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تحلیل فضایی زیستپذیری محالت شهری
مورد مطالعه :منطقه  81تهران
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شهسوار5

 1دانشجوی کارشناسی ارشد محیطزیست شهری ،جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه خوارزمی
 2استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه خوارزمی
 3دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه خوارزمی
 4دانشجوی کارشناسی ارشد محیطزیست شهری ،جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه خوارزمی
 5دانشجوی کارشناسی ارشد آمایش سرزمین ،جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه خوارزمی
(تاریخ دریافت1315/11/11 :؛ تاریخ تصویب)1315/11/14 :

چکیده
شهر زیست پذیر از مفاهیم نوین تبیین کننده نظام های کنونی شهری است که به واسطه تحول در اندیشه ها و آرمانهای جامعه
معاصر ،جایگاهی بایسته پیدا کرده است .امروزه ،برخورداری از ویژگیهای زیست پذیری در شهرها برای رسیدن به توسعه پایدار در
جامعه اهمیت فراوانی دارد .هدف این پژوهش بررسی وضیعت زیست پذیری در سطح محالت منطقه  11تهران است .روش تحقیق
ارزیابی  -مقایسه ای باهدف کاربردی است .داده ها با استفاده از پرسش نامه گردآوری شده اند که با توجه به جمیعت باالی منطقه
موردپژوهش ،امکان مطالعه همه جامعه آماری امکان پذیر نبوده است .بنابراین ،از روش نمونه گیری و تعیین حجم با استفاده از
فرمول کوکران ،تعداد  314پرسش نامه محاسبه و سپس به هر یک از محالت منطقه  ،11بر اساس تعداد جمعیت سهمیه متناسب
تخصیص داده شده است .شاخص های زیست پذیری در قالب  6بعد (اجتماعی ،اقتصادی ،امکانات و خدمات شهری ،مدیریت شهری،
محیط زیستی و الگوی تاریخی) مورد ارزیابی قرارگرفته و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS, ARCGIS
استفاده شده است .نتایج تحقیق حاکی از این است که بعد امکانات و خدمات شهری بیشترین تأثیر را در تحلیل فضایی اصل
زیست پ ذیری منطقه داشته و همچنین زیست پذیری در منطقه مورد مطالعه متوسط به پایین ارزیابی شده است .در این میان ،محله
ولیعصر جنوبی در باالترین سطح و محله یافت آباد در پایین ترین سطح از زیست پذیری قرار گرفته اند .

کلیدواژه ها :زیست پذیری ،تحلیل فضایی ،محله های شهری ،منطقه  11تهران

*نویسنده مسئول:

Email: bahramanm@yahoo.com
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سرآغاز
مفهوم زیست پذیری (شهر زیست پذیر) از مفاهیم نوین
تبیین کننده نظام های کنونی شهری است که به دلیل تحول
در اندیشه ها و آرمان های جامعه معاصر ،جا یگاهی بایسته پیدا
کرده است .در واقع ،شهر زیست پذیر شهری است که در آن
ارتباط بین گذشته و آینده وجود دارد .زیرا ،به گذشتگان و
آیندگان احترام می گذارد؛ با اتالف منابعطبیعی مبارزه و برای
حفظ آن ها برای نسل بشر تالش می کند .ابعاد فیزیکی و
اجتماعی آن برای رفاه و پیشرفت اجتماع با هم همکاری
می کنند و فضاهای عمومی در آن ،کانون زندگی اجتماعی
جامعه است .این شهر همچنین تضمین کننده کیفیت مطلوب
زندگی در فعالیت های اجتماعی ،اماکن عمومی جذاب ،حفظ
حریم خصوصی ،سالمت اقتصادی ،اجتماعی و سرزندگی
محیط زیستی است.
در ایران ،رشد شتابان جمعیت و بالطبع جمعیت شهرنشین،
مهاجرت ها گسترده روستا به شهری و هجوم بخش عمده آن
به شهرهای بزرگ و لزوم پاسخ گویی به نیازهای آنان از
جمله خدمات شهری )میرمقتدایی و همکاران)1311 ،
ضرورت توجه به بخش ها و محالت موجود را به منظور
جلوگیری از رشد افقی شهر و کاهش اهمیت بافت های
درونی آن دوچندان می کند .شهرها ،مکان اصلی کار وزندگی
بخش عمده نسل بشر شده اند .بیش از  %01از جمعیت 6
میلیارد نفری جهان در شهرها زندگی می کنند .از این رو توجه
به کیفیت زندگی ،شرایط ،امکانات و نیازهای ساکنان شهرها،
امری الزم و حیاتی است .امروزه ،شهرها با چالش های
بسیاری در زمینه های ،اقتصادی و محیط زیستی مواجه
شده اند .در عین حال ،افزایش جمعیت به همراه نسبت
روزافزون شهرنشینی پیامدهای زیان باری برای شهرها به
ارمغان آورده است .تداوم این گونه رشد شهرنشینی با
مشکالت اجتماعی ،اقتصادی و محیط زیستی ،بحران آفرین و
هشداری بر ناپایداری شهرها است .در این میان ،مشکالتی
دیگر کیفیت زندگی و به تبع آن زیست پذیری در شهرها را
به شدت کاهش می دهد .بنابراین ،ضرورت و اهمیت بحث
زیست پذیری و توسعه پایدار امروزه در شهر کامال نمایان
است (ساسانپور.)1312 ،
پس از انقالب صنعتـی ،جمعیت شهـری جهان افزایش یافت

که سبب ظهور و شکل گیری شهرهای میلیونی در گستره
جهان شد .بیشتر این جمعیت را روستاییان مهاجر و فقیری
تشکیل می دادند این عامل سبب مشکالت بی شماری از
جمله مشکالت تراکم رشد فزاینده شهرها ،کمبود مسکن،
مشکالت فقر ،گسستگی رابطه بین شهر و طبیعت ،آلودگی
هوا و صدا و ترافیک در تردد وسایل موتوری شده است و
مسایل این پدیده نه تنها سیاست های شهرسازی را به طور
وسیعی تحت الشعاع قرار داده ،بلکه تبعات حاصل از آن در
تشدید مسایل اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ،مدیریتی و
محیط زیستی جوامع نقش اساسی داشته است.
مسایل محیط زیستی پیش آمده در جوامع پس از صنعتی
شدن ،رویکردهای متنوعی در مورد حفظ محیط زیست شهری
ازجمله نظریه های باغ شهر ،شهر سبز ،شهر اکولوژیک و
توسعه پایدار شهری در ادبیات برنامه ریزی شهری مطرح شد ه
است ،با توجه به اصول ،مفاهیم و تئوری این نظریه ها،
می توان آن ها را در راستای به وجود آمدن شهرهای
زیست پذیر قلمداد کرد .عنوان باغ شهر برای اولین بار
به وسیله «ابنزر هاوارد» مطرح شد .با توجه به ویژگی هایی
که هاوارد برای باغ شهر خود بیان کرده است ،می توان آن را
به عنوان اولین نظریه در دستیابی به شهر زیست پذیر با
داشتن طبیعت پاك و به دوراز آلودگی محیط زیستی و سالم
عنوان کرد .هاوارد با ارایه نظریه باغ شهر معتقد بود که
به جای شهرهای شلوغ ،زندگی سالم را در شهرهای کوچک
باید جستجو کرد .او در این باره تلفیقی از شهر و روستا را در
نظر داشت( .زیاری ،)1311 ،بنا به تعریفی که سازمان
حفاظت محیط زیست در همایش سبز ارایه داده است .شهر
سبز شهری است .که مردم در آن نسبت به محیط زیست خود
احساس مسئولیت می کنند و در مشارکت با نهادهای مدنی و
سازمان های دولتی ،محیطی سالم و آرام و پرنشاط با حداقل
استانداردهای محیط زیستی به وجود می آورند (زیاری،)1311 ،
شهر اکولوژیکی ،شهری است پایدار و شهری است که
می تواند به ساکنان یک زندگی معنی دار بدهد ،بدون این که
پایگاه اکولوژیکی که بر روی آن اتکا دارد ،تخریب کند.
) (Crombie, 1992شهر اکولوژیکی که توسط گروه های
متعددی پیشنهاد شده ،شهری است که دارای چهار ویژگی:
حداقل دخالت در محیط طبیعی ،حداکثر تنوع از نظر کاربری
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زمین و فعالیت ها ،در حد امکان به عنوان یک نظام بسته،
تعادل بهینه بین جمعیت و منابع است( .بحرینی)1301 ،
نظریه توسعه پایدار شهری حاصل بحث های طرفداران
محیط زیست ،درباره مسایل محیط زیستی به ویژه محیط زیست
شهری است که به دنبال «نظریه توسعه پایدار» در راستای
حمایت از منابعطبیعی ارایه شده است (صفری و
سیدالحسینی )1314 ،اساس توسعه پایدار توسعه ای است که
نیازهای عصر حاضر را تامین می کند ،بی آن که تامین
نیازهای آینده را تحت تأثیر منفی قرار دهد .توسعه پایدار
توسعه ای است که محور آن انسان است و موجب سعادت و
رشد انسان می شود .منطق اصلی توسعه پایدار بهبود سطح
استاندارد زندگی مردم و به ویژه بهزیستی کسانی است که از
کمترین مزیت ها را در جامعه برخوردارند .این نظریه ،داللت
بر جلوگیری از آلودگی های محیط شهری و منطقه ای،
کاهش ظرفیت های تولیدی محیط محلی ،منطقه ای و ملی و
حمایت از بازیافت ها ،عدم حمایت از توسعه های زیان آور و
شکاف میان فقر و غنی را مطرح می کند .توسعه پایدار و
توسعه پایدار شهری طی دهه های اخیر به تدریج به پارادایم
(الگوواره) نوین و مسلطی در ادبیات نظری و علمی رایج در
باب توسعه و برنامه ریزی شهری تبدیل شده است( .رهنمایی
و همکاران )1315 ،در این میان یکی از مباحث مورد توجه
در توسعه پایداری شهری ،زیست پذیری است .زیست پذیری،
به یک سیستم شهری که در آن به سالمت اجتماعی،
اقتصادی ،کالبدی و روانی همه ساکنانش توجه شده است،
اطالق می شود .اصول کلیدی که به این مفهوم استحکام
می بخشد شامل :برابری ،عدالت ،امنیت ،مشارکت ،تفرج و
قدرت بخشیدن است ) .(Cities plus, 2003شاید بتوان
گفت اولین مفهوم زیست پذیری تحت عنوان «خیابان های
زیست پذیر» توسط دانلد اپلیارد در سال  1111ارایه شد،
اپلیارد به اتفاق آلن جیکوبز هفت هدف ضروری را برای آینده
یک محیط خوب شهر بیان کرد که اولین هدف زیست پذیری
بود (بندرآباد .)1311 ،بندرآباد در پژوهشی ارزیابی
شاخص های کیفیت زندگی درشهرك گلستان واقع در منطقه
 22تهران با هدف سنجش میزان زیستپذیری شهرك
گلستان در دو بعد عینی و ذهنی و شناسایی عوامل مهم و
موثر در ارتقای کیفیت زندگی در آن مورد بررسی قرار داده
است .که نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان رضایت کلی
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در همه قلمروها در این شهرك متوسط ارزیابی شده است
(بندرآباد .)1313 ،چارلز الندری ،در مقاله ای به عنوان
«سرزندگی شهری :منبع جدیدی از رقابت شهری» 1 ،معیار
مؤثر را برای شناسایی یک شهر زیست پذیر بر می شمارد که
عبارت از :تراکم مفید افراد ،تنوع ،دسترسی ،ایمنی و امنیت،
هویت و تمایز ،خالقیت ،ارتباط و تشریک مساعی ،ظرفیت
سازمانی و رقابت می باشد .او معتقد است که امروزه شهرها
دچار بحران شده اند که خ روج از این بحران ها به سختی اتفاق
می افتد و تاکید می کند که برای داشتن شهری سالم و به دور
از هیاهو باید  1معیار باال را در صدر دست یابی به برنامه های
شهری قرار دهیم (Landry, 2000( .در اروپا ،مطالعات
مرتبط با ارایه تعریف در خصوص شهر زیست پذیر حداقل به
سال  1105باز می گردد .زمانی که مجله Landscape
 Architecturiمجموعه ای از مقاالت کوتاه متخصصان و
دانشگاهیان را در خصوص ایجاد شهرهای زیست پذیر منتشر
کرد ،هر چند که در هیچ یک از این مقاالت نویسندگان واژه
زیست پذیری را به طور مستقیم به کار نگرفتند .اما ،مقاالت
در خصوص مسایل شهری حال حاضر و راه های برای تغییر
شهر مرکزی به محیط های جذاب ،طبیعت زیبا در داخل
جنگلی از بتن و  ...بودند 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 می کند» Larice, ) .
 (2005برنامه رشد هوشمند شهری اتاوا در کانادا که یکی از
پیشگامان برنامه ریزی شهر زیست پذیر در دنیا می باشند .پس
از مطالعه کالن و جامع در این شهر به این نتیجه رسیده اند
که شهر زیست پذیر ،شهری است که مردم آن دسترسی به
گزینه های مناسب و متفاوت حمل ونقل و مسکن داشته و
مقاصد موجود به راحتی و بدون اتومبیل قابل دسترسی هستند.
(جعفری اسدآبادی)1312 ،
امروز ،در بسیاری از شهرهای جهان از جمله شهر تهران
کیفیت زندگی شهری را که به صورت رشد شهری ،ازدحام و
شلوغی ،کمبود فضاهای باز ،کمبود خانه سازی در حد
استطاعت ،رشد بی عدالتی اجتماعی و از دست دادن هویت
کالبدی ،حس مکان وزندگی اجتماعی تجلی یافته است را
نشان می دهد .اگر شهر را بهمانند یک موجود زنده فرض
کنیم که برای ادامه حیات به سرزندگی و نشاط نیازمند است،
نقش فضای شهری و مراکز شهری که در آن تعامالت
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اجتماعی شهروندان شکل می گیرد و فرهنگ جامعه در بست
آن ارتقا می یابد ،در کشور ما روزبه روز در حال افول است.
)خستو و سعیدی رضوانی )1311 ،در این میان شرایط منطقه
 11تهران از این قاعده مستثنی نیست .منطقه  11تهران
یکی از مناطق شهری تهران است که در جنوب غربی این
شهر واقع شده است .از جمله مهم ترین چالش های منطقه 11
تهران مسایل و مشکالت اقتصادی و محیط زیستی بسیاری
روبه رو می باشد که در صورت نبود یک برنامه ریزی درست و
منطقی در آینده ای نه چندان دور به مکانی تبدیل خواهد شد
که حتی زیستن را در آن دچار مشکل می کند .بنابراین،
ضرورت و اهمیت بحث زیست پذیری در کل شهر تهران
به ویژه در منطقه مورد مطالعه بسیار حیاتی است؛ بنابراین
سؤال این پژوهش این است که وضعیت زیست پذیری در
سطح محالت منطقه  11تهران چگونه است.

اطالعاتی مختلف به دست آمده است .در روش میدانی ،روش
کار به صورت تهیه پرسش نامه ،مصاحبه و مشاهده می باشد.
با توجه به جمیعت باالی منطقه مورد پژوهش ،امکان مطالعه
همه جامعه آماری امکان پذیر نبوده ،بنابراین از روش
نمونه گیری و تعیین حجم با استفاده از فرمول کوکران،
استفاده شده است .ابتدا ،حجم نمونه در منطقه مورد مطالعه
بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران محاسبه شد که برای
منطقه  11تهران تعداد  314پرسش نامه محاسبه و سپس به
شیوه نمونه گیری خوشه ای به هر یک از محالت منطقه ،11
بر اساس تعداد جمعیت سهمیه متناسب تخصیص داده شده
است .شایان ذکر است که محله های شهید رجایی و صادقیه
به ترتیب با  40و  5پرسش نامه بیشترین و کم ترین تعداد
پرسش نامه های پژوهش را به خود اختصاص داده اند .در این
تحقیق ،برای سنجش روایی ابزار اندازه گیری یعنی پرسش نامه
از روش آلفای کرونباخ استفاد ه شده است .آلفای کرونباخ
به دست آمده در این تحقیق ،به میزان  1/131بوده که نشان
می دهد ضریب پایایی در سطح قابل قبولی است .محدوده
مورد مطالعه با استفاده  13شاخص (امنیت ،هویت ،مشارکت،
آموزشی ،بهداشتی ،زیرساخت ها ،حمل ونقل ،مسکن،
اقتصادی ،اوقات فراغت ،فضای باز و عمومی ،آلودگی،
چشم انداز(*)) در قالب  6بعد (اجتماعی ،اقتصادی ،امکانات و
خدمات شهری ،مدیریت شهری ،محیط زیستی و الگوی
تاریخی) مورد بررسی قرار گرفته است که شاخص های
زیست پذیری به صورت گویهها در بیشتر پرسش نامه ای تنظیم
شده و سپس توسط ساکنان محالت منطقه 11تهران پر
شده اند .داده های به دست آمده توسط آزمون های آماری در
 SPSSمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و همچنین برای نشان
دادن پراکنش فضایی هر یک از ابعاد زیست پذیری در سطح
محالت از تحلیل های فضایی ،به کمک نرم افزار GIS
استفاده شده است .برای هر کدام از ابعاد زیست پذیری نقشه
مربوطه تولید شده است.

مواد و روشها
در بیشتر تحقیق های گذشته با موضوع «زیست پذیری
شهرها» از ابعاد و شاخص های مورد استفاده قرار گرفته است
که بر اساس ادبیات جهانی حاکم بر زیست پذیری انتخاب
شده است و کمتر در سطح محالت شهری و از نظر ساکنان
در باب شاخص های زیست پذیری ،بررسی شده است.
بنابراین ،در این پژوهش تالش شده است که از طریق
پرسش نامه به بررسی شاخص های زیست پذیری از نظر
ساکنان ،پرداخته شود.
روش پژوهش حاضر ،تحلیلی و ارزیابی -مقایسه ای است
(نمودار  .)1با توجه به ماهیت و اهداف موضوع «بررسی
زیست پذیری در منطقه  11تهران» ،با هدف کاربردی به
ارزیابی پرداخته شده است .برای گردآوری داده ها و اطالعات
از روش اسنادی و میدانی استفاده شده است .در روش
اسنادی ،روش کار بررسی دیدگاه ها و نظرهای مختلف مربوط
به پژوهش بوده که با مراجعه به کتابخانه ها و سایت های

نمودار ( :)1مدل تحلیل دادهها

تحلیل فضایی زیستپذیری محالت شهری مورد مطالعه :منطقه  45تهران

منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه در این پژوهش منطقه  11تهران که در
جنوب غربی تهران واقع شده است .این منطقه از شهر تهران
شامل 0 :ناحیه و  15محله که عبارت از :خلیج فارس شمالی و
جنوبی ،شادآباد ،کوی 10شهریور ،شمس آباد ،تولید دارو،
شهرك ولیعصر شمالی و جنوبی ،شهرك صاحب الزمان،
شهرك امام خمینی ،یافت آباد ،ابراهیم آباد ،حسینی -فردوس
و صادقیه است .هسته اولیه این منطقه روستایی بوده است به
نام یافت آباد که در طول زمان با گسترش مهاجرت ،توسعه و
رشد یافته است .جمعیت این منطقه بر اساس سرشماری سال

13

 1311ایران 311 ،هزار نفر ( 115هزار خانوار) شامل 111
هزار مرد و  111هزار زن است) .مرکز آمار ایران )1311 ،این
منطقه ،به لحاظ جمعیت در رتبه ششم شهر تهران قرار دارد
و تراکم خالص آن  061نفر در هکتار و ناخالص آن  111نفر
در هر هکتاراست .مساحت منطقه  1113هکتار بوده است که
از این مساحت  3011هکتار در محدوده و  4214هکتار در
حریم می باشد .اراضی این منطقه بیشتر مسطح و دارای شیب
مالیم از شمال به جنوب می باشد .محدوده حریم این منطقه
تا اراضی قلعه حسن خان در تقاطع جاده مخصوص و قدیم
کرج امتداد می یابد (شکل .)1

شکل ) :(1موقعیت جغرافیایی منطقه  11در نقشه تهران

یافتههای پژوهش
برای دست یابی به هدف پژوهش ،متغیرها و شاخص های
مورد نظر در اختیار جامعه آماری قرار گرفتند؛ و برای
تجزیه وتحلیل داده ها ،وزن گویه ها و در یک سطح باالتر
شاخصها ،در یک طیف  5گزینهای (نمرات  1تا )5داده شده
است .در این پژوهش ،برای چگونگی وضعیت زیست پذیری
منطقه مورد مطالعه در هر یک از ابعاد زیست پذیری از آزمون
وان سمپل تی تست و برای نشان دادن پراکنش فضایی ابعاد
زیست پذیری در سطح محالت منطقه  11تهران از مدل های
تحلیل فضای ( )IDW,Krigingاستفاده شده است.
تحلیل وضعیت اجتماعی منطقه 11
در تحلیل بعد اجتماعی شاخص ها و متغیرهایی مانند :امنیت

محله ،وجود ساکنان باسابقه در محله ،وقوع جرم ،نزاهای
خیابانی ،گشت منظم پلیس ،حس تعلق و وابستگی به محله،
چگونگی برگزاری مراسم های عزاداری و جشن های مذهبی،
مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند و با توجه به نتایج
به دست آمده در جدول ( )1سطح معناداری در سطح  5درصد
برابر با صفر شده است .بنابراین ،تفاوت معنی داری بین دو
میانگین واقعی و مفروض وجود دارد و با مقایسه دو میانگین،
وضعیت بعد اجتماعی منطقه در حد متوسط به باال ارزیابی
می شود.
در تحلیل فضایی بعد اجتماعی در سطح محالت منطقه 11با
توجه به شکل ( ،)1محلههای حسینی -فردوس و یافتآباد در
وضعیت نامطلوب و محلههای شمسآباد و شهید رجایی در
وضعیت به نسبت مطلوبی قرارگرفتهاند.

پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،7شماره  ،41پاییز و زمستان 4931

15

جدول ( :)1نتایج تحلیل بعد اجتماعی
بعد

N

آماره t

اجتماعی

314

33/12

سطح معناداری میانگین مفروض میانگین واقعی اختالف دو میانگین
1

63/35

50

با سطح

اطمینان%15

6/35

مأخذ :یافتههای تحقیق1314

شکل ( :)2تحلیل فضای بعد اجتماعی در سطح محالت منطقه11

تحلیل وضعیت اقتصادی منطقه 11
در بعد اقتصادی ،شاخصها مانند درآمد خانواده ،فرصتهای
شغلی و سرمایهگذاری در محله ،میزان خرید یا اجاره مسکن
موردبررسی قرارگرفتهاند و نتایج بهدستآمده در جدول ( ،)2نشان
میدهد که با اطمینان  %15و سطح خطای کوچک تراز 1/15
تفاوت معنیداری بین دو میانگین مفروض و واقعی وجود دارد و
با مقایسه دو میانگین وضعیت بعد اقتصادی در حد متوسط به
پایین ارزیابی میشود.
تحلیل فضایی بعد اجتماعی در سطح محالت منطقه  11با توجه
به شکل ( ،)2محلههای بهداشت ،صادقیه ،ولیعصر شمالی و

جنوبی وضعیت به نسبت مطلوب و محلههای تولید دارو،
خلیجفارس شمالی و جنوبی وضعیت نامطلوبی دارند.
تحلیل وضیعت امکانات و خدمات شهری منطقه11
در تحلیل این بعد شاخص های مانند مسکن ،امکانات
آموزشی ،خدمات بهداشتی و درمانی ،کیفیت حمل ونقل
عمومی و زیرساخت ها مورد بررسی قرارگرفته است .نتایج
به دست آمده با توجه به جدول ( ،)3نشان می دهد که با
اطمینان  %15و سطــح خطای کـوچک تـراز  1/15تفــاوت

جدول ( :)2نتایج تحلیل بعد اقتصادی
بعد

N

آمارهt

اقتصادی

314

-11/44

مأخذ :یافتههای تحقیق 1314

سطح

میانگین

میانگین

اختالف دو

معناداری

مفروض

واقعی

میانگین

1

12

11/11

-/11

با سطح

اطمینان%15

14

تحلیل فضایی زیستپذیری محالت شهری مورد مطالعه :منطقه  45تهران

شکل ( :)3تحلیل فضایی بعد اقتصادی در سطح محالت منطقه 11

معنی داری بین دو میانگین مفروض و واقعی وجود دارد ،با
مقایسه دو میانگین وضعیت بعد خدمات و امکانات شهری در
حد متوسط به باال ارزیابی می شود.
تحلیل فضـایی بعد خدمـات و امکانات در سطـح محالت منطقه

 11با توجه به شکل ( ،)3محلههای بهداشت ،ولیعصر شمالی و
جنوبی و شهید رجایی وضعیتی مطلوب و محلههای شادآباد،
شمسآباد و یافتآباد وضعیتی نامطلوب دارند.

شکل ( :)4تحلیل فضایی بعد امکانات و خدمات شهری در سطح محالت منطقه11
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جدول ( :)3نتایج تحلیل بعد خدمات و امکانات
بعد

N

آمارهt

خدماتی

314

53/12

سطح

میانگین

میانگین

اختالف دو

معناداری

مفروض

واقعی

میانگین

1

111

131/41

21/41

با سطح
اطمینان%15

مأخذ :یافتههای تحقیق 1314

تحلیل وضعیت محیطزیستی منطقه11
در تحلیل بعد محیطزیستی شاخصهای مانند آلودگی صوتی،
آلودگی هوا ،کیفیت جمعآوری زبالهها در سطح محالت،
آلودگیهای ناشی از کارگاهها وان بارها ،روشنایی و زیبایی
فضاهای عمومی و پاکیزگی فضاهای عمومی موردبررسی

قرارگرفتهاند .نتایج جدول ( ،)4نشان میدهد که با اطمینان%15
و سطح خطای کوچک تراز  1/15تفاوت معنیداری بین دو
میانگین مفروض و واقعی وجود دارد که با مقایسه دو میانگین،
وضعیت بعد محیطزیستی در سطح متوسط به پایین ارزیابی
میشود.

جدول ( :)4نتایج تحلیل بعد محیطزیستی
بعد

N

314
محیطزیستی
مأخذ :یافتههای تحقیق 1314

آمارهt
-15/11

سطح

میانگین

میانگین

اختالف دو

معناداری
1

مفروض
36

واقعی
33/54

میانگین
-2/45

تحلیل فضایی بعد محیط زیستی در سطح محالت منطقـه 11
با توجه به شکل ( ،)5محله های شادآباد ،یافت آباد وضعیت به

با سطح
اطمینان%15

نسبت مطلوب و محلـه هـای تولیـد دارو ،حسـینی -فـردوس،
بهداشت و صاحب الزمان وضعیت نامطلوبی دارند.

شکل ( :)5تحلیل فضایی بعد محیطزیستی در سطح محالت منطقه11

تحلیل فضایی زیستپذیری محالت شهری مورد مطالعه :منطقه  45تهران

تحلیل وضعیت الگوی تاریخی منطقه11
در تحلیل این بعد ،شاخص هایی مانند :وجود ساختمان های
تاریخی زیبا در محالت ،بافت محله ها وجود نشان نمادهای
ملی -مذهبی و همچنین چگونگی محافظت از آثار تاریخی
محله ها توسط سازمان های مربوط ،مورد بررسی قرار

19

گرفتهاند .نتایج جدول ( )5نشان می دهد که با اطمینان %15و
سطح خطای کوچک تراز  1/15تفاوت معنی داری بین دو
میانگین مفروض و واقعی وجود دارد .با مقایسه دو میانگین
وضعیت بعد الگوی تاریخی متوسط به پایین ارزیابی می شود.

جدول ( :)5نتایج تحلیل بعد الگوی تاریخی
بعد

N

314
الگوی تاریخی
مأخذ :یافتههای تحقیق 1314

آمارهt
-31/26

سطح

میانگین

میانگین

اختالف دو

معناداری
1

مفروض
15

واقعی
11/43

میانگین
-3/56

تحلیل فضایی بعد الگوی تاریخی در سطح محالت منطقه
 11با توجه به شکل ( ،)6محله های شادآباد ،یافت آباد و
خلیج فارس وضعیتی مطلوب و محله های شهید رجایی،

با سطح

اطمینان%15

شهرك امام خمینی ،تولید دارو و بهداشت وضعیتی نامطلوبی
دارند.

شکل( :)6تحلیل فضایی بعد الگوی تاریخی درسته محالت منطقه11

تحلیل وضعیت مدیریت شهری منطقه11
در این بعد ،شاخص و متغیر هایی مانند :میزان اعتماد و
مشارکت مردم در تصمیم های شورای شهر و شهرداری،
بررسی روحیه کارگروهی میان مردم ،میزان مسئولیت پذیری
شهروندان ،مشارکت در پروژه های شهری موردسنجش

قرارگرفته اند .نتایج به دست آمده در جدول ( )6نشان می دهد
که با اطمینان %15و سطح خطای کوچک تراز  ،1/15تفاوت
معنی داری بین دو میانگین مفروض و واقعی وجود دارد که با
مقایسه دو میانگین وضعیت بعد مدیریت شهری متوسط به
پایین ارزیابی می شود.
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11

جدول ( :)6نتایج تحلیل بعد مدیریت شهری
بعد

N

آمارهt

مدیریت

314

-1/52

سطح

میانگین

میانگین

اختالف دو

معناداری

مفروض

واقعی

میانگین

1

21

11/20

-1/02

با سطح
اطمینان%15

مأخذ :یافتههای تحقیق 1314

تحلیل فضایی بعد مدیریت شهری در سطح محالت منطقه
 11با توجه به شکل( ،)0محله های شهید رجایی ،تولید دارو

وضعیتی به نسبت مطلوب و محله های شمس آباد ،یافت آباد و
شادآباد وضعیتی نامطلوب دارند.

شکل ( :)7تحلیل فضایی بعد مدیریت شهری در سطح محالت منطقه11

تحلیل اصل زیستپذیری در سطح منطقه 11
تحلیل این اصل با توجه به تحلیل  6بعد ذکرشده صورت
گرفته است ،نتایج به دست آمده در جدول ( )0نشان می دهد
که با اطمینان %15و سطح خطای کوچک تراز  ،1/15تفاوت

معنی داری بین دو میانگین مفروض و واقعی وجود دارد که با
مقایسه دو میانگین ،به طورکلی زیست پذیری در سطح منطقه
 11درد متوسط به پایین ارزیابی می شود.

جدول ( :)7نتایج تحلیل اصل زیستپذیری
اصل

N

آمارهt

زیستپذیری

314

-5/51

سطح

میانگین

میانگین

اختالف دو

معناداری

مفروض

واقعی

میانگین

1

212

201/12

-3/10

با سطح
اطمینان%15

مأخذ :یافتههای تحقیق 1314

تحلیل فضایی اصل زیست پذیری در سطح محالت منطقه
 11با توجه به شکل ( ،)1محله های بهداشت ،ولیعصر شمالی
و جنوبی و شهید رجایی وضعیتی به نسبت مطلوب و

محله های یافت آباد ،شادآباد و خلیج فارس وضعیتی نامطلوب
دارند.
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شکل ( :)1تحلیل فضایی اصل زیستپذیری در سطح محالت منطقه11

مقایسه محالت منطقه 11از منظر زیستپذیری
بـرای انجام این آزمـون پس از ورود داده هـا به نـرم افـزار

 SPSSاین آزمون انجام پذیرفته است .بر این اساس ،نتایج
مذکور به شرح جدول ( )1است.

جدول ( :)1نتایج آزمون تحلیل واریانس تفاوت زیستپذیری در سطح منطقه مورد مطالعه
مجموع
مجذورات
33311/21
بین گروهی
30161/64
درونگروهی
01561/04
مجموع
مأخذ :یافتههای تحقیق 1314

درجه آزادی
11
302
313

همان طوری که مالحظه می شود ،سطح معناداری که در
سطح  5درصد برابر با  1/111شده است .بنابراین ،بدین وسیله
اثبات می گردد که بین ابعاد مختلف زیست پذیری در سطح
محالت منطقه  11تفاوت معناداری وجود دارد .اما ،این که
تفاوت درکجا ست و وضعیت زیست پذیری در سطح محالت
نسبت به یکدیگر چگونه است ،چیزی است که از توان این
آزمون خارج است .بنابراین ،با توجه به این موضوع ،از آزمون
توکی ،جدول ( )1استفاده شده است.
نتایج جدول ( )1نشان می دهد که محله های یافت آباد،
شمس آباد ،خلیج فارس و صادقیه جزء محالت نامطلوب و

میانگین
مجذورات
3136/21
11/11

F
31/31

سطح
معناداری
1/111

محله های بهداشت ،ولیعصرشمالی ،صاحب الزمان و ولیعصر
جنوبی جزء محالت به نسبت مطلوب قرار گرفته است.
میزان تأثیرگذاری ابعاد در تحلیل زیستپذیری
منطقه مورد مطالعه
برای بررسی میزان تأثیرگذاری هر کدام از ابعاد
زیست پذیری ،در سنجش زیست پذیری منطقه مور د مطالعه از
آزمون فریدمن استفاده شده است .در این آزمون ،عالوه بر
معنی داری تفاوت یا عدم تفاوت میانگین ابعاد ،به
اولویت بندی هر کدام از ابعاد می پردازد .بر این اساس ،نتایج
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آن در جدول ( )11ارایه شده است که بعد خدمات و امکانات

بیشترین تأثیر بر سنجش اصل زیستپذیری داشته است.

جدول ( )9گرو بندی محالت برمبنای آزمون توکی
تعداد

محالت
 .1یافتآباد
 .2شمسآباد
 .3خلیجفارس
 .4صادقیه
 .5شهرك فردوس
 .6شهرك امام خمینی
 10 .0شهریور
 .1شهید رجایی
 .1بهداشت
 .11ولیعصرشمالی
 .11صاحب الزمان
 .12ولیعصرجنوبی
مأخذ :یافتههای تحقیق 1314

پرسشنامه
55
20
21
5
35
13
42
45
41
35
21
31

جدول ( :)11نتایج آزمون فریدمن
ابعاد

میانگین

 -1خدمات و امکانات
 -2اجتماعی
 -3محیطزیستی
 -4مدیریت
 -5چشمانداز
 -6اقتصادی
 -0سطح معنیداری
مأخذ :یافتههای تحقیق 1314

6
5
4
2/14
1/62
1/45
1/111

بحث و نتیجهگیری
انسان همواره در پی نیازها و تقاضاهای ذهنی خود ،در
محیطهای بیرونی یا پیرامونی خود در جستجوی پاسخی مثبت و
بهینه میباشد .در صورتی که شرایط موجود و عینی با کیفیت
مناسب پاسخگوی نیازهای وی باشد مسلما در پی آن رضایت
ذهنی و نهایتا کیفیت زندگی (لذت بردن از زندگی) حاصل خواهد
شد .مجددا با تامین یکسری نیازها تقاضاهای جدیدی در ذهن
شکل می گیرد و این چرخه همچنان ادامه مییابد .بدینترتیب
سکونتگاههای موفق و زیستپذیر همواره بایستی پویا و
پاسخگوی نیازهای ساکنان خود باشند (عیسیلو و همکاران،

نامطلوب

متوسط

مطلوب

261/51
264/14
202/45
204
206/22
211/06
211/14
211/62
213/42
213/04
211/13
211/125

 .)1313زیستپذیری بهعنوان رویکردی در راستای دستیابی به
توسعه پایدار شهری و مجموعهای از ویژگیهایی که محیط شهر
را به مکانی جذاب برای زندگی تبدیل میکند .این ویژگیها
میتواند به ویژگیهای قابللمس (دسترسی به زیرساختهای
مناسب شهری) و ویژگیهای غیرقابل لمس (حس مکان ،هویت
محلی و  )...تقسیم شود .در واقع زیستپذیری به رفاه اقتصادی،
اجتماعی ،زیستی و کالبدی ،کمک میکند و سبب توسعه فردی
همه ساکنان یک شهر یا منطقه میشود و اصول کلیدی آن
مشتمل بر عدالت ،کرامت ،دسترسی ،صمیمیت ،مشارکت و
توانمندسازی است .باکمی تامل بهراحتی میتوان دریافت در
اطراف ما ،فاجعهای در حال وقوع است که شاید کمتر مورد توجه
رسانهها ،سیاستمداران و یا شهروندان عادی قرار گرفته است.
قسمتی از این بحران مربوط به توسعه کالبدی نامناسب است که
زمینهای اطراف شهرها را بهسرعت میبلعد و بخشی از آن به
ازدحام ترافیک و غلبه خودرو شخصی مرتبط است .چالش تهیه
مسکن مناسب از لحاظ قیمت و طراحی مناسب ،دسترسی نابرابر
به مدارس و امکانات آموزشی ،مراقبتهای بهداشتی و بسیاری
مسایل دیگر تنها بخشهایی از این فاجعه هستند .در جامعهای
زندگی میکنیم که از جنبههای مختلف اکولوژیکی ،اجتماعی و
فرهنگی بسیار آسیبدیده است و نیازمند چارهجویی اساسی است.
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از آن جا که شرایط ذکر شده ،شرح اوضاع و وضعیت بسیاری از
شهرهای معاصر است ،راهکارهای مختلفی برای مواجه با آن
ارایه شده که یکی از آنها ،زیستپذیری است ( Southworth,
.)2003

اما بر اساس آن چه در تحقیق حاضر برای زیستپذیری منطقه
 11محاسبهشده ،زیستپذیری اکثر محالت منطقه  11متوسط و
رو به پایین است .با توجه به شاخصها و ابعاد مورد استفاده در
اصل زیستپذیری منطقه مورد مطالعه تنها بعد امکانات و
خدمات شهری در حد متوسط به باال و مابقی ابعاد متوسط به
پایین بوده که نشان از وضعیت نامطلوب زیستپذیری در منطقه
است .متوسط بودن شاخصهای زیستپذیری در سطح محالت
که در کل منطقه زیستپذیری پایینی نشان میدهد ،بیانگر این
است که شاخصهای کیفی زندگی در محلهها بسیار پایین است
و درنتیجه این منطقه از شهر هرگز بهسوی پایداری و توسعه
پایدار نخواهد رفت .بر اساس ارزیابی صورت گرفته ،بین
محلههای منطقه  11ازلحاظ زیستپذیری تفاوت قابلتوجه ای
مالحظه میشود .بهطوریکه ،در محله ولیعصر میانگین نمره
زیستپذیری برابر با  211بوده است .در حالی که ،در محله
یافتآباد که از لحاظ زیستپذیری در پایینترین سطح قرار دارد،
میانگین نمره زیستپذیری برابر با  261بوده است .با توجه به
این موضوع ،برنامهریزی جهت تخصیص منابع و رسیدن به
زیستپذیری در این منطقه باید بر محور محلههایی باشد که در
سطوح پایین زیستپذیری قرار گرفتهاند .در واقع در بررسی
زیستپذیری این منطقه مسایلی مانند فضاهای سبز مناسب،
تراکم پایین ترافیک ،بهرهمندی از حملونقل عمومی مناسب،
مراکز بهداشتی مناسب ،معابر و پیادهروهای مناسب ،مدارس
کافی و نوساز ،آلودگی هوا و آلودگی صوتی مباحثی بودند که از
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نظر ساکنان متوسط به پایین ارزیابی شده است .از این جهت،
مسئوالن و مدیران شهری ،در برنامهریزیهای شهری باید توجه
کافی به این شاخصها داشته باشند .در پایان ،شایسته است که
با توجه به نتایج بهدستآمده در این پژوهش پیشنهادهای برای
ارتقای سطح زیستپذیری در این منطقه ارایه کرد.
 افزایش مراکز بهداشتی مناسب در سطح محالت
 ایجاد کتابخانههای عمومی در مرکز محلهها
 ایجاد سرمایهگذاری بخش خصوصی و محلی در محلهها
جهت ایجاد اشتغال
 مناسبسازی معابر و پیادهروها
 تشکیل شوراهای محلی
 تشکیل جلسات بحث و گفتگو بین مردم محله و مسئولین
شهرداری
 نوسازی و بازسازی بافتهای قدیم محلهها
 ایجاد حریم آلودگی صوتی برای محلهها
 باال بردن کیفیت ساختمانهای آموزشی
 افزایش فضاهای ورزشی و تفریحی
 افزایش سرانههای فضای سبز
تقدیر و تشکر
بر خود وظیفه میدانیم مراتب سپاس و قدرشناسی خویش از
همکاریهای صمیمانه «مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر
تهران» در خصوص مساعدت در جمعآوری دادهها واطالعات
مورد نیاز پژوهش ،اعالم نماییم .موفقیت ریاست محترم و
همکاران پر تالش آن سازمان را در راه رسیدن به اهداف توسعه
پایدار شهر تهران ،از درگاه حضرت احدیت خواستاریم.
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