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Extended Abstract 

Introduction 

Liveability with a set of practical measures and interventions improves the current state of urban 

construction and texture and provides the basis for quantitative and qualitative improvements 
and can give new life to the texture locally and make desirable socio-economic, environmental 
and physical structure for life. This approach also addresses broader issues such as competitive 
economics and quality of life, especially for those living in slums. Considering the factors 
presented in the field of liveability, this concept overlaps with approaches such as quality of life, 
smart growth and neo-urbanism, because all of them have been developed as critical responses 
to undesirable urban policies and negative side effects of urban growth and have aspects in 

common with liveability.  Therefore, recognizing the importance of the liveability approach in 
redesigning the space and evaluating the environmental quality of space construction in 
neighborhoods and urban areas will be undeniable and will require effective effort and 
management in line with this new approach in cities. The available evidence shows that the 
construction of Tabriz city, despite the rotation of development model policies in the last 
decade, has changed its image of stability and its biological system has fluctuated in terms of 
the function of vital components. In this study, while evaluating the livability model of Tabriz 

metropolis based on operational indicators, the following question will be considered: 
What is the appropriateness and compatibility of the liveability pattern of Tabriz metropolis 
with the goals of sustainable development? 
 

Methodology 

The present study is in the category of applied research that has been done with analytical 
method and quantitative approach. In order to analyze the pattern of livability in the regions of 
Tabriz, first, study indicators have been investigated based on statistics and documentary 

information, including census sources, plans and upstream documents, such as detailed plan 
studies, municipal operational projects at the regional level in the years 2008 to 2019. After 
extracting the studied indicators, according to Table 2, the indicators were implemented and 
quantified based on the objectives of the research. In order to model the Liveability pattern and 
arrangement of space models as a single set with the correct map of spatial metrics of Tabriz 
city based on data related to the spatial structure of the city, their accuracy was measured.  
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Results and Discussion 
Validation results of processing the values of selected indicators in sample metrics with 

specified areas and the degree of correlation with the living situation in each spatial metric in 
proportion to zones with different areas, based on visual interpretations and the degree of 
correlation, 5.41 hectares (LPI) can be selected as zones with an optimal level for calculating 
metrics and dividing regions into these zones. According to the results of PCA analysis, the 
index of density and distribution of land uses is the output of the analysis of 57.87% of the 
variance of the distribution of 4 metric data used. The index of density and distribution of land 
uses and the number of projects implemented by domain include the highest variance of data. 
Based on these results, the final model of the livability pattern was calculated, formed and 

displayed by combining the eigenvalues of all instrumental variables, the values of the factor 
load of the metrics as coefficients for the 10 regions of city. According to the results with the 
components of the Liveability model, in all 2010 metrics, 374 zones were created considering 
the histogram and the distribution range of the Liveability index, which was zero to 1, in 10 
classes with low (0.1) to high (1) Liveability was determined and the class map was prepared in 
an integrated manner. 
 

Conclusion 

According to the analysis, the final liveability index of Tabriz metropolis is higher than the 
average. Considering the results, the most liveable area was region 5 of Tabriz metropolitan 
with a value of 0.9146. In LPI metric, 11 optimal metrics with 10.78 hectares of the total area 
were recognized liveable. After region 5, region 2 with a value of 0.7445 was identified as the 
second liveable region. In LPI metric, 17 optimal metrics with 16.67 hectares of the total area 
are liveable. Region 10 with a value of 0.6690 in NP metric and 68 metrics with 66.67 hectares 

out of a total of 1092 hectares were identified as liveable. In LPI metric, region 6 with 21 
optimal metrics and 20.59 area of total urban land uses of 8367 hectares was determined in the 
fourth level of viability. In Division Metric, region 1 with 31 optimal metrics and 30.39 hectares 
out of a total of 1659 hectares, were found liveable. In the Division Metric, region 9 was 
identified as liveable area with 39 metrics and 38.24 hectares out of a total of 746.7 hectares. 
Region 4 was recognized as liveable area in PD metric with 38 optimal metrics and 37.25 
hectares out of a total of 2557 hectares. Region 3 was identified  as liveable area in NP metric 
with 44 metrics and 43.14 hectares out of a total of 2801 hectares. In Division Metric, region 7 

was distinguished as liveable area with 49 metrics and 48.04 hectares out of a total area of 3038 
hectares. In the final level of Liveability, region 8 in PD metric with 56 metrics and 54.90 
hectares out of a total of 357.9 hectares. The results show that there is a high relationship 
between the rate of liveability index and the type of metric and in LPI metric, this rate is higher. 
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 چکیده

ریـزی، وضـعیت زیسـت پـذیری     عنـوان مقیـاس جدیـد برنامـه    های فضایی بـه در این پژوهش با کاربست متریک
هدف کـاربردی و ازنظـر روش توصـیفی ـ تحلیلـی اسـت.         شهر تبریز بررسی خواهد شد. این پژوهش ازنظرکالن

های عملیاتی مستخرج از مبانی نظـری در  گانه شهر تبریز شاخص 01منظور تحلیل الگوی زیست پذیری مناطق به
تحلیـل شـدند. در بخـش نخسـت بـرای بررسـی الگـوی زیسـت پـذیری و آرایـش فضـایی             0339الی  0319بازة 

هـای  ها، پهنـه عنوان واحد پایه تحلیل و تعیین همبستگی فضایی آنمتغیر ابزاری به 02ها، با تلفیق بیش از شاخص

عنوان سطح بهینه برای هر منطقه شهری در نظر گرفته شـدند. در فرآینـد پـژوهش جهـت     ( بهLPIهکتاری ) 10/2
، Google Earth ،Excel ،Fragstats 4.2.1افزارهـای  های موجـود از نـرم  ها و واقعیتوتحلیل دادهتلفیق و تجزیه

Eviews  وArc GIS  استفاده شد. مطابق نتایج تحلیلPCA    هـا، شـاخص   بر روی مقـادیر استانداردشـده متریـک
متریـک مورداسـتفاده را    1هـای  درصد از واریانس پـراکنش داده  19/29ها خروجی تحلیلتراکم و پراکنش کاربری

توجه بـه هیسـتوگرام و دامنـه پـراکنش شـاخص زیسـت        پهنه با 391متریک مورد تحلیل،  0331شامل و در تمام 
صـورت  کالس با دامنه زیست پذیری کم تا زیـاد تعیـین و نقشـه طبقـات بـه      01بوده است در  0تا  0/1پذیری که 

شهر تبریز باالتر از میـانگین  گرفته شاخص نهایی زیست پذیری کالنهای انجامیکپارچه تهیه شد. مطابق با تحلیل
هکتـار از   91/01مسـاحت   LPIدر متریـک   3011/1شهر تبریز با شاخص کالن 2این مبنا، منطقه  متوس  است. بر

تـرین  هکتار باالترین و پـایین  31/21و مساحت  PDدر متریک  5103/1 با شاخص 1کل مساحت منطقه و منطقه 
همبسـتگی بـاالیی    دهد که بین شاخص زیست پذیری با نـوع متریـک  اند. نتایج نشان میمناطق زیست پذیر بوده

 میزان دقت الگو باالتر است. LPIوجود دارد و در متریک 
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 مقدمه
عدم توزیع عادالنه امکانات، تسهیالت و خدمات شهری در میـان منـاطق و محـالت و اقشـار مختلـف شـهر بـر اسـاس         

(. بـه  Baum-Snow,2020:119) ی اساسی، کیفیت و پایداری زندگی شهری و شهروندان بـه خطـر افتـاده اسـت    نیازها

به بعـد   0311توجهی به مفهوم کیفیـت زنـدگی در خـالل دهه ها و مشـکالت و پیامدهای حاصل از بیدنبال این بحران

های (. از این دهه به بعد نظریهSchwei,1996:224ای مطرح شد )های تازهها و دیدگاهو بسیاری معضالت دیگر نظریه

ریزی کـه هـر یـک باهدف حل مشکالت شهری، بهبود وضعیت کیفـی و کمـی زنـدگی شـهروندان در     جدیـد در برنامه

پـور و  انـد )ساسـان  شـده تـر شـدن مطـرح   سوی مطلوبشهرها، ارتقـا کیفیـت محـی  شهر، مدیریت شهر، پیشبرد شهر به

ای بـه زیسـت پـذیری    طـور فزاینـده  ریـزان در همه سـطوح بهرو، برنامـه(. ازاین033: 0313؛ پاك،031: 0333همکاران،

زیست، بهبـود امنیـت و   قبول، حفاظـت از محی عنوان استراتژی تجدید حیات محله، توسعه مجدد، تأمین مسـکن قابلبه

در این میان، شناسایی و درك نیازهای شـهروندان   .(Larice,2005:91-92مندنـد )کاهش نـرخ جـرم و جنایـت عالقـه

ها، کیفیت زندگی )رضایت ذهنـی( در نـواحی شـهری    پذیرسازی )شرای  مناسب عینی( سکونتگاه)تقاضای ذهنی( و زیست

لـو و همکـاران،   سـازد )عیسـی  و زمینه دستیابی به توسعه پایدار را فراهم مـی  (Wei et al,2018:121بخشد )را ارتقا می

جانبه از شـرای  زنـدگی بـا معیارهای علمی صورت گیـرد تـا بـر پایـه     رو باید مطالعه و سنجشـی همه(. ازاین013: 0333

(. درواقـع  51: 0331نـژاد و همکـاران،  ریزی بـرای بهبـود شـرای  زنـدگی صـورت گیرد )حاتمیجانبه، برنامهشناختی همه

شـهری و زمینـه    0سـاخت و بافـت   دی موجبات بهبود وضـع موجـود  زیست پذیری با مجموعه اقدامات و مداخالت کاربر

صورت موضعی حیات نـوینی را بـه بافـت    تواند به( و می039: 0333پور و همکاران،ارتقای کمی و کیفی را فراهم )ساسان

: 0332محیطی و کالبدی را مطلوب بـرای زیسـت نمایـد )شـماعی و همکـاران،     اجتماعی، زیست -داده و ساختار اقتصادی

تری همچون اقتصاد رقابت و کیفیت زندگی بخصوص برای کسـانی کـه در   این رویکرد همچنین با مباح  گسترده (.919

زمینـه ایجـاد عـدالت و    بنابراین زیست پذیری پـیش  (.52: 0332کنند سروکار دارد )شاهوی،محالت فقیرنشین زندگی می

شـده در  (. با در نظر گـرفتن عوامـل ارائـه   Morgan & Gulliford,2003: 23شود )های برابر در شهر میایجاد فرصت

زمینه زیست پذیری، ایـن مفهـوم بـا و رویکردهـایی همچون کیفیت زندگی، رشـد هوشـمند و نوشـهرگرایی همپوشـانی     

هـای شـهری نـامطلوب و اثـرات جـانبی منفـی رشـد شـهری؛         هایی انتقادی به سیاسـت عنوان پاسخدارد، زیرا جملگی به

های مشترکی با زیست پذیری دارند. لذا محفوظ دانستن اهمیت رویکرد زیست پذیری در بـازطراحی  اند و جنبهافتهیتوسعه

فضا و ارزیابی کیفیت محیطی ساخت فضا در محالت و مناطق شـهری امـری انکارناپـذیر و مسـتلزم تـالش و مـدیریتی       

دهـد کـه   (. شواهد موجـود نشـان مـی   Pan et al,2018:80کارآمد در راستای این رویکرد نوین در شهرها خواهـد بود )

آن را دگرگـون و نظـام زیسـتی     های توسعه در یک دهه اخیر، سیمای پایداریساخت شهر تبریز، علیرغم چرخش سیاست

شهر آن را از حی  کارکرد اجزای حیاتی دچار نوسان کرده است. در این پژوهش ضمن ارزیابی الگوی زیست پذیری کالن

 های عملیاتی، سؤال ذیل دنبال خواهد شد:اساس شاخص تبریز بر

 شهر تبریز با اهداف توسعه پایدار به چه میزان است میزان تناسب و تطابق الگوی زیست پذیری کالن 

( با تحلیل زیست پذیری بخش مرکزی شهر تهران به بررسی میزان زیست پذیری شهری پرداختـه و در  0331نژاد )خزائی

ت که وضعیت زیست پذیری ارتباط محکمـی بـا وضـعیت خـاص و درونـی موجـود محلـه دارد. سـلیمانی         نتایج آورده اس

هـای زیسـت   های تأثیرگذار و ادبیات نظری ـ تجربـی و ابعـاد و شـاخص     ( با بررسی دیدگاه0332مهرنجانی و همکاران )

فـق کلـی دربـاره اهمیـت و ضـرورت      دارند که در بیشتر شـهرهای جهـان توا  ها بیان میپذیری با روش کیفی و نتایج آن
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شناخت، تحلیل و تبیین زیست پـذیری شـهری در ابعـاد گونـاگون وجـود دارد امـا اجمـاع نظـر دربـاره تعریـف اصـول و            

شـهر اهـواز در راسـتای توسـعه     ( با تحلیل قابلیت زیست پذیری مناطق کـالن 0332های آن وجود ندارد. لطیفی )شاخص

نسـبت بـه سـایر منـاطق در وضـعیت برخـوردارتری قـرار دارد.         5ده اسـت کـه منطقـه    پایدار اهواز به ایـن نتیجـه رسـی   

دارنـد کـه بـا    های زیست پذیری بیـان مـی  ( با بررسی مفهوم، اصول، ابعاد و شاخص0332مهرجانی و همکاران )سلیمانی

تبیین زیست پذیری شهری توجه به شرای  امروز، با توجه به اینکه توافق کلی درباره اهمیت و ضرورت شناخت، تحلیل و 

تـرین علـت   های آن وجود نـدارد. مهـم  در ابعاد گوناگون وجود دارد؛ اما اجماع نظر درباره تعریف، اصول، معیارها و شاخص

تر از همه، بستر اجتماعی ـ اقتصـادی و  توان در وابستگی مستقیم این مفهوم به شرای  مکانی، زمانی و مهماین امر را می

( با بررسی وضعیت زیست پذیری شهر گرگان به ایـن نتیجـه   0331هدف دانست. عمادالدین و همکاران )مدیریتی جامعه 

صورتی کـه   اند که این شهر همسو با گسترش فیزیکی و کالبدی، از وضعیت مطلوب زیست پذیری فاصله گرفته بهرسیده

هـا،  زیست، جنگـل گی، تخریب محی زیست شهری، افزایش آلودافزایش جمعیت و رشد کالبدی آن موجب تخریب محی 

( با تحلیل عوامل مؤثر بر زیست پذیری شهری جزیره 0333های کشاورزی شده است. پوراحمد و همکاران )مراتع و زمین

محیطی هنـوز قابلیـت زنـدگی دارد، امـا ازنظـر مـدیریتی و اقتصـادی در        کیش معتقدند که کیش ازنظر اجتماعی و زیست

های زیست پـذیری جزیـره کـیش در سـطح مطلـوبی نیسـتند. دویـران        شته و درمجموع شاخصوضعیت مناسبی قرار ندا

وضعیت زیست پذیری بافت شهری در محالت اسکان غیررسـمی شـهر همـدان بـا رویکـرد پایـداری        ( با سنجش0333)

بـا توجـه بـه    های پایداری اجتماعی زیست پذیری در بعد عینی و ذهنی کیفیت زندگی دهد که شاخصاجتماعی نشان می

رسـانی و  تـری دارد کـه نشـان از نارسـایی خـدمات     شده شکاف پایینسطح دسترسی به خدمات و رضایت از خدمات ارائه

( پیچیـدگی و چندبعـدی   5100) 0رسانی در محالت موردمطالعه دارد. به اعتقاد ناکستناسب سطح انتظار پایین از خدماتبه

( بـا  5105) 3. ورور5ح زیسـت پـذیری یـک ناحیـه را موردبررسـی قـرار داد      سختی بتوان سطبودن موجب شده است که به

هـای زیسـت   های موردتوافق ملی در مورد طراحی و سـاخت خانـه  بررسی طراحی مسکن زیست پذیر به ارائه دستورالعمل

دار عی معنـی گذاری است که به لحـاظ اقتصـادی و اجتمـا   پذیر در استرالیا پرداخته و معتقد است که زیست پذیری سرمایه

( بـا بررسـی   5101) 1کند نصرالدین و همکـاران است. این سرمایه عالوه بر سالمت جسمی، آرامش ذهنی را نیز فراهم می

های ابعاد زندگی شهری در زمینـه  ها و تنوعابعاد زیست پذیری شهرهای جدید مصر معتقد است که در حال حاضر شباهت

مربوط به شیوه زندگی مردم وجود دارد و باید با اقـدامات ممکـن در آینـده،    موردبررسی شهرهای مصر و مشکالت بیشتر 

( بـا ارزیـابی قابلیـت زیسـت پـذیری و      5103) 2شهر شیخ زائد را به یک شهر زیست پذیر تبدیل کرد. استانیسالو و چـین 

های متـراکم  توسعه محله ابزاری محبوب برای 1های درك شده از طراحی محله پایدار با اشاره به اینکه نوشهرگراییارزش

کند، با انتخـاب دو سـایت   های همسایگی فراهم میروی و فعالیتدسترسی که شرای  مساعدتری برای قابلیت پیادهو قابل

متحده شامل یک توسعه شهری جدید و یک حومه اصلی شـهری، ضـمن اینکـه    مکانی در منطقه سنت لوئیس در ایاالت

مقایسه هستند ـ شباهت حاصل در پاسخ هر یـک  شناسی قابلاختی، فیزیکی و زیباییهای جمعیت شنهر دو دارای ویژگی

های مطالعه بدون در نظر گـرفتن چگـونگی و زمـان تأسـیس،     های طراحی سایتدهد که ویژگیاز کاربران فضا نشان می

                                                           
1 . Knox 

پذیری از سوی دیگر، سبب های مختلف مردم از مفهوم زیستاشتسو و بردمحیطی از یکهای متنوع اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست. دخالت مؤلفه 5
 پیچیدگی و درك دشوار این موضوع شده است.

3 . Verwer 

4 . Nasr Eldin 

5 . Stanislav & Chin 
6 . New Urbanism 
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ـ  5151و همکاران ) 0شوند. لیانگگذاری میارزش شـهر چـین طـی     511ذیری در ( با ارزیابی تأثیر تغییر اقلیم بر زیسـت پ

تر شدن کره زمین، شرای  آب و هوایی در بسیاری از منـاطق دسـتخوش تغییـر و    معتقدند که گرم 5111ـ   501های سال

ونقل شهری تـأثیر گذاشـته اسـت. همچنـین مـوج      تحوالت عمیقی شده است، که بر صنایع خاصی مانند کشاورزی، حمل

زدگی هـوا باعـ    که یختوجهی بر زیست پذیری شهرهای جنوب چین داشته درحالیگرما و حوادث شدید بارشی تأثیر قابل

 تغییر زیست شهری در مناطق شمالی شده است.  

 

 مبانی نظری
های جدیـد شـهر کـه هـر یـک باهدف حل مشکالت شهری، بهبود وضـعیت کیفـی و کمـی زنـدگی     پرداختن به نظریه

انـد  شـده تـر شـدن مطـرح   سوی مطلـوب شهر، مدیریت شهر، پیشبرد شهر به شهروندان در شهرها، ارتقـا کیفیـت محـی 

هـا و  (. در راستای حل این معضـالت نظریـات، الگوهـا، روش   039: 0333پور و همکاران، رسد )ساسانضروری به نظر می

(، حفـظ و اعـتالی کیفیـت    Honey-Rosés et al,2020:7فنون جدید و مشخص در نگـرش بـه شـهر و شهرسـازی )    

(. در حقیقـت بـه دلیـل آگـاهی از     Kozak et al,2020:64اهای شهری و حل مشکالت نظام حرکت ابداع گردیـد ) فض

هـای کشـاورزی و فضـاهای بـاز، کمبـود مسـکن     خطراتی مثل رشد سریع جمعیت، ازدحام و شلوغی، از بین رفتن زمـین

ق بـه مکـان، هویـت مکانی و زنـدگی اجتمـاعی   های اجتماعی و از بین رفتن حس تعلمعقول و مناسب، افزایش نابرابری

 .(Wheeler,2001:9کنند، زیست پذیری بـه وجـود آمـده و رشـد کـرده اســت ) که کیفیت زندگی جوامع را تهدید می

جانبه از شـرای  زنـدگی بــا معیارهـای علمـی صـورت گیـرد تـا بـر پایـه شـناختی          رو باید مطالعه و سنجشـی همهازاین

زیسـت پـذیری    (.51: 0331نـژاد و همکـاران،  ریزی بـرای بهبـود شـرای  زنـدگی صـورت گیرد )حاتمیبرنامه جانبه،همه

شده است. درنتیجه، تعریف کننده یک سیستم پیچیده است که از بسیاری از عوامل متقابل یکدیگر تشکیلشهرها منعکس

های مختلف متفـاوت باشـد. برخـی از محققـان زیسـت      رانیتواند بسته به اولویت نگشده در ادبیات میزیست پذیری ارائه

عنوان رفـاه عمـومی سـاکنان سـطح راحتـی      مثال، زیست پذیری بهعنوانکنند. بهپذیری را از منظر نسبتاً ذهنی تفسیر می

ساکنان شهری و رفاه یک فرد در رابطه با هر دو محی  شهری محلی و کیفیت زنـدگی شـهری یـا یـک منطقـه خـاص       

پـذیری  شاید بتوان گفت اولین مفهوم زیست .(Okulicz-Kozaryn,2013; Zhan et al,2018:124ده است )شتعریف

اتفـاق آلـن   ارائـه شـد. لـیکن اپلیـارد بـه      0310در سـال   5توس  دانلد اپلیارد« هـای زیسـت ـ پذیرخیابـان»تحت عنوان 

اشد که هر شـخص بتوانـد در آن از راحتـی نســبی     پـذیری را بـه ایـن معنی که یک شهر باید مکانی بزیسـت 3جیکوبز

 (.2: 0333دارد )صـفوی و رضـویان،  برخـوردار باشـد، از اهـداف ضروری برای آینده یک محی  خوب شهری بیان مــی 

زیست پذیری با اصول کلیدی خود شامل برابری، عدالت، امنیت، مشارکت، تفرج و قدرت بخشـیدن بـه دنبـال دسـتیابی     

(. Plus C,2003:33عی، اقتصـادی، کالبـدی و روانـی همـه سـاکنان در یـک سیسـتم شـهری اسـت )         سالمت اجتمابه

پذیری در معنـای اصـلی و کلـی خود به مفهوم دستیابی به قابلیت زندگی است و درواقع همان دستیابی به کیفیـت  زیست

ای در مــورد  هــای گســترده  ـ پــذیری بحـ  ریزی شهری خوب یـا مکان پایدار است. پیرامون مفهـوم زیســت برنامه

پذیری شهری، شـهر موفـق نیـز    شود. درواقع به زیستهای سرزنده و ابعاد مختلف جامعه میونقل، محی پایـداری، حمل

(. اولـین بحـ  مـدون پیرامـون زیسـت پـذیری در شـهر تحـت نـام          Timmer & Seymoar,2005:10گوینــد ) مـی 

تـوان مجموعـه معیارهـای    ( مـی Appleyard,1981:136تشـر گردیـد )  من 0310بـه سـال   « های زیست پـذیر خیابان»

خیابـان ایـده آل؛ منشـور حقـوق      صورت زیر خالصه نمود:باشد، بهشده در این منشور که درباره خیابان ایده آل میمطرح

                                                           
1 . Liang 

2 . Donald Sidney Appleyard 
3 . Alan Jacobs 
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( قلمـرو  2ان، ( یک باهمسـت 1زیست پذیر و سالم ( محی 3( مکانی برای بازی و یادگیری، 5( حریم امن، 0ساکنان خیابان 

هنـری لنـارد در مقالـه     (.Appleyard,1981:234نظیر )( یک مکان تاریخی بی9بخش ( زمینی سبز و فرح1همسایگی، 

عنـوان کـرده اسـت: اول، در شـهر     عنوان پایه این شهر بهمعیارهایی را به 0339به سال « اصولی برای شهر زیست پذیر»

د و صدای هم را بشنوند. این شهر برخالف شهر مرده است کـه در آن مـردم از   توانند یکدیگر را ببینزیست پذیر همه می

هـا،  هـای بسـیار، جشـن   هم جدا و منزوی هستند. دوم، گفتگـو مهـم اسـت؛ سـوم، قلمـرو عمـومی دربرگیرنـده فعالیـت        

کنـد،  ن فراهم میآورند و رویدادهایی که فرصت باهم بودن را برای شهرونداهایی که همه ساکنان را گرد هم میجشنواره

باشد؛ چهارم، مفاهیمی همچون ترس یا صفات شیطانی بر یک شهر خوب غلبه ندارنـد؛ پـنجم، فضـای عمـومی یـک      می

عنوان مکانی برای یادگیری اجتماعی و اجتماعی شدن است که الزمه کودکان و جوانان است. همه سـاکنان  شهر خوب به

کنند؛ ششم، شهرها باید کارکردهـای زیـادی )اقتصـادی، اجتمـاعی و     عمل میعنوان الگو و آموزگار جامعه )باهمستان( به

خـورد و درنتیجـه   فرهنگی( را برآورده کنند. اما در شهر مدرن تمایلی به تخصص شدن در یک یا دو کارکرد به چشم مـی 

بـرای دیگـران ارزش    شناسند ودیگر کارکردها در حال قربانی شدن هستند.؛ هفتم، همه ساکنان یکدیگر را به رسمیت می

اند؛ هشتم، مالحظات زیبایی شناسانه، زیبایی و معنی محی  کالبدی باید در اولویت باشند. محی  کالبدی و اجتمـاعی  قائل

شده و مورداستفاده قرار گیـرد. مـردم از   دو جنبه از یک واقعیت هستند. نهایتاً، به عقل و دانش همه ساکنان شهر بهاء داده

ترسند بلکه یک نوع حس احتیاط و عدم اطمینان نسبت به کسانی کـه در  ریزان نمیعماران و برنامهمتخصصان همچون م

: 0333پـور و همکـاران،  ؛ ساسـان 10: 0333لـو و همکـاران،  دهند )عیسیکنند، نشان میگیری میشان تصمیممورد زندگی

 (.Zhan et al,2018:19؛ 11: 0331نژاد و همکاران،؛ حاتمی015

 

 وهشپژ روش
منظور تحلیل به گرفته است.پژوهش حاضر در زمره تحقیقات کاربردی است که با روش تحلیلی و رویکرد کمی انجام

های مطالعاتی مطابق آمار و وتحلیل شاخصالگوی زیست پذیری در سطح مناطق شهر تبریز ابتدا به بررسی و تجزیه

های شهرداری در فرادست ازجمله مطالعات طرح تفصیلی، پروژهها و اسناد اطالعات اسنادی شامل منابع سرشماری، طرح

های موردمطالعه پرداخته شد. پس از استخراج شاخص 0339الی  0319های سطح مناطق به تفکیک حوزه در سال

 ها مطابق اهداف پژوهش شد.، اقدام به عملیاتی کردن و کمی سازی شاخص5مطابق جدول شماره 

 

 شهر تبریزگانه کالنتی پژوهش جهت تحلیل الگوی زیست پذیری مناطق دههای عملیا. شاخص2جدول 
 متغیر شاخص عملیاتی ابعاد اصلی

 شهریمحی 

 های مزاحم )صنعتی و کارگاهی(.شاخص تراکم و پراکنش کاربری آلودگی

 فضاهای عمومی
تعداد ها و سرانه سطوح فضاهای سبز، ورزشی و تفریحی و ها، تعداد پاركتعداد میدان

 های اجراشده به تفکیک حوزه.پروژه

 انداز تاریخیچشم تاریخ شهری

مذهبی، فرهنگی و هنری، تفریحی و گردشگری، سطوح  های تاریخی،تعداد کاربری
 های تاریخی.های مرتب  با بازآفرینی شهری و بافتبافت فرسوده، تعداد پروژه

 اعتماد، مشارکت و رضایت مدیریت شهری

 شهریاجتماع 
 هویت و حس تعلق به مکان

 تعامل و ارتباط با مردم

خدمات و 
های زیرساخت

 شهری مسکن

 امنیت

 مسکن

های هر کاربری، انحراف استاندارد و پراکنش تحلیل میزان سطوح و استاندارد سرانه
 های اجراشده به تفکیک حوزه.فضایی سطوح، نقاط، میزان دسترسی و تعداد پروژه

 آموزش

 بهداشت و درمان

 تفریح و اوقات فراغت

 دسترسی

 ونقلحمل

 اقتصاد شهری
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 های عملیاتی و نحوه اضافه کردن هر شاخص به واحد پایه فضایی )متریک( پردازش و تلفیق شاخص. پیش0 شماره شکل

 

پذیری و آرایش مکانی الگوهای  سازی الگوی زیستمنظور مدلها در ادامه کار بهپس از فرآیند کمی سازی شاخص

های فضایی مناطق شهر تبریز بر مبنای های واحد با در اختیار داشتن نقشه صحیح متریکصورت مجموعهفضایی به

های منتخب پس از تعیین واحد ها سنجیده شد. سپس متریکهای مرتب  با ساختار فضایی شهر، دقت و صحت آنداده

برای پهنه شهر تشکیل و پس از انجام  ضلعی 1صورت فضایی، به دلیل دقت باال بهپایه تحلیل و تعیین همبستگی 

صورت واحدهای پایه فضایی برای هر های کمی به، داده5محاسبات مرتب  با متغیرهای هر شاخص مطابق جدول شماره 

هر واحد تحلیل در نهایت منطقه شهری در نظر گرفته شدند و مقادیر الگو برای هر منطقه اضافه شد. با اضافه کردن 

ها وتحلیل دادهذکر است که برای تلفیق منابع، برداشت و تجزیهصورت متریک نهایی انجام شد. قابلها بهتلفیق شاخص

استفاده  Arc GISو  Google Earth ،Excel ،Fragstats 4.2.1 ،Eviewsافزارهای های موجود از نرمو واقعیت

سازی ی سازی الگوهای فضایی زیست پذیری ساختارهای موردمطالعه و مدلمنظور کمشد. در بخش نخست به

های دقیق با متریک مشخص تقسیم و ای از پهنههای فضایی در پهنه شهر تبریز، سیمای شهر به شبکهمتریک

سازی ابتدا برای تعیین اندازه مناسب هر متریک ها صورت گرفت. در بخش نخست مدلمحاسبات الزم بر روی آن

که کمترین همبستگی فضایی را باهم  LPIو  NP ،Division ،PDهای منتخب شامل چهار متریک فضایی از روش

شده با واقعیت داشته باشند و مشخصات متفاوتی از سیمای سیل ارائه دهند ترکیب شدند. بر اساس تلفیق نقاط برداشت

صورت به Arc GISهکتار در محی   2و  3، 0های ضلعی با مساحت 1های های شهر، متریکزمینی در هر پارسل

های فضایی مرتب ، با رسم منحنی نتایج توتمان در هر پهنه انتخاب و الگوهای فضایی تحلیل شدند. پس از انجام تحلیل

ترین الگو و وضعیت زیست پذیری تعیین شد. به این صورت که های موردبررسی و تحلیل دقیقهر متریک در پهنه

صورت زیست پذیرترین مناطق تعیین مساحت آن در منحنی هر متریک باالترین همبستگی را داشته به هایی کهپهنه

 0متریک موردنظر که در جدول شماره  1های منتخب برای پهنه شهر تبریز، تمامی با تعیین اندازه و متریک شدند.

های فضایی مرتب  در سطح پس از انجام تحلیل شده( ایجاد شدند وپهنه )برداشت 01اند، در نهایت با تلفیق شدهمعرفی

 افزار شدند.عنوان ورودی مراحل بعدی وارد نرمذخیره و به xslو  txtصورت فرمت مقادیر خروجی به کالس،
 

 . ویژگی واحدهای پایه تحلیل به ازای هر متریک فضایی3 شماره جدول

 دامنه واحد رابطه حروف اختصاری واحد تحلیل ویژگی

 

Level 

 

  

 NP  - NP > 0 تعداد متریک

 PD تراکم متریک
 

 PD > 0 تعداد در صد

 AREA_MN متریک مساحت
 

 AREA ≥ 0 هکتار
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Density 

 

 

Margin 

 PLAND درصد متریک
 

 ≥PLAD 100 ≥0 درصد

 گسستگیشاخص ازهم

MESH 
 

 مترمربع
 ≤انداز مساحت چشم
≤ MESH  مساحت
 پهنه

DIVISION 
 

 ≥0 نسبی

DIVISION< 1 

Shape 
میانگین شاخص شکل 

 متریک
SHAPE_MN 

 
 SHAPE ≥1 بدون واحد

Contiguity 
  

proximity 

میانگین فاصله اقلیدسی 
 ENN > 0 متریک  ENN_MN ترین همسایهنزدیک

(in : تعداد متریک در بر اساس نوع؛A مساحت متریک؛ :ijaفرد؛ : مساحت متریک منحصربهijpمحی  متریک؛ : ijhترین متریک؛ : فاصله با نزدیکijrc ارزش :
 ها در هر متریک(: مجموع ارزشVمجاورت؛ 

 
  

طور کامل بیانگر وضعیت همبستگی و تغییرات موردنظر توانند بهتنهایی نمیهای فضایی بهیک از متریککه هیچازآنجایی
 ها با اوزان )ضرایب( متناسب باهم ترکیب شوند.متریک ای ازباید همانند یک رابطه چند متغیره، مجموعهباشند، لذا می

 

 محدوده موردمطالعه
 032کیلومتری شـمال غربـی تهـران،     251شهر تبریز، مرکز استان آذربایجان شرقی و شهرستان تبریز در شمال غرب در 

 11یـت جغرافیـایی   شده است. ایـن شـهر در موقع  کیلومتری شمال غرب کوهستان سهند واقع 21کیلومتری جنوب جلفا و 

 دقیقه و عرم شمالی قرار دارد. 1درجه و  31دقیقه طول شرق و  01درجه و 

متری از سطح دریا، با اقلیم معتدل مایل به سرد قرار دارد. جمعیت این شهر طبـق سرشـماری سـال     0312تبریز در ارتفاع 

ر ششمین شهر پرجمعیت ایران پس از شـهرهای  (. این شه0332نفر بوده است )مرکز آمار ایران،  0221133برابر با  0332

شـاه قاجـار،   شـود. ایـن شـهر تـا اواخـر دوره پادشـاهی ناصـرالدین       تهران، مشهد، اصفهان، کرج و شـیراز محسـوب مـی   

برابـر شـده اسـت،     51خورشـیدی، تقریبـاً    0312تـا سـال    0511ترین شهر ایران بود. مسـاحت تبریـز از سـال    پرجمعیت

 0332کیلومترمربـع در سـال    9/09 خورشـیدی بـه   0511کیلومترمربـع در سـال    9شهر از حدود  که مساحت اینطوریبه

خورشـیدی رسـیده اسـت.     0312کیلومترمربـع در سـال    011خورشـیدی و   0322کیلومترمربع در سـال   1/12خورشیدی، 

( 055: 0331مکـاران،  )بصـیری و ه یافتـه اسـت   کیلومترمربع افزایش 539,12خورشیدی به  0312مساحت تبریز در سال 

کیلومترمربـع   535,013خورشـیدی بـه بـیش از     0332های شهری تبریز در سـال  این در حالی است که مساحت کاربری

 منطقه شهرداری است. 01شهر دارای یافته است. مطابق مطالعات طرح جامع، این کالنافزایش
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 شهر تبریز. موقعیت جغرافیایی کالن2شکل 

 

 هاافتهبحث و ی
( PCAهـا یـا ابزارهـای اصـلی )    متریک فضایی، با تحلیـل شـاخص   1پس از استخراج واحدهای پایه تحلیل به ازای هر 

( Loading( و بـار عـاملی )  Eigen valueهـا و اسـتفاده از مقـادیر ویـژه )    ، بر روی نتایج متریک5مطابق جدول شماره 

هـا متفـاوت اسـت،    که دامنه تغییرات مقادیر هریک از متریکشود. ازآنجاییعنوان ضرایب مدل انجام میحاصل از آن، به

ها بـه روش انحـراف   و با توجه به اهمیت تغییرات داده در اطراف میانگین، ابتدا مقادیر متریک PCA برای ورود به تحلیل

های لی، متریکهای اصوتحلیلشدند. در نهایت بر پایه نتایج تجزیه PCA معیار، استانداردسازی شده و سپس وارد تحلیل

هـا  شـده و بـا اسـتفاده از بـار عـاملی آن     بندیتأثیرگذار در تحلیل الگوی زیست پذیری بر اساس مقادیر ویژه هریک گروه

های عملیاتی پژوهش برای پهنه و مناطق شـهر  عنوان ضریب هر متریک در مدل، الگوی زیست پذیری بر پایه شاخصبه

 (:0دهد. رابطه )ت پذیری بر اساس متغیرهای ابزاری پژوهش را نشان میفرم کلی الگوی زیس 0تهیه شد. رابطه 

ULI= N1 × (Li × Mi + …+ Ln × Mn) + E2 × (Li × Mi + …+ Ln × Mn) +…+ En (Li × Mi +…+ Ln × Mn) 
ULI زیست پذیری: شاخص (Livability Index) 

N( تعداد متریک :No. of each metric) 

E مقدار ویژه مؤلفه یا :( معیارComponent’s Eigen Value) 
Li( بار عاملی هر متریک در مؤلفه :Loading of each metric in the component) 

Mi( مقدار استانداردشده متریک :Standardized value of metric) 
 

 (PCA) های فضایی در ارتباط با واحد تحلیلنتایج پردازش متریک. 0 شماره جدول
 1a 2a 3a 4a 2r Prob. St.d متغیرهای تحلیل

های مزاحم )صنعتی و شاخص تراکم و پراکنش کاربری
ها و سرانه سطوح ها، تعداد پاركکارگاهی(، تعداد میدان

های اجراشده فضاهای سبز، ورزشی و تفریحی و تعداد پروژه
مذهبی، فرهنگی  های تاریخی،به تفکیک حوزه، تعداد کاربری
ی، سطوح بافت فرسوده، تعداد و هنری، تفریحی و گردشگر

های تاریخی، های مرتب  با بازآفرینی شهری و بافتپروژه
های هر کاربری، تحلیل میزان سطوح و استاندارد سرانه

انحراف استاندارد و پراکنش فضایی سطوح، نقاط، میزان 
 دسترسی.

101/5 139/1 900/1 351/1 331/1 111/1 031/0 

131/0 313/1 011/1 133/1 535/1 111/1 095/3 

910/3 223/1 500/1 1591/1 531/1 111/1 131/5 

119/5 131/1 310/1 513/1 531/1- 111/1 101/1 

151/9 135/1 350/1 331/1 121/1- 115/1 195/3 

315/1 553/1 110/1 121/1 150/1 110/1 101/5 

191/5 101/1 351/1 215/1 251/1 115/1 113/1 

 /LPI.4/PD;a3Division/ a/ 2/NP; a1**a 
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طور جداگانه اجـراء و شـاخص زیسـت پـذیری در پهنـه هـر منطقـه        های برداشتی پهنه بهمدل حاصل در تمامی متریک

)تعداد لکه( در  NPهایی که متریک ها شاخص یا میزان الگوی نهایی تهیه شد. از مجموعه پهنهمحاسبه و از مجموعه آن

های بدون الگـو داد تهیـه و در نقشـه    عنوان پهنهک محدوده بهی ArcGISها کمتر از مقدار مورد انتظار بود در محی  آن

 بینی حاصل از مدل اعمال شد.پیش

 

 
 متریک موردمطالعه 0. اضافه کردن متغیرهای ابزاری به واحد پایه فضایی بر اساس 3 شماره شکل

 

 

 
 های نمونهک( مقادیر متغیرهای ابزاری در متریPCA. نتایج اعتبار یابی پردازش )5شکل شماره

 شده و میزان همبستگی با وضعیت زیست پذیری در هر متریک فضاییهای تعیینبا مساحت 

 

های های انتخابی در متریک، نمودار نتایج اعتبار یابی پردازش مقادیر شاخص2و جدول شماره  2شماره  شکلمطابق با 
هایی پذیری در هر متریک فضایی در تناسب با پهنهشده و میزان همبستگی با وضعیت زیست های تعییننمونه با مساحت

عنوان ( را بهLPIهکتاری ) 10/2های توان پهنههای مختلف، بر اساس تفاسیر بصری و میزان همبستگی میبا مساحت

 PCAها انتخاب کرد. مطابق نتایج تحلیل ها و تقسیم مناطق به این پهنههای با سطح بهینه برای محاسبه متریکپهنه
 19/29ها خروجی تحلیل دهد که شاخص تراکم و پراکنش کاربریها نشان میر روی مقادیر استانداردشده متریکب

 شوند.متریک مورداستفاده را شامل می 1های درصد از واریانس پراکنش داده
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 تبریزشهر گانه کالن 01های فضایی مناطق . نتایج خروجی تحلیل واریانس متغیرهای ابزاری متریک5جدول 
wij PCI n N Mean Var. Min Max Var.Per 

 هاشاخص تراکم و پراکنش کاربری

 
های اجراشده به تفکیک تعداد پروژه

 حوزه

 

01 1 0551/1 3115/1 11312/1 1011/9 35/01 

01 1 5105/1 1023/1 1113/1 3311/1 11/09 

01 1 1520/1 2150/1- 1101/1 1193/0 00/55 

01 1 3501/1 1211/1- 1115/1 2215/3 1/1 

01 1 0121/1 0521/1- 0012/1 9912/1 55/01 

01 1 1153/1 1312/1- 1911/1 9112/1 3/3 

01 1 1101/1 3521/1 5312/1 9125/0 91/03  

 

های اجراشده به تفکیـک حـوزه بیشـترین    ها و تعداد پروژه، شاخص تراکم و پراکنش کاربری2مطابق نتایج جدول شماره 

شوند. با توجه به این نتایج، مدل نهایی الگوی زیست پذیری با تلفیـق مقـادیر ویـژه تمـامی     ای را شامل مییانس دادهوار

شده اسـت بـرای محـدوده    نشان داده 5عنوان ضرایب که در رابطه شماره ها بهمتغیرهای ابزاری، مقادیر بار عاملی متریک

 (:5نمایش داده شد. رابطه ) 2و  1 گانه شهر محاسبه، تشکیل و در اشکال شماره 01
Urban Livability Pattern = ((False Color (Urban( Land Water)) N1 × (L1 × NPi × L2 × PDi + L3 × 

SHAPEMNI + L4 × FRACMNI + L1 × CONTIGMNI + L2 × ENNMNI + L3 × DIVISIONi +E1 × (L4 × PLANDi 

+ L2 × LPIi + L3 × AREA_MNIi + L1 × MESHi) + E2 × (L1 × SPLITi) 

متریـک   0331در تمـام   2و شـکل شـماره    1جـدول شـماره    5مطابق نتایج با اجزاء مدل زیست پذیری در رابطه شماره 

کـالس   01بوده است در  0پهنه با توجه به هیستوگرام و دامنه پراکنش شاخص زیست پذیری که صفر تا  391ایجادشده 

 صورت یکپارچه تهیه شد.( تعیین و نقشه طبقات به0تا زیاد ) (0/1با دامنه زیست پذیری کم )
 

 . شاخص زیست پذیری مناطق بر اساس نوع متریک و مساحت1 شماره جدول

 مناطق نوع متریک

ذیری ت پ شاخص زیس

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

 

تعداد 
 متریک

مساحت 
 )هکتار(

از  درصد
 .S.Met 0F.Met ULI r مساحت

Division 0 015 0123 59/1 30 33/31 2111/1 2 

LPI 5 055 5002 33/9 09 19/01 9112/1 5 

NP 3 021 5110 21/01 11 01/13 3122/1 1 

PD 1 012 5229 11/3 31 52/39 1311/1 9 

LPI 2 93 3911 01/01 00 91/01 3011/1 0 

LPI 1 11 1319 11/30 50 23/51 2151/1 1 

Division 9 099 3131 19/00 13 11/11 5923/1 3 

PD 1 039 3/329 32/0 21 31/21 5103/1 01 

Division 3 001 9/911 15/5 33 51/31 11/00 1 

NP 01 515 0135 05/1 11 19/11 1131/1  3 

 ـ 523/2 19/311 391 011 1/51199 0331 جمع 

                                                           
 های )هکتار( هر منطقهکل متریکههای زیست پذیر )هکتار( ب. نسبت تعداد متریک0
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 یهای فضایی نهایی بر مبنای شاخص زیست پذیرو نقشه متریک 01الی  0. نتایج نهایی الگوهای زیست پذیری مناطق 5شکل 

 

 LPIتشـخیص داده شـد. در متریـک     3011/1شهر تبریز بـا مقـدار   کالن 2پذیرترین منطقه، منطقه برابر با نتایج، زیست

، 2هکتار از کل مساحت منطقه زیست پذیر تشخیص داده شـد. پـس از منطقـه     91/01متریک بهینه با مساحت  00تعداد 

متریـک بهینـه    09تعداد  LPIپذیر تشخص داده شد. در متریک  عنوان دومین منطقه زیستبه 9112/1 با مقدار 5منطقه 

 11تعـداد   NPدر متریـک   1131/1با مقـدار   01هکتار از کل مساحت منطقه زیست پذیر است. منطقه  19/01با مساحت 

، LPIهکتار زیسـت پـذیر تشـخص داده شـد. در متریـک       0135هکتار از کل مساحت منطقه  19/11متریک با مساحت 

هکتـار در   1319هـای شـهری   مسـاحت از کـل کـاربری    23/51متریک بهینه و  50با تعداد  2151/1با شاخص  1منطقه 

متریـک بهینـه بـا     30و تعـداد   2111/1با شاخص  0، منطقه Divisionمرتبه چهارم زیست پذیری تعیین شد. در متریک 

در متریـک   3منطقـه   داده شـد.  هکتار زیسـت پـذیر تشـخیص    0123هکتار از مجموع مساحت منطقه  3331/1مساحت 

Division  هکتار منطقـه زیسـت پـذیر تشـخص      9/911هکتار از مجموع مساحت  51/31متریک و مساحت  33با تعداد
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هکتـار منطقـه    5229هکتـار از مجمـوع    52/39متریک بهینـه و مسـاحت    31با تعداد  PDدر متریک  1داده شد. منطقه 

هکتـار از   5110هکتـار از مجمـوع    01/13متریـک و مسـاحت    11با تعداد  NP در متریک 3زیست پذیر داده شد. منطقه 

 11/11متریـک و   13بـا تعـداد    9منطقـه   Divisionمجموع مساحت منطقه زیست پذیر تشخص داده شـد. در متریـک   

در  1هکتار مساحت منطقه مطلوب تشخص داده شـد. در مرتبـه نهـایی زیسـت پـذیری منطقـه        3131هکتار از مجموع 

هکتار از مجموع مساحت منطقه تشـخص   3/329هکتار از مساحت از  31/21متریک و مساحت  21، با تعداد PDریک مت

دهد که بین میزان شاخص زیست پـذیری بـا نـوع متریـک همبسـتگی بـاالیی وجـود دارد و در        داده شد. نتایج نشان می

می پیچیـده و چندبعـدی و الگوهـای آن از یـک     این میزان باالتر است. توجه به اینکه زیست پذیری مفهـو  LPIمتریک 

هـا  منطقه به منطقه دیگر کامالً متفاوت است، تاکنون یک مدل فراگیر از ابعاد کلی زیست پذیری شهرها و ارتباط بـین آن 

ارائه نشده است. دستیابی به مدل مناسب زیست پذیری شهرها با توجه به کـارکرد و نقـش شـهرها مسـتلزم شناسـایی و      

های علمی است. تحقیقات متعدد و بسیاری در ارتباط با زیست پـذیری  بندی عوامل اهمیت معیارها بر اساس روشاولویت

هـای مسـتخرج از ادبیـات جهـانی     که اکثراً جنبه خاصی از مسائل و معضالت شهری را موردتوجه قرار داده و با شـاخص 

دهد که این تحقیقات از جنبه کلی برخوردار بوده کـه پیونـد   اند، شواهد موجود نشان میزیست پذیری، به ارزیابی پرداخته

های عینی، سخت و تا حدودی ناممکن است. امروزه مشکالت موجود در حوزه توسعه شـهری لـزوم توجـه    ها با واقعیتآن

زیسـت   طلبد، چرا که رویکردهای مرتب  با مبح  پایداری و توسعه پایدار شهری را میازپیش به مطالعات و پژوهشبیش

کننده الگوی توسعه پایدار است. هرچند تـاکنون  عنوان یکی از رویکردهای متأخر در ارتقای کیفیت زیست، تعیینپذیری به

ها عمـدتاً حـول مفـاهیم    شده است و تنها بخش ناچیزی از پژوهشدر زمینه مطالعات داخلی پیوند این دو مورد غفلت واقع

هـای  توان پژوهشی را یافت که بـه ویژگـی  ندرت میشده است و بهدار شهری انجامهای مسئلهاقتصادی، اجتماعی و بافت

های بومی و رویکرد عدالت و توسـعه پایـدار پرداختـه    های توسعه شهری یا ویژگیزیست پذیری مرتب  با اهداف و برنامه

ی فضـایی در تعیـین زیسـت    هـا باشد. لذا جنبه نوآوری این پژوهش نگاه ویژه به الگوی توسعه باهدف کاربسـت متریـک  

باشـد. نتـایج   وتحلیل اطالعات میپذیری و در وهله دوم با تأکید بر رویکرد پایداری با توجه به نوع روش پژوهش و تجزیه

( سازگار است که عوامـل مسـکن مناسـب، سـرزندگی اقتصـادی،      0335یادشده با نتیجه پژوهش شاهیوندی و همکاران )

هـا،  های کمی اجتماعی مانند کتابخانـه یع عادالنه امکانات و خدمات زیرساختی و شاخصهای کالبدی، توزارتقای شاخص

( نیـز عـواملی ماننـد کـار،     0311اند. در تحقیق اموتـا ) مراکز آموزشی، بهداشتی درمانی را جزء عوامل کلیدی معرفی کرده

هـای شـهر   نده در زیست پذیری محلهکنمسکن، تسهیالت زندگی، فاکتورهای اجتماعی ـ اقتصادی، نقش کلیدی و تعیین

( کـه  5112شـهری ونکـوور )  ریـزی منطقـه کـالن   بنین داشته است که با نتایج این تحقیق همخوانی دارد. نتـایج برنامـه  

ای زیسـت پـذیری در   شود اصول مبنـایی و ریشـه  عنوان پیشرو در بررسی و ارزیابی زیست پذیری در جهان شناخته میبه

ونقل، ارتباطات، آب ها شامل حملرا توزیع عادالنه امکانات و خدمات، امکان دسترسی به زیرساختهای انسانی سکونتگاه

و بهداشت، برابری و مشارکت مردم، دانسته است که با عوامل کلیدی این پـژوهش )توزیـع عادالنـه امکانـات و خـدمات      

( 5111تحقیق هرمان شاه و همکـاران )  زیرساختی، مسکن مناسب، و ایجاد حس مشارکت و همبستگی همسویی دارد. در

های قومی جهت اشتغال و کسب درآمد و زندگی در کنار هـم و  نیز عوامل مسکن مناسب و فضای زندگی برای همه گروه

با یک هارمونی مطلوب، جذاب برای همه مردم، پویا، سالم و در نهایت توزیع یکسـان امکانـات و دسترسـی بـه نیازهـای      

های کلیدی ایـن تحقیـق کـامالً سـازگار اسـت. نتـایج ایـن پـژوهش ضـمن          مل کلیدی که با یافتهاساسی زندگی از عوا

( و 0333(، پوراحمد و همکـاران ) 0331(، عمادالدین و همکاران )0331نژاد )های خزائیگذاری و تأیید نتایج پژوهشصحه

تماعی، کالبـدی و مسـکن منـاطق شـهری،     های اج( در ارتباط با اهمیت مباح  طراحی، ویژگی5103استانیسالو و چین )

شهر تبریز باالتر از میانگین متوسـ   گرفته شاخص نهایی زیست پذیری کالنهای انجامدهد که مطابق با تحلیلنشان می
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درصد از جمعیـت جهـان    11که قریب طوریاند، بهبخش عمده جمعیت شدهاست. امروزه شهرها مکان اصلی کار و زندگی

ای رو، توجه به کیفیت زیست، شرای ، امکانات و نیازهای ساکنان شـهرها، مسـئله  کنند. ازاینزندگی میدر مناطق شهری 

حیاتی است. نظر به مشکالت متعدد شهر تبریز در ارتباط با مسـائلی همچـون فرسـودگی بافـت منـاطق مرکـزی، تزایـد        

نابع و امکانات در محورها یا برخی منـاطق شـهر   های محیطی، رشد پراکنده و تمرکزگرایی منشینی، افزایش آلودگیحاشیه

رسـد کـه زیسـت    کند، به نظـر مـی  ها را پیشنهاد و مطرح میرویکردهای مختلفی برای ارتقا و بهبود شرای  زندگی در آن

توانـد  ریـزی شـهر مـی   ها و برنامهگذاریعنوان یک اصل راهنما در چارچوب گفتمان پایداری در سیاستپذیری شهری به

های شهری دارند، به ارائه راهبردها و تقویت حضـور مـردم، کـاربری    ل متعددی که اثر منفی بر زیست پذیری مکانعوام

زیست بپردازد. بنابراین زیست پذیر بودن یک شـهر  مختل ، مسکن، ایمنی و امنیت، حس تعلق، کارایی و نگهداری محی 

هـای  ای برخـوردار اسـت پـذیری اسـت. یکـی از راه     ویـژه  ریزی و مدیریت شهری از اهمیتیا فضاهای شهری در برنامه

هـای  روز است. با توجه به اینکه مـدل شناخت سطح زیست پذیری شهرها و فضاهای شهر، استفاده از منابع و ابزارهای به

هـای  توان به طیف متنوعی از مـدل شده است، میگیری وضعیت زیست پذیری شهرها ارائهمختلفی برای سنجش و اندازه

هـا و ابزارهـا   ای که باید در مورداستفاده از این مدلهای فضایی اشاره کرد. نکتهها یا متریککمی و کیفی و اخیراً شاخص

صـورت  ها این است که ضمن مقایسه مناطق شهر بـه موردتوجه قرار گیرد این است که بهترین شکل استفاده از این مدل

د و زمینه برخورداری مناطق و نواحی شـهری را از در مقایسـه بـا یکـدیگر     فضایی، قابلیت نمایش فرم کالبدی، الگوی رش

بندی سیستماتیک و تحلیل مباح  شهری ضروری شـده  عنوان روشی برای طبقههای کمی بهدهد. اخیراً روشنمایش می

یافتـه  رهای توسـعه ویـژه در کشـو  های ملـی بـه  ها تنها به مطالعات موردی یا زمینهحال، کاربردهای این روشبااین است.

های فضـایی هسـتند   ها یا متریکشده در این زمینه، شاخصهای ارائهها و مدلمحدودشده است. یکی از جدیدترین روش

هـای  ها یا قطعات را در بسـتر سـنجه  که خصوصیت شکلی، هندسی و ماهیت پراکنش و توزیع اجزای ساختاری شامل لکه

های کالبـدی  روش، عمدتاً برای بررسی فرمکنند. هرچند که ازایند و رقم بیان میتعریف و مقایسه کمی با عدفضایی قابل

گیری اشـکال  شده و قابلیت و توانایی باالی خود را در تشخیص و اندازهیافته استفادهـ فیزیکی شهرهای کشورهای توسعه

المللـی مقـاالت   در مطالعات داخلی و بین با توجه به اینکه در ارتباط با مفهوم زیست پذیری شهری به اثبات رسانده است.

دهـد کـه ایـن مقـاالت از حیـ  هـدف، موضـوع، گسـتره         باشند، شواهد و نتایج موجود نشـان مـی  زیادی قابل ارجاع می

باشند. برداشت از مفهوم زیست پـذیری بنـا بـر درك نویسندگانشـان گاهـا      جغرافیایی و روش موردبررسی بسیار متنوع می

دهـد هرچنـد بـه    گونه نوآوری را نشان نمـی های موجود موردبررسی جز در موارد اندك هیچشده و روش گراییدچار تقلیل

شـود. از  هـا دیـده مـی   دلیل اشتراك زیاد با مفاهیمی همچون کیفیت زندگی، پایداری و.. گاها خل  مباحـ  در نوشـتار آن  

تکراری بودنشـان درك درسـتی از موضـوع را     های سنجش زیست پذیری به دلیل فقدان اطالعات موردنیاز وطرفی روش

کند. در این پژوهش نگارندگان با استعانت از منابع و پیشـینه تجربـی موجـود در خصـوص     به مخاطب )خواننده( القاء نمی

گذاری بر نتایج هریک، معتقدند که ضعف عمـده  شناسی موضوع ضمن صحهمرور مبانی نظری، مفاهیم، و مطالعات روش

های گاها یکسان، مبتنـی بـر   گردد. چرا که استفاده از روششناسی برمیوم زیست پذیری به مطالعات روشدر بررسی مفه

گرایی و درك نادرسـت از مفهـوم زیسـت    زدگی، تقلیلساحته منجر به شتابهای غیرقابل اتکاء و عموماً محققابزار و داده

هـای کمـی مبتنـی بـر آمـار مرجـع،       ضمن استفاده از دادهپذیری شده است. در این پژوهش نگارندگان برای نخستین بار 

کننـد.  ریزی مبتنی بر مطالعات فضای شهری( را پیشنهاد مـی عنوان حلقه واس  برنامهاستفاده از واحدهای پایه فضایی )به

و اصل وسعت محدوده، موضوع و هدف پـژوهش   3هرچند که کاربرد واحدهای پایه فضایی )سنجه یا متریک( متناسب با 

و  (Link) ، قابلیـت پیونـد  (Accuracy) های مورد تحلیل متفاوت است، اما کاربرد این روش بنا به سـه دلیـل دقـت   داده

اطالعات مورد تحلیل در سـطوح فضـایی و اضـافه     (Join) گردد. چرا که با الصاقپیشنهاد می (Sharing) گذاریاشتراك
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تـوان وضـعیت زیسـت    تـر )کـاربری اراضـی( مـی    های بزرگتا شیت ها از مقادیر بسیار کوچک )پارسل و بلوك(کردن آن

 پذیری مناطق را به واحد مسکونی، محله، ناحیه و مناطق شهری مرتب  کرد.

 

 یریگجهینت
ای مطلوب برای جوامع بشری متصور است کـه در  هدف توسعه پایدار شهری ترسیم فرآیند و راهکارهای رسیدن به آینده

های حیاتی، نیازهای انسـان را  فاده از منابع، بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظامآن شرای  زندگی و است

هایی را برای الگوهای فانی ساختاری، اجتماعی و اقتصادی توسـعه  حلسازد. در حقیقت توسعه پایدار شهری راهبرطرف می

هـای زیسـتی، آلـودگی، تغییـرات آب و     طبیعی، تخریب سامانه دهد تا بتواند از بروز مسائلی همچون نابودی منابعارائه می

عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی شهری حال و آینده جلوگیری کند. در حقیقـت در  رویه جمعیت، بیهوایی، افزایش بی

رشـد   شوند. از طرفـی تـداوم  صورت یکپارچه بررسی میمحیطی و اجتماعی بهمباح  پایداری، سه جنبه اقتصادی، زیست

محیطی در شهرهای امروزی منجر به کـاهش  زمان با ظهور مشکالت اجتماعی، اقتصادی و زیستشتابان شهرنشینی، هم

تبع آن کاهش پایداری و افت زیست پذیری شهرها شده است. لزوم کاربست رویکردهایی چـون  استانداردهای زندگی و به

عنوان مفاهیمی که در کـاهش مشـکالت اجتمـاعی، اقتصـادی و     زیست پذیری و توسعه پایدار برای شهرهای امروزی به

ناپذیر است چرا که زیست پذیری به یک سیسـتم شـهری   محیطی شهرها نقشی حائز اهمیت دارند ضرورتی اجتنابزیست

 شود. از ایـن منظـر  شود که در آن به ابعاد سالمت اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و روانی همه ساکنانش توجه میاطالق می

های شهری سروکار دارد و در پـی ایجـاد محـی  شـهری     زیست پذیری شهری تمام زوایا و ابعاد ذهنی و عینی سکونتگاه

های آینده است به همین سبب زیست پذیری مفهوم و رویکردی جدیـد  پذیرتر برای شهروندان کنونی نسلسالم و زیست

داننـد.  ریزی شهری در دوران معاصر میهای برنامهترین ایدهرگدر پارادایم توسعه پایدار شهری است که برخی آن را از بز

سـازی دو گفتمـان زیسـت پـذیری در     مطابق با اهداف این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و تکنیک مـدل 

زیست پـذیری   شهر تبریز و مناطق آن بررسی شد. در این مقاله ابتدا به بررسی و تحلیل مفهومراستای توسعه پایدار کالن

های عملیاتی و متغیرهـای ابـزار تحقـق در    ترین شاخصها اقدام شد، سپس مهمترین شاخصمرور مبانی و استخراج مهم

سـازی  منظـور مـدل  ها در ادامه کار بهراستای تحلیل سؤاالت پژوهش کمی سازی شد. پس از فرآیند کمی سازی شاخص

صـحیح   ٔ  های واحد با در اختیـار داشـتن نقشـه   صورت مجموعهایی بهالگوی زیست پذیری و آرایش مکانی الگوهای فض

ها سنجیده شـد.  های مرتب  با ساختار فضایی شهر، دقت و صحت آنهای فضایی مناطق شهر تبریز بر مبنای دادهمتریک

 1ت صـور های منتخب پس از تعیین واحد پایه تحلیل و تعیین همبستگی فضایی، بـه دلیـل دقـت بـاال بـه     سپس متریک

صـورت  هـای کمـی بـه   برای پهنه شهر تشکیل و پس از انجام محاسبات مرتب  بـا متغیرهـای هـر شـاخص، داده     ضلعی

واحدهای پایه فضایی برای هر منطقه شهری در نظر گرفته شدند و مقادیر الگو برای هـر منطقـه اضـافه شـد. بـا اضـافه       

شـده بـا   ک نهایی انجام شد. بر اساس تلفیق نقاط برداشتصورت متریها بهکردن هر واحد تحلیل در نهایت تلفیق شاخص

 Arc GISهکتـار در محـی     2و  3، 0هـای  ضـلعی بـا مسـاحت    1هـای  های شهر، متریـک واقعیت زمینی در هر پارسل

هـای فضـایی مـرتب ، بـا رسـم      صورت توتمان در هر پهنه انتخاب و الگوهای فضایی تحلیل شدند. پس از انجام تحلیلبه

ترین الگو و وضعیت زیست پذیری تعیـین شـد. بـه ایـن     های موردبررسی و تحلیل دقیقتایج هر متریک در پهنهمنحنی ن

صـورت زیسـت پـذیرترین    هایی که مساحت آن در منحنی هر متریک باالترین همبسـتگی را داشـته بـه   صورت که پهنه

متریک مـوردنظر، در نهایـت بـا     1تبریز، تمامی  های منتخب برای پهنه شهربا تعیین اندازه و متریک مناطق تعیین شدند.

مقـادیر خروجـی    های فضـایی مـرتب  در سـطح کـالس،    شده( ایجاد شدند و پس از انجام تحلیلپهنه )برداشت 01تلفیق 

تنهایی قادر نبودند که وضعیت همبستگی و تغییرات مـوردنظر  های فضایی بهیک از متریککه هیچتحلیل شدند. ازآنجایی
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ها با اوزان )ضرایب( متناسب بـاهم ترکیـب شـدند.    ای از متریکان دهند، بر اساس یک رابطه چند متغیره، مجموعهرا نش

هـا و اسـتفاده از مقـادیر ویـژه     ( بر روی نتـایج متریـک  PCAها یا ابزارهای اصلی )برای این کار با اجرای تحلیل شاخص

(Eigen value( و بار عاملی )Loadingحاصل از آن، ب )عنـوان ضـرایب مـدل انجـام شـد. در نهایـت بـر پایـه نتـایج          ه

بنـدی و  های تأثیرگذار در تحلیل الگوی زیست پذیری بر اساس مقادیر ویژه هریک گروههای اصلی، متریکوتحلیلتجزیه

ـ  عنوان ضریب هر متریک در مدل، الگوی زیست پـذیری بـر پایـه شـاخص    ها بهبا استفاده از بار عاملی آن اتی هـای عملی

های نمونه بـا  های انتخابی در متریکپژوهش برای پهنه و مناطق شهر تهیه شد. نتایج اعتبار یابی پردازش مقادیر شاخص

هـایی بـا   شده و میزان همبستگی با وضعیت زیست پذیری در هر متریک فضـایی در تناسـب بـا پهنـه    های تعیینمساحت

عنـوان  ( بـه LPIهکتاری ) 10/2های همبستگی نشان داد که پهنههای مختلف، بر اساس تفاسیر بصری و میزان مساحت

بـر   PCAها انتخاب شد. مطابق نتایج تحلیل ها و تقسیم مناطق به این پهنههای با سطح بهینه برای محاسبه متریکپهنه

ریـانس  درصـد از وا  19/29هـا خروجـی تحلیـل    ها، شاخص تـراکم و پـراکنش کـاربری   روی مقادیر استانداردشده متریک

پهنـه بـا توجـه بـه      391متریـک ایجادشـده    0331متریک مورد تحلیل را نشان دادند. لـذا در تمـام    1های پراکنش داده

کـالس بـا دامنـه زیسـت پـذیری کـم        01بوده است در  0هیستوگرام و دامنه پراکنش شاخص زیست پذیری که صفر تا 

تهیه شد. در ارتباط با جایگاه زیست پذیری در مـدیریت توسـعه    صورت یکپارچه( تعیین و نقشه طبقات به0( تا زیاد )0/1)

از سوی شـهرداری و تصـویب آن از    31توان گفت که بر مبنای آمار موجود، تدوین برنامه تبریز شهر تبریز میپایدار کالن

 009ه و پـروژ  311طـرح بـزرگ،    31هـدف عمـده،    1عنوان منشور توسعه پایـدار شـهر در   به 0311توس  شورا در سال 

هـا و  سیاست اجرایی افقی امیدبخش برای پیشرفت، عمران و آبادانی تبریز به تصویر کشید و امروز بـا مـروری بـر برنامـه    

ها گام مهی است. همچنین بر مبنای آمـار موجـود   درصدی این برنامه 91شده این برنامه شاهد تحقق بینیهای پیشطرح

گانه اجراء شـده اسـت.    01توسعه شهری )موضعی ـ موضوعی( در سطح مناطق  پروژه 513تعداد  0339الی  0319از سال 

باشـد امـا ازلحـاظ    هرچند که سهم مناطق و توزیع امکانات و خدمات در منـاطق شـهر تبریـز متـوازن و هماهنـگ نمـی      

ر راسـتای  شهرها از وضعیت رضایت بخشی برخوردار اسـت. د برخورداری از جمیع امکانات و خدمات نسبت به دیگر کالن

عنـوان بـازوی مشـارکتی پروسـه     گذاری بخش خصوصـی بـه  های سرمایهنتایج پژوهش توجه جدی به استفاده از ظرفیت

هـای جدیـد توسـعه شـهری،     گذاری بخش خصوصی باهدف تعریف پروژهنامه سرمایهتوسعه تبریز، تدوین و تصویب آیین

هـای پیشـرفته و روز   وسعه پایدار مناطق با استفاده از فناوریمطالعات دقیق و بسترسازی مناسب در جهت پیشبرد اهداف ت

های توسعه شهری متناسب با جوانب پایـداری و  دنیا از طریق زیست پذیری با رویکرد هوشمند سازی شهری، تدوین طرح

منـاطق  های زیست پذیر کـردن  محیطی، توسعه پروژهباهدف کاستن از ضعف مناطق در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست

منظـور طراحـی   شهر تبریز از طریق توسعه فضاهای جمعی و لزوم توجه جدی به اقتصاد محلی، ارائه الگوهای کاربردی به

شهر تبریز، توجه به مسـائل سـاخت و طراحـی مسـکونی و تـدوین      شهری جدید متناسب با مقتضیات بومی و سنتی کالن

نقش و اهمیت فضاهای عمومی همچون میدان و فضـاهای مکـ    ضواب  شهرسازی خوانا بافرهنگ بومی، لزوم توجه به 

ویـژه در محـالت بـا توسـعه     های فرهنگی و مذهبی متناسب با ساخت داخلی محالت بـه در بافت کالبدی، افزایش سرانه

جدید و بازنده سازی نقش محوری فضاهای کالبدی در فرآیند توسعه شهری و اهمیت اجتماعی و اقتصـادی آن ضـروری   

 ید.نمامی

 

 تقدیر و تشکر

 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی ندارد.
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