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 سرآغاز

 نوین مفاهیم از (پذیرزیست شهر) پذیریزیست مفهوم
 تحول دلیل به که است شهری کنونی هاینظام کنندهتبیین

 پیدا بایسته یگاهیجا ،معاصر جامعه هایآرمان و هااندیشه در
 آن در که است شهری پذیریستز شهر ،واقع در .است کرده

 و گذشتگان به ،زیرا .دارد وجود آینده و گذشته بین ارتباط
 برای و مبارزه طبیعیمنابع اتالف با ؛گذاردمی احترام آیندگان

 و فیزیکی ابعاد .کندمی تالش بشر نسل برای هاآن حفظ
 همکاری هم با اجتماع پیشرفت و رفاه برای آن اجتماعی

 اجتماعی زندگی کانون ،آن در عمومی هایفضا و کنندمی
 مطلوب کیفیت کنندهتضمین همچنین شهر این است. جامعه
 حفظ ،جذاب عمومی اماکن ،اجتماعی هایفعالیت در زندگی
 سرزندگی و اجتماعی ،اقتصادی سالمت ،خصوصی حریم
 است. زیستیمحیط

 ،شهرنشین جمعیت بعطبال و جمعیت شتابان رشد ،ایران در
 آن عمده بخش هجوم و شهری به روستا گسترده هامهاجرت

 از آنان نیازهای به گوییپاسخ لزوم و بزرگ شهرهای به
 (1311 ،همکاران و یرمقتداییم( شهری خدمات جمله

 منظوربه را موجود محالت و هابخش به توجه ضرورت
 هایبافت اهمیت کاهش و شهر افقی رشد از جلوگیری

 وزندگی کار اصلی مکان ،شهرها .کندمی دوچندان آن درونی
 6 جمعیت از %01 از بیش .اندشده بشر نسل عمده بخش

 توجه رواین از .کنندمی زندگی شهرها در جهان نفری میلیارد
 ،شهرها ساکنان نیازهای و امکانات ،شرایط ،زندگی کیفیت به

 هایچالش با شهرها ،امروزه .است حیاتی و الزم امری
 مواجه زیستیمحیط و اقتصادی ،ایهزمینه در بسیاری

 بتنس همراه به جمعیت افزایش ،حال عین در .اندشده
 به شهرها برای باری زیان امدهایپی شهرنشینی روزافزون

 با شهرنشینی رشد گونه این تداوم است. آورده رمغانا
 و آفرینبحران ،زیستیمحیط و یاقتصاد ،اجتماعی مشکالت
 مشکالتی ،میان این در .ستا هاشهر ناپایداری بر هشداری

 را شهرها در پذیریزیست آن تبعبه و زندگی کیفیت دیگر
 بحث اهمیت و ضرورت ،ینبنابرا .دهدمی کاهش شدتبه

 نمایان کامال شهر در امروزه پایدار توسعه و پذیریزیست
  .(1312 ،پور)ساسان است
  یافت افزایش جهان ریـشه جمعیت ،یـصنعت انقالب از پس

 گستره در میلیونی شهرهای گیریشکل و ظهور سبب که
 فقیری و مهاجر یانیروستا را جمعیت این بیشتر .شد جهان

 از شماریبی مشکالت سبب عامل این دادندمی تشکیل
 ،مسکن کمبود ،شهرها فزاینده رشد تراکم مشکالت جمله

 آلودگی ،طبیعت و شهر بین رابطه گسستگی ،فقر مشکالت
 و است شده موتوری وسایل تردد در ترافیک و صدا و هوا

 طوربه را شهرسازی هایسیاست تنهانه پدیده این مسایل
 در آن از حاصل تبعات بلکه ،داده قرار الشعاعتحت وسیعی
 و مدیریتی ،سیاسی و اجتماعی ،اقتصادی مسایل تشدید
 .است داشته اساسی نقش جوامع یزیستمحیط
 صنعتی از پس جوامع در آمدهپیش زیستیمحیط مسایل

 شهری زیستمحیط حفظ مورد در یمتنوع رویکردهای ،شدن
 و اکولوژیک شهر ،سبز شهر ،شهرباغ هاینظریه ازجمله
 هشد مطرح شهری ریزیبرنامه ادبیات در شهری پایدار توسعه
 ،هانظریه این تئوری و مفاهیم ،اصول به توجه با ،است
 شهرهای آمدن جودو به راستای در را هاآن توانمی

 بار اولین برای شهرباغ عنوان کرد. قلمداد پذیرزیست
 هاییویژگی به توجه با .شد مطرح «هاوارد ابنزر» وسیلهبه
 را آن توانمی ،است کرده بیان خود شهرباغ برای هاوارد که
 با پذیرزیست شهر به دستیابی در نظریه اولین عنوانبه

 سالم و زیستیمحیط آلودگی دورازبه و پاك طبیعت داشتن
 که بود معتقد شهرباغ نظریه ارایه با هاوارد کرد. عنوان

 کوچک شهرهای در را سالم زندگی ،شلوغ شهرهای جایبه
 در را روستا و شهر از تلفیقی باره این در او .کرد جستجو باید
 سازمان که تعریفی به بنا ،(1311 ،)زیاری .داشت نظر

 شهر .است داده ارایه سبز همایش در زیستمحیط حفاظت
 خود زیستمحیط به نسبت آن در مردم که .است شهری سبز

 و مدنی نهادهای با مشارکت در و کنندمی مسئولیت احساس
 حداقل با پرنشاط و آرام و سالم محیطی ،دولتی هایسازمان

 ،(1311 ،زیاری) آورندمی وجود به زیستیمحیط استانداردهای
 که است شهری و پایدار است شهری ،اکولوژیکی شهر
 که این بدون ،بدهد دارمعنی زندگی یک ساکنان به تواندمی

 کند. تخریب ،دارد اتکا آن روی بر که اکولوژیکی پایگاه
(Crombie, 1992) هایگروه توسط که اکولوژیکی شهر 

 :ویژگی چهار دارای که است شهری ،شده پیشنهاد متعددی
 کاربری نظر از تنوع حداکثر ،طبیعی محیط در دخالت حداقل
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 ،بسته نظام یک عنوانبه امکان حد در ،هافعالیت و زمین
 (1301 ،)بحرینی است. منابع و جمعیت بین بهینه تعادل
 طرفداران هایبحث حاصل شهری پایدار توسعه نظریه
 زیستمحیطویژه به زیستیمحیط مسایل درباره ،زیستمحیط
 راستای در «پایدار توسعه نظریه» دنبال به که است شهری
 و )صفری است شده ارایه طبیعیمنابع از حمایت

 که است ایتوسعه پایدار توسعه اساس (1314 ،سیدالحسینی
 تامین آن کهبی  ،کندمی تامین را حاضر عصر نیازهای
 پایدار توسعه .دهد قرار منفی تأثیر تحت را آینده نیازهای

 و سعادت موجب و است انسان آن محور که است ایتوسعه
 سطح بهبود پایدار توسعه اصلی منطق. شودمی انسان رشد

 از که است کسانی بهزیستی ویژهبه و مردم زندگی استاندارد
 داللت ،نظریه این. برخوردارند جامعه در را هامزیت کمترین

 ،ایمنطقه و شهری محیط هایآلودگی از جلوگیری بر
 و ملی و ایمنطقه ،محلی محیط تولیدی هایظرفیت کاهش
 و آورزیان هایتوسعه از حمایتعدم ،هابازیافت از حمایت
 و پایدار توسعه .کندمی مطرح را غنی و فقر میان شکاف
 پارادایم به تدریج به اخیر های دهه طی شهری پایدار توسعه

 در رایج علمی و نظری ادبیات در مسلطی و نوین (الگوواره)
 )رهنمایی است. شده تبدیل شهریریزی برنامه و توسعه باب

 توجه مورد مباحث از یکی میان این در (1315 ،همکاران و
 ،پذیریزیست .است پذیریزیست ،شهری پایداری توسعه در
 ،اجتماعی سالمت به آن در که شهری سیستم یک به

 ،است شده توجه ساکنانش همه روانی و کالبدی ،اقتصادی
 استحکام مفهوم این به که کلیدی اصول شود.می اطالق

 و تفرج ،مشارکت ،امنیت ،عدالت ،برابری :شامل بخشدمی
 بتوان شاید. (Cities plus, 2003) است بخشیدن قدرت
 هایخیابان» عنوان تحت پذیریزیست مفهوم اولین گفت

 ،شد ارایه 1111 سال در اپلیارد دانلد توسط« پذیرزیست
 آینده برای را ضروری هدف هفت بزجیکو آلن اتفاقبه اپلیارد

 پذیریزیست هدف اولین که کرد بیان شهر خوب محیط یک
 ارزیابی پژوهشی در بندرآباد .(1311 ،بندرآباد) بود

 منطقه در واقع گلستان درشهرك زندگی کیفیت هایشاخص
 شهرك پذیریزیست میزان سنجش هدف با تهران 22

 و مهم عوامل ساییشنا و ذهنی و عینی بعد دو در گلستان
 داده قرار بررسی مورد آن در زندگی کیفیت ارتقای در موثر

 کلی رضایت میزان که دهد می نشان تحقیق نتایج که است.

 است شده ارزیابی متوسط شهرك این در قلمروها همه در
 عنوانبه ایمقاله در ،الندری چارلز .(1313 ،)بندرآباد

 معیار 1 ،«شهری بترقا از جدیدی منبع :شهری سرزندگی»
 که شماردمی بر پذیرزیست شهر یک شناسایی برای را مؤثر

 ،امنیت و ایمنی ،دسترسی ،تنوع ،افراد مفید تراکم :از عبارت
 ظرفیت ،مساعی تشریک و ارتباط ،خالقیت ،تمایز و هویت

 شهرها امروزه که است معتقد او باشد.می رقابت و سازمانی
 اتفاق سختیبه هابحران این از روجخ که اندشده بحران دچار
 دور به و سالم شهری داشتن برای که کندمی تاکید و افتدمی
 هایبرنامه به یابیدست صدر در را باال معیار 1 باید هیاهو از

 مطالعات ،اروپا در Landry, 2000)) دهیم. قرار شهری
 به حداقل پذیرزیست شهر خصوص در تعریف ارایه با مرتبط

 Landscape مجله که زمانی .گرددمی باز 1105 سال

Architecturi و متخصصان کوتاه مقاالت از ایمجموعه 
 منتشر پذیرزیست شهرهای ایجاد خصوص در را دانشگاهیان

 واژه نویسندگان مقاالت این از یک هیچ در که چند هر ،کرد
 مقاالت ،اما .نگرفتند کار به به طور مستقیم را پذیریزیست

 تغییر برای هایراه و حاضر حال شهری مسایل خصوص در
 داخل در زیبا طبیعت ،جذاب هایمحیط به مرکزی شهر

 یک اساس بر هاآن از یک هر و بودند ... و بتن از جنگلی
 پرسش این برای پاسخی به دستیابی دنبال به شخصی ایده
 ( ,Larice.«کندمی ایجاد را خوب شهر چیز چه که» بود

 از یکی که کانادا در اتاوا شهری هوشمند رشد مهبرنا 2005)
 پس .باشندمی دنیا در پذیرزیست شهر ریزیبرنامه پیشگامان

 اندرسیده نتیجه این به شهر این در جامع و کالن مطالعه از
 به دسترسی آن مردم که است شهری ،پذیرزیست شهر که

 و داشته مسکن و ونقلحمل متفاوت و مناسب هایگزینه
 هستند. دسترسیقابل اتومبیل بدون و راحتیبه موجود اصدمق
 (1312 ،اسدآبادی جعفری)

 تهران شهر جمله از جهان شهرهای از بسیاری در ،امروز
 و ازدحام ،شهری رشد صورتبه که را شهری زندگی کیفیت
 حد در سازیخانه کمبود ،باز فضاهای کمبود ،شلوغی

 هویت دادن دست از و اجتماعی عدالتیبی رشد ،استطاعت
 را است یافتهتجلی اجتماعی وزندگی مکان حس ،کالبدی

 فرض زنده موجود یک مانندبه را شهر اگر .دهدمی نشان
 ،است نیازمند نشاط و سرزندگی به حیات ادامه برای که کنیم
 تعامالت آن در که شهری مراکز و شهری فضای نقش
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 بست در عهجام فرهنگ و گیردمی شکل شهروندان اجتماعی
 است. افول حال در روزروزبه ما کشور در ،یابدمی ارتقا آن

 منطقه شرایط میان این در (1311 ،رضوانی سعیدی و خستو(
 تهران 11 منطقه نیست. مستثنی قاعده این از تهران 11

 این غربی جنوب در که است تهران شهری مناطق از یکی
 11 منطقه هایچالش ترینمهم جمله از .است شده واقع شهر
 بسیاری زیستیمحیط و اقتصادی مشکالت و مسایل نتهرا
 و درست ریزیبرنامه یک نبود صورت در که باشدمی روروبه

 شد خواهد تبدیل مکانی به دور چنداننه ایآینده در منطقی
 ،بنابراین کند.می مشکل دچار آن در را زیستن حتی که

 تهران شهر کل در پذیریزیست بحث اهمیت و ضرورت
 بنابراین ؛است حیاتی بسیارمورد مطالعه  منطقه در ویژهبه

 در پذیریزیست وضعیت که است این پژوهش این سؤال
 است. چگونه تهران 11 منطقه محالت سطح

 

 هاروش و مواد

 پذیریزیست» موضوع با گذشته هایتحقیق شتربی در
 است گرفته قرار استفاده مورد هایشاخص و ابعاد از «شهرها

 انتخاب پذیریزیست بر حاکم جهانی ادبیات اساس بر که
 نساکنا نظر از و شهری محالت سطح در کمتر و است شده

 .است شده یبررس ،پذیریزیست هایشاخص باب در
 طریق از که است شده تالش پژوهش این در ،بنابراین
 نظر از پذیریزیست هایشاخص بررسی به نامهپرسش
 شود. پرداخته ،نساکنا
 است ایمقایسه -ارزیابی و تحلیلی ،حاضر پژوهش روش

 بررسی» موضوع اهداف و ماهیت به توجه با .(1)نمودار 
 به کاربردی هدف با ،«تهران 11 منطقه در پذیریزیست
 تااطالع و هاداده گردآوری برای .است شده اختهپرد ارزیابی

 روش در .است شده استفاده میدانی و اسنادی روش از
 مربوط مختلف هاینظر و هادیدگاه بررسی کار روش ،اسنادی

 هایسایت و هاکتابخانه به مراجعه با که بوده پژوهش به

 روش ،میدانی روش در است. آمده دستبه مختلف اطالعاتی
 .باشدمی مشاهده و مصاحبه ،نامهپرسش هتهی صورتبه کار

 مطالعه امکان ،پژوهش مورد منطقه باالی جمیعت به توجه با
 روش از بنابراین ،نبوده پذیرامکان آماری جامعه همه

 ،کوکران فرمول از استفاده با حجم تعیین و گیرینمونه
 مطالعه مورد منطقه در نمونه حجم ،ابتدا است. شده استفاده

 برای که شد محاسبه کوکران گیرینمونه فرمول اساس بر
 به سپس و محاسبه نامهپرسش 314 تعداد تهران 11 منطقه
 ،11 منطقه محالت از یک هر به ایخوشه گیرینمونه شیوه

 شده داده تخصیص متناسب سهمیه جمعیت تعداد اساس بر
 صادقیه و رجایی شهید هایمحله که است ذکر یانشا .است

 تعداد ترینکم و بیشترین نامهپرسش 5 و 40 با ترتیب به
 این در .اندداده اختصاص خود به را پژوهش هاینامهپرسش
 نامهپرسش یعنی گیریاندازه ابزار روایی سنجش برای ،تحقیق

 کرونباخ یآلفا است. شده هاستفاد کرونباخ لفایآ روش از
 نشان که ودهب 131/1 میزان به ،تحقیق این در آمده دستبه

 محدوده .است قبولی قابل سطح در پایایی ضریب دهدمی
 ،مشارکت ،هویت ،)امنیت شاخص 13 استفاده با مطالعه مورد

 ،مسکن ،ونقلحمل ،هازیرساخت ،بهداشتی ،آموزشی
 ،آلودگی ،عمومی و باز فضای ،فراغت اوقات ،اقتصادی

 و کاناتام ،اقتصادی ،)اجتماعی بعد 6 قالب در ()*(اندازچشم
 الگوی و زیستیمحیط ،شهری یریتمد ،شهری خدمات

 هایشاخص که است گرفته قرار یبررس مورد (اریخیت
 تنظیم اینامهپرسش بیشتر در هاگویه صورتبه پذیریزیست

 پر تهران 11منطقه محالت ساکنان توسط سپس و شده
 در آماری هایآزمون توسط آمده دستبه هایداده .اندشده

SPSS نشان برای همچنین و گرفته قرار وتحلیلتجزیه مورد 
 سطح در پذیریزیست ابعاد از یک هر فضایی پراکنش دادن

 GIS افزارنرم کمک به ،فضایی هایتحلیل از محالت
 نقشه پذیریزیست ابعاد از کدام هر برای است. هشد استفاده
 است. شده تولید مربوطه

 
 هاداده تحلیل مدل :(1)نمودار 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 مطالعه مورد منطقه
 در که تهران 11 منطقه پژوهش این در مطالعه مورد منطقه
 تهران شهر از منطقه این است. شده واقع تهران غربی جنوب
 و شمالی فارسخلیج از:عبارت  که محله 15 و ناحیه 0: شامل
 ،دارو تولید ،آبادشمس ،یورشهر 10کوی ،شادآباد ،جنوبی
 ،الزمانصاحب شهرك ،جنوبی و شمالی ولیعصر شهرك
 فردوس -حسینی ،آبادابراهیم ،آبادیافت ،خمینی امام شهرك

 به است هبود روستایی منطقه این اولیه هسته .است صادقیه و
 و توسعه ،مهاجرت گسترش با زمان طول در که آبادیافت نام

 سال سرشماری اساس بر منطقه این جمعیت .است یافته رشد

 111 شامل (خانوار هزار 115) نفر هزار 311 ،ایران 1311
 ینا (1311 ،ایران آمار مرکز( .است زن هزار 111 و مرد هزار

 دارد قرار تهران شهر ششم رتبه در جمعیت لحاظ به ،منطقه
 نفر 111 آن ناخالص و هکتار در نفر 061 آن خالص تراکم و

 که است بوده هکتار 1113 منطقه مساحت است.هکتار هر در
 در هکتار 4214 و محدوده در هکتار 3011 مساحت این از

 شیب دارای و مسطح بیشتر منطقه این اراضی .باشدمی حریم
 منطقه این حریم محدوده .باشدمی جنوب به الشم از مالیم

 قدیم و مخصوص جاده تقاطع در خانحسن قلعه اراضی تا
 .(1)شکل  بدیامی امتداد کرج

 

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

 

 پژوهش هاییافته

 هایشاخص و یرهامتغ ،پژوهش هدف به یابیدست برای
 برای و ؛گرفتند قرار آماری جامعه اختیار در مورد نظر

 باالتر سطح یک در و هاگویه وزن ،هاداده وتحلیلتجزیه
 شده داده (5تا 1 نمرات) یاگزینه 5 طیف یک در ،هاشاخص

 پذیریزیست وضعیت چگونگی برای ،پژوهش ینا در است.
 آزمون از پذیریزیست ابعاد از یک هر در مطالعه مورد منطقه

 ابعاد فضایی پراکنش دادن نشان برای و تست تی سمپل وان
 هایمدل از تهران 11 منطقه محالت سطح در پذیریزیست
 است. شده استفاده (IDW,Kriging) یفضا تحلیل

 

 11 منطقه اعیاجتم وضعیت تحلیل

  یتامن :مانند یمتغیرهای و هاشاخص اجتماعی بعد تحلیل در

 نزاهای ،جرم وقوع ،محله در باسابقه ساکنان وجود ،محله
 ،محله به وابستگی و تعلق حس ،پلیس منظم گشت ،خیابانی

 ،مذهبی هایجشن و عزاداری هایمراسم برگزاری چگونگی
 نتایج به توجه اب و اندقرارگرفته وتحلیلتجزیه مورد

 درصد 5 سطح در معناداری سطح (1) جدول در آمدهدستبه
 دو بین داریمعنی تفاوت ،اینبنابر .است شده صفر با برابر

 ،میانگین دو مقایسه با و دارد وجود مفروض و واقعی میانگین
 ارزیابی باال به متوسط حد در منطقه اجتماعی بعد وضعیت

 .شودمی
با  11منطقه محالت سطح در اجتماعی بعد فضایی تحلیل در

 درآباد و یافت فردوس -حسینی های(، محله1) توجه به شکل
 در رجایی شهید وآباد های شمسمحله و نامطلوب وضعیت
 اند.قرارگرفته مطلوبیبه نسبت  وضعیت
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 اجتماعی بعد تحلیل نتایج (:1) جدول

 1314تحقیق هاییافته: مأخذ
 

 
  11منطقه محالت سطح در اجتماعی بعد فضای یلتحل (:2) شکل

 

 11 منطقه اقتصادی وضعیت تحلیل

 هایفرصت ،خانواده درآمد مانند هاشاخص ،اقتصادی بعد در
 مسکن اجاره یا خرید میزان ،محله در گذاریسرمایه و شغلی

 نشان، (2) جدول در آمدهدستبه یجنتا و اندقرارگرفته موردبررسی
 15/1 تراز کوچک خطای سطح و %15 اطمینان با که دهدمی

 و دارد وجود واقعی و مفروض میانگین دو بین داریمعنی تفاوت
 به متوسط حد در یاقتصاد بعد وضعیت میانگین دو مقایسه با

 .شودمی ارزیابی پایین
 توجه با 11 منطقه محالت سطح در اجتماعی بعد فضایی تحلیل

 و شمالی ولیعصر، صادقیه، بهداشت یهامحله(، 2شکل ) به

، دارو تولید یهامحله و مطلوببه نسبت  وضعیت جنوبی
 دارند. نامطلوبی وضعیت جنوبی و شمالی فارسیجخل
 

 11منطقه شهریو خدمات  اناتامک وضیعت تحلیل

 امکانات، مسکن مانند هایشاخص بعد این تحلیل در
 ونقلحمل کیفیت، درمانی و بهداشتی خدمات، آموزشی
 نتایج است. قرارگرفته بررسی مورد هازیرساخت و عمومی

 با که دهدمی نشان ،(3) جدول به توجه با آمده دستبه
  اوتــتف 15/1 ازرـت وچکـک خطای حــسط و %15 اطمینان

 

 اقتصادی بعد تحلیل یجنتا (:2) جدول

 tآماره N بعد
 سطح

 معناداری

 میانگین

 مفروض

 میانگین

 واقعی

 دو اختالف

 یانگینم
 سطح با

 %15اطمینان
 -/11 11/11 12 1 -44/11 314 اقتصادی

 1314 تحقیق هاییافته خذ:مأ

 سطح با یانگینم دو اختالف واقعی میانگین مفروض میانگین معناداری سطح t آماره N بعد

 35/6 35/63 50 1 12/33 314 اجتماعی %15اطمینان
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 11 منطقه محالت سطح در اقتصادی بعد فضایی تحلیل (:3) شکل

 

 با، دارد وجود واقعی و مفروض میانگین دو داری بینمعنی
 در شهری امکانات و خدمات بعد وضعیت میانگین دو مقایسه

 شود.می ارزیابی باال به متوسط حد
  منطقه محالت حـسط در امکانات و اتـخدم بعد اییـفض تحلیل

 و شمالی ولیعصر، بهداشت یهامحله(، 3) شکل به توجه با 11
، شادآبادهای محله و مطلوب وضعیتی رجایی شهید و یجنوب

 دارند. نامطلوب وضعیتیآباد و یافت آبادشمس

 
 11منطقه محالت سطح در شهری خدمات و امکانات بعد فضایی یلتحل (:4) شکل



 4931پاییز و زمستان ، 41 ، شماره7 زیست، سالهای محیطپژوهش  15

 امکانات و خدمات بعد تحلیل یجنتا (:3) جدول

 

 

 
 

 1314 تحقیق هاییافته :مأخذ
 

 11منطقه زیستیمحیط وضعیت تحلیل

 ،صوتی آلودگی مانند یهاشاخص زیستیمحیط بعد یلتحل در
 ،محالت سطح در هازباله یآورجمع یفیتک ،هوا یآلودگ
 زیبایی و ییروشنا ،بارها وان هاکارگاه از ناشی هاییآلودگ

 یموردبررس عمومی فضاهای پاکیزگی و عمومی فضاهای

 %15اطمینان با که دهدیم نشان ،(4) جدول نتایج .اندقرارگرفته
 دو بین دارییمعن تفاوت 15/1 تراز کوچک خطای سطح و

 ،نگینیام دو مقایسه با که دارد وجود واقعی و مفروض میانگین
 ارزیابی پایین به متوسط سطح در زیستیمحیط بعد وضعیت

 .شودیم

 
  زیستیمحیط بعد تحلیل یجنتا (:4) جدول

 1314 قیقتح هاییافته مأخذ:

 
 11 منطقـه  محالت سطح در زیستیمحیط بعد فضایی تحلیل

به  وضعیت آبادیافت ،شادآباد یهامحله ،(5) شکل به توجه با
 ،فـردوس  -ینیحسـ  ،دارو تولیـد  یهـا محلـه  و مطلوب نسبت

 دارند. نامطلوبی وضعیت الزمانصاحب و بهداشت
 

 
 11منطقه حالتم سطح در زیستیمحیط دبع فضایی یلتحل (:5) شکل

 

 tآماره N بعد
 سطح

 معناداری

 میانگین

 مفروض

 میانگین

 واقعی

 دو اختالف

 یانگینم
 سطح با

 %15اطمینان
 41/21 41/131 111 1 12/53 314 خدماتی

 tآماره N بعد
 سطح

 معناداری

 میانگین

 مفروض

 میانگین

 واقعی

 دو اختالف

 یانگینم
 سطح با

 %15اطمینان
 -45/2 54/33 36 1 -11/15 314  زیستیمحیط
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 11منطقه تاریخی الگوی وضعیت تحلیل
 یهاساختمان وجود :مانند ییهاشاخص ،بعد این یلتحل در

 ینمادها نشان وجود هامحله بافت ،محالت در زیبا تاریخی
 تاریخی آثار از محافظت چگونگی همچنین و مذهبی -ملی

 قرار یبررس مورد ،مربوط یهاسازمان توسط هامحله

 و %15اطمینان با که دهدیم نشان (5) جدول نتایج .اندگرفته
 دو بین دارییمعن تفاوت 15/1 تراز کوچک خطای سطح

 یانگینم دو مقایسه با .دارد وجود واقعی و مفروض میانگین
 .شودیم ارزیابی پایین به متوسط تاریخی یالگو بعد وضعیت

 

 تاریخی الگوی بعد تحلیل یجنتا (:5) جدول

 tرهآما N بعد
 سطح

 معناداری

 میانگین

 مفروض

 میانگین

 واقعی

 دو اختالف

 یانگینم
 سطح با

 %15اطمینان
 -56/3 43/11 15 1 -26/31 314 تاریخی الگوی

 1314 تحقیق هاییافته مأخذ: 
 

 منطقه محالت سطح در تاریخی الگوی بعد فضایی تحلیل
 و آبادیافت ،شادآباد یهامحله ،(6) شکل به توجه با 11
 ،رجایی شهید یهامحله و مطلوب وضعیتی فارسیجخل

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

 

  

 11منطقه محالت درسته تاریخی الگوی بعد فضایی یلتحل (:6)شکل

 

 11منطقه شهری مدیریت وضعیت تحلیل

 و اعتماد یزانم :مانند یهایمتغیر و شاخص ،بعد این در 
 ،شهرداری و شهر شورای هایتصمیم در مردم شارکتم

 پذیریمسئولیت یزانم ،مردم میان کارگروهی روحیه یبررس
 موردسنجش شهری هایپروژه در مشارکت ،شهروندان

 دهدمی نشان (6) جدول در آمدهدستبه نتایج .اندقرارگرفته
 تفاوت، 15/1 تراز کوچک خطای سطح و %15اطمینان با که

 با که دارد وجود واقعی و مفروض میانگین دو بین یدارمعنی
 به متوسط یشهر مدیریت بعد وضعیت میانگین دو مقایسه

 .شودمی ارزیابی پایین
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 شهری مدیریت بعد تحلیل یجنتا (:6) جدول

 tآماره N بعد
 سطح

 معناداری

 میانگین

 مفروض

 میانگین

 واقعی

 دو اختالف

 یانگینم
 سطح با

 %15اطمینان
 -02/1 20/11 21 1 -52/1 314 یتمدیر

 1314 تحقیق هاییافته مأخذ:  
 

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

 و آبادیافت ،آبادشمس یهامحله و مطلوب به نسبت وضعیتی
 دارند. نامطلوب وضعیتی شادآباد

 

 
 11منطقه محالت سطح در شهری مدیریت بعد فضایی یلتحل (:7) شکل

 

 11 منطقه طحس در پذیریزیست اصل تحلیل
 صورت ذکرشده بعد 6 تحلیل به توجه با اصل این تحلیل
 دهدیم نشان (0) جدول در آمدهدستبه نتایج ،است گرفته

 تفاوت ،15/1 تراز کوچک خطای سطح و %15اطمینان با که

 با که دارد وجود واقعی و مفروض میانگین دو ینب دارییمعن
 منطقه سطح در پذیریزیست یطورکلبه ،یانگینم دو مقایسه

 .شودیم ارزیابی پایین به متوسط درد 11
 

 پذیریزیست اصل تحلیل یجنتا (:7) جدول

 tآماره N اصل
 سطح

 معناداری

 میانگین

 مفروض

 میانگین

 واقعی

 دو اختالف

 یانگینم
 سطح با

 %15یناناطم
 -10/3 12/201 212 1 -51/5 314 پذیریزیست

 1314 تحقیق هاییافته مأخذ:  
 

 منطقه محالت سطح در پذیریزیست اصل فضایی تحلیل
 شمالی ولیعصر ،بهداشت یهامحله ،(1) شکل به توجه با 11

 و مطلوب به نسبت وضعیتی رجایی یدشه و یجنوب و

 نامطلوب وضعیتی فارسیجلخ و شادآباد ،آبادیافت یهامحله
 دارند.
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 11منطقه محالت سطح در پذیریزیست اصل فضایی یلتحل (:1) شکل

 

 پذیریزیست منظر از 11منطقه محالت مقایسه
  زارـافرمـن به اـهداده ورود از پس ونـآزم این انجام رایـب

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

 

 مورد مطالعه  منطقه سطح در پذیریزیست تفاوت واریانس تحلیل آزمون یجنتا (:1) جدول

 
 مجموع

 مجذورات
 آزادی درجه

 میانگین

 مجذورات
F 

 سطح

 یمعنادار
 111/1 31/31 21/3136 11 21/33311 گروهی بین

   11/11 302 64/30161 یگروهدرون

    313 04/01561 مجموع

 1314 تحقیق هاییافته مأخذ:   
 

 در که معناداری سطح ،شودیم مالحظه که یطورهمان
 وسیلهینبد ،ینبنابرا .است شده 111/1 با برابر درصد 5 سطح
 سطح در پذیریزیست مختلف ابعاد بین که گرددیم اثبات

 کهینا ،اما .دارد وجود معناداری تفاوت 11 منطقه محالت
 محالت سطح در پذیریزیست یتوضع و ستجادرک تفاوت
 این توان از که است یزیچ ،است چگونه یکدیگر به نسبت
 آزمون از ،موضوع این به توجه با بنابراین، .است خارج آزمون
 است. شده استفاده (1) جدول ،توکی
آباد، های یافتمحله کهدهد می ( نشان1) جدول نتایج

 و نامطلوب تمحال جزء صادقیه و فارس خلیجآباد، شمس

 ولیعصر و الزمان صاحب، ولیعصرشمالی، بهداشتهای محله
 است. گرفته قرار مطلوببه نسبت  محالت جزء جنوبی

 

پذیری زیست یلتحل در ابعاد یرگذاریتأث میزان

 مطالعه مورد منطقه

 ابعاد از کدام هر یرگذاریتأث میزان بررسی برای
 ازد مطالعه مور منطقهپذیری زیست سنجش درپذیری، زیست
 بر عالوه، آزمون این در است. شدهاستفاده فریدمن آزمون

 به، ابعاد میانگین تفاوت عدم یا تفاوت دارییمعن
 نتایج، اساس این بر پردازد.یم ابعاد از کدام هر بندییتاولو
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 است. داشتهپذیری زیست اصل سنجش بر یرتأث بیشترین امکانات و خدمات بعد که است شده( ارایه 11) جدول در آن
 

 یتوک آزمون برمبنای محالت یبند گرو (9) جدول

 محالت
 تعداد

  نامهپرسش
 مطلوب متوسط نامطلوب

   51/261 55 آبادیافت .1

   14/264 20 آبادشمس .2

   45/202 21 فارسیجخل .3

   204 5 صادقیه .4

  22/206  35 فردوس شهرك .5

  06/211  13 خمینی امام شهرك .6

  14/211  42 یورشهر 10 .0

  62/211  45 رجایی شهید .1

 42/213   41 بهداشت .1

 04/213   35 ولیعصرشمالی .11

 13/211   21 الزمان صاحب .11

 125/211   31 ولیعصرجنوبی .12

 1314 تحقیق هاییافته مأخذ:
 

 فریدمن آزمون نتایج :(11) جدول
 میانگین ابعاد

 6 امکانات و خدمات -1

 5 اجتماعی -2

 4  زیستیمحیط -3

 14/2 مدیریت -4

 62/1 اندازچشم -5

 45/1 اقتصادی -6

 111/1 دارییمعن سطح -0

 1314 تحقیق هاییافته مأخذ:
 

 گیرییجهنت و بحث 
 در ،خود ذهنی تقاضاهای و نیازها پی در همواره انسان
 و مثبت پاسخی جستجوی در خود پیرامونی یا بیرونی هایمحیط
 کیفیت با عینی و موجود شرایط که صورتی در .باشدمی بهینه

 رضایت آن پی در مسلما باشد وی نیازهای پاسخگوی مناسب
 خواهد حاصل (زندگی از بردن لذت) زندگی کیفیت نهایتا و ذهنی

 ذهن در جدیدی تقاضاهای نیازها یکسری مینات با مجددا .شد
 ترتیببدین .یابدمی ادامه همچنان چرخه این و گیرد می شکل

 و پویا بایستی موارهه پذیرزیست و موفق هایسکونتگاه
 ،همکاران و لو)عیسی باشند خود ساکنان نیازهای پاسخگوی

 به یابیدست راستای در رویکردی عنوانبه پذیریزیست .(1313
 شهر محیط که هاییویژگی از ایمجموعه و شهری پایدار توسعه

 هاویژگی این .کندمی تبدیل زندگی برای جذاب مکانی به را
 هایزیرساخت به )دسترسی لمسقابل هایگیویژ به تواندمی

 هویت ،مکان )حس لمس غیرقابل هایویژگی و شهری( مناسب
 ،اقتصادی رفاه به پذیریزیست واقع در شود. تقسیم ...( و محلی

 فردی توسعه سبب و کندمی کمک ،کالبدی و یستیز ،اجتماعی
 آن کلیدی اصول و شودمی منطقه یا شهر یک ساکنان همه

 و مشارکت ،صمیمیت ،دسترسی ،کرامت ،عدالت بر لمشتم
 در دریافت توانمی راحتیبه ملات باکمی است. توانمندسازی

 توجه مورد کمتر شاید که است وقوع حال در ایفاجعه ،ما اطراف
 است. گرفته قرار عادی شهروندان یا و سیاستمداران ،هارسانه

 که است امناسبن کالبدی توسعه به مربوط بحران این از قسمتی
 به آن از بخشی و بلعدمی سرعتبه را شهرها اطراف هایزمین

 تهیه چالش است. مرتبط شخصی خودرو غلبه و ترافیک ازدحام
 نابرابر دسترسی ،مناسب طراحی و قیمت لحاظ از مناسب مسکن

 بسیاری و بهداشتی هایمراقبت ،آموزشی امکانات و مدارس به
 ایجامعه در هستند. فاجعه این از هاییبخش تنها دیگر مسایل
 و اجتماعی ،اکولوژیکی مختلف هایجنبه از که کنیممی زندگی

 است. اساسی جوییچاره نیازمند و است دیدهآسیب بسیار فرهنگی
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 از بسیاری وضعیت و اوضاع شرح ،شده ذکر شرایط که جا آن از
 آن با مواجه برای مختلفی راهکارهای ،است معاصر شهرهای

 ,Southworth) است پذیریزیست ،هاآن از یکی که شده ایهار

2003). 
 منطقه پذیریزیست برای حاضر تحقیق در چه آن اساس بر اما
 و متوسط 11 منطقه محالت اکثر پذیریزیست ،شدهمحاسبه 11
 در استفاده مورد ابعاد و هاشاخص به توجه با است. پایین به رو

 و امکانات بعد تنها طالعهم مورد منطقه پذیریزیست اصل
 به متوسط ابعاد مابقی و باال به متوسط حد در شهری خدمات

 منطقه در پذیریزیست نامطلوب وضعیت از نشان که دهبو پایین
 محالت سطح در پذیریزیست یهاشاخص بودن متوسط است.

 این بیانگر ،دهدیم نشان نیپایی پذیریزیست منطقه کل در که
 است پایین بسیار هامحله در زندگی کیفی یهاشاخص که است

 توسعه و پایداری یسوبه هرگز شهر از منطقه این یجهدرنت و
 ینب ،گرفته صورت ارزیابی بر اساس رفت. نخواهد پایدار
 ای توجهقابل تفاوت پذیریزیست ازلحاظ 11 منطقه یهامحله

 نمره میانگین ولیعصر محله در ،کهیطوربه .دشویم مالحظه
 محله در ،که یحال در است. بوده 211 با برابر پذیرییستز

 ،دارد قرار سطح ترینیینپا در پذیریزیست لحاظ از که آبادیافت
 به توجه با است. بوده 261 با برابر پذیریزیست نمره میانگین

 به رسیدن و منابع تخصیص جهت یزیربرنامه ،موضوع این
 در که باشد ییهامحله حورم بر باید منطقه این در پذیریزیست
 بررسی در واقع در .اندگرفته قرار پذیریزیست پایین سطوح
 ،مناسب سبز یفضاها مانند یمسایل منطقه این پذیریزیست
 ،مناسب عمومی ونقلحمل از یمندبهره ،ترافیک پایین تراکم
 مدارس ،مناسب روهاییادهپ و معابر ،مناسب بهداشتی مراکز
 از که دبودن مباحثی صوتی آلودگی و هوا یلودگآ ،نوساز و کافی

 ،جهت ینا از است. شده یابیارز پایین به متوسط ساکنان نظر
 توجه باید شهری هاییزیربرنامه در ،شهری مدیران و نمسئوال

 که است شایسته ،پایان در باشند. داشته هاشاخص این به کافی
 برای یشنهادهایپ پژوهش این در آمدهدستبه نتایج به توجه با

 .کرد ارایه منطقه این در پذیریزیست سطح یارتقا
 محالت سطح در مناسب بهداشتی مراکز افزایش 

 هامحله مرکز در عمومی یهاکتابخانه ایجاد 

 هامحله در محلی و خصوصی بخش گذارییهسرما ایجاد 
 اشتغال ایجاد جهت

 روهایادهپ و معابر یسازمناسب 

 محلی شوراهای تشکیل 

 ینمسئول و محله مردم بین گفتگو و بحث جلسات شکیلت 
 شهرداری

 هامحله قدیم یهابافت یبازساز و نوسازی 

 هامحله برای صوتی آلودگی حریم ایجاد 

 آموزشی یهاساختمان کیفیت بردن باال 

 تفریحی و ورزشی فضاهای افزایش 

 سبز فضای یهاسرانه افزایش 

 

 تشکر و تقدیر
 از خویش شناسیقدر و سپاس مراتب دانیممی وظیفه خود بر

 شهر ریزیبرنامه و مطالعات مرکز» صمیمانه هایهمکاری
 اطالعاتو هاداده آوریجمع در مساعدت خصوص در «تهران
 و محترم ریاست موفقیت نماییم. اعالم ،پژوهش نیاز مورد

 توسعه اهداف به رسیدن راه در را سازمان آن تالش پر همکاران
 .خواستاریم احدیت حضرت درگاه از ،انتهر شهر پایدار
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