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چکیده
در سالهای اخیر مفاهیم مختلفی از پارادایم توسعه پایدار ارائهشده است کـه بیشـتر بخشهـای آن را شـاخههای
جغرافیایی تشکیل میدهد .چنانکه مفاهیمی مانند شهر سبز ،بوم شهر ،شهر قابـل زنـدگی و شـهر محیطـی را در
چهارچوب توسعه پایدار شهری نام میبرند .شهر زیست پذیر نیز بهعنوان یک رویکرد جدید جهت نیل بـه تحقـق
توسعه پایدار شهری میباشد که توس اپلیارد در کتاب خیابانهای زیست پـذیر وارد عرصـه علمـی و جغرافیـایی
گردید .با توجه به افزایش شهرنشینی در جهان علیالخصـوص کشـورهای درحالتوسـعه ماننـد ایـران بررسـی و
مطالعه ابعاد این رویکردها جهت ایجـاد شـهری قابـل زنـدگی ضـروری میباشـد .هـدف ایـن پـژوهش بررسـی
شاخصهای زیست پذیری شهری در مناطق  8گانه شهر اهواز تهیهشده است .روش تحقیـق از نـوع کـاربردی و
روش بررسی آن توصیفی  -تحلیلی میباشد .جامعـه آمـاری شـامل  1095389نفـر جمعیـت سـاکن در منـاطق
هشتگانه شهر اهواز و حجم نمونه که با استفاده از فرمول کوکران برآورد شده ،برابر با  384نفـر اسـت .ابتـدا بـا
استفاده از منابع اسنادی -کتابخانهای شاخصهای شهر زیست پذیر شناسایی ،سپس با استفاده از ابزار پرسشـنامه
اطالعات موردنیاز از مناطق هشتگانه شهر اهواز جمعآوریشده است .درنهایت با استفاده از روشهـای آنتروپـی
شانون و روش تصمیمگیری چندمعیاره ویکور ( )VIKORمناطق  8گانه شهر اهواز ارزیابی و رتبهبندی شـدند.
نتایج تحقیق نشان میدهد ،منطقه سه شهر اهواز دارای بیشترین میزان زیست پذیری و منطقه پـنج شـهر اهـواز
دارای کمترین میزان زیست پذیری نسبت به سایر مناطق هستند .برای روشنتر شدن وضعیت هریـک از منـاطق
موردمطالعه کل مناطق در سه طیف دستهبندی شدند .درمجموع سه منطقه شـهر دارای وضـعیت مطلـوب ،یـک
منطقه نیمه مطلوب و چهار منطقه دارای وضعیت نامطلوب بودنـد .بنـابراین برنامـهریزی متـوازن بـین منـاطق و
رسیدگی به وضعیت مناطق دارای وضعیت نامطلوب باید در سرلوحه وظایف مسئولین امور قرار گیرد.
واژگان کلیدی :زیست پذیری ،توسعه شهری ،تکنیک  ،VIKORکالنشهر اهواز.

 . 1نویسنده مسئول
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مقدمه
آمار گردآوریشده توس سازمان ملل در سال  1991نشان میدهد که در اواس سـال  1990حـدود  %45یـا بـال بر 2/4
میلیارد نفر از جمعیت جهان ساکن شهرها و شهرکها بودهاند ،این رقم در سال  2000به  %51رسید و پیشبینی گردیـده
که در سال  2025به  %65برسد ( .)Chicago Metropolitan Agency for Planning,2009یکی از پیامـدهای
منفی و یا مثبت این افزایش عظیم جمعیت ،افزایش شهرنشینی میباشد که از مهمتـرین رونـدهای جمعیـت شـناختی و
جریانی جهانی قرن حاضر میباشد؛ و پیشبینی میشود که در قرن جدید بیش از نیمی از جمعیت جهـان در محی هـای
شهری زندگی کنند .این گسترش شهرنشینی در جهان و ایران سبب افزایش استفاده از نهادههای طبیعـی در مکانهـای
جغرافیایی شهری ازیکطرف و افزایش تولید آالیندههای زیستمحیطی از طرف دیگر در شهرها شـده اسـت .بهگونـهای
که هم منابع در دسترس با محدودیت مواجه هستند و هم کیفیت محی زیسـت در شـهرها رو بـه قهقـرا گذاشـته اسـت
(موسوی .)4:1388،در دهههای اخیر افزایش سریع جمعیت مشخصه اصلی اغلب شـهرهای بـزرب بـهویژه کالنشـهرها
میباشد .یکی از مهمترین دالیل رشد سریع اینگونه شهرها ،تمرکز خدمات ،صنایع و تسهیالت در آنها بوده کـه منجـر
به مهاجرتپذیری شدید گردیده است (کرم و محمدی .)60-59:1388،بر این اساس بهمنظور مقابله با مشـکالت عدیـده
شهرها مفاهیمی چون توسعه پایدار ،پایداری شهری از سوی محققان و دانشپژوهان امر مطرح گردیده است کـه بیشـتر
تالش این محققان خلق محیطی سالم و راحت برای شهروندان شهرها و کالنشهرها میباشـد .در دهـههای اخیـر نیـز
بهموازات پارادایمهای توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری ایده ارتقای کیفیت زندگی که خود زیست پذیر بودن شـهرها را
موجب میشود ،جای خود را در ادبیات برنامهریزی شهری باز کرده است .توسعه پایدار شهری طی دهههای اخیر بهتدریج
به الگووارهای نوین و مسلطی در ادبیات نظری و علمی رایج در باب توسعه و برنامهریزی شهری تبدیلشـده اسـت .ایـن
معنا اگرچه ناظر به برداشتها و تفسیرهای گوناگون است اما درمجموع بـر پایـداری و اسـتمرار توسـعه بـرای همگـان و
نسلهای آینده طی زمان و بر همهجانبه گری ابعاد پیچیده اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و زیستمحیطی فرایند توسـعه در
سطح یک شهر تأکید دارد (ساسانپور و همکاران 29:1394،به نقل از رهنمایی و پور موسـوی .)178:1385،شـاید بتـوان
گفت برای اولین بار واژه زیست پذیری در سال  1981توس اپلیارد1به همراه مارک لیتل2پژوهشی با عنوان"خیابانهـای
زیست پذیر"مطرح گردید .در این پژوهش سه خیابان در سانفرانسیسکو با گسترهای یکسان ،اما با ویژگیهـای متفـاوت
ازنظر زیست پذیری موردسنجش قرار گرفتند و نتایج این پژوهش نشان داد که در محلهها آمدوشـد غیـر محلـی عـاملی
مزاحم برای زیست پذیر بودن است و کیفیت زندگی محله را پایین میآورد ،اما نکته مهمتری که این پژوهش به همـراه
داشت ارائه روشی برای اندازهگیری کیفیت زندگی در خیابانهای مسکونی بـود کـه بـهعنوان خیابانهـای زیسـت پـذیر
مشهور گشت (پاکزاد .)166:1389،شهرهای زیست پذیر مکانهایی برای زندگی اجتمـاعی ،خلـق زیبـایی ،حضـور همـه
ساکنان در قلمرو عمومی و بهدوراز آلودگی و ترافیک هستند .اصول اجتماعی و ارزشهای آن در شهر زیست پذیر جایگاه
ویژهای دارد .در شهر زیست پذیر آستانههای رضایت اجتماعی و ارزشهای هویتی دارای اهمیت زیادی هستند (بندر آباد،
 .)104 :1390مفهوم زیست پذیری به دلیل اهمیت تهدیدهای موجود در حوزه وضعیت کیفیت زندگی رشـد یافتـه اسـت.
عواملی مانند رشد سریع ،فقدان اراضی زراعی و فضاهای باز ،کمبود مسکن ،رشد نابرابری اجتماعی ،ضعف فزاینده هویت
محلی ،مکانی و زندگی اجتماعی ،تهدیدات جدی برای زیست پـذیری و اجتمـاع بـه شـمار میآینـد (قنبـری.)29 :1396،
زیست پذیری طیف وسیعی از نیازهای انسانی ،از غذا و امنیت گرفته تا زیبایی و نمادهای فرهنگـی و احسـاس تعلـق بـه
اجتماع یا مکان را شامل میشود ( .)National Research Council,2002:4درواقع شهر زیست پذیر بهعنوان یک
1 . Aplyard
2 . Mark littel
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اتصال بین گذشته و آینده مطرح است .که از یکسو به نشانههای تاریخی احترام میگـذارد و از سـوی دیگـر بـه آنچـه
تاکنون متولدشده است ،ارج مینهد .شهر زیست پذیر شهری است که از نشانههای تاریخی محافظت میکند .ایـن شـهر
همچنین شهری است که علیه هرگونه هدر دادن منابع طبیعی و آنچه ما باید بهصورت دستنخورده برای آینـدگان نگـاه
داریم مبارزه میکند (حبیبی و همکاران .)5:1392،کالنشهر اهواز جز یکی از شهرهای بزرب منطقه سـاحلی و نفـتخیز
استان خوزستان که در جلگه حاصلخیز خلیجفارس واقع میباشد ،همزمان با دیگر شهرهای کشور بعد از اصالحات اراضی
و با ورود مهاجرین روستایی با رشد و توسعه فراوانی همراه بوده است .بعد از جنگ تحمیلی و بهبودی سکونت ،این شـهر
بار دیگر شاهد رشد و توسعه روزافزونی در طی دهههای اخیر بوده است ،تا جایی که جمعیت ایـن کالنشـهر از 120098
نفر در سرشماری سال  1335به  1095389نفر در آخرین سرشماری نفوس و مسکن کشور رسیده است (مرکز آمار ایران،
 .) 1390با تداوم این رشد و فشارهای جمعیتی و نیازهای روزافزون این جمعیت کالن و لزوم توجه به مسائلی کـه در بـاال
اشاره شد در این شهر بیش از بیش الزم و ضروری میباشد.
زیست پذیری همچون چتری که معانی متفاوتی را پوشش میدهد و میتوان آن را به ویژگیهای محی شهری که شهر
را مکانی جذاب برای زندگی میکند ،دانست ( .)Lau and Hashim,2010:71از مهمترین ویژگیهای مهم و اصـلی
هر یک از شهرها میتوان به شرای زیست در آنها اشاره کرد که متأثر از عوامل مختلفی همچون حملونقـل ،پایـداری
اجتماعی ،مسکن ،مباح زیست محیطی ،بهداشت و درمان و موارد دیگر اشاره کرد که مجموع این عوامل باع ارتقـای
زیست پذیری در یک شهر و بهتبع آن افزایش کیفیت زندگی شهروندان میگردد .شهر اهواز با توجه به برخی معضـالت
زندگی شهری که در این کالنشهر وجود دارد نیاز است که به لحاظ زیست پذیری به بررسی وضـعیت منـاطق مختلـف
شهر اهواز پرداخته شود که از مهمترین شاخصهای زیست پـذیری شـهری میتـوان بـه شـاخصهای زیسـتمحیطی،
حملونقل ،مسکن و امنیت اشاره نمود که متأسفانه در طی سالهای گذشته این مشکالت بهویژه مباح زیسـتمحیطی
باع کاهش زیست پذیری و مشکالت زیادی در روند زندگی عادی شهروندان شـده اسـت .در ارتبـاا بـا ابعـاد زیسـت
پذیری برخی مطالعات در شهرهای مختلف انجامشده است که این مهم در شهر اهواز تاکنون انجامنشـده اسـت بـهویژه
اینکه نیاز است مجموع شاخصهای تأثیرگذار در زیست پذیری با هم بررسی و نتایج آن مشخص گردد .در این پـژوهش
تالش شده است با توجه به اهمیت بسیار باالی شاخصهای مسکن ،امنیت ،حملونقل و زیستمحیطی در زیست پذیری
شهری این شاخصها در مناطق هشتگانه شهرداری کالنشـهر اهـواز بررسـی گـردد .بـهعبارتدیگر ایـن پـژوهش در
پاسخگویی به سؤاالت زیر است :آیا هر یک از مناطق  8گانه شهر اهواز بـهطور برابـری از شـاخصهای زیسـت پـذیری
شهری برخوردار هستند؟ کدام یک از مناطق شهر اهواز ازنظر زیست پذیری وضعیت بهتری نسبت به دیگر مناطق شهری
دارد؟
تاکنون تحقیقات خارجی فراوانی در زمینه زیست پذیری شهرها صورت گرفته است .اما این مبح در داخل عمر چندانی
ندارد و تحقیقات چندانی پیرامون آن صورت نگرفته است .در زیر به چند نمونه تحقیقات داخلی و خارجی انجامگرفتهشده،
در این زمینه اشارهشده است.
تحقیقات داخلی در زمینه زیست پذیری نیز میتوان به موارد زیر اشاره کرد :ساسانپور و همکارانش ( )1394در مقالـهای
با عنوان" سنجش و ارزیابی زیست پذیری شهری در مناطق بیستودوگانه کالنشهر تهران" به بررسی زیست پذیری با
استفاده از روشهای آماری در محی نرمافزاری  SPSSپرداختهاند .نتایج تحقیقات آنها نشان داد که مناطق یک و سـه
کالنشهر تهران وضعیت مطلوبتری نسبت به شاخصهای موردبررسی آنها دارند و منطقـه بیسـت کـه اسـتانداردهای
زندگی در آن حداقل میباشد؛ قابلیت زندگی غیرقابلقبولی را برای ساکنانش به همراه دارد .ماجدی و بنـدر آبـاد ()1393
در مقاله ای با عنوان بررسی معیارهای جهانی و بومی شهر زیست پـذیر ،در ایـن تحقیـق آنهـا ضـمن شناسـایی مـدل
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مفهومی به ارائه معیارهای جهانی زیست پذیری پرداختند .نتایج تحقیقات آنها درنهایت بـه الگـوی شـهر زیسـت پـذیر
ایرانی منجر گردید .در مقالهای دیگر بندر آباد و احمدینژاد ( )1393نیز با عنوان ارزیابی کیفیت زندگی با تأکید بر اصـول
شهر زیست پذیر در منطقه  22تهران ،در دو بعد عینی و ذهنی و با استفاده از روش تاپسیس این منطقه از شهر تهران را
ازنظر اصول شهر زیست پذیر بررسی نمودند .نتایج تحقیقات آنها نشان داد که بین دو بعد عینی و ذهنی رابطه معناداری
وجود ندارد و این عدم توافق نشانگر عدم تعریف مناسب سـرانهها و شـعاعهای دسترسـی اسـتاندارد میباشـد .حبیبـی و
همکارانش نیز ( )1392در مقالهای با عنوان نگاهی به ویژگیها و معیارهای شهر زیست پذیر با اشاره بـه مفـاهیم نـوین
تبیینکننده نظامهای کنونی شهرها ،به بررسی مفاهیم ،تعاریف و معیارهای شهر زیست پذیر پرداختهاند ،در ایـن تحقیـق
آنها ضمن اشاره به پارهای از ویژگیها و معیارهای شهر زیست پذیر ،پیشنهادهایی برای رسیدن به این اهداف در شهرها
ارائه دادند .از دیگر پژوهشهای مرتب دیگر نیز میتوان به مقاله خراسانی و رضوانی ( )1392با عنوان شناخت و تحلیـل
تفاوت زیست پذیری روستاهای پیرامون در شهرستانهای ورامین و مقاله خراسانی ( )1392بـا عنـوان تـأملی در مفهـوم
زیست پذیری ،شناخت ،سنجش رویکردها اشاره کرد .از تحقیقات خارجی نیز میتوان به :سورنسـن )2007(1در کتـابی بـا
عنوان" شهرهای زیست پذیر در ژاپن :سالمندی و کاهش جمعیت و بردار تغییر" با اشاره به اینکه چالش خلق یک شـهر
زیست پذیر در سرتاسر جهان بهعنوان یکی از ضروریترین و عمدهترین سیاست شهرها شناختهشده است .باهدف بهبـود
زیست پذیری و سرزندگی فضاهای شهری به بررسی فرصتها و چالشهای پیشروی زیست پذیر ساختن شهرهای ژاپن
پرداختهاند .در پژوهشی دیگر نیوتن )2012(2با عنوان" زیست پذیری و پایداری؟ چالشهـای اجتمـاعی و تکنیکـی بـرای
شهرهای قرن بیست و یکم" به بررسی زیست پذیری شهرهای استرالیا و کشف چشماندازی برای یک اجتمـاع و انتقـال
تکنولوژی بهعنوان کلیدی برای ساختار انرژی ،آب و حملونقل در شهرهای استرالیا پرداخته است .همچنین زودیمـا و
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( )2009با عنوان" مقدمهای بر شهرهای زیست پذیر :پیشرفت اصول محی زیست شهری حلقه اروپا" با اشاره بـه اینکـه
در سال  2006برای اولین بار استراتژی ریشهای در محی شهری4در دفتر اتحادیه اروپا5مطرح گردید که سیاسـت اصـلی
آن تمرکز بر محی زیست شهرها بود ،به بررسی اصول و پیشرفت این اصول در شهرها پرداختهاند .النگن و تمبل6نیـز در
سال ( )2007در تحقیق با عنوان"شهرهای زیست پـذیر :راهنمـایی بـرای عـابرین پیـاده و ترافیـک دوچرخهسـواران در
شهرهای آفریقایی" به بررسی وضعیت ترافیک دوچرخهسواری و عابرین پیاده در شهرهای آفریقـا جهـت خلـق شـهری
زیست پذیر و قابل زندگی پرداختهاند .از دیگر تحقیقات انجامگرفته در این زمینه میتوان به گزارش موسسـه بینالمللـی
برنامهریزان شهری و منطقهای7با عنوان زیست پذیری شهری در جهان بهسرعت در حال رشـد ( )2010و مقالـه مـروری
اکرت و شسینکل8با عنوان" زیست پذیری شهر تی .پی .چیو مین9سـازگاری و پاسـخگویی بـه اثـرات تغییـرات اقلیمـی"
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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مبانی نظری
میل به تعریف یک مکان خوب از طریق بهکارگیری تحقیقات تجربی موجب شکلگیری اصطالح زیست پذیری از اواخـر
دهه  1960میالدی گردید .اگرچه این اصطالح تا اواس دهه  1970میالدی بسیار کم مورداستفاده و توجـه قـرار گرفـت
(خراسانی .) 6:1392 ،تعریف زیست پذیری از یک اجتماع به اجتماعی دیگر متفاوت است .زیسـت پـذیری بـر پایـه مـرور
ادبیات بهعنوان یکراه برای توصیف راهحلهای دولتهای محلی و سازمانهای برنامـهریزی محلـی بـرای رسـیدن بـه
اهداف توسعه پایدار مندرج در کمسیون برانت لند میباشد (بندر آباد و احمـدینژاد .)6 :1392 ،زیسـت پـذیری در معنـای
اصلی و کلی خود به مفهوم دستیابی به قابلیت زندگی است و درواقع همان دستیابی به کیفیت برنامهریزی شهری خوب
یا مکان پایدار است .پیرامون زیست پذیری بح های گستردهای در مـورد پایـداری ،حملونقـل ،محـی سـرزنده ،ابعـاد
مختلف جامعه و  ...میشود (ساسانپور و همکاران .)30:1394،رابرت کوان در فرهنگ شهرسـازی در مقابـل واژه زیسـت
پذیر ،عبارت" مناسب برای زندگی"و"فراهم آوردن کیفیـت زنـدگی خـوب"را تعریـف مینمایـد (.)Cowan,2005:44

آژانس برنامهریزی کالنشهر شیکاگو ،جوامع زیست پذیر را جوامع سالم ،ایمن و پیـاده مـداری میدانـد کـه گزینـههای
مختلف حملونقل را جهت دسترسی بهموقع به مدارس ،مراکز کار ،خدمات شهری و نیازهای اساسی فراهم میآورند .بـه
عبارتی ،یک اجتماع زیست پذیر ،اجتماعی امن ،قابلاطمینان با گزینـههای مختلـف حملونقـل ،عـدالت محـوری ،دارای
مسکن قابل استطاعت و اقتصاد رقابتی است ( .)ISOCARP,2010:27-28درنهایت میتـوان گفـت زیسـت پـذیری
بهعنوان یک مفهوم با توجه به بستر و زمینهای که در آن تعریف میشود ،میتواند گسترده یا محـدود باشـد .بـااینوجود
کیفیت زندگی در هر مکان در مرکز توجه این مفهوم قرار داشته و شامل نماگرهای قابلاندازهگیری بسیار متنـوعی اسـت
که معموالً تراکم ،حملونقل ،امنیت و پایداری ،اجزای ثابت آن را تشـکیل میدهنـد (خراسـانی3:1392،؛ Perogordo

 .)Madrid, 2007,40در فرهنگ لغات شهری ،شهر زیست پذیر معادل عبارت" "liveable cityآورده شده اسـت .در
برخی متون فارسی معادل عبارت فوق را سرزندگی شهری ذکر کردهاند (گلکار .)24:1385،که بـرای توصـیف شـهری بـا
قابلیت زندگی باال کاربرد دارد .این اصطالح از دهه  1980و به علت توسعه سریع نواحی اطراف شهرها در قیاس با مراکز
شهری مطرح گردید (بندر آبـاد و احمـدینژاد60:1393،؛  .)Federal Highway Administration,2011در اروپـا
مطالعات مرتب با شهر زیست پذیر حداقل بـه سـال  1975بـازمیگردد ،زمـانی کـه مجلـه landscape architecture

مجموعه ای از مقاالت کوتاه متخصصان و دانشگاهیان را در خصوص ایجاد شهرهای زیست پذیر منتشر کرد .هرچند کـه
در هیچ یک از این مقاالت نویسندگان واژه زیست پذیری را مستقیماً به کار نگرفتهاند .امـا مقـاالت در خصـوص مسـائل
شهری حال حاضر و راههایی برای تغییر شهر مرکزی به محی های جذاب ،طبیعت زیبا در داخل جنگلی از بتن و ..بودنـد
و هر یک از آن ها بر اساس یک ایده شخصی به دنبال دستیابی به پاسخی برای این پرسش بود که چه چیز شهر خوب را
ایجاد میکند (ساسانپور و جعفری اسدآبادی 60:1392،به نقل از  .(Larice,2005:120هالوب1معتقد اسـت کـه شـهر
زیست پذیر ،شهری است که به ساکنانش کمک میکند تا زندگی سالمی داشته باشند .ایوانز در کتـاب شـهرهای زیسـت
پذیر می گوید :شهر زیست پذیر دارای دو ویژگی است ویژگی اول آن معیشت و ویژگی دوم آن پایداری بومشناختی است.
معیشت به معنای شغلی که به اندازه کافی به مسکن مناسب و آبرومند نزدیک بوده و درآمد مناسب و دسترسی به خدماتی
که یک سکونتگاه را سالمت بخش مینماید ( .)Eckert and Schinkel, 2010:5بهعبارتیدیگر شهر زیسـت پـذیر
شهری است که توس یک بافت فشرده با مقیاس انسـانی و بهصـورت شـهری کوچکمقیـاس و پیوسـته از بلوکهـای
ساختمانی چندمنظوره تشکیل شده است که باع ایجاد یک جداره شهری پیوسته باع محصـور شـدن فضـای عمـومی
1 . Halweg
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شهری میشود (حبیبی و همکاران .)6:1392:با توجه به اینکه مفهوم زیست پذیری با توجه به اینکه دارای نقاا اشتراک
با مفاهیمی مانند پایداری کیفیت زندگی است .لذا در این بخش زیست پذیری به سه بعد وابسته به هم تقسـیم میشـود:
اقتصاد ،اجتماع و محی زیست .اقتصاد ،تأمینکننده مشاغل و درآمد است و برای سـالمتی مـردم (توانـایی ایشـان بـرای
تأمین خوراک ،پوشاک و مسکن) و تأمین نیازهای سطوح باالتر ماننـد آمـوزش ،بهداشـت و تفریحـات ،ضـروری اسـت.
همزمان باید استفاده اقتصاد از منابع موجود در محی زیست به نحوی باشد که از وجود منابع کافی برای نسلهای حال و
آینده مطمئن بود .اما بهزیستی اجتماعی منوا به توزیع اجتماعی و فضـایی منـابع اقتصـادی و زیسـتمحیطی بـه نحـو
عادالنــه عــدالت اســت :آزادی فــردی و فرصــتهای برابــر ،از اجــزای مهــم تشــکیلدهنده بهزیســتی اجتمــاعی اســت.
محی زیست ،زیرساختی است که منابع طبیعی ،ظرفیت دفع زباله ،و ارتباا بین انسان و محی طبیعـی را تـأمین میکنـد
(خراسانی و رضوانی.)93:1392 ،
زیست پذیری و کیفیت زندگی :در دهه  1980که زیست پذیری به یک موضوع محبوب تبدیل شد .همزمان طراحان
شروع به مطالعه تغییرات در الگوهای توسعه از طریق کاهش مراکز شهری تا مناطق بهسرعت در حال رشد حومه نمودند.
یک سری از گزارشها پدیدار شدند که مفروضات رشد سنتی را به چالش کشیدند و مناطقی که"پیشگام طیف گستردهای
از تالشهای نوآورانه برای زیستپذیرتر نمودن جوامع بودند"را برجسته نمودند .این واژه همچنـین محبوبیـت زیـادی از
طریق افزایش فراوانی بررسیهای ساالنه که زیستپذیرترین شهرهای جهان را رتبهبندی میکنند به دسـت آورد ،ماننـد
بررسی مرسر درباره کیفیت زندگی در سراسـر جهـان و گـزارش"زیسـتپذیرترین شـهرهای جهـان" .ایـن بررسـیها از
معیارهای مختلف استفاده میکنند ،اما به طورمعمول شهرها را بر اساس عواملی مانند ثبـات سیاسـی ،امنیـت ،بهداشـت و
درمان ،آموزشوپرورش ،خدمات عمومی ،حملونقل ،تفریح و سرگرمی ،مسکن و کیفیت محی زیسـت ارزیـابی میکننـد.
بررسی منابع و برنامههای زیست پذیری نشان میدهند که زیست پذیری بهطورکلی بهعنوان داشتن ابعاد متعـدد در نظـر
گرفته میشود .زیست پذیری به خدمات و امکانات جامعه اشاره میکند ،درحالیکه کیفیت زندگی به اینکـه چگونـه ایـن
امکانات تجربه انسان را شکل میدهند و به انسان نفع میرسانند ،اشاره میکند .زیست پذیری بهعنوان ویژگیهای یـک
جامعه که مناسب بودنش برای زندگی انسان را تحت تأثیر قرار میدهد ،تعریف میشود .حالآنکه تعریف کیفیـت زنـدگی

بهعنوان اثرات زیست پذیری یک جامعه بر ساکنان آن ذکر میشود (.)Vanzerrr & Seskin,2011:3-4
زیست پذیری و پایداری :یک فقدان عمده در تحقیقات و سیاستهای اخیـر در مـورد ارتبـاا بـین زیسـت پـذیری و
توسعه پایدار وجود دارد .درحالیکه هر یک از این دو مفهوم ازنظر گاه خود به بح میپردازنـد ،توجـه انـدکی بـه نحـوه
کنش و برخوردهای بالقوه بین این دو مفهوم مبذول شده است .شباهتهای بسیاری بین مفاهیم زیست پذیری و پایداری
وجود دارد .بهعنوان مثال هر دو به تأمین نیازها ،عدالت و برابری و کیفیت محی زندگی توجه نشان میدهند .درعینحـال
تفاوتهای متعددی نیز بین آنها وجود دارد ازجمله اینکه زیست پذیری بر روی دوره زمـانی کوتاهمـدت و پایـداری بـر
روی دورههای زمانی بلندمدت تمرکز دارنـد ( .)Van Dorst,2010:345تمـایز بـین شـاخصهای زیسـت پـذیری بـا
شاخصهای پایداری در این است که شاخصهای زیست پذیری آنچه را که امروز در حال وقوع است اندازه میگیرند ،اما
شاخصهای پایداری ،ظرفیت موجود برای آنچه در آینده رخ خواهد داد را اندازهگیری میکند .زیسـت پـذیری اشـاره بـه
زیرمجموعهای از اهداف پایداری دارد که مستقیماً اعضای جامعه را تحت تأثیر قرار میدهنـد .زیسـت پـذیری و پایـداری
معموالً دارای اهداف مشترکی هستند اما غالباً دارای چشماندازها و اولویتهای متفـاوت هسـتند .بـهعنوانمثال هـر دوی
آن ها به دنبال کاهش آلودگی هستند ،این در حالی است که تمرکز پایداری بر روی گازهای باعـ تغییـر اقلـیم اسـت و

زیست پذیری بر روی هوای محلی و آلودگی صوتی تمرکز دارد (.)Flynn et al,2002:5
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معیارهای شهر زیست پذیر :در حال حاضر ،دو سازمان مهم در سطح بینالمللی وجود دارند که هرساله گزارش جهانی
شهرهای زیست پذیر را منتشر میکنند :واحد هوش اکونومیست ( (Economist Intelligence Unitو موسسـه مرسـر
( .)Mercerشاخصهای واحد هوش اکونومیست شامل ثبات ،مراقبتهای بهداشتی ،فرهنگ و محی زیسـت ،آمـوزش و
زیرساخت میباشند .درنهایت پس از ارزیابی وضعیت شهرها آنها در پـنج طبقـه قابـلقبول ،متوسـ  ،نامناسـب ،کـامالً
نامناسب و غیرقابلقبول ،ردهبندی میشوند ( .)The Economist Intelligence Unit,2015:8-9موسسـه مرسـر،
هر سال یکبار مطالعهای درباره کیفیت زیست بیش از  380شهر جهان بر اساس ارزیابیهایی از  10طبقهبندی اصـلی و
 39معیار و شاخص انجام میدهد .شاخصهای کیفیت زیست مرسر به این شرح میباشـد :محـی سیاسـی و اجتمـاعی،
محی فرهنگی اجتماعی ،مالحظات پزشکی و سالمت ،مدارس و آموزش ،تفریح و سرگرمی ،کاالهای مصرفی ،مسـکن،
خدمات عمومی و حملونقل و محی طبیعی ( .)www.mercer.comدر یـک تحقیـق دیگـری کـه توسـ محققـین
دانشگاه ملبورن استرالیا انجامشده است ،پس از مطالعه مأخذ بسیار زیاد مرتب با موضوع زیست پذیری  11معیـار اصـلی
برای زیست پذیری در نظر گرفتهاند که شامل زیرمعیارهای ذهنی و عینی زیادی میباشد که این معیارها جـرم و امنیـت،
مسکن ،آموزش ،اشتغال و درآمد ،خدمات اجتماعی و سالمت ،حملونقل ،فضای باز عمومی ،دموکراسی محلی و پایـداری
اجتماعی ،اوقات فراغت و فرهنگ ،غذا و کاالهای محلی و محی زیست میباشند (.)Lowe & others,2013:20-51

در این تحقیق شـاخصهای موردمطالعـه بـر مبنـای زیسـت پـذیری بـا مفهـوم توسـعه پایـدار انتخـاب و موردمطالعـه
قرارگرفتهشده است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ نوع تحقیق کاربردی است که با استفاده از روش توصیفی  -تحلیلی تهیهشده است .جامعه آماری
این پژوهش  1095389نفر جمعیت ساکن در مناطق هشتگانه شهر اهواز (مرکز آمار ایران )1390،و حجم نمونه نیـز بـا
استفاده از فرمول کوکران برابر با  384نفر از ساکنین مناطق شهر اهواز تعیین گردید .در این پژوهش ابتـدا بـا اسـتفاده از
مطالعات کتابخانهای و بررسی پیشینه تحقیق شاخصهای زیست پذیری شهری شناسایی و تعریف عملیاتی شدند .سپس
با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه که روایی آن از طریـق پیشآزمـون تأییدشـده بـود ،اطالعـات موردنیـاز از
ساکنین مناطق هشتگانه شهر اهواز جمعآوری شد .در مرحله بعد دادههای جمعآوریشده بـه محـی نرمافـزاری SPSS

وارد و پایایی ابزار سنجش برابر با  ،0/765که گویای هماهنگی و پایایی باالی دادهها میباشد ،تعیـین شـد .درنهایـت بـا
استفاده از روش آنتروپـی شـانون و روش تصـمیمگیری چنـد معیـاره  VIKORمنـاطق هشـتگانه شـهر اهـواز ازنظـر
شاخصهای زیست پذیری موردبررسی قرار گرفتند .در ارتباا با موضوع زیسـت پـذیری در کشـور مـا تحقیقـات زیـادی
انجامنشده است و از محدود مطالعات انجامشده میتوان اسـتنباا کـرد کـه شـاخصهای سـرزندگی ،برابـری اجتمـاعی،
مشارکت ،دسترسی ،محی کالبدی سـازگار و هویـت را بـهعنوان مؤلفـههای اصـلی زیسـت پـذیری برشـمردهاند (بنـدر
آباد .)75-80 :1390،در زیر به معیارهای موردمطالعه که از طریق پرسشنامه گـرداوری شـده اسـت و بـا توجـه بـه روش
تجزیه تحلیل دادهها تبدیل به درصد شدهاند اشارهشده است.
جدول شماره  .1شاخصها و متغیرهای زیست پذیری موردمطالعه
شاخص
مسکن

متغیر
درصد خانههای مسکونی این منطقه به لحاظ تنوع در ابعاد و نوع مسکن ،درصد رعایت استانداردهای ساختوساز در واحـد
مسکونی ،درصد ایمنی واحد مسکونی در برابر بالیای طبیعی ،درصد برخورداری واحد مسکونی ازنظر سرمایش و گرمایش،
روشنایی ،سیستم فاضالب و حمام ،درصد رضایت از واحد مسکونی ساکن در آن.
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احساس

درصد احساس امنیت ساکنین محله ،درصد رضایت از دسترسی به خدمات انتظامی ،درصد امنیـت زنـان در سـطح محلـه،
درصد رضایت از امنیت در محله.

حملونق

درصد کیفیت مسیرهای پیادهروها و پیاده راههای منطقه ،درصد کیفیـت خطـوا اتوبـوسرانی در منطقـه ،درصـد کیفیـت
خطوا تاکسیرانی در منطقه ،درصد دسترسی به حملونقل عمومی جهت رفتن به سرکار ،مدرسه و سایر موارد در منطقـه،
درصد رضایت از سیستم حملونقل عمومی در منطقه ،درصد کیفیت مسیرهای دوچرخهسواری در منطقه محل سکونت.
درصد کیفیت زیستمحیطی ساختمانها ،متناسب بودن معماری محله با اقلیم شهر ،درصد وضعیت جمعآوری زباله ،میزان
آلودگی صوتی در سطح محله ،درصد میزان بوهای زننده و کیفیت فضای سبز سطح محله

امنیت
ل
محیطزی

ست
(The Economist Intelligence Unit, 2015: 8-9؛Lowe et al, 2013: 20-51؛ Amir, Puspitaningtyas & Santosa,
2015: 167؛Williams, Zhou & Levine, 2012: 8-10؛ Ball, 2013, 39-50).

واژه ویکور از یک کلمه صربی به معنی"بهینهسازی چند معیاره"و"راهحل توافقی" گرفتهشده (&Tzeng,2004:447

 .)Opricovicو یکی از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره کاربردی است که کارایی باالیی در حل مسائل گسسته دارد
 .(Lihong and et al,2008:131راهحل توافقی ،راهحلهای موجه را که به راهحل ایدهآل نزدیک بوده ،بهعنوان توافـق
ایجادشده توس اعتبارات ویژه تصمیمگیرندگان تعیین میکند .به عقیده زلنی گزینههایی کـه بـه راهحـل ایـدهآل مثبـت
نزدیکتر هستند ،نسبت به گزینههایی که به راهحل ایدهآل منفی فاصـلهدارند ،ارجحیـت دارنـد ( & Sayadi, Heydari
.)Shahanag,2009

محدوده موردمطالعه
استان خوزستان با مساحت  64/057کیلومترمربع در جنوب غربی ایران در کرانه خلیجفارس و اروندرود قرار داشته و مرکز
استخراج نفت و گاز ایران به شمار میآید .این استان پنجمین استان پرجمعیت ایران است .استان خوزستان از شمال بـه
استان لرستان ،از شمال شرقی و شرق به استان چهارمحال و بختیاری ،از شمال غربی به استان ایالم ،از شـرق و جنـوب
شرقی به استان کهگیلویه و بویراحمد ،از جنوب به استان بوشهر و خلیجفارس و از غرب به کشور عراق محدود میشـود.
این استان با جمعیت  4531720نفری (مرکز آمار ایران ،)1390 ،دارای  793هزار و  289خانوار شهری و  290هـزار و 52
خانوار روستایی است .شهر اهواز مرکز استان خوزستان یکی از کالنشهرهای ایران است .این شهر که در بخش مرکزی
شهرستان اهواز و در موقعیت جغرافیایی  31درجه و  20دقیقه عرض شـمالی و  48درجـه و  40دقیقـه طـول شـرقی ،در
بخش جلگهای خوزستان و با ارتفاع  18متر از سطح دریا واقعشده اسـت .شـکل شـماره ( )1موقعیـت شـهر اهـواز را در
تقسیمات اداری و سیاسی کشور نمایش میدهد.
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شکل شماره  .1موقعیت جغرافیای محدوده مورد مطالعه

بر پایه آخرین آمار رسمی 32 ،درصد مردم استان خوزستان در کالنشهر اهواز زندگی میکنند .از این جمعیت  35درصـد
در حاشیه شهر مستقر میباشند و ازاینرو پس از کالنشهر مشهد ،اهواز جایگاه دوم حاشیهنشینی را داراسـت 51 .درصـد
نفت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب کشور ایران ،در اهواز تولید میشود و برخی از بزربترین کارخانههای مادر کشور
در این شهر جای دارند .این شهر طبق سرشماری سال  1390دارای  1095389نفـر جمعیـت اسـت .نمـودار زیـر میـزان
جمعیت شهر اهواز از نخستین سرشماری در سال  1335تا آخرین سرشماری در سال  1390و پیشبینـی آن بـرای سـال
 1410را نمایش میدهد .با توجه به رشد روزافزون جمعیت ،این شهر هماکنون دارای هشت منطقه میباشد.

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

بحث و یافتهها
همانطور که در باال نیز اشارهشده است ،در این بخش برای سطحبندی مناطق هشـتگانه شـهر ازلحـاظ برخـورداری از
مؤلفههای زیست پذیری از روش ویکور بهره گرفتهشده است در زیر به ترتیب مراحل اجرای این روش آورده شده است.
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مــاتریس اولیــه تصــمیمگیری :مــاتریس اولیــه تصــمیمگیری از  nشــاخص و  mمکــان تشــکیل میشــود .در ایــن
C  j  1,2,..., n
 jمعرف شاخصها و  Ai  i  1,2,..., mمعرف گزینـهها یـا مکانهـا میباشـد.
ماتریس

همچنین

X ij  i  1,2,..., m; j  1,2,..., n

نشـاندهنده ارزش گزینـه  iام در شـاخص  jام میباشـد (جـدول

شماره .)2
جدول شماره  . 2ماتریس اولیه دادههای حاصل از پرسشنامه
شاخص
محل سکونت
منطقه 1
منطقه 2
منطقه 3
منطقه 4
منطقه 5
منطقه 6
منطقه 7
منطقه 8

زیستمحیطی
1200
1348
1293
988
1162
1309
1330
1388

مسکن
1065
1175
1366
1228
1027
1059
1040
1105

حملونقل
1372
1417
1409
1443
1215
1572
1283
1173

احساس امنیت
1106
1328
1226
1319
1092
1297
1294
1284

تشکیل ماتریس بی مقیاس دادهها :زمانی که  Xijمقدار اولیه گزینه  iام برای شاخص  jام باشد .از رابطـه زیـر میتـوان
برای بی مقیاس سازی استفاده کرد.

x ij

i  1,2,..., m; j  1,2,..., n

n

2
ij

رابطه ()1

x

f ij 

j 1

در این رابطه  Xijمقدار اولیه و  Fijمقدار بی مقیاس شده گزینه  iام است .باید توجه داشت که تمامی درایههای ماتریس
تصمیمگیری بی مقیاس شده ،باید اعدادی بین صفر و یک باشند (جدول شماره .)3
جدول شماره .3ماتریس بی مقیاس شده دادههای اولیه
شاخص
محل سکونت
منطقه 1
منطقه 2
منطقه 3
منطقه 4
منطقه 5
منطقه 6
منطقه 7
منطقه 8

زیستمحیطی
0/3372
0/37879
0/36334
0/27763
0/32652
0/36783
0/37373
0/39003

مسکن
0/3308
0/3649
0/4242
0/3814
0/319
0/3289
0/323
0/3432

حملونقل
0/3551
0/3668
0/3647
0/3735
0/3145
0/4069
0/3321
0/3036

احساس امنیت
0/3137
0/3767
0/3478
0/3742
0/3098
0/3679
0/3671
0/3642

با توجه به یکسان نبودن اهمیت تمامی شاخصهای زیست پذیری ،در این پژوهش بهمنظور تعیین وزن و اهمیت نسـبی
شاخصها از روش آنتروپی شانون ،استفادهشده است .بهمنظور تعیین وزن و اهمیت نسبی شاخصهای زیست پـذیری بـا
استفاده از تکنیک آنتروپی مراحل زیر اجرا شده است:
الف) محاسبه آنتروپی هر یک از شاخصها با استفاده از رابطه ( )2صورت میگیرد:.
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j  1,2,..

nij Ln(nij )  
1
)k  Ln(m






E j   K i1
m

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

d j 1 Ej

ج) محاسبه وزن هر یک از شاخصها از طریق رابطه ( )4صورت میگیرد.
رابطه ()4

 j

dj
n

d j

Wj 

j 1

جدول شماره .4وزن و اهمیت نسبی شاخصهای زیست پذیری
زیستمحیطی
0/99910
0/00089
0/14366

شاخص
Ej
Dj
وزن نهایی

مسکن
0/99782
0/00217
0/34817

حملونقل
0/99805
0/00194
0/31105

احساس امنیت
0/99876
0/00123
0/19711

نتایج حاصل از آنتروپی شانون برای شاخصهای زیست پذیری نشان داد که شاخص زیستمحیطی دارای وزن (،)0/143
شــاخص مســکن دارای وزن ( ،)0/348شــاخص حملونقــل دارای وزن ( )0/311و شــاخص احســاس امنیــت دارای وزن
( )0/197میباشد ،دراینبین شاخص مسکن و زیستمحیطی به ترتیب دارای بیشترین و کمترین اهمیت ،نسبت به سـایر
شاخصهای زیست پذیری هستند.
بــا اســتفاده از وزن شــاخصها (جــدول  ) 4و رابطــه زیــر ،مــاتریس بــی مقیــاس شــده مــوزون را بــه دسـت مــیآوریم:
 V  N  Wnnدر ایــن رابطــه  Vعبــارت اســت از مــاتریس بــی مقیــاس شــده مــوزون و  Wnnوزن شــاخصهای
موردمطالعه میباشد .جدول شماره ()5
جدول شماره .5ماتریس بی مقیاس موزون دادههای اولیه
شاخص
مناطق
منطقه 1
منطقه 2
منطقه 3
منطقه 4
منطقه 5
منطقه 6
منطقه 7
منطقه 8

زیستمحیطی
0/04856
0/05455
0/05232
0/03998
0/04702
0/05297
0/05382
0/05616

مسکن
0/1151
0/127
0/1476
0/1327
0/111
0/1145
0/1124
0/1194

حملونقل
0/1104
0/1141
0/1134
0/1162
0/0978
0/1265
0/1033
0/0944

احساس امنیت
0/0618
0/0742
0/0685
0/0737
0/061
0/0725
0/0723
0/0718

تعیین بهترین و بدترین مقدار برای توابع شاخصها :اگر تابع معیار نشاندهنده سود (مثبت) باشـد ،بـرای تعیـین بهتـرین
مقدار از رابطه ( )5و برای تعیین بدترین مقدار از رابطه از رابطه ( ،)6و اگر تابع معیار نشاندهنده هزینـه (منفـی) باشـد ،از
حالت عکس تابع سود استفاده میشود.
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رابطه ()5

Max f ij

f j 

Min f ij , j  1,2,..., n

f j 

, i  1,2,..., m

رابطه ()6

جدول شماره  .6بهترین و بدترین مقدار توابع معیارها
شاخص
ایدهآل مثبت و منفی
*f
f-

زیستمحیطی

مسکن

0/05616
0/03998

حملونقل
0/1265
0/0944

0/1476
0/111

احساس امنیت
0/0742
0/061

محاسبه فاصله گزینهها با راهحل ایده آل مثبـت و منفـی :در ایـن مرحلـه فاصـله هـر گزینـه از راهحـل ایـده آل مثبـت
محاسبهشده و سپس تجمیع آنها بر اساس رواب ( )7و ( )8محاسبه میشود.
رابطه ()7

) wi ( f j  f ij

n

) ( f   f j

j 1

Si  



]) Ri  Max[ wi ( f ij  f ij ) /( f j  f j

رابطه ()8

که در آن  Sjفاصله از گزینه  iنسبت به راهحل ایده آل (ترکیب بهترین) و Rjفاصله گزینـه  iاز راهحـل ایـده آل منفـی
(ترکیب بدترین) میباشد .رتبهبندی برترین بر اساس  Sjو رتبهبندی بدترین بر اساس مقادیر  Rjانجام خواهد شد ( Sarai

 .)et al,2015جدول شماره ()7
جدول شماره  .7محاسبه مقادیر فاصلهها با راهحل ایده آل
شاخص
منطقه
منطقه 1
منطقه 2
منطقه 3
منطقه 4
منطقه 5
منطقه 6
منطقه 7
منطقه 8

زیستمحیطی

مسکن

حملونقل

احساس امنیت

Si

Ri

0/06768
0/0144
0/0342
0/144
0/08136
0/02844
0/02088
0

0/309
0/196
0
0/1417
0/348
0/3152
0/3347
0/2679

0/1559
0/1208
0/1271
0/1005
0/2783
0
0/2253
0/31

0/185
0
0/085
0/0075
0/197
0/0259
0/0284
0/036

0/718
0/331
0/246
0/394
0/905
0/369
0/609
0/616

0/309
0/196
0/127
0/144
0/348
0/315
0/335
0/311

محاسبه مقدار  Qiمحالت و اولویتبندی آنها :مقدار  Qiبرای  i=1,2,3,…,mبر اساس رابطه ( )9محاسبه میشود.
 Si  S * 
 Ri  R * 
Qi  v  
 (1  v )  
* 
* 
S  S 
رابطه ( R  R  )9

که در آن


R   Max Ri S   Min Si S  Max Si
i

،

i

،

i

و

R   Min Ri

معیار) یا حداکثر مطلوبیت گروهی است .همچنین دراینارتباا رابطه

i

 Si  S * 
 
*
S  S 

و  vوزن استراتژی (اکثریـت موافـق

بیانگر نسبت فاصله گزینه  iام از راهحل
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 Ri  R * 
 
*
رابطــه  R  R 
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بیــانگر نســبت فاصــله گزینــه  iام از راهحــل ایــده آل منفــی اســت .هنگامیکــه

مقدار  vبزربتر از  0/5باشد شاخص  Qiمنجر به اکثریت موافق میشود .و هنگامیکـه مقـدار آن کمتـر از  0/5باشـد
شاخص  Qiبیانگر نگرش منفی اکثریت است .بهطورکلی وقتی مقدار  vبرابر  0/5است ،بیانگر توافـق گروهـی یکسـان
است و معموالً مقدار  v  0.5در نظر گرفته میشود ( .)Opricovic,1998:8پس از محاسبه مقدار  Qiبرای تمامی
مناطق ،گزینهها بر اساس مقدار  Sو  Rو  Qمورد اولویتبندی قرار میگیرند .بدین منظور گزینهای که در هر سـه مقـدار
 Sو  Rو  Qرتبه اول را داشته باشد ،بهعنوان گزینه برتر انتخاب میشود .همچنین اگـر بخـواهیم گزینـهها را بـر اسـاس
مقدار  Qاولویتبندی کنیم ،شرای زیر باید قابلقبول باشد.
شرا اول :مزیت قابلقبول

Q(a )  Q(a )  DQ

زمانی که  aدر لیست رتبهبندی بر اسـاس  Qدارای موقعیـت دوم

است.
رابطه ()10

i : number of alternatives

1
,
i 1

DQ 

شرا دوم :ثبات قابلقبول در تصمیمگیری :همچنین گزینه  aباید دارای باالترین رتبه در لیست اولویتبندی بر اسـاس

 S ،Rو  Qباشد .چنین راهحل توافقی در فرآیند تصمیمگیری ثابت باقی میماند (سرایی و حسینی .)1391،ازآنجاییکه هر
دو شرا فوق در مقدار شاخص ویکور ( )Qصادق است .ازاینرو میتـوان منـاطق موردمطالعـه را بـر اسـاس مقـدار
اولویتبندی کرد .بدین گونه که بیشترین میزان  Qiنشاندهنده پایینترین میزان زیست پذیری و کوچـکترین

Qi
Qi

نشاندهنده باالترین میزان زیست پذیری میباشد .جدول شماره ( )8جایگاه هر یک از مناطق هشتگانه شهر اهواز را بـا
توجه به میزان  Qiنمایش میدهد.
جدول شماره .8وضعیت محالت موردمطالعه ازنظر شاخصها
منطقه
منطقه 3
منطقه 4
منطقه 2
منطقه 6
منطقه 8
منطقه 7
منطقه 1
منطقه 5

Si
0/246
0/394
0/331
0/369
0/616
0/609
0/718
0.905

Ri
0/127
0/144
0/196
0/315
0/311
0/335
0/309
0.348

مقدار Qi
0/000
0/150
0/221
0/519
0/697
0/745
0/770
1.000

رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8

میانگین ضریب اولویت
22100/0 – 00000/0

وضعیت
مطلوب

51900/0 – 22101/0
00000/1 – 51901/0

نیمه مطلوب
نامطلوب

بر این اساس منطقه سه شهر اهواز با میزان  Q=0.000دارای بیشترین و منطقه پنج شهر اهـواز بـا میـزان  Q=1دارای
کمترین میزان زیست پذیری هستند .برای واضحتر شدن نتـایج منـاطق بـر اسـاس میـزان  Qiمحاسبهشـده در محـی
نرمافزاری  GISطیفبندی صورت گرفته است (شکل شماره .)3

فصلنامه شهر پایدار ،دورۀ  ،2شمارۀ  ،2تابستان 1398
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شکل شماره .3نقشه سطحبندی شهر اهواز ازنظر شاخصهای شهر زیست پذیر

همانطور که در نقشه نیز مشاهده میگردد به ترتیب مناطق سه ،دو و چهار شهر با وضعیت مطلوب با توجه به مؤلفههای
موردمطالعه قرار دارند .در مقابل چهار منطقه یـک ،پـنج ،هفـت و هشـت شـهر بـا کمتـرین میـزان ازلحـاظ مؤلفـههای
موردمطالعه در وضعیت نامطلوبی قرارگرفتهاند.
نتیجه گیری
کالنشهر اهواز با دارا بودن جاذبههای اقتصادی قوی و واقعشدن در مرکز استان خوزستان ،همواره موردتوجه مهـاجرین
استانی و غیر استانی بوده است .اصالحات ارضی ازلحاظ تاریخی تحـوالت اقتصـادی ،اجتمـاعی و سیاسـی زیـادی را در
استان خوزستان و ازجمله در شهر اهواز به همراه داشته است .اصالحات ارضـی هـر چنـد ازنظـر جغرافیـائی در محـدوده
روستاها انجام شد .ولی اثراتی که در محدوده شهر اهواز بهجای گذاشت شاید کمتر از اثرپـذیری منـاطق روسـتای نبـوده
است .عامل مهم دیگر ،پیدایش صنعت نفت در استان خوزستان و ازجمله در اطراف شهر اهواز و گران شدن قیمت آن در
سال  1353میباشد .به دلیل پیدایش حوزههای نفتی در اطراف اهواز و عبور لولههای نفت از این شهر به دیگر استانها و
گسترش مراکز مربوطه و صنایع آن ،نیاز به کارگران ساده ،متخصصین و مهندسین افزایش یافت .این امـر خـود موجـب
مهاجرت این نیروها از دیگر مناطق به شهر اهواز شد .لذا در فاصله سالهای  1345تا  1375شهر اهواز یکی از قطبهای
مهاجرپذیر کشور بوده است .بهتبع افزایش جمعیت این شهر همواره با مشکالتی روبرو بوده است.
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همانطور که در باال نیز اشاره شد در این پژوهش درمجموع چهار معیـار شـامل :مسـکن ،احسـاس امنیـت ،حملونقـل،
محی زیست موردمطالعه قرار گرفتند که هرکدام نیز شامل چندین زیر معیار بودند .نتـایج پـژوهش بیـانگر ایـن مطلـب
میباشد که از جمعبندی معیارهای موردمطالعه در موضوع زیست پذیری شهری ،منطقه  3شهرداری اهواز دارای بهتـرین
وضعیت زیست پذیری نسبت به سایر مناطق و منطقه  5نامناسبترین وضعیت را در زیست پـذیری در شـهر اهـواز دارد.
البته باید توجه داشت که ازنظر شاخص زیستمحیطی منطقه  8کالنشهر اهواز در بهترین وضعیت و منطقه  4در بدترین
وضعیت قرار دارد ،ازنظر شاخص مسکن منطقه  3در بهترین وضعیت و منطقـه  5در بـدترین وضـعیت قـرار دارد ،ازنظـر
شاخص حمل نقل نیز منطقه  6در بهترین وضعیت و منطقه  8در بدترین وضـعیت قـرار دارد و ازنظـر شـاخص احسـاس
امنیت منطقه  2و منطقه  5به ترتیب در بهترین و بدترین وضعیت قرار دارند .همچنین بررسی وضعیت شاخصهای نشان
داد که شاخص زیسـتمحیطی دارای وزن  ،0/143شـاخص مسـکن دارای وزن  ،0/348شـاخص حملونقـل دارای وزن
 0/311و شاخص احساس امنیت دارای  0/197است ،که دراینبین شاخص مسکن و زیستمحیطی به ترتیب بیشـترین و
کمترین وزن را دارند .در یک تقسیمبندی کلی هم میتوان بیان کرد که مناطق  7 ،1 ،5و  8به لحاظ شاخصهای زیست
پذیری موردبررسی در وضعیت نامناسبی قرار دارند و پس از منطقه  ،3مناطق  4و  2در بهترین وضعیت هستند و منطقـه
 6هم دارای وضعیت متوس میباشد .لذا با توجه به بررسیها و مطالعات انجامشده پیشـنهاد میگـردد کـه بـا توجـه بـه
وضعیت موجود در شاخصهای موردبررسی به ترتیب در مناطق  7 ،1 ،5و  8موردتوجه قـرار بگیـرد .ضـرورت توجـه بـه
ارتقای شاخصها بهویژه در منطقه  5کالنشهر اهواز که ازنظر ویژگیهای مسکن و زیستمحیطی در وضعیت نامناسـبی
است حائز اهمیت فراوانتری است .در ارتباا با مقایسه با سایر مطالعات و پژوهشهای مشابه نیز باید بیـان کـرد کـه در
سایر پژوهشها عموماً به شاخص مدنظر بوده است که در این پژوهش چند شاخص مهم و تأثیرگـذار در زیسـت پـذیری
شهری مدنظر بوده است ولی نکته مهم در اکثر پژوهشها ،مطالعهاین شاخصها به لحاظ ذهنی میباشد که نیاز است در
کنار بررسی شاخصهای ذهنی زیست پذیری ،شاخصهای عینی نیز موردبررسی قرار بگیرند تا بـا ترکیـب شـاخصهای
ذهنی و عینی بتوان درک بهتری از شرای زیست پذیری در محدودههای موردمطالعه به دسـت آورد .همچنـین پیشـنهاد
میگردد در ارتباا با شهر اهواز هم در مطالعهای دیگر شاخصهای عینی زیست پذیری موردمطالعه قرار بگیرد.
منابع
 )1بندر آباد ،علیرضا ( )1390شهر زیست پذیر از مبانی تا معانی ،تهران :انتشارات آذرخش.
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