست جهانی شهرهای گزارش هرساله

 باشـند.مـی و زیرسـاخت آمـوزش زیسـت، محـی  و فرهنگ بهداشتی، هایمراقبت ثبات، شامل اکونومیست هوش واحد

 غیرقابل قبـول، و کامالً نامناسب نامناسب، ، متوس قبول، قابل طبقه پنج در آنها شهرها وضعیت ارزیابی از پس درنهایت

ارزیابی  اساس بر جهان شهر 380 از بیش زیست کیفیت درباره ایمطالعه یکبار سال مرسر، هر سسهؤشوند. ممی بندیرده
 باشد:می شرح این به مرسر زیست کیفیت هایشاخص دهد.می انجام شاخص و معیار 39و   اصلی بندیطبقه 10 از هایی

 سـرگرمی، و تفریح آموزش، و مدارس سالمت، و پزشکی الحظاتم اجتماعی، فرهنگی اجتماعی، محی  و سیاسی محی 

 (.7: 1398باشد )رهنما و همکاران،طبیعی می  محی و حمل ونقل و عمومی مسکن، خدمات مصرفی، کاالهای
 

 مرسر سسهؤم هایشاخص و طبقات. 2جدول شماره 
 طبقات اصلی های مورد مطالعهشاخص

 محی  سیاسی و اجتماعی قانون، سهولت ورود و خروج ثبات داخلی، اجرای المللی،رواب  بین

 محی  اقتصادی خدمات بانکی، قوانین تبدیل پول رایج

 محی  فرهنگی و اجتماعی های فردی، رسانه، سانسورمحدودیت آزادی

امیدنی، هـای عفـونی، کیفیـت آب آشـامکانات و خدمات بیمارستانی، خدمات پزشـکی، بیمـاری
 حیوانات و حشرات مخرب و موزیفاضالب، آلودگی هوا، 

 مالحظات پزشکی و سالمت

 مدارس و آموزش کیفیت مدارس

                                                           
1 . Economist Intelligence Unit 

2 . Mercer 
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 تفریح و سرگرمی ها، تئاتر و موسیقی، سینما، ورزش، گذران اوقات فراغترستوران

 کاالهای مصرفی روزانه وگوشت و ماهی، سبزیجات و میوه تازه، مشروبات الکلی، خودرو، کاالهای مصرفی 

 مسکن زم خانگی، مبلمان، تعمیر و نگهداریمسکن، لوا

 خدمات عمومی و حمل و نقل دسترسی به برق، آب، تلفن، پست، حمل و نقل عمومی، ازدحام ترافیک، فرودگاه

 محی  طبیعی آب و هوا، میزان بالیای طبیعی

Source: http://www.mercer.com.2015 
 

 پژوهش روش
 جمـع آوری داده و، باشـدمی تحلیلـی -یفیتوصـ یقـاتتحق نظر روش از نوع زابه لحاظ هدف کاربردی و حاضر  یقتحق

ری مـورد . جامعـه آمـانامه( صـورت گرفتـه اسـتای و میدانی )با استفاده از پرسشاطالعات به روش اسنادی ـ کتابخانه
 1395شـماری سـال رشهرداری تهران هستند است. با توجه به س 12مطالعه در این تحقیق ساکنین بافت فرسوده منطقه 

های کتار آن را بافته 568هکتار است که  1600نفر و مساحت منطقه بالغ بر  240909تهران برابر با  12جمعیت منطقه 
درصد از  5/35 ه بیش ازکتوان اذعان داشت تاریخی و فرسوده و ناکارآمد شهری را در بر گرفته است. با این احتساب می

شـود. حجـم جامعـه یمـنفر را به شـامل  85522و ناکارآمد قرار دارد که جمعیتی حدوده جمعیت منطقه در بافت فرسوده 
ایی صوری و محتوا توس  نفر به دست آمد.  برای بررسی روایی از تکنیک رو 384نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر با 

 به دست آمد. 726/0اساتید و کارشناسان مرتب  مورد تایید و پایایی بر اساس الفای کرونباخ 
 

 شهر تهران 12حجم نمونه به تفکیک محالت منطقه . 1جدول شماره 

 حجم نمونه  درصد جمعیت تعداد جمعیت محله

 32 083/0 20272 آبشار

 16 042/0 10138 پامنار

 22 057/0 13883 امام زاده یحیی

 32 083/0 20106 ایران

 21 055/0 13176 بازار

 24 063/0 15104 بهارستان

 30 078/0 18821 تختی

 43 112/0 26977 دروازه شمیران

 44 115/0 27673 سنگلج

 37 096/0 23219 شهید هرندی

 24 063/0 15148 فردوسی

 24 063/0 15348 قیام

 35 091/0 21964 کوثر

 384 1 241831 جمع کل

 

اسـتفاده از  با مشخص،ی زمان ةزبا کیو در   یمح کیدر  یزندگ تیفیرصدکردن ک یکه برا یریپذ ستیز یهاشاخص
ک کمـ انیـمجر وگـذاران استیبه شهروندان، س است یو کالبد یتیریمد ،یطیمح ستیز ،یاقتصاد ،یاجتماع یارهایمع
 اند از:ارتعب متغیرها نیا. دهند نشان یاجتماع یهانهیجامعه را در زم شرفتیپ زانیکند تا بتوانند میم
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 ملیاتی تحقیقمتغیرهای ع. 2جدول شماره

 زیر شاخص شاخص زیر شاخص شاخص

ال
شتغ
و ا
اد 
ص
اقت

 

 درآمد سرپرست خانواده 

ی
دگ
آلو

 

 محی  محله پاکیزه است.

 آلودگی صوتی فرصت های شغلی متعددی در محله.

 آلودگی هوا سرمایه گذاری در محله 

 نظم، تداوم( مان،)ز آوری زبالهکیفیت جمع امکان خرید یا اجاره مسکن با قیمت مناسب 

ت
راغ
ت ف
وقا
و ا
ت 
حا
فری
ت

 

 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.

 مجهز. کتابخانه ها کافی و

شم
چ

 
داز
ان

 

 ساختمان های تاریخی زیبا در محله

 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 ات تفریحی و گذران اوقات فراغت امکان

ی
وم
عم
 و 
باز
ی 
ضا
ف

 

زنده محله سـر های باز(محوطه میادین، )خیابان، فضاهای عمومی
 هستند.

کن
مس

 

 مساحت مناسب مسکن

 تعداد کافی اتاق فضاهای عمومی زیبا و دارای روشنایی 

 نور و روشناسی مناسب یفیت مطلوب  فضاهای عمومی جالب و جذاب و دارای ک

 مساکن محله به هم اشراف ندارند. فضاهای عمومی امن و تمیز

 ایمن بودن مسکن های امن و پر رفت و آمد راهپیاده

مل
ح

 و 
قل
ن

 

 کیفیت و عملکرد حمل و نقل عمومی

 ساعات کار حمل و نقل عمومی

 توزیع ایستگاه های حمل و نقل عمومی

 حمل و نقل عمومی قیمت

 دسترسی مناسب به حمل و نقل عمومی

ی
اع
تم
 اج
ی و

رد
ت ف
منی
ا

 

 امنیت در شب

ان
مک
س 
 ح
ت و

هوی
 

 بستگی به محلهحس تعلق و دل

 شناخت و ارتباط با همسایگان امنیت در روز

 محله مناسب برای زندگی امنیت زنان و کودکان در رفت و آمد

 م تمایل به رفتن از محلهعد 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 

 هانیهحضور در مساجد و حسی نزاع های خیابانی در محله 

 عزاداری های پرشور مذهبی در محله گشت منظم پلیس 

 مهمترین عزاداری محله عاشورا و تاسوعا است.  110عملکرد پلیس 

ده
سو
فر
ت 
باف
در 
ت 
رک
شا
م

 

 شود.در خیابان ها برگزار می عزاداری ها عمدتاً اعتماد به شهرداری و شورای شهر

 مشارکت در تصمیمات شورای شهر

ت
انا
مک
ا

 
ها
ت 
اخ
رس
 زی
و

 

 کیفیت آب در محله

 کیفیت برق در محله  های شهریمشارکت مالی در پروژه

 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

ت
انا
مک
ا

 
ی
زش
مو
آ

 

 ای و بزرگ در محله های زنجیرهفروشگاه مدارس محله دارای معلمان و مدیریت خوبی است.

 )شنبه بازار( پر رونق  پاساژها و بازارهای محلی کیفیت باالی امکانات آموزش مدارس محله

 تأمین مایحتاج روزانه در محله تقویتی و ...( )کنکور، ادههای فوق العکالس

 تعداد کافی شعب بانک تقویتی و ..( )کنکور، های فوق العادهکیفیت کالس

 دسترسی مناسب به اتوبان کیفیت کالس برای گذران اوقات فراغت
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 دسترسی مناسب به سایر محالت نوساز و یا بازسازی مدارس محله

 باال بودن کیفیت پیاده روها یاده به مدارسدسترسی پ

ت
انا
مک
ا

 
ی
شت
هدا
ب

- 
ی
مان
در

 

 دسترسی به درمانگاه و بیمارستان

 (..هزینه ها و  فضای مناسب، )کارکنان، کیفیت خدمات درمانگاه و بیمارستان

 وجود مراکز ترك اعتیاد و مشاوره در محله 

 دسترسی به داروخانه

 متخصص در محله دسترسی مناسب به پزشک 

 سونوگرافی و...( در محله  رادیولوژی، وجود خدمات تخصصی درمانی )آزمایشگاه،

 .( .سونوگرافی و رادیولوژی، کیفیت خدمات تخصصی درمانی )آزمایشگاه،

 در محله 115عملکرد اورژانس 

، ؛ سـحر خیـر 1396؛ اکبـری و همکـاران، 1394نژاد،؛ خزاعی1398؛ طالشی انبوهی و همکاران،1398منبع : )رهنما و همکاران،

 (1394؛ ایراندوست و همکاران،1392اسدآبادی، ، جعفری1395
 

 محدوده موردمطالعه
ی؛ از غـرب زار، پل چوب شهر تهران از شمال به خیابان انقالب با نقاط عطف میدان فردوسی، پیچ شمران، الله 12منطقه 

ی ) حـدت اسـالمف میدان تاریخی حسن آبـاد ) هشـت گنبـدان(، میـدان وبه خیابان حافظ و وحدت اسالمی با نقاط عط
ن پهلـوان یابـان جهـاخشاهپور(، چهار راه وحدت اسالمی ) چهار راه شاهپور( و از جنوب به خیابان شوش با نقاط عطـف 

و خیابـان ی امـانی شهریور ) شهباز سابق( با نقـاط عطـف شـهید کفـای 17تختی، یخچال و میدان غار و از شرق خیابان 
بـه تاریخچـه  ه با قدمتیشود. این منطقخورشید، خیابان مجاهدین، زیر گذر امیر کبیر و اتوبان شهید محالتی محدود می

هـا و گـیلـی هنـوز ویژوسیر ناپذیری را در ایـن منطقـه پیـدا کـرده  شهر تهران و بناهای زیبا که بافت تجاری آن غلبه
ر دکـه  12طقـه زنـد. منسازد که صفا و صمیمیت در محالت آن موج مـیمی مشخصات تهران قدیمی را در ذهن متبادر

شـود. ایـن یمل مساحت شهر را شامدرصد  2درصد جمعیت و  3(  نفر جمعیت دارد. حدود 240720) 90سرشماری سال 
 .نفر رسیده است 240909به  1395در حالی است که این جمعیت در سال 

 

 
 تهران شهر 12 منطقه یجغرافیای موقعیت .1 شماره شکل

 

 هابحث و یافته
های امنیت اجتماعی و فردی مؤثر بـر زیسـت پـذیری در سـطح محـالت فرسـوده و برای شناخت وضعیت کلی شاخص

های شده است. هدف از این آزمون سنجش میزان مقبولیـت شـاخصای استفادهتک نمونه tاز آزمون  12تاریخی منطقه 
 3باشد. نتایج به دست آمده از این آزمون در جدول شماره ها میازنظر ساکنین در محله 12پذیری در سطح منطقه زیست

 آمده است. 
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 های تحقیق. نتایج آزمون تی تست برای شاخص3جدول شماره 

سطح  آمارهt معیار
 معناداری

میانگین 
 مفروض

 میانگین
 واقعی

اختالف دو 
 میانگین

انحراف 
 معیار

 وضعیت نهایی

 نسبتا مطلویب 6 1 29 30 000 000 و اجتماعیامنیت فردی 

 نسبتا مطلوب 6 2 35 33 015/0 2 هویت و حس مکان

 مطلوب نا 000/0 1 20 21 000/0 000/0 مشارکت

 متوس  4 000 21 21 000/0 000 امکانات آموزشی

 مطلوب نسبتا 084/4 1 25 24 027/0 2 امکانات بهداشتی درمانی

 مطلوب نسبتا 033/9 6 45 39 000/0 042/4 هاامکانات و زیرساخت

 مطلوب نسبتا 3 1 13 12 /018 2 ونقلحمل

 مطلوب نسبتا 4 2 17 15 /005 021/3 مسکن

 مطلوب نسبتا 2 0 12 12 000/0 1 اقتصاد و اشتغال

 مطلوب نسبتا 5 01 25 24 000/0 1 تفریحات و اوقات فراغت

 س متو 3 000 15 15 000/0 1 فضای باز و عمومی

 مطلوب نسبتا 5 2 23 21 006/0 2 آلودگی

 مطلوب نسبتا 3 1 16 15 066/0 1 اندازچشم

 مطلوب نسبتا 42 23 305 282 006/0 2 هاکل شاخص

 

نشـان های امنیت اجتمـاعی و فـردی به لحاظ شاخص 12بررسی زیست پذیری بافت فرسوده و تاریخی محالت منطقه 
های العـه شـاخصه وضعیت نامناسب و نامطلوبی دارد زیـرا میـانگین حاصـل از مطدهد که شاخص موردنظر در منطقمی

های امنیـت ر شـاخصشـده دباشـد. نقشـه حاصـلشـده میتری از متوس  ارزشی محاسبهامنیت اجتماعی و فردی پایین
ضـعیت دهد که محالت شمالی منطقـه شـامل محلـه شـمیران، بهارسـتان و فردوسـی در واجتماعی و فردی  نشان می

رار دارد ) امطلوبی قـنـمطلوبی قرار دارد و در مقابل محالت جنوبی شامل محله هرندی و کوثر و تختی در وضعیت بسیار 
 بـاالتر از تـراز 12های هویت و حس مکان در بافت فرسوده و تاریخی منطقـه مطلوبیت وضعیت شاخص (.2شکل شماره

اصـل از در منطقه وضعیت مناسب و مطلـوبی دارد زیـرا میـانگین ح وردنظرمتوان گفت بعد رو میحد متوس  است. ازاین
باشـد. بـرای درك بهتـر شـده میهای هویت و حس مکان در محدوده باالتر از متوسـ  ارزشـی محاسبهمطالعه شاخص

شده یابی بعد موردمطالعه استفادهاز تحلیل فضایی و نقشه درون 12های فرسوده و تاریخی منطقه شرای  و وضعیت محله
ر دیت و حـس مکـان شرای  نامطلوب و مطلوب حکایت از وضعیت بسامان بعد هو هایاست. گستردگی و پراکندگی لکه

وضـعیت  12 دی در این مولفه نیز محالت شمالی منطقـهلفه امنیت اجتماعی و فرؤکه همانند مطوریاین منطقه دارد. به
لوب را بسـیار نـامط س آن محله هرندی و کوثر وضعیتأی و در رهای جنوبتری را نشان می دهد. در مقابل محلهمطلوب
 (2دهد ) شکل شمارهنشان می

 

 
 تهران 12 منطقه پذیری زیست بر مؤثر مکان حس و هویت فردی؛ ـ اجتماعی امنیت هایشاخص وضعیت: 4 شماره شکل
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در  هاکه مطلوبیت وضعیت شاخص فتتوان نتیجه گرمردمی می های مشارکتبا توجه به مقدار اختالف میانگین شاخص
طورکلی وضـعیت نامناسـب و نـامطلوبی دارد زیـرا رو بعد موردنظر در شهر بهتر از حد متوس  است ازاینپایین 12منطقه 

باشـد. شـده میپایین تراز متوسـ  ارزشـی محاسبه 12های مشارکت مردمی در منطقه میانگین حاصل از مطالعه شاخص
های مشـارکت در های شرای  نامطلوب و مطلوب حکایت از وضـعیت نابسـامان بعـد شـاخصکهگستردگی و پراکندگی ل

هویـت و  لفه امنیت اجتماعی و فـردی و مولفـهؤلفه ذکر شده )مؤکه در این نقشه بر خالف دو مطوریدارد؛ به 12منطقه 
ی حالت مرکزمما در مقابل دهد. احس مکان( در محالت شمالی بخصوص محله شمیران وضعیت نامطلوبی را نشان می

هـای امکانـات خصبررسـی شـا (.3دهد ) شکل شماره منطقه یعنی محله بازار و محله ایران وضعیت بهتری را نشان می
های ضـعیت شـاخصهد به علت عدم اختالف میان میانگین مفروض و میانگین واقعی، ونشان می 12آموزشی در منطقه 

طـورکلی وضـعیت مناسـب و توان گفت بعد مورد نظر در شهر بـه رو میاست ازاین  امکانات آموزشی برابر با حد متوس 
شـی برابـر بـا متوسـ  ارز 12های امکانـات آموزشـی در منطقـه مطلوبی دارد زیرا میانگین حاصـل از مطالعـه شـاخص

ص امکانـات دهـد کـه شـاخی  نامطلوب و مطلوب این شاخص در منطقه نشان مـیباشد. پراکندگی شراشده میمحاسبه
 زاده یحیی در وضـعیت مطلـوب قـرارو امام های بهارستانکه محلهطوریوضعیت مطلوبی دارد؛ به 12آموزشی در منطقه 

رسـی بر (.3اره )شـکل شـم های آموزشی قـرار دارددارند و محالت تختی و پامنار در وضعیت نامطلوب به لحاظ شاخص
ز حـد نشان از اختالف میانگین واقعی و مفـروض بیشـتر ا 12منطقه رمانی در د -های امکانات بهداشتیوضعیت شاخص

طورکلی وضعیت مناسب و مطلـوبی دارد زیـرا میـانگین حاصـل از مطالعـه رو بعد موردنظر در شهر بهمتوس  است، ازاین
بهتـر باشـد. بـرای درك شـده میبیشتر از متوس  ارزشـی محاسبه 12نطقه درمانی در م -های امکانات بهداشتیشاخص

شده است. گستردگی و یابی بعد موردمطالعه استفادهاز تحلیل فضایی و نقشه درون 12های منطقه شرای  و وضعیت محله
درمـانی در  -های امکانات بهداشـتیهای شرای  نامطلوب و مطلوب حکایت از وضعیت بسامان بعد شاخصپراکندگی لکه

یعنـی 12مرکـز منطقـه  های درمانی و بهداشتیکرد که به لحاظ شاخص دارد با توجه به نقشه زیر باید اذعان 12منطقه 
 دهدی را نشان میضعیت بهترمحله پامنار و بازار در وضعیت نامطلوب قرار دارند اما محالت بهارستان و امام زاده یحیی و

د توان گفت که بعـمی 12های امکانات زیرساخت شهری در منطقه با توجه به اختالف میانگین شاخص (.3)شکل شماره 
های امکانـات طورکلی وضعیت مناسـب و  مطلـوبی دارد زیـرا میـانگین حاصـل از مطالعـه شـاخصموردنظر در شهر به

باشد. برای درك بهتر شـرای  و وضـعیت محلـه شده میبیشتر از متوس  ارزشی محاسبه 12زیرساخت شهری در منطقه 
یت شده اسـت. گسـتردگی و پراکنـدگی رضـای بعد موردمطالعه استفادهیاباز تحلیل فضایی و نقشه درون 12های منطقه 

 ه بهارسـتان وهای پامنار، بخـش جنـوبی محلـدهد که محلههای امکانات زیرساخت شهری نشان میساکنین از شاخص
 (.3اره شم )شکل ارنددتری را محله قیام وضعیت نامطلوب را دارند اما در مقابل محالت ایران و شمیران وضعیت مطلوب

 

 
 زیست بر مشارکت مردمی، امکانات آموزشی، امکانات بهداشتی ـ درمانی، امکانات زیرساخت شهری موثر هایشاخص . وضعیت3شکل شماره 

 تهران 12پذیری منطقه 
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رو بیشتر از حد متوس  است ازاین 12ونقل شهری در منطقه های حملبررسی اختالف میانگین واقعی و مفروض شاخص
های اخصشطورکلی وضعیت مناسب و مطلوبی دارد زیرا میانگین حاصل از مطالعه ان گفت بعد موردنظر در شهر بهتومی
یابی ایـن  های حاصله از درونباشد. ارزیابی نقشهشده میبیشتر از متوس  ارزشی محاسبه 12ونقل شهری در منطقه حمل

ها به ههد. این نقشه شکلی متفاوت با دیگر نقشا نشان میر 12ونقل شهری در منطقه های حملوضعیت بسامان شاخص
-نشان مـی حیی و قیامزاده یس آن محله امامأهای نامطلوب بیشتر خود را در محالت غربی و در رخود گرفته است. لکه

الت ه ذکر است محاست. الزم ب 12دهد. نکته قابل توجه وضعیت نسبتا مطلوب در محله سنگلج در قمست غربی منطقه 
نشـان داد کـه  (. نتـایج بـه دسـت آمـده4دهد )شکل شماره تری را نشان میهمچنان شرای  مطلوب 12شمالی منطقه 

بیشتر از حـد متوسـ  اسـت  12های مسکن شهری در منطقه برای شاخص tاختالف میانگین )مفروض و واقعی( آموزن 
های صدارد زیـرا میـانگین حاصـل از مطالعـه شـاخ ه  وضعیت مناسب و مطلـوبیرو بعد موردنظر در محالت منطقازاین

های شـرای  باشـد. گسـتردگی و پراکنـدگی لکـهشـده میبیشتر از متوس  ارزشـی محاسبه 12مسکن شهری در منطقه 
ه دارد؛ در ایـن نقشـه محلـ 12های مسکن شهری در منطقـه نامطلوب و مطلوب حکایت از وضعیت بسامان بعد شاخص

های اقتصـاد و اشـتغال در میانگین حاصل از مطالعه شاخص (.4)شکل شماره دهد را نشان میشمیران وضعیت نامطلوب 
طورکلی وضـعیت توان گفت بعد موردنظر در شهر بـهرو میباشد. ازاینشده میبیشتر از متوس  ارزشی محاسبه 12منطقه 

رقی مانند دهد که محالت شنشان می 12ب و مطلوب در منطقه های شرای  نامطلومناسب و مطلوبی دارد. پراکندگی لکه
حاصـل از مطالعـه  میـانگین (.4شـکل شـماره تـری را دارنـد )ت وضعیت نابسامانقیام، کوثر آبشار نسبت به سایر محال

باشد. گستردگی و پراکندگی شده میبیشتر از متوس  ارزشی محاسبه 12های تفریحات و اوقات فراغت در منطقه شاخص
دی و سـنگلج از دهد کـه محلـه شـمیران، هرنـنشان می 12ی تفریحات و اوقات فراغت در منطقه هارضایت از شاخص

 (.4کل شماره شاز وضعیت نامطلوبی برخوردارند ) شرای  نسبتاً مطلوب، و محله های قیام و کوثر
 

 
ری پذی زیست بر ات فراغت موثرحمل و نقل شهری، مسکن شهری، اقتصاد و اشتغال؛ تفریحات و اوغ هایشاخص وضعیت .4شکل شماره 

 تهران 12منطقه 

 

بیشتر از متوس  ارزشـی  12های فضای باز و عمومی در منطقه نتایج حاصله از اختالف میانگین حاصل از مطالعه شاخص
های شـرای  طورکلی وضعیت مناسب و مطلوبی دارد. گستردگی و پراکنـدگی لکـهاست، بنابراین بعد موردنظر در شهر به

دارد. همانند سایر ابعـاد  12های فضای باز و عمومی در منطقه وب و مطلوب حکایت از وضعیت بسامان بعد شاخصنامطل
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های فضای باز و عمـومی همچنان محله بهارستان و قسمت های از محله فردوسی از شرای  نسبتاً مطلوبی ازنظر شاخص
ر شرای  متوسطی قرارگرفته و محله های قیـام و تختـی برخوردار است. این در حالی است که محالت ایران و شمیران د

(. از آنجایی که اخـتالف 5وضعیت نامطلوبی به لحاظ معیار دسترسی به فضاهای باز و عمومی شهری دارند )شکل شماره 
بیشتر از متوس  است، لـذا  12های آلودگی شهری در منطقه میانگین مفروض و میانگین واقعی حاصل از مطالعه شاخص

توان اذعان داشت که بعد موردنظر در محلـه دارای وضـعیت مناسـب و  مطلـوبی دارد. بـه طـوری کـه گسـتردگی و می
 12های آلودگی شهری در منطقـه های شرای  نامطلوب و مطلوب حکایت از وضعیت نابسامان بعد شاخصپراکندگی لکه

دهـد مرکـز ی شهری دارد. مشاهده نتایج نشـان میهای آلودگدارد. فردوسی و ایران شرای  نسبتاً مطلوبی ازنظر شاخص
های آلـودگی منطقه وضعیت نامطلوبی برخوردار بوده و محالت بازار و قیام در شرای  بسیار نامطلوبی بـه لحـاظ شـاخص

بیشـتر از  12انداز شهری در منطقه های چشمکه با توجه به اختالف میانگین شاخص(. 5شهری قرار دارند ) شکل شماره 
طورکلی وضـعیت مناسـب و  مطلـوبی دارد و پراکنـدگی وردنظر در شهر بـهتوان گفت بعد مرو میمتوس  است ازاینحد 

دهد که بهارستان و ایران از شرای  نسبتاً مطلوبی قـرار دارد تهران  نشان می 12انداز شهری در منطقه های چشمشاخص
 (.  5انداز شهری دارند ) شکل شماره های چشمحاظ شاخصو محالت آبشار و امام زاده یحیی وضعیت نامطلوبی به ل

 

 
 12پذیری منطقه  زیست بر فضای باز و عمومی؛ آلودگی شهری، چشم انداز شهری موثر هایشاخص . وضعیت5شکل شمار

 تهران

 
ابـر میـانگین رو فـرض بر( است، ازایـن05/0) aشود سطح معناداری کمتر از مقدارهای فوق مشاهده میبا توجه با تحلیل

( رد نشده است. الزم به ذکر است که با توجه بـه اخـتالف 282مطلوبیت بعد مذکور در جامعه با متوس  ارزشی موردنظر )
بیشـتر از حـد متوسـ   12های مورداستفاده پژوهش در منطقه توان نتیجه گرفت که مطلوبیت وضعیت مؤلفهمیانگین می
طورکلی وضعیت مناسب و مطلوبی دارد زیرا میانگین حاصل از وردنظر در شهر بههای متوان گفت مؤلفهرو میاست ازاین

باشـد. بـرای درك بهتـر شـده میبیشتر از متوس  ارزشـی محاسبه 12های مورداستفاده پژوهش در منطقه مطالعه مؤلفه
شده اسـت. گسـتردگی و یابی بعد موردمطالعه استفادهاز تحلیل فضایی و نقشه درون 12شرای  و وضعیت محالت منطقه 

 12های مورداسـتفاده پـژوهش در منطقـه های شرای  نامطلوب و مطلوب حکایت از وضعیت بسامان مؤلفهپراکندگی لکه
های مورداسـتفاده پـژوهش قـرار دارد. که همچنان محالت شمالی از شرای  بسـیار مطلـوبی ازنظـر مؤلفـهطوریدارد به
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مطلوبی قرارگرفته و محالت تختی، هرندی و قیام وضعیت نـامطلوبی دارنـد. ولـی  محالت ایران و شمیران شرای  نسبتاً
)شکل  های مورداستفاده پژوهش داردهای پژوهش شرای  نسبتاً مطلوبی به لحاظ مؤلفهبا توجه به یافته 12درکل منطقه 

 (.6شماره 
 

 
  12وده و تاریخی منطقه بافت فرس های مؤثر بر زیست پذیریوضعیت کلی مؤلفهنقشه  .6شماره شکل 

 

 گیرینتیجه
های مختلف موردبررسی در این پـژوهش، در ایـن بخـش بـه با توجه به اهداف پژوهش و همچنین در نظر داشتن مؤلفه
طور کـه در نقشـه شـده اسـت. همـانهای آن پرداختهو محلـه 12بررسی وضعیت کلی زیست پذیری در سـطح منطقـه 

باشد. ، غلبه با وضعیت نسبتاً مطلوب و متوس  می12طورکلی در منطقه شود بههده مییابی زیست پذیری شهر مشادرون
شـدت ای که به سمت جنوب و غرب این منطقه بهگونهالگوی کلی زیست پذیری شهر در قسمت شمالی منطقه است. به

ی که همان محله تختی و های وضعیت مطلوب در قسمت جنوب شرقشود. الزم به ذکر است که لکهنامطلوبی افزوده می
هـا صـورت جداگانـه بـه آنهای بـاال کـه بهتری دارد. پس از معرفی مؤلفههای شمالی شرای  نامناسبهرندی و قسمت

ضـروری اسـت تـا  12های مورداستفاده در پژوهش در منطقـه منظور شناخت وضعیت کلی مؤلفهپرداخته شد در ادامه به
ای ی موردمطالعه در منطقه داشته باشیم. برای ایـن هـدف از آزمـون تـی تـک نمونـههاانداز کلی از وضعیت مؤلفهچشم
های مورداستفاده پـژوهش در منطقـه شده است. هدف از این آزمون سنجش میزان مقبولیت و مناسب بودن مؤلفهاستفاده
باشـد و بـا ر ارزشـی سـه میباشد. ازآنجاکه پاسخ متوس  در همه سؤاالت بعد موردبررسی، مقداازنظر پاسخگویان می 12

رو باشـد ازایـنمی 282 موردنظر عـددعدد است ارزش عددی وضعیت متوس  بعد  94توجه به تعداد سؤاالت این بعد که 
شـده به آزمـون گذاشته 282 باارزش عددی (12)منطقه  فرض برابری میانگین مطلوبیت بعد مذکور در جامعه موردمطالعه

 شـهروندان دیـدگاه از شهری زیست پذیری هایشاخص به توجه محالت بافت فرسوده ارزیابی پژوهش این در است.

های زیست پذیری ی  به لحاظ شاخصطورکلبه 12نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که منطقه  .است صورت گرفته
وب حکایـت از های شـرای  مطلـوب و نـامطلدر وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد. همچنین گسـتردگی و پراکنـدگی لکـه

دارد. این موضوع در محله  بهارستان بیشـتر نمایـان  12های مورداستفاده پژوهش در منطقه وضعیت نسبتاً مطلوب مؤلفه
پذیری قرار دارند. با توجه بـه های زیستوضعیت نامطلوبی به لحاظ شاخص درهای بازار و پامنار باشد. در مقابل محلهمی
امکانات زیرساختی، حمل و نقل بـه ترتیـب بـا بیشـترین میـزان مطلوبیـت، اثرگـذارترین  های،های پژوهش، مؤلفهیافته
مکان با کمتـرین میـزان  حس و فردی و هویت و اجتماعی های امنیتبوده و مؤلفه 12ها در زیست پذیری منطقه مؤلفه

تحقیق، ساالری مقـدم و همکـاران  اب حاضر تحقیق اند. نتایجپذیری منطقه بودهها در زیستمطلوبیت، کم اثرترین مؤلفه
در زمینه تفاوت زیست پذیری بین محالت مورد بررسی همسو می باشد. از طرفی با توجه به نتایج تحقیق با توجه  1389
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تهران در سطح متوس  بوده است  12های زیست پذیری در محالت فرسوده  منطقه به میانگین به دست امده از شاخص
 از حـاکی حاضـر تحقیق از حاصل نتایجهمسو می باشد.  1395و سحر خیز  1389ی و همکاران با تحقیق طالشی انبوه

 بـا توجـه بـا امـر این است. 12زیست پذیری در برخی از محله های منطقه  بودن پایین در زیادی دالیل که آن است

شهر تهران یـک محـدوده  12از آنجایی منطقه  .تاس شده یرپذشهری امکان محی  کیفیت در مؤثر هایمؤلفه شناخت
آن بـه علـت فرسـودگی، فاقـد اسـتاندارهای الزم و عـدم  هـایباشد، بنابراین بسیاری از زیرساختتاریخی و فرسوده می
 باشند، در نتیجه الزم است به منظور زیست پذیری این محدوده، تجهیز شوند. دسترسی مستقیم می

  حله؛مضابطه در سطح و سازهای بیجلوگیری از ساخت 

 و  ونقـل، بـرقحمل بهداشـت، شـبکه رسـانی،آب شـبکه مانند زیرساختی پایه تأسیسات وضعیت به بخشیدن بهبود
 معابر؛  روشنایی

 ؛به ساکنین محله آن اجرای و مدیریت برنامه، ارائه ازجمله مختلف هایمسئولیت واگذاری 
 ساکنان محله؛ بین در نشینیآپارتمان و شهروندی فرهنگ تقویت 

 محله؛ اموال از مراقبت و نگهداری هایهزینه تأمین در ساکنان مشارکت یتتقو 

 هایهـا، بوسـتانپارك سراها،فرهنگ مطالعه، هایسالن عمومی )کتابخانه، مختلف فضاهای کمی ایجاد و ارتقاء 

 محله؛ سطح در آن بهینه یابیمکان و ( محلی و...

 را مـردم چهـره بـه چهـره و وردررو تعـامالت موجود کـه سبز یفضاها و کیفی ها و ارتقاءتجهیز پارك احداث و 
 آورد؛می فراهم

 هفته؛ طول در های معینزمان در آن به دسترسی امکان ایجاد و ورزشی-فرهنگی منظور چند فضاهای ایجاد 

 خاطر مکانی؛  علقت حس تقویت منظوربه ساکنان معنی شناختی و فرهنگی بستر در ریزیبرنامه و طراحی 

 افت و دفع زباله.آوری، تفکیک، بازیاد یک نظام مناسب انباشت، جمعایج 
 

 تقدیر و تشکر
 .است داشتهحامی مالی ن باشدکه مستخرج از رساله دکتری می بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله
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