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 دهیچک
های هـای آن را شـاخهر بخشتشده است کـه بیشـهای اخیر مفاهیم مختلفی از پارادایم توسعه پایدار ارائهدر سال

ا در ردهد. چنانکه مفاهیمی مانند شهر سبز، بوم شهر، شهر قابـل زنـدگی و شـهر محیطـی جغرافیایی تشکیل می

عنوان یک رویکرد جدید جهت نیل بـه تحقـق برند. شهر زیست پذیر نیز بهچهارچوب توسعه پایدار شهری نام می

افیـایی های زیست پـذیر وارد عرصـه علمـی و جغرارد در کتاب خیابانباشد که توس  اپلیتوسعه پایدار شهری می

توسـعه ماننـد ایـران بررسـی و الخصـوص کشـورهای درحالگردید. با توجه به افزایش شهرنشینی در جهان علی

باشـد. هـدف ایـن پـژوهش بررسـی مطالعه ابعاد این رویکردها جهت ایجـاد شـهری قابـل زنـدگی ضـروری می

شده است. روش تحقیـق از نـوع کـاربردی و گانه شهر اهواز تهیه 8یری شهری در مناطق های زیست پذشاخص

نفـر جمعیـت سـاکن در منـاطق  1095389باشد. جامعـه آمـاری شـامل تحلیلی می -روش بررسی آن توصیفی 

. ابتـدا بـا سـتانفـر  384گانه شهر اهواز و حجم نمونه که با استفاده از فرمول کوکران برآورد شده، برابر با هشت

های شهر زیست پذیر شناسایی، سپس با استفاده از ابزار پرسشـنامه ای شاخصکتابخانه -استفاده از منابع اسنادی

هـای آنتروپـی شده است. درنهایت با استفاده از روشآوریگانه شهر اهواز جمعاطالعات موردنیاز از مناطق هشت

بندی شـدند. هر اهواز ارزیابی و رتبهشگانه  8مناطق ( VIKOR)گیری چندمعیاره ویکور شانون و روش تصمیم

اهـواز  دهد، منطقه سه شهر اهواز دارای بیشترین میزان زیست پذیری و منطقه پـنج شـهرنتایج تحقیق نشان می

طق تر شدن وضعیت هریـک از منـادارای کمترین میزان زیست پذیری نسبت به سایر مناطق هستند. برای روشن

بندی شدند. درمجموع سه منطقه شـهر دارای وضـعیت مطلـوب، یـک ل مناطق در سه طیف دستهموردمطالعه ک

نـاطق و ریزی متـوازن بـین ممنطقه نیمه مطلوب و چهار منطقه دارای وضعیت نامطلوب بودنـد. بنـابراین برنامـه

 یرد.گرسیدگی به وضعیت مناطق دارای وضعیت نامطلوب باید در سرلوحه وظایف مسئولین امور قرار 

 

 .شهر اهواز، کالنVIKORزیست پذیری، توسعه شهری، تکنیک  :یدیکل واژگان
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 مقدمه

 4/2بر یـا بـال  %45حـدود  1990دهد که در اواس  سـال نشان می 1991شده توس  سازمان ملل در سال آمار گردآوری

بینی گردیـده رسید و پیش %51به  2000اند، این رقم در سال ها بودهمیلیارد نفر از جمعیت جهان ساکن شهرها و شهرک

یکی از پیامـدهای (. Chicago Metropolitan Agency for Planning,2009) برسد %65به  2025که در سال 

تـرین رونـدهای جمعیـت شـناختی و باشد که از مهممنفی و یا مثبت این افزایش عظیم جمعیت، افزایش شهرنشینی می

هـای شود که در قرن جدید بیش از نیمی از جمعیت جهـان در محی بینی می؛ و پیشباشدجریانی جهانی قرن حاضر می

هـای های طبیعـی در مکانشهری زندگی کنند. این گسترش شهرنشینی در جهان و ایران سبب افزایش استفاده از نهاده

ای گونـها شـده اسـت. بهمحیطی از طرف دیگر در شهرههای زیستطرف و افزایش تولید آالیندهجغرافیایی شهری ازیک

زیسـت در شـهرها رو بـه قهقـرا گذاشـته اسـت که هم منابع در دسترس با محدودیت مواجه هستند و هم کیفیت محی 

شـهرها ویژه کالنهای اخیر افزایش سریع جمعیت مشخصه اصلی اغلب شـهرهای بـزرب بـهدر دهه (.4:1388)موسوی،

ها بوده کـه منجـر گونه شهرها، تمرکز خدمات، صنایع و تسهیالت در آناینترین دالیل رشد سریع باشد. یکی از مهممی

منظور مقابله با مشـکالت عدیـده (. بر این اساس به60-59:1388پذیری شدید گردیده است )کرم و محمدی،به مهاجرت

ه است کـه بیشـتر پژوهان امر مطرح گردیدشهرها مفاهیمی چون توسعه پایدار، پایداری شهری از سوی محققان و دانش

 اخیـر نیـز هایدهـه باشـد. درشهرها میتالش این محققان خلق محیطی سالم و راحت برای شهروندان شهرها و کالن

 را شـهرها بودن خود زیست پذیر که زندگی کیفیت ارتقای ایده شهری پایدار توسعه و پایدار توسعه هایپارادایم موازاتبه

 تدریجبه اخیر هایدهه طی پایدار شهری توسعه .است کرده باز شهری ریزیبرنامه یاتادب در را خود جای شود،می موجب

 اسـت. ایـن شـدهتبدیل شهری ریزیو برنامه توسعه باب در رایج علمی و نظری ادبیات در مسلطی و نوین الگووارهای به

 و همگـان بـرای توسـعه اسـتمرار و یبـر پایـدار درمجموع اما است گوناگون تفسیرهای و هابرداشت به ناظر اگرچه معنا

 در توسـعه فرایند محیطیزیست و کالبدی اقتصادی، اجتماعی، پیچیده ابعاد گری جانبههمه بر و زمان طی آینده هاینسل

(. شـاید بتـوان 178:1385به نقل از رهنمایی و پور موسـوی، 29:1394پور و همکاران،دارد )ساسان تأکید شهر یک سطح

هـای خیابان"پژوهشی با عنوان 2به همراه مارک لیتل 1توس  اپلیارد 8191بار واژه زیست پذیری در سال  گفت برای اولین

هـای متفـاوت ای یکسان، اما با ویژگیفرانسیسکو با گسترهمطرح گردید. در این پژوهش سه خیابان در سان"زیست پذیر

ها آمدوشـد غیـر محلـی عـاملی شان داد که در محلهازنظر زیست پذیری موردسنجش قرار گرفتند و نتایج این پژوهش ن

تری که این پژوهش به همـراه آورد، اما نکته مهممزاحم برای زیست پذیر بودن است و کیفیت زندگی محله را پایین می

هـای زیسـت پـذیر عنوان خیابانهای مسکونی بـود کـه بـهگیری کیفیت زندگی در خیابانداشت ارائه روشی برای اندازه

هایی برای زندگی اجتمـاعی، خلـق زیبـایی، حضـور همـه (. شهرهای زیست پذیر مکان166:1389ور گشت )پاکزاد،مشه

های آن در شهر زیست پذیر جایگاه دوراز آلودگی و ترافیک هستند. اصول اجتماعی و ارزشساکنان در قلمرو عمومی و به

های هویتی دارای اهمیت زیادی هستند )بندر آباد، و ارزش های رضایت اجتماعیای دارد. در شهر زیست پذیر آستانهویژه

(. مفهوم زیست پذیری به دلیل اهمیت تهدیدهای موجود در حوزه وضعیت کیفیت زندگی رشـد یافتـه اسـت. 104: 1390

یت عواملی مانند رشد سریع، فقدان اراضی زراعی و فضاهای باز، کمبود مسکن، رشد نابرابری اجتماعی، ضعف فزاینده هو

(. 29: 1396آینـد )قنبـری،محلی، مکانی و زندگی اجتماعی، تهدیدات جدی برای زیست پـذیری و اجتمـاع بـه شـمار می

زیست پذیری طیف وسیعی از نیازهای انسانی، از غذا و امنیت گرفته تا زیبایی و نمادهای فرهنگـی و احسـاس تعلـق بـه 

عنوان یک درواقع شهر زیست پذیر به (.National Research Council,2002:4)شود اجتماع یا مکان را شامل می
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گـذارد و از سـوی دیگـر بـه آنچـه های تاریخی احترام میسو به نشانهاتصال بین گذشته و آینده مطرح است. که از یک

کند. ایـن شـهر های تاریخی محافظت مینهد. شهر زیست پذیر شهری است که از نشانهتاکنون متولدشده است، ارج می

نخورده برای آینـدگان نگـاه صورت دستهمچنین شهری است که علیه هرگونه هدر دادن منابع طبیعی و آنچه ما باید به

خیز شهر اهواز جز یکی از شهرهای بزرب منطقه سـاحلی و نفـتکالن  (.5:1392کند )حبیبی و همکاران،داریم مبارزه می

زمان با دیگر شهرهای کشور بعد از اصالحات اراضی باشد، همع میفارس واقاستان خوزستان که در جلگه حاصلخیز خلیج

و با ورود مهاجرین روستایی با رشد و توسعه فراوانی همراه بوده است. بعد از جنگ تحمیلی و بهبودی سکونت، این شـهر 

 120098شـهر از نهای اخیر بوده است، تا جایی که جمعیت ایـن کالبار دیگر شاهد رشد و توسعه روزافزونی در طی دهه

نفر در آخرین سرشماری نفوس و مسکن کشور رسیده است )مرکز آمار ایران،  1095389به  1335نفر در سرشماری سال 

(. با تداوم این رشد و فشارهای جمعیتی و نیازهای روزافزون این جمعیت کالن و لزوم توجه به مسائلی کـه در بـاال 1390

 باشد.الزم و ضروری میاشاره شد در این شهر بیش از بیش 

های محی  شهری که شهر توان آن را به ویژگیدهد و میزیست پذیری همچون چتری که معانی متفاوتی را پوشش می

های مهم و اصـلی ترین ویژگیاز مهم (.Lau and Hashim,2010:71)کند، دانست را مکانی جذاب برای زندگی می

ونقـل، پایـداری ها اشاره کرد که متأثر از عوامل مختلفی همچون حملدر آن توان به شرای  زیستهر یک از شهرها می

ارتقـای  محیطی، بهداشت و درمان و موارد دیگر اشاره کرد که مجموع این عوامل باع اجتماعی، مسکن، مباح  زیست

جه به برخی معضـالت گردد. شهر اهواز با توتبع آن افزایش کیفیت زندگی شهروندان میزیست پذیری در یک شهر و به

تلـف شهر وجود دارد نیاز است که به لحاظ زیست پذیری به بررسی وضـعیت منـاطق مخزندگی شهری که در این کالن

محیطی، های زیسـتتـوان بـه شـاخصهای زیست پـذیری شـهری میترین شاخصشهر اهواز پرداخته شود که از مهم

محیطی ویژه مباح  زیسـتهای گذشته این مشکالت بهدر طی سالنه ونقل، مسکن و امنیت اشاره نمود که متأسفاحمل

سـت ابعـاد زی باع  کاهش زیست پذیری و مشکالت زیادی در روند زندگی عادی شهروندان شـده اسـت. در ارتبـاا بـا

ویژه نشـده اسـت بـهشده است که این مهم در شهر اهواز تاکنون انجامپذیری برخی مطالعات در شهرهای مختلف انجام

پـژوهش  های تأثیرگذار در زیست پذیری با هم بررسی و نتایج آن مشخص گردد. در ایناینکه نیاز است مجموع شاخص

محیطی در زیست پذیری ونقل و زیستهای مسکن، امنیت، حملتالش شده است با توجه به اهمیت بسیار باالی شاخص

دیگر ایـن پـژوهش در عبارتاز بررسـی گـردد. بـهشـهر اهـوگانه شهرداری کالنها در مناطق هشتشهری این شاخص

های زیسـت پـذیری طور برابـری از شـاخصگانه شهر اهواز بـه 8گویی به سؤاالت زیر است: آیا هر یک از مناطق پاسخ

ق شهری یک از مناطق شهر اهواز ازنظر زیست پذیری وضعیت بهتری نسبت به دیگر مناطشهری برخوردار هستند؟ کدام

 دارد؟

ر چندانی ر داخل عمن تحقیقات خارجی فراوانی در زمینه زیست پذیری شهرها صورت گرفته است. اما این مبح  دتاکنو

شده، گرفتهجامخارجی ان وندارد و تحقیقات چندانی پیرامون آن صورت نگرفته است. در زیر به چند نمونه تحقیقات داخلی 

 شده است.در این زمینه اشاره

ای ( در مقالـه1394پور و همکارانش )توان به موارد زیر اشاره کرد: ساساننه زیست پذیری نیز میتحقیقات داخلی در زمی

به بررسی زیست پذیری با  "شهر تهرانودوگانه کالنسنجش و ارزیابی زیست پذیری شهری در مناطق بیست "با عنوان

ها نشان داد که مناطق یک و سـه تحقیقات آن ایجاند. نتپرداخته SPSSافزاری های آماری در محی  نرماستفاده از روش

ها دارند و منطقـه بیسـت کـه اسـتانداردهای های موردبررسی آنتری نسبت به شاخصشهر تهران وضعیت مطلوبکالن

( 1393ماجدی و بنـدر آبـاد ) .قبولی را برای ساکنانش به همراه داردباشد؛ قابلیت زندگی غیرقابلزندگی در آن حداقل می

هـا ضـمن شناسـایی مـدل ای با عنوان بررسی معیارهای جهانی و بومی شهر زیست پـذیر، در ایـن تحقیـق آنمقالهدر 
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ها درنهایت بـه الگـوی شـهر زیسـت پـذیر مفهومی به ارائه معیارهای جهانی زیست پذیری پرداختند. نتایج تحقیقات آن

( نیز با عنوان ارزیابی کیفیت زندگی با تأکید بر اصـول 1393د )نژاای دیگر بندر آباد و احمدیایرانی منجر گردید. در مقاله

تهران، در دو بعد عینی و ذهنی و با استفاده از روش تاپسیس این منطقه از شهر تهران را  22شهر زیست پذیر در منطقه 

ذهنی رابطه معناداری ها نشان داد که بین دو بعد عینی و ازنظر اصول شهر زیست پذیر بررسی نمودند. نتایج تحقیقات آن

حبیبـی و  باشـد.های دسترسـی اسـتاندارد میها و شـعاعوجود ندارد و این عدم توافق نشانگر عدم تعریف مناسب سـرانه

ها و معیارهای شهر زیست پذیر با اشاره بـه مفـاهیم نـوین ای با عنوان نگاهی به ویژگی( در مقاله1392همکارانش نیز )

اند، در ایـن تحقیـق نی شهرها، به بررسی مفاهیم، تعاریف و معیارهای شهر زیست پذیر پرداختههای کنوکننده نظامتبیین

این اهداف در شهرها ها و معیارهای شهر زیست پذیر، پیشنهادهایی برای رسیدن به ای از ویژگیها ضمن اشاره به پارهآن

( با عنوان شناخت و تحلیـل 1392ه خراسانی و رضوانی )توان به مقالهای مرتب  دیگر نیز میاز دیگر پژوهش ارائه دادند.

( بـا عنـوان تـأملی در مفهـوم 1392های ورامین و مقاله خراسانی )تفاوت زیست پذیری روستاهای پیرامون در شهرستان

( در کتـابی بـا 2007) 1توان به: سورنسـنزیست پذیری، شناخت، سنجش رویکردها اشاره کرد. از تحقیقات خارجی نیز می

با اشاره به اینکه چالش خلق یک شـهر  "شهرهای زیست پذیر در ژاپن: سالمندی و کاهش جمعیت و بردار تغییر "عنوان

شده است. باهدف بهبـود ترین سیاست شهرها شناختهترین و عمدهعنوان یکی از ضروریزیست پذیر در سرتاسر جهان به

های پیشروی زیست پذیر ساختن شهرهای ژاپن و چالش هازیست پذیری و سرزندگی فضاهای شهری به بررسی فرصت

هـای اجتمـاعی و تکنیکـی بـرای زیست پذیری و پایداری؟ چالش "( با عنوان2012) 2اند. در پژوهشی دیگر نیوتنپرداخته

اندازی برای یک اجتمـاع و انتقـال به بررسی زیست پذیری شهرهای استرالیا و کشف چشم "شهرهای قرن بیست و یکم

 3ونقل در شهرهای استرالیا پرداخته است. همچنین زودیمـا و روعنوان کلیدی برای ساختار انرژی، آب و حمللوژی بهتکنو

با اشاره بـه اینکـه  "زیست شهری حلقه اروپاای بر شهرهای زیست پذیر: پیشرفت اصول محی مقدمه "( با عنوان2009)

مطرح گردید که سیاسـت اصـلی  5در دفتر اتحادیه اروپا 4محی  شهریای در برای اولین بار استراتژی ریشه 2006در سال 

نیـز در  6اند. النگن و تمبلزیست شهرها بود، به بررسی اصول و پیشرفت این اصول در شهرها پرداختهآن تمرکز بر محی 

سـواران در شهرهای زیست پـذیر: راهنمـایی بـرای عـابرین پیـاده و ترافیـک دوچرخه"( در تحقیق با عنوان2007سال )

سواری و عابرین پیاده در شهرهای آفریقـا جهـت خلـق شـهری به بررسی وضعیت ترافیک دوچرخه "شهرهای آفریقایی

المللـی توان به گزارش موسسـه بینگرفته در این زمینه میاند. از دیگر تحقیقات انجامزیست پذیر و قابل زندگی پرداخته

( و مقالـه مـروری 2010سرعت در حال رشـد )ن زیست پذیری شهری در جهان بهبا عنوا 7ایریزان شهری و منطقهبرنامه

 "گویی بـه اثـرات تغییـرات اقلیمـیسـازگاری و پاسـخ 9زیست پذیری شهر تی. پی. چیو مین "با عنوان 8اکرت و شسینکل

 اشاره کرد.

 

 

 

                                                           
1 . Sorensen 

2 . Newton 

 3 . Zuidema & roo 

4 . Thematic Strategy on the Urban Environment 

5 . Official European Union (EU) 

6 . De Langen, M & Tembele, R 

7 . International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) 

8 . Ronald Eckert, Ulrike Schinkel 

9 . City TP. Ho Chi Minh 
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 نظری مبانی

گیری اصطالح زیست پذیری از اواخـر شکلکارگیری تحقیقات تجربی موجب میل به تعریف یک مکان خوب از طریق به

میالدی بسیار کم مورداستفاده و توجـه قـرار گرفـت  1970میالدی گردید. اگرچه این اصطالح تا اواس  دهه  1960دهه 

(. تعریف زیست پذیری از یک اجتماع به اجتماعی دیگر متفاوت است. زیسـت پـذیری بـر پایـه مـرور 6:1392)خراسانی، 

ریزی محلـی بـرای رسـیدن بـه های برنامـههای محلی و سازمانهای دولتحلراه برای توصیف راهیکعنوان ادبیات به

(. زیسـت پـذیری در معنـای 6: 1392نژاد، باشد )بندر آباد و احمـدیاهداف توسعه پایدار مندرج در کمسیون برانت لند می

ریزی شهری خوب یابی به کیفیت برنامههمان دستاصلی و کلی خود به مفهوم دستیابی به قابلیت زندگی است و درواقع 

ونقـل، محـی  سـرزنده، ابعـاد ای در مـورد پایـداری، حملهای گستردهیا مکان پایدار است. پیرامون زیست پذیری بح 

(. رابرت کوان در فرهنگ شهرسـازی در مقابـل واژه زیسـت 30:1394پور و همکاران،شود )ساسانمختلف جامعه و ... می

 (.Cowan,2005:44)نمایـد را تعریـف می"فراهم آوردن کیفیـت زنـدگی خـوب"و"مناسب برای زندگی "عبارتپذیر، 

های دانـد کـه گزینـهشهر شیکاگو، جوامع زیست پذیر را جوامع سالم، ایمن و پیـاده مـداری میریزی کالنآژانس برنامه

آورند. بـه ات شهری و نیازهای اساسی فراهم میموقع به مدارس، مراکز کار، خدمونقل را جهت دسترسی بهمختلف حمل

ونقـل، عـدالت محـوری، دارای های مختلـف حملاطمینان با گزینـهعبارتی، یک اجتماع زیست پذیر، اجتماعی امن، قابل

تـوان گفـت زیسـت پـذیری درنهایت می (.ISOCARP,2010:27-28) مسکن قابل استطاعت و اقتصاد رقابتی است

وجود تواند گسترده یا محـدود باشـد. بـااینشود، میای که در آن تعریف میا توجه به بستر و زمینهعنوان یک مفهوم ببه

گیری بسیار متنـوعی اسـت اندازهکیفیت زندگی در هر مکان در مرکز توجه این مفهوم قرار داشته و شامل نماگرهای قابل

 Perogordo؛ 3:1392دهنـد )خراسـانی،را تشـکیل می ونقل، امنیت و پایداری، اجزای ثابت آنکه معموالً تراکم، حمل

Madrid, 2007,40.) در فرهنگ لغات شهری، شهر زیست پذیر معادل عبارت"liveable city"  آورده شده اسـت. در

(. که بـرای توصـیف شـهری بـا 24:1385اند )گلکار،برخی متون فارسی معادل عبارت فوق را سرزندگی شهری ذکر کرده

و به علت توسعه سریع نواحی اطراف شهرها در قیاس با مراکز  1980اال کاربرد دارد. این اصطالح از دهه قابلیت زندگی ب

در اروپـا  (. Federal Highway Administration,2011؛60:1393نژاد،شهری مطرح گردید )بندر آبـاد و احمـدی

 landscape architectureی کـه مجلـه گردد، زمـانبـازمی 1975مطالعات مرتب  با شهر زیست پذیر حداقل بـه سـال 

ای از مقاالت کوتاه متخصصان و دانشگاهیان را در خصوص ایجاد شهرهای زیست پذیر منتشر کرد. هرچند کـه مجموعه

اند. امـا مقـاالت در خصـوص مسـائل یک از این مقاالت نویسندگان واژه زیست پذیری را مستقیماً به کار نگرفتهدر هیچ

های جذاب، طبیعت زیبا در داخل جنگلی از بتن و.. بودنـد هایی برای تغییر شهر مرکزی به محی راهشهری حال حاضر و 

ها بر اساس یک ایده شخصی به دنبال دستیابی به پاسخی برای این پرسش بود که چه چیز شهر خوب را و هر یک از آن

معتقد اسـت کـه شـهر  1. هالوب)2005:120ice,Larبه نقل از  1392:60پور و جعفری اسدآبادی،کند )ساسانایجاد می

کند تا زندگی سالمی داشته باشند. ایوانز در کتـاب شـهرهای زیسـت زیست پذیر، شهری است که به ساکنانش کمک می

شناختی است. گوید: شهر زیست پذیر دارای دو ویژگی است ویژگی اول آن معیشت و ویژگی دوم آن پایداری بومپذیر می

اندازه کافی به مسکن مناسب و آبرومند نزدیک بوده و درآمد مناسب و دسترسی به خدماتی ی شغلی که بهمعیشت به معنا

دیگر شهر زیسـت پـذیر عبارتیبه(. Eckert and Schinkel, 2010:5)نماید که یک سکونتگاه را سالمت بخش می

هـای مقیـاس و پیوسـته از بلوکصـورت شـهری کوچکشهری است که توس  یک بافت فشرده با مقیاس انسـانی و به

شده است که باع  ایجاد یک جداره شهری پیوسته باع  محصـور شـدن فضـای عمـومی ساختمانی چندمنظوره تشکیل

                                                           
1 . Halweg 
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که دارای نقاا اشتراک (. با توجه به اینکه مفهوم زیست پذیری با توجه به این6:1392شود )حبیبی و همکاران:شهری می

شـود: یفیت زندگی است. لذا در این بخش زیست پذیری به سه بعد وابسته به هم تقسـیم میبا مفاهیمی مانند پایداری ک

کننده مشاغل و درآمد است و برای سـالمتی مـردم )توانـایی ایشـان بـرای زیست. اقتصاد، تأمیناقتصاد، اجتماع و محی 

شـت و تفریحـات، ضـروری اسـت. تأمین خوراک، پوشاک و مسکن( و تأمین نیازهای سطوح باالتر ماننـد آمـوزش، بهدا

های حال و زیست به نحوی باشد که از وجود منابع کافی برای نسلزمان باید استفاده اقتصاد از منابع موجود در محی هم

محیطی بـه نحـو آینده مطمئن بود. اما بهزیستی اجتماعی منوا به توزیع اجتماعی و فضـایی منـابع اقتصـادی و زیسـت

دهنده بهزیســتی اجتمــاعی اســت. های برابــر، از اجــزای مهــم تشــکیلزادی فــردی و فرصــتعادالنــه عــدالت اســت: آ

کنـد زیست، زیرساختی است که منابع طبیعی، ظرفیت دفع زباله، و ارتباا بین انسان و محی  طبیعـی را تـأمین میمحی 

 (.93:1392)خراسانی و رضوانی، 

زمان طراحان ذیری به یک موضوع محبوب تبدیل شد. همکه زیست پ 1980در دهه  زیست پذیری و کیفیت زندگی: 

مه نمودند. سرعت در حال رشد حوشروع به مطالعه تغییرات در الگوهای توسعه از طریق کاهش مراکز شهری تا مناطق به

ای تردهپیشگام طیف گس"ها پدیدار شدند که مفروضات رشد سنتی را به چالش کشیدند و مناطقی کهیک سری از گزارش

یـت زیـادی از را برجسته نمودند. این واژه همچنـین محبوب"پذیرتر نمودن جوامع بودندهای نوآورانه برای زیستز تالشا

کنند به دسـت آورد، ماننـد بندی میپذیرترین شهرهای جهان را رتبههای ساالنه که زیستطریق افزایش فراوانی بررسی

ها از . ایـن بررسـی"پذیرترین شـهرهای جهـانزیسـت"و گـزارشبررسی مرسر درباره کیفیت زندگی در سراسـر جهـان 

طورمعمول شهرها را بر اساس عواملی مانند ثبـات سیاسـی، امنیـت، بهداشـت و کنند، اما بهمعیارهای مختلف استفاده می

. کننـدزیسـت ارزیـابی میسرگرمی، مسکن و کیفیت محی  وونقل، تفریح وپرورش، خدمات عمومی، حملدرمان، آموزش

عنوان داشتن ابعاد متعـدد در نظـر طورکلی بهدهند که زیست پذیری بههای زیست پذیری نشان میبررسی منابع و برنامه

که کیفیت زندگی به اینکـه چگونـه ایـن کند، درحالیشود. زیست پذیری به خدمات و امکانات جامعه اشاره میگرفته می

های یـک عنوان ویژگیکند. زیست پذیری بهرسانند، اشاره میسان نفع میدهند و به انامکانات تجربه انسان را شکل می

آنکه تعریف کیفیـت زنـدگی شود. حالدهد، تعریف میجامعه که مناسب بودنش برای زندگی انسان را تحت تأثیر قرار می

 (.Vanzerrr & Seskin,2011:3-4)شود امعه بر ساکنان آن ذکر میجعنوان اثرات زیست پذیری یک به

های اخیـر در مـورد ارتبـاا بـین زیسـت پـذیری و یک فقدان عمده در تحقیقات و سیاست زیست پذیری و پایداری:

پردازنـد، توجـه انـدکی بـه نحـوه که هر یک از این دو مفهوم ازنظر گاه خود به بح  میتوسعه پایدار وجود دارد. درحالی

پایداری  های بسیاری بین مفاهیم زیست پذیری وشده است. شباهتکنش و برخوردهای بالقوه بین این دو مفهوم مبذول 

حـال دهند. درعینمثال هر دو به تأمین نیازها، عدالت و برابری و کیفیت محی  زندگی توجه نشان میعنوانوجود دارد. به

مـدت و پایـداری بـر اهزمـانی کوت که زیست پذیری بر روی دورهها وجود دارد ازجمله اینهای متعددی نیز بین آنتفاوت

های زیسـت پـذیری بـا تمـایز بـین شـاخص (.Van Dorst,2010:345)های زمانی بلندمدت تمرکز دارنـد روی دوره

گیرند، اما های زیست پذیری آنچه را که امروز در حال وقوع است اندازه میهای پایداری در این است که شاخصشاخص

کند. زیسـت پـذیری اشـاره بـه گیری میهد داد را اندازهآنچه در آینده رخ خواهای پایداری، ظرفیت موجود برای شاخص

دهنـد. زیسـت پـذیری و پایـداری ای از اهداف پایداری دارد که مستقیماً اعضای جامعه را تحت تأثیر قرار میزیرمجموعه

مثال هـر دوی عنوان. بـهوت هسـتندهای متفـااندازها و اولویتمعموالً دارای اهداف مشترکی هستند اما غالباً دارای چشم

لـیم اسـت و ها به دنبال کاهش آلودگی هستند، این در حالی است که تمرکز پایداری بر روی گازهای باعـ  تغییـر اقآن

 (.Flynn et al,2002:5)زیست پذیری بر روی هوای محلی و آلودگی صوتی تمرکز دارد 



 7                                                                                                شهر اهوازارزیابی و سنجش زیست پذیری شهری در کالن

هانی المللی وجود دارند که هرساله گزارش جان مهم در سطح بیندر حال حاضر، دو سازم معیارهای شهر زیست پذیر:

و موسسـه مرسـر  Economist Intelligence Unit)کنند: واحد هوش اکونومیست )شهرهای زیست پذیر را منتشر می

(Mercerشاخص .)وزیسـت، آمـوزش های بهداشتی، فرهنگ و محی های واحد هوش اکونومیست شامل ثبات، مراقبت 

قبول، متوسـ ، نامناسـب، کـامالً ها در پـنج طبقـه قابـلباشند. درنهایت پس از ارزیابی وضعیت شهرها آنخت میزیرسا

، موسسـه مرسـر (.The Economist Intelligence Unit,2015:8-9)شوند بندی میقبول، ردهنامناسب و غیرقابل

بندی اصـلی و هطبق 10از  هاییهان بر اساس ارزیابیشهر ج 380ای درباره کیفیت زیست بیش از بار مطالعههر سال یک

باشـد: محـی  سیاسـی و اجتمـاعی، های کیفیت زیست مرسر به این شرح میدهد. شاخصمعیار و شاخص انجام می 39

، رفی، مسـکنمحی  فرهنگی اجتماعی، مالحظات پزشکی و سالمت، مدارس و آموزش، تفریح و سرگرمی، کاالهای مص

گـری کـه توسـ  محققـین در یـک تحقیـق دی (.www.mercer.com)ونقل و محی  طبیعی ملخدمات عمومی و ح

معیـار اصـلی  11شده است، پس از مطالعه مأخذ بسیار زیاد مرتب  با موضوع زیست پذیری دانشگاه ملبورن استرالیا انجام

ا جـرم و امنیـت، شد که این معیارهبااند که شامل زیرمعیارهای ذهنی و عینی زیادی میبرای زیست پذیری در نظر گرفته

ایـداری پونقل، فضای باز عمومی، دموکراسی محلی و مسکن، آموزش، اشتغال و درآمد، خدمات اجتماعی و سالمت، حمل

 (.Lowe & others,2013:20-51)باشند زیست میاجتماعی، اوقات فراغت و فرهنگ، غذا و کاالهای محلی و محی 

موردمطالعـه  وموردمطالعـه بـر مبنـای زیسـت پـذیری بـا مفهـوم توسـعه پایـدار انتخـاب  هایدر این تحقیق شـاخص

 شده است.قرارگرفته

 

 پژوهش روش

عه آماری شده است. جامتحلیلی تهیه -پژوهش حاضر به لحاظ نوع تحقیق کاربردی است که با استفاده از روش توصیفی 

حجم نمونه نیـز بـا  و( 1390نه شهر اهواز )مرکز آمار ایران،گانفر جمعیت ساکن در مناطق هشت 1095389این پژوهش 

از  ن پژوهش ابتـدا بـا اسـتفادهنفر از ساکنین مناطق شهر اهواز تعیین گردید. در ای 384استفاده از فرمول کوکران برابر با 

تی شدند. سپس های زیست پذیری شهری شناسایی و تعریف عملیاای و بررسی پیشینه تحقیق شاخصمطالعات کتابخانه

موردنیـاز از  آزمـون تأییدشـده بـود، اطالعـاتبا استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه که روایی آن از طریـق پیش

 SPSSافـزاری شده بـه محـی  نرمآوریهای جمعآوری شد. در مرحله بعد دادهگانه شهر اهواز جمعساکنین مناطق هشت

باشد، تعیـین شـد. درنهایـت بـا ها می، که گویای هماهنگی و پایایی باالی داده765/0ا وارد و پایایی ابزار سنجش برابر ب

گانه شـهر اهـواز ازنظـر تمنـاطق هشـ VIKORگیری چنـد معیـاره استفاده از روش آنتروپـی شـانون و روش تصـمیم

دی ر کشـور مـا تحقیقـات زیـاتباا با موضوع زیسـت پـذیری ددر ارهای زیست پذیری موردبررسی قرار گرفتند. شاخص

های سـرزندگی، برابـری اجتمـاعی، توان اسـتنباا کـرد کـه شـاخصشده مینشده است و از محدود مطالعات انجامانجام

اند )بنـدر های اصـلی زیسـت پـذیری برشـمردهعنوان مؤلفـهمشارکت، دسترسی، محی  کالبدی سـازگار و هویـت را بـه

وش رهای موردمطالعه که از طریق پرسشنامه گـرداوری شـده اسـت و بـا توجـه بـه ر(. در زیر به معیا75-80: 1390آباد،

 شده است.اند اشارهها تبدیل به درصد شدهتجزیه تحلیل داده

 
 ها و متغیرهای زیست پذیری موردمطالعهشاخص .1 شماره جدول

 متغیر شاخص

وساز در واحـد های ساختنوع مسکن، درصد رعایت استانداردهای مسکونی این منطقه به لحاظ تنوع در ابعاد و درصد خانه مسکن
گرمایش،  ر سرمایش ومسکونی، درصد ایمنی واحد مسکونی در برابر بالیای طبیعی، درصد برخورداری واحد مسکونی ازنظ

 روشنایی، سیستم فاضالب و حمام، درصد رضایت از واحد مسکونی ساکن در آن.
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احساس 

 امنیت

، ر سـطح محلـهدکنین محله، درصد رضایت از دسترسی به خدمات انتظامی، درصد امنیـت زنـان درصد احساس امنیت سا
 درصد رضایت از امنیت در محله.

ونقحمل

 ل

رانی در منطقـه، درصـد کیفیـت های منطقه، درصد کیفیـت خطـوا اتوبـوسروها و پیاده راهدرصد کیفیت مسیرهای پیاده
منطقـه،  ونقل عمومی جهت رفتن به سرکار، مدرسه و سایر موارد دربه حمل خطوا تاکسیرانی در منطقه، درصد دسترسی

 سواری در منطقه محل سکونت.ونقل عمومی در منطقه، درصد کیفیت مسیرهای دوچرخهدرصد رضایت از سیستم حمل

زیمحیط

 ست

آوری زباله، میزان ت جمعن معماری محله با اقلیم شهر، درصد وضعیها، متناسب بودمحیطی ساختماندرصد کیفیت زیست
 آلودگی صوتی در سطح محله، درصد میزان بوهای زننده و کیفیت فضای سبز سطح محله

 (The Economist Intelligence Unit, 2015: 8-9؛Lowe et al, 2013: 20-51؛Amir, Puspitaningtyas & Santosa, 

 .(Ball, 2013, 39-50 ؛Williams, Zhou & Levine, 2012: 8-10؛167 :2015

 

 &Tzeng,2004:447) شدهگرفته "حل توافقیراه"و"سازی چند معیارهبهینه"واژه ویکور از یک کلمه صربی به معنی

Opricovic .) گیری چندمعیاره کاربردی است که کارایی باالیی در حل مسائل گسسته دارد های تصمیمو یکی از روش

(Lihong and et al,2008:131عنوان توافـق آل نزدیک بوده، بهحل ایدههای موجه را که به راهحلفقی، راهحل توا. راه

آل مثبـت حـل ایـدههایی کـه بـه راهکند. به عقیده زلنی گزینهگیرندگان تعیین میایجادشده توس  اعتبارات ویژه تصمیم

 & Sayadi, Heydariجحیـت دارنـد )دارند، ارآل منفی فاصـلهحل ایدههایی که به راهتر هستند، نسبت به گزینهنزدیک

Shahanag,2009). 

 

 موردمطالعه محدوده

قرار داشته و مرکز  اروندرود فارس وخلیج در کرانه ایران کیلومترمربع در جنوب غربی 057/64با مساحت  استان خوزستان

 ن از شمال بـهاستان خوزستا .آید. این استان پنجمین استان پرجمعیت ایران استاستخراج نفت و گاز ایران به شمار می

الم، از شـرق و جنـوب استان ای استان چهارمحال و بختیاری، از شمال غربی به استان لرستان، از شمال شرقی و شرق به

 شـود.محدود می عراق شورکو از غرب به  فارسخلیج و استان بوشهر استان کهگیلویه و بویراحمد، از جنوب به شرقی به

 52هـزار و  290هری و شخانوار  289هزار و  793(، دارای 1390نفری )مرکز آمار ایران،  4531720 این استان با جمعیت

 ین شهر که در بخش مرکزیاست. ا ایران شهرهایخانوار روستایی است. شهر اهواز مرکز استان خوزستان یکی از کالن

طـول شـرقی، در  دقیقـه 40درجـه و  48و دقیقه عرض شـمالی  20درجه و  31و در موقعیت جغرافیایی  شهرستان اهواز

( موقعیـت شـهر اهـواز را در 1) شده اسـت. شـکل شـمارهمتر از سطح دریا واقع 18ای خوزستان و با ارتفاع بخش جلگه

 دهد.تقسیمات اداری و سیاسی کشور نمایش می
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 مطالعه مورد محدوده جغرافیای موقعیت .1 شماره شکل

 

درصـد  35کنند. از این جمعیت شهر اهواز زندگی میدرصد مردم استان خوزستان در کالن 32بر پایه آخرین آمار رسمی، 

درصـد  51نشینی را داراسـت. مشهد، اهواز جایگاه دوم حاشیه شهررو پس از کالنباشند و ازایندر حاشیه شهر مستقر می

های مادر کشور ترین کارخانهرخی از بزربشود و بران، در اهواز تولید میخیز جنوب کشور ایشرکت ملی مناطق نفت نفت

ر زیـر میـزان نفـر جمعیـت اسـت. نمـودا 1095389دارای  1390این شهر طبق سرشماری سال  .در این شهر جای دارند

بینـی آن بـرای سـال و پیش 1390تا آخرین سرشماری در سال  1335جمعیت شهر اهواز از نخستین سرشماری در سال 

 باشد.اکنون دارای هشت منطقه میبا توجه به رشد روزافزون جمعیت، این شهر همدهد. را نمایش می 1410

 

 
 (منبع: مرکز آمار ایران) 1410بینی آن برای سال و پیش 1390تا سال  1335. جمعیت شهر اهواز از سال  2شکل شماره 

 

 هایافته و بحث

ز ای برخـوردارشـهر ازلحـاظ  گانههشـتی مناطق بندسطحشده است، در این بخش برای که در باال نیز اشاره طورهمان

 ده است.ششده است در زیر به ترتیب مراحل اجرای این روش آورده ی زیست پذیری از روش ویکور بهره گرفتههامؤلفه
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ــم ــه تص ــاتریس اولی ــمگیری: یمم ــه تص ــاتریس اولی ــاخص و  nاز  گیرییمم ــکیل  mش ــان تش ــمیمک ــن ودش . در ای

njCماتریس j ,...,2,1 ها و معرف شاخصmiAi ,...,2,1  باشـدیهـا میـا مکان هاگزینـهمعرف .

njmiXهمچنین ij ,...,2,1;,...,2,1  دهنده ارزش گزینـه نشـانi  ام در شـاخصj  جـدول باشـد )میام

 .(2 شماره
 

 های حاصل از پرسشنامهماتریس اولیه داده . 2شماره  جدول

 صشاخ
 محل سکونت

 احساس امنیت ونقلحمل مسکن محیطیزیست

 1106 1372 1065 1200 1منطقه 

 1328 1417 1175 1348 2منطقه 

 1226 1409 1366 1293 3منطقه 

 1319 1443 1228 988 4منطقه 

 1092 1215 1027 1162 5منطقه 

 1297 1572 1059 1309 6منطقه 

 1294 1283 1040 1330 7منطقه 

 1284 1173 1105 1388 8ه منطق

 

تـوان ام باشد. از رابطـه زیـر می jام برای شاخص  iمقدار اولیه گزینه  Xijزمانی که : هاتشکیل ماتریس بی مقیاس داده

 برای بی مقیاس سازی استفاده کرد.

  

 (1رابطه )

های ماتریس تمامی درایه وجه داشت کهام است. باید ت iمقدار بی مقیاس شده گزینه  Fijمقدار اولیه و  Xijدر این رابطه 

 .(3شماره جدول دی بین صفر و یک باشند )گیری بی مقیاس شده، باید اعداتصمیم

 

 های اولیهماتریس بی مقیاس شده داده .3شمارهجدول 

 شاخص
 محل سکونت

 احساس امنیت ونقلحمل مسکن محیطیزیست

 0/3137 0/3551 0/3308 0/3372 1منطقه 

 0/3767 0/3668 0/3649 0/37879 2منطقه 

 0/3478 0/3647 0/4242 0/36334 3منطقه 

 0/3742 0/3735 0/3814 0/27763 4منطقه 

 0/3098 0/3145 0/319 0/32652 5منطقه 

 0/3679 0/4069 0/3289 0/36783 6منطقه 

 0/3671 0/3321 0/323 0/37373 7منطقه 

 0/3642 0/3036 0/3432 0/39003 8منطقه 

 

سـبی منظور تعیین وزن و اهمیت ندر این پژوهش به زیست پذیری، هایشاخصا توجه به یکسان نبودن اهمیت تمامی ب

بـا  زیست پـذیریهای سبی شاخصنمنظور تعیین وزن و اهمیت شده است. بهها از روش آنتروپی شانون، استفادهشاخص

 مراحل زیر اجرا شده است: آنتروپیاستفاده از تکنیک 

 :گیرد.یمرت ( صو2)ها با استفاده از رابطه محاسبه آنتروپی هر یک از شاخص الف(

njmi

x

x
f

n

j

ij

ij

ij ,...,2,1;,...,2,1

1

2
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 (2رابطه )

 

 

 صـورت (3)ها از مقدار آنتروپی آن شاخص از طریق رابطه محاسبه درجه انحراف اطالعات موجود هر یک از شاخص ب(

 گیرد.یم

jj (3رابطه ) Ed 1 

 گیرد.یم( صورت 4) ا از طریق رابطههمحاسبه وزن هر یک از شاخص ج(

 (4رابطه )

 

 

 ی زیست پذیریهاشاخصوزن و اهمیت نسبی  .4شمارهجدول 

 احساس امنیت ونقلحمل مسکن محیطیزیست شاخص 

Ej 0/99910 0/99782 0/99805 0/99876 

Dj 0/00089 0/00217 0/00194 0/00123 

 0/19711 0/31105 0/34817 0/14366 نهایی وزن

 

(، 143/0محیطی دارای وزن )های زیست پذیری نشان داد که شاخص زیستآنتروپی شانون برای شاخصج حاصل از نتای

( و شــاخص احســاس امنیــت دارای وزن 311/0ونقــل دارای وزن )(، شــاخص حمل348/0شــاخص مســکن دارای وزن )

ترین اهمیت، نسبت به سـایر ین و کمی بیشترترتیب دارامحیطی به مسکن و زیستبین شاخص دراین باشد،( می197/0)

 هستند. زیست پذیریهای شاخص

 :آوریممــی تدســ بــه( و رابطــه زیــر، مــاتریس بــی مقیــاس شــده مــوزون را 4 جــدولها )بــا اســتفاده از وزن شــاخص

nnWNV  در ایــن رابطــهV  عبــارت اســت از مــاتریس بــی مقیــاس شــده مــوزون وnnW  های زن شــاخصو

 (5) جدول شماره .باشدمیموردمطالعه 
 

 های اولیهماتریس بی مقیاس موزون داده .5شمارهجدول 

 شاخص 
 مناطق

 احساس امنیت ونقلحمل مسکن محیطیزیست

 0/0618 0/1104 0/1151 0/04856 1منطقه 

 0/0742 0/1141 0/127 0/05455 2منطقه 

/0 0/1134 0/1476 0/05232 3منطقه  6850  

 0/0737 0/1162 0/1327 0/03998 4منطقه 

 0/061 0/0978 0/111 0/04702 5منطقه 

 0/0725 0/1265 0/1145 0/05297 6منطقه 

 0/0723 0/1033 0/1124 0/05382 7منطقه 

 0/0718 0/0944 0/1194 0/05616 8منطقه 

 

)مثبت( باشـد، بـرای تعیـین بهتـرین  سود دهندهنشان اگر تابع معیار: هاتعیین بهترین و بدترین مقدار برای توابع شاخص

)منفـی( باشـد، از  هزینـهدهنده (، و اگر تابع معیار نشان6( و برای تعیین بدترین مقدار از رابطه از رابطه )5) رابطهمقدار از 

 .شودمیحالت عکس تابع سود استفاده 

 












  

)(

1

,..2,1

)(
1

mLn
k

j

nLnnKE
m

i ijijj

jn

j

j

j

j

d

d
W 


1



 1398 تابستان  ،2، شمارۀ 2، دورۀ شهر پایدار فصلنامه                                                                                                    12

  (5رابطه )

  (6رابطه )

 

 مقدار توابع معیارهابهترین و بدترین  .6 شماره جدول

 شاخص 
 مثبت و منفی آلیدها

 احساس امنیت ونقلحمل مسکن محیطیزیست

f* 0/05616 0/1476 0/1265 0/0742 

f- 0/03998 0/111 0/0944 0/061 

 

حـل ایـده آل مثبـت در ایـن مرحلـه فاصـله هـر گزینـه از راه: حل ایده آل مثبـت و منفـیها با راهمحاسبه فاصله گزینه

 شود.( محاسبه می8) و( 7) رواب ها بر اساس شده و سپس تجمیع آنسبهمحا

 (7رابطه )

 

 

  (8رابطه )

 یحـل ایـده آل منفـاز راه i ینـهفاصله گز Rj حل ایده آل )ترکیب بهترین( ونسبت به راه iفاصله از گزینه  Sjکه در آن 

 Saraiانجام خواهد شد ) Rj بدترین بر اساس مقادیر یبندتبهو ر Sjبرترین بر اساس  یبندباشد. رتبه)ترکیب بدترین( می

et al,2015) . (7) شمارهجدول 
 

 حل ایده آلها با راهمحاسبه مقادیر فاصله. 7 شماره جدول

 شاخص 
 منطقه

 Si Ri احساس امنیت ونقلحمل مسکن محیطیزیست

1منطقه   0/06768 0/309 0/1559 0/185 0/718 0/309 

2منطقه   0/ 4014  0/196 0/1208 0 0/331 0/196 

3منطقه   0/0342 0 0/1271 0/085 0/246 0/127 

4منطقه   0/144 0/1417 0/1005 0/0075 0/394 0/144 

5منطقه   0/08136 0/348 0/2783 0/197 0/905 0/348 

6منطقه   0/02844 0/3152 0 0/0259 0/369 0/315 

7منطقه   0/02088 0/3347 0/2253 0/0284 0/609 0/335 

8منطقه   0 0/2679 0/31 0/036 0/616 0/311 

 

 شود.( محاسبه می9رابطه ) بر اساس i=1,2,3,…,m یبرا Qiمقدار : هاآن بندییتمحالت و اولو iQمحاسبه مقدار

( 9رابطه ) 
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ایــده آل مثبــت و رابطــه












 *

*

RR

RRi

کــه هنگامی حــل ایــده آل منفــی اســت.م از راها iبیــانگر نســبت فاصــله گزینــه  

باشـد  5/0کـه مقـدار آن کمتـر از شود. و هنگامیمنجر به اکثریت موافق می iQباشد شاخص 5/0تر از بزربvمقدار

است، بیانگر توافـق گروهـی یکسـان  5/0برابر  vطورکلی وقتی مقداربیانگر نگرش منفی اکثریت است. بهiQشاخص

برای تمامی  iQپس از محاسبه مقدار (.Opricovic,1998:8شود )ر نظر گرفته مید5.0vاست و معموالً مقدار

ای که در هر سـه مقـدار ینهگزگیرند. بدین منظور یمبندی قرار یتاولومورد  Qو  Rو  Sبر اساس مقدار  هاینه، گزناطقم

S  وR  وQ بـر اسـاسها را ینـهگزاگـر بخـواهیم شود. همچنین یمعنوان گزینه برتر انتخاب رتبه اول را داشته باشد، به 

 قبول باشد.بندی کنیم، شرای  زیر باید قابلیتاولو Qمقدار 

)(  )(    DQقبول شرا اول: مزیت قابل  aQaQ  زمانی کهa  بر اسـاس  یبنددر لیست رتبهQ  دارای موقعیـت دوم

 .است

(10رابطه )
esalternativ ofnumber  :i        ,  

1

1
DQ




i 

بر اسـاس  بندییترین رتبه در لیست اولوباید دارای باالتaهمچنین گزینهگیری: یمقبول در تصمشرا دوم: ثبات قابل

R، S  وQ که هر ازآنجایی (.1391ینی،سرایی و حسماند )یگیری ثابت باقی مصمیمتحل توافقی در فرآیند باشد. چنین راه

 iQبـر اسـاس مقـداررا  منـاطق موردمطالعـه تـوانمیرو ( صادق است. ازاینQ) یکورودو شرا فوق در مقدار شاخص 

 iQترینو کوچـک زیست پذیریترین میزان دهنده پاییننشان iQمیزان  ترینیشگونه که ب نی. بدکرد بندییتاولو

شهر اهواز را بـا  گانههشتطق ( جایگاه هر یک از منا8) شماره. جدول باشدیم زیست پذیریباالترین میزان  دهندهنشان

 دهد.یمنمایش  iQتوجه به میزان 

 
 هاطالعه ازنظر شاخصوضعیت محالت موردم .8شمارهجدول 

 وضعیت میانگین ضریب اولویت رتبه Qiمقدار  Si Ri منطقه

 مطلوب 0/22100 – 0/00000 1 0/000 0/127 0/246 3منطقه 

 2 0/150 0/144 0/394 4منطقه 

 3 0/221 0/196 0/331 2منطقه 

 یمه مطلوبن 0/51900 – 0/22101 4 0/519 0/315 0/369 6منطقه 

 1/00000 – 0/51901 5 0/697 0/311 0/616 8منطقه 

 

 نامطلوب

 6 0/745 0/335 0/609 7منطقه 

 7 0/770 0/309 0/718 1منطقه 

 8 1.000 0.348 0.905 5منطقه 

 

دارای  Q=1میـزان  دارای بیشترین و منطقه پنج شهر اهـواز بـا Q=0.000ین اساس منطقه سه شهر اهواز با میزان بر ا

شـده در محـی  محاسبه Qiشدن نتـایج منـاطق بـر اسـاس میـزان  ترواضحیست پذیری هستند. برای کمترین میزان ز

 (.3 شمارهشکل است )بندی صورت گرفته یفط GISی افزارنرم
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 ی شهر زیست پذیرهاشاخصی شهر اهواز ازنظر بندسطحنقشه  .3شمارهشکل 

 

ی هامؤلفهه طلوب با توجه بطق سه، دو و چهار شهر با وضعیت مبه ترتیب منا گرددیمکه در نقشه نیز مشاهده  طورهمان

ی هامؤلفـهحـاظ ، هفـت و هشـت شـهر بـا کمتـرین میـزان ازلپـنجیـک،  منطقهموردمطالعه قرار دارند. در مقابل چهار 

 .اندقرارگرفتهنامطلوبی  تیوضعموردمطالعه در 

 

 نتیجه گیری

مهـاجرین  شدن در مرکز استان خوزستان، همواره موردتوجهاقعی قوی و واقتصاد یهاشهر اهواز با دارا بودن جاذبهکالن

 را در اسـی زیـادیاستانی و غیر استانی بوده است. اصالحات ارضی ازلحاظ تاریخی تحـوالت اقتصـادی، اجتمـاعی و سی

حـدوده مدر  افیـائیدر شهر اهواز به همراه داشته است. اصالحات ارضـی هـر چنـد ازنظـر جغر استان خوزستان و ازجمله

سـتای نبـوده جای گذاشت شاید کمتر از اثرپـذیری منـاطق روولی اثراتی که در محدوده شهر اهواز به روستاها انجام شد.

آن در  تان شدن قیمعامل مهم دیگر، پیدایش صنعت نفت در استان خوزستان و ازجمله در اطراف شهر اهواز و گر است.

ها و ر استاندیگ نفت از این شهر به یهانفتی در اطراف اهواز و عبور لوله یهاه. به دلیل پیدایش حوزباشدیم 1353سال 

موجـب  ن امـر خـودای گسترش مراکز مربوطه و صنایع آن، نیاز به کارگران ساده، متخصصین و مهندسین افزایش یافت.

 یهاهر اهواز یکی از قطبش 1375تا  1345 یهامهاجرت این نیروها از دیگر مناطق به شهر اهواز شد. لذا در فاصله سال

 تبع افزایش جمعیت این شهر همواره با مشکالتی روبرو بوده است.. بهمهاجرپذیر کشور بوده است
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ونقـل، یـت، حملاحسـاس امن، مسـکننیز اشاره شد در این پژوهش درمجموع چهار معیـار شـامل:  طور که در باالهمان

گر ایـن مطلـب چندین زیر معیار بودند. نتـایج پـژوهش بیـان ام نیز شاملزیست موردمطالعه قرار گرفتند که هرکدمحی 

بهتـرین  شهرداری اهواز دارای 3قه موردمطالعه در موضوع زیست پذیری شهری، منطبندی معیارهای باشد که از جمعیم

اهـواز دارد.  هردر زیست پـذیری در شـترین وضعیت را نامناسب 5وضعیت زیست پذیری نسبت به سایر مناطق و منطقه 

در بدترین  4شهر اهواز در بهترین وضعیت و منطقه کالن 8محیطی منطقه البته باید توجه داشت که ازنظر شاخص زیست

ار دارد، ازنظـر در بـدترین وضـعیت قـر 5در بهترین وضعیت و منطقـه  3وضعیت قرار دارد، ازنظر شاخص مسکن منطقه 

اخص احسـاس شـدر بدترین وضـعیت قـرار دارد و ازنظـر  8یت و منطقه در بهترین وضع 6شاخص حمل نقل نیز منطقه 

ی نشان هاشاخصعیت به ترتیب در بهترین و بدترین وضعیت قرار دارند. همچنین بررسی وض 5و منطقه  2امنیت منطقه 

ونقـل دارای وزن ل، شـاخص حم348/0، شـاخص مسـکن دارای وزن 143/0وزن  محیطی دارایداد که شاخص زیسـت

محیطی به ترتیب بیشـترین و بین شاخص مسکن و زیستاست، که دراین 197/0و شاخص احساس امنیت دارای  311/0

های زیست به لحاظ شاخص 8و  7، 1، 5بیان کرد که مناطق توان بندی کلی هم میکمترین وزن را دارند. در یک تقسیم

ضعیت هستند و منطقـه در بهترین و 2و  4، مناطق 3 پذیری موردبررسی در وضعیت نامناسبی قرار دارند و پس از منطقه

بـا توجـه بـه گـردد کـه شده پیشـنهاد میها و مطالعات انجامباشد. لذا با توجه به بررسیهم دارای وضعیت متوس  می 6

رورت توجـه بـه موردتوجه قـرار بگیـرد. ضـ 8و  7، 1، 5های موردبررسی به ترتیب در مناطق وضعیت موجود در شاخص

محیطی در وضعیت نامناسـبی های مسکن و زیستیژگیوشهر اهواز که ازنظر کالن 5ویژه در منطقه به هاشاخصی ارتقا

های مشابه نیز باید بیـان کـرد کـه در تری است. در ارتباا با مقایسه با سایر مطالعات و پژوهشاست حائز اهمیت فراوان

ذیری ر این پژوهش چند شاخص مهم و تأثیرگـذار در زیسـت پـها عموماً به شاخص مدنظر بوده است که دسایر پژوهش

باشد که نیاز است در ها به لحاظ ذهنی میاین شاخصها، مطالعهشهری مدنظر بوده است ولی نکته مهم در اکثر پژوهش

های های عینی نیز موردبررسی قرار بگیرند تا بـا ترکیـب شـاخصهای ذهنی زیست پذیری، شاخصکنار بررسی شاخص

یشـنهاد های موردمطالعه به دسـت آورد. همچنـین پهنی و عینی بتوان درک بهتری از شرای  زیست پذیری در محدودهذ

 پذیری موردمطالعه قرار بگیرد. های عینی زیستای دیگر شاخصگردد در ارتباا با شهر اهواز هم در مطالعهمی
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