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 چکیده
 وپذیری زیست کاهش همچون کالبدی وزیستی محیط اجتماعی، اقتصادی، هایزمینه در یاعدیده مشکالت با شهرها امروزه

 توسعه نظریه به توجه اهمیت و ضرورت بنابراین .هستند مواجه شهری زندگی ساختار در شهری اکولوژی اهمیت شدن ترکمرنگ
 اجتماعی، اقتصادی، مشکالت از دور به شهری ایجاد پذیری، سببزیست رویکرد همچون آن از منتج رویکردهای و پایدار

 ذهنی( و )ادراکی هایشاخص وضعیت ارزیابی هدف با حاضر مقاله فوق مطالب به توجه با .شد خواهند کالبدی وزیستی محیط
 ادبیات مطالعه به توجه با اساس این بر است. آن عوامل بر ترکارشناسانه نگاه و ترعلمی تبیین دنبال به یاسوج شهرپذیری زیست
 قرار تحلیل و تحقیق مبانی و تدوین بررسی برای گانه،هشت عوامل از متشکل مفهومی چارچوب، پذیریزیست به مربوط نظری
 از نفر 380 ساخته؛ محقق پرسشنامه ابزار و پیمایشی -ایکتابخانه روش ازگیری بهره با هدف، این به دستیابی برای است. گرفته

 بررسی جهت و گرفته قرار ارزیابی مورد ساده( صادفین) احتمالی گیری نمونه روش به یاسوج شهر گانه 0 نواحی کناس شهروندان
 دهیوزن منظور به .است شده استفاده گویه 22 با (زیستی محیط ،اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی) شاخص 0 از شهریپذیری زیست

پذیری زیست هایشاخص وضعیت بودن ایخوشه یا تصادفی و احینو بندیرتبه برای و شانون آنتروپی تکنیک از هاشاخص
 Arc Gis و Spss هایافزارنرم از و موران فضایی خودهمبستگی آمار و کوپراس شانون، آنتروپی هایتکنیک از ترتیب به شهری
 شهر در ادراکیپذیری یستز هایشاخص فضایی توزیع الگوی که دهدمی نشان پژوهش از حاصل نتایج است. شده استفاده
پذیری زیست هایشاخص وضعیت که باشدمی این نشانگر پژوهش دیگر هاییافته همچنین باشد.می ایخوشه صورت به یاسوج

 Qi (420/4) بازیستی محیط شاخص و رتبه باالترین Qi (423/4) با اقتصادی شاخص که دهدمی نشان کوپراس تکنیک در
 نامناسب ،یاسوج شهر گانه 0 نواحی سطح در پذیریزیست کلی وضعیت انتها در دارد. ها شاخص بقیه بین در را رتبه ترین پایین

 .است گرفته قرار بعدی هایرتبه در ترتیب به 0 و 3 ،2 نواحی و وضعیت بهترین 1 ناحیه که که طوری به .باشدمی
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 سرآغاز

 هاانسان زندگی و کار اصلی مکان شهرها امروز، جهان در
 هاییپدیده شهرها دور، چندان نه ایگذشته در اگر .اندشده

 و انسان سکونت اصلی مکان به امروزه بودند، کمیاب و استثنایی
 عنوان به شهرنشینی .(Heylen, 2016) اندشده تبدیل هنجار
 زندگی ضروری و مختلف هایجنبه تداخل اثر در که ایپدیده
 اجتماعی -فردی سالمت بر گذارتاثیر مهم عوامل از مدرن،

 است شده اجتماعی پیچیده روابط از ایشبکه مظهر و شهروندان

(Bazundi & Shahbazi, 2014.) و سریع اقتصادی رشد با 
 ساختارهای در چشمگیری تغییرات گذشته، دهه چند شهرنشینی،

 این با است. پیوسته وقوع به شهری مناطق فرهنگی و اجتماعی
 از بسیاری به منجر شهرها از بسیاری در سریع توسعه حال،

 سرمایه، انباشت جمعیت، چشمگیر افزایش مانند شهریمسایل 
 هوا، آلودگی بازرگانی، مناسبات و صنایع رشد تولید، تمرکز

 یهاتفاوت همچنین و نامناسب عمومی امکانات و ترافیک،
 ,Li & Wu) است شده شهری مناطق در فضایی و اجتماعی

2007; Ouyang et al., 2017; Zhang & Gao, 2008). از 
 بهبود و شهر نجات برای جانبههمه تالشی ضرورت امروزه رواین

 در زمان گذشت با شود،می احساس پیش از بیش آن طشرای
 رویکردهای و هانظریه شهرها در موجود هایبحران به پاسخ

 بوم رویکرد شهری، پایدار توسعه پایدار، توسعه مانند مختلفی
 شهری، پایداری ،(1)پذیریزیست رویکرد سبز، شهر شهر،
 در (.Hidary, 2017) شدارایه  مسایل این حل برای آوریتاب
 پایدار توسعه و پایدار توسعه هاینظریه موازات به اخیر هایدهه

 پذیرزیست موجبات خود که زندگی کیفیت ارتقای ایده شهری
 ریزیبرنامه ادبیات در را خود جای شودمی سبب را شهرها بودن

 ,Bandarabad & Ahmadinejad) است کرده باز شهری

 شامل که وجهیچند مفهوم یکپذیری زیست .(2013
 ,Kashef) باشدمی فرهنگی و اجتماعی فیزیکی، هایمحیط

2016; Norouzian & Maleki et al., 2015). به توجه با 
 پایداری، جمله از گوناگونی هایرهیافت امروزه شرایط، این

 برایپذیری زیست و نوشهرگرایی هوشمند، رشد زندگی، کیفیت
 جهان شهرهای در عضالتم این حل و شرایط این با مواجهه
 (،Van kamp et al., 2014) است شده گرفته کار به و مطرح
 و مفاهیم از تعدادی با که است کلی مفهوم یک پذیری،زیست

 و مکان کیفیت زندگی، کیفیت پایداری، مانند دیگر اصطالحات

 پذیریزیست سنجش البته .است ارتباط در سالم اجتماعات
 امری محلی فرهنگ و دانش گرفتن نظر در بدون هامکان
 مفهومیپذیری زیست .(Khorasani, 2012) است ناپذیرامکان

 و رفاه زندگی، کیفیت مفاهیم با گاه که است چندبعدی
 است بسیاری هایهمپوشانی دارای زندگی شرایط از رضایتمندی

 در را غیرمادی و مادی مسایل مانند مختلفی هایجنبه و
 (.Dajian & peter, 2010; Shamsuddin, 2012) گیردبرمی

 برای ایشیوه عنوان به شهری مناطق یفزایندهپذیری زیست
 از حفاظت و آلودگی از پیشگیری اکولوژیکی، پایجای کاهش

 شده گرفته نظر در اطرافش محدودی و شهرها در طبیعی منابع
 به پرداختن اهمیت و ضرورت (.Saitluanga, 2014) است

 در ریزیبرنامه جدید وظایف با ارتباط در شهریپذیری ستزی
 در شدت به که شدنصنعتی از پس جامعه نیازهای به دهیپاسخ

 نیز امروز شهری زندگی کیفیت و تسهیالت امکانات جستجوی
 یک پذیرزیست شهر یک ایجاد بنابراین یافته؛ چندان دو اهمیتی

 ساکنان باید شهری یزانربرنامه و است پیچیده و بزرگ تعهد
 کنند حمایتپذیری زیست هایشاخصه لحاظ به را شهری

(Teng chye, 2013). افزایش از ناشی، پذیریزیست اهمیت 
 شهری مصرف و زندگی ناپایدار الگوهای از آگاهی روزافزون

 ظرفیت کاهش موجب درازمدت در و ناپایدارند و ناسالم که است
 شوندمی زمینرهک جمعیت زا حمایت برای محیطی منابع

(Khorasani, 2012.) یهاچالش با امروزه شهرها میان این در 
 مواجهزیستی محیط و اجتماعی اقتصادی، یهانهیزم در بسیاری

 روزافزون نسبت همراه به جمعیت افزایش حال عین در ؛اندشده
 داشته پی در شهرها گونهاین برای زیانباری پیامدهای شهرنشینی

 اجتماعی، مشکالت با شهرنشینی رشد گونهاین تداوم است.
 بر هشداری و آفرینبحرانزیستی محیط و کالبدی اقتصادی،
 دیگر مشکالتی همچنین .باشدیم شهرهاکالن ناپایداری
 و روانی مشکالت و مسایل ترافیک ،هایآلودگ انواع همچون

 را شهرهانکال در پذیریزیست آن تبعبه و زندگی کیفیت غیره،
 ایران شهرهای حاضر حال در که امری .دهدیم کاهش شدتبه
 و معضالت با خاص طوربه آن شهرهایکالن و عام طوربه

 ،(Ebrahimzade et al., 2002) نشینیحاشیه مانند مشکالتی
 ورزشی و تفریحی درمانی، آموزشی، هایسرانه کمبود

(Ebrahimzadeh & Habibzadeh Lamso, 2004)، رشد 
 نبود .(Afsharkohan et al., 2009) ترافیک شهری، پراکنده
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 عوامل این که باشدمی مواجه غیره و .مناسب عمومی ونقلحمل
 است آورده ینپای را ایران شهرهای پذیریزیست کیفیت امروز

 بر یاسوج شهر .نیست مستثنا قاعده این از نیز یاسوج شهر که
 130232 دارای 1332 سال مسکن و نفوس سرشماری اساس

 که (.Statistics Center of Iran, 2016) باشدمی جمعیت نفر
 و مسایل با دنیا شهرهایکالن خصوصبه  و شهرها اکثر مانند

 روهروب بسیاریزیستی محیط و اجتماعی اقتصادی، مشکالت
 سایر از را آن که است هاییخصیصه دارای یاسوج شهر است.

 در ناپذیریجبران خطرات اما کندیم متمایز کشور شهرهای
 از ناشی هایتخسار هاسال تا شاید که است شهر این کمین

 هوا، وارونگی یاسوج، توپوگرافی موقعیت .نباشد جبران قابل هاآن
 رویهبی هایبارگذاری نتیجه که یاسوج ظرفیت از بیش جمعیت

 در را شهر این منطقی، و درست ریزیبرنامه یک نبود .است
 حتی که کرد خواهد تبدیل شهری به دور چنداننه اییندهآ

 نشان تطبیقی مقایسه .بود خواهد مشکل دچار آن در زیستن
 شهرهایکالن دیگر همانند یاسوج شهر جمعیت که دهدمی

 بردمی رنج شهری ریزیبرنامه پارادوکس و تناقض از سوم جهان
زیستی طمحی و اجتماعی اقتصادی، هایچالش و معضالت با و

 منطقی و عقالنی مشارکتی، ریزیبرنامه یک نبود .است روهروب
 کرد خواهد تبدیل شهری به دور چنداننه ایآینده در را شهر این
 ایعدیده مشکالتی با هاتراکم ها،سرانه ها،دسترسی زمینه در که

 از .شد خواهد چالش دچار آن در زیستن که کرد خواهد مواجه
 )ادراکی هایشاخص وضعیت تا است درصدد ضرحا مقاله رواین

 نگاه و ترعلمی تبیین دنبال به یاسوج شهر پذیریزیست ذهنی( و
 دهد. قرار بررسی و ارزیابی مورد آن عوامل بر ترکارشناسانه

 

 تحقیق نظری مبانی
 المثلضرب به آن، مفهوم است. انتزاعی ایواژه پذیر،زیست شهر

 بنابراین، .دارد شباهت بسیار است ظرنا نگاه در زیبایی قدیمی
 ,Abdol A) دارند پذیرزیست شهر هربارد متفاوتی عقاید افراد

 معنا پذیرزیست شهر به آنچه دارد عقیده شورتل .(2013
 این .(Shortel, 2005) است کشور یافتگیتوسعه سطح ،دهدمی

 منطبق همکاران و تایمر تعریف بر پذیر،زیست شهر به رویکرد
 توسط شده تجربه زندگی کیفیت را پذیریزیست که تاس

  .(Pandey ,2013) کنندمی تعریف شهر یک ساکنان
 با رادفتم نویسندگان، از بعضی اعتقاد به که شرایط این

 طورکلیبه است، زندگی رایـب مناسب رایطـش یاپذیری زیست

 را مکان یک که دارد اشاره عینی هایویژگی از ایمجموعه به
 و حال زمان در هم دارند تمایل افراد که سازندمی بدل جاییبه

 .(Isa Lu & Jafari, 2014) کنند زندگی آن در آینده در هم
 با که است کلی و بُعدی چند پیچیده، مفهومی، پذیریزیست

 کیفیت پایداری، مانند دیگر اصطالحات و مفاهیم از تعدادی
 است ارتباط در سالم اجتماعات و مکان، کیفیت و زندگی

(Norris & Pittman, 2009; Blassingame, 2007.) اگرچه 
 و بستر به توجه با تواندمی مفهوم یک عنوان بهپذیری زیست
 محدود یا و هگسترد بسیار شودمی تعریف آن در که ایزمینه
 این توجه مرکز در مکان هر در زندگی کیفیت وجود، این با باشد.

 بسیار گیریاندازه قابل نماگرهای شامل و داشته قرار مفهوم
 پایداری، و امنیت نقل، و حمل تراکم، معموال که است متنوعی
 (.Perogordo, 2011) دهندمی تشکیل را آن ثابت اجزای
 حوزه در موجود تهدیدهای تاهمی دلیل به شهریپذیری زیست

پذیری زیست هدف است. یافته رشد زندگی کیفیت وضعیت
 بهبود برای نقل و حمل بخش در گذاریسرمایه از استفاده

 همه برای زندگی کیفیت و زیستمحیط زندگی، استانداردهای
 .(Aashto, 2010) است شهر و حومه روستا، از اعم اجتماعات

 و پاسخگو و زنده پررونق، ایآینده معنای به پذیرزیست آینده
 تحقق ستلزمم امر این است. زندگی مناسب کیفیت کنندهتامین

 زیستمحیط و پویا اقتصاد پررونق، اجتماعات اجتماعی هدف سه
پذیری زیست در موثر عوامل .(Litman, 2010) است پایدار

 نقل و حمل موجود هایزیرساخت در گذاریسرمایه از: عبارتند
 دارای نقاط تعداد افزایش نقل، و حمل امنیت بهبود عمومی،
 طریق از سالمت توسعه و یعموم نقل و حمل به دسترسی

 از حفاظت دوچرخه، و پیاده حرکت شرایط آوردن فراهم
 فرهنگی و تاریخی هایموجودی از حفاظت زیست،محیط

(Landry, 2009.) گروه دو به راپذیری زیست قلمروهای ثربی 
 است کرده تقسیم زیر شرح به غیرمحسوس و محسوس

(Throsby, 2005.) 

 عمومی، فضاهای عمومی، ایهزیرساخت وجود :محسوس .1
 و هوا آموزش، و بهداشت به دسترسی شهری نقل و حمل

 .فاضالب دفع سیستم بهداشتی، امکانات پاکیزه، آب
 مجزا، محلی فعالیت مکان، به تعلق حس :نامحسوس .2

پذیری زیست اجزای اوبرلینک .مستحکم اجتماعی هایشبکه
 جایی،جابه و نقل و حمل مسکن، است: کرده بیان چنین را

  و محلی اجتماعی درک ل،ـتعام و اریـهمک ن،ـزمی ریـکارب
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 .(O Mia R,, 2008) رهبری و ریزی،برنامه

 توسعه بهداشت، و آب بُعد پنج باید اهداف این به رسیدن برای
 شود گرفته نظر در نقل و حمل و انرژی زیست، محیط شهری،

(Song, 2016; Stein, 2015). امنیت بر لمشتمپذیری زیست 
 (عمومی بهداشت شخصی، امنیت ترافیکی، امنیت) بهداشت و

 هوا، کیفیت غبار، و گرد سروصدا، پاکیزگی،) محلی محیط شرایط
 احترام، ای،محله روابط) اجتماعی روابط کیفیت (آب کیفیت
 سرگرمی، و تفریح هایفرصت (ایمحله شخصیت و هویت
 فرد به منحصر محیطی و یفرهنگ منابع وجود شناسی،زیبایی

 )امنیت بهداشت و امنیت بر مشتمل رویکرد این هایساختمان)
 )پاکیزگی، محلی محیط شرایط شخصی،( امنیت ترافیکی،
 ای،محله )روابط اجتماعی روابط کیفیت هوا( کیفیت سروصدا،

 فرد به منحصر محیطی و فرهنگی منابع وجود هویت( احترام،
 است سنتی( معماری کهنسال، درختان ،فرهنگی های)ساختمان

(Alexandra, 2014 ;Song yang, 2016). گیریاندازه 
 هر محلی فرهنگ و دانش اساس بر که صورتی درپذیری زیست
 توجه اساس، این بر است. ترمرتبط و معنادارتر بسیار باشد، مکان

 ضروریات ازپذیری زیست مطالعه در مکان هر محلی مردم به
 مکانی شرایط به توجه با همچنین پذیریزیست یارهایمع است.

 یکدیگر با تعویض قابل بنابراین، اند.متفاوت مختلف، زمانی و
 زمانی هایمقیاس در و هامکان در مردم توسط باید و نیستند
 Soleimani) گیرند قرار سنجش و درک مورد مختلف

Mehrnjani & Toolaei, 2014.) 

 

 (Aliakbary et al., 2020) پذیرزیست شهر نظرات و رویکردها (:1) جدول
 پذیری زیست پژوهشگر نظریه
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Marklintel, 1998 آورد.می پایین را زندگی کیفیت و است پذیریزیست برای مزاحم عاملی محلی غیر آمدوشد هامحله در 

epliard, 1988 

 شهری طراحی بیانیهارایه 
 جمعیت، تراکم از دور به سالمتی، و آسایش با ایمن محیطی در بتوانند افراد که باشد جایی باید شهر

 کنند. زندگی هوا و صوتی هایآلودگی

Donald epliard, 1988 
 مکانی همستان، یک سالم، و پذیر زیستمحیط یک امن، حریم عنوانبه خیابان پذیر:زیست خیابان اصول
 نظیربی تاریخی مکان بخش،فرح و بزس محیطی یادگیری، و بازی برای

Pakzad, 2010  مسکونی هایخیابان در زندگی کیفیت گیریاندازه برای روشیارایه 
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Sozan, 1987 

 پیاده اهمیت و ترافیک کننده،تقویت عوامل طراحی، اصول اجتماعی، اصول اساسی: بخش چهار
 انگیزیخاطره تعلق، حس تقویت فضا، از مکرر و ظممن استفاده آسان، دسترسی اجتماعی: اصول
 تنوع پیچیدگی، سبز، فضای طراحی محصوریت، حس مدار، پیاده طراحی: اصول
 خیابانی هایجشنواره و هاشاپکافی و هاکافه ها،ورودی بازارها، کننده:تقویت عوامل

 انسانی مقیاس ین،سن همه نیاز به توجه زمین، کاربری و ونقلحمل تناسب مداری: پیاده
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 نگارانروزنامه نظریات
 اختالط و محالت درون در سبز فضای نفوذ انسانی، مقیاس و شهر فشرده شکل شهر، در پیاده حرکت
 هاکاربری

  

 پذیریزیست مورد در شده مطرح نظریات از بندیجمع یک در
 ترینمهم و دترینجدی از پذیریزیست پارادایم که گفت توانمی

 مفاهیم برخی با مفهوم این باشد.می پایدار شهرسازی هایانگاره
 رشد اکولوژیک، شهر زندگی، کیفیت همچون رویکردها و

 عنوانبه جملگی ،زیرا .دارد پوشانیهم (2)نوشهرگرایی و هوشمند
 اثرات و نامطلوب شهری هایسیاست به انتقادی هاییپاسخ
 هایآلودگی افقی، و پراکنده توسعه مثل: آن منفی جانبی
 نابرابری و فقر نامناسب، مسکن ترافیک، معضل ،زیستیمحیط

 و باشندمی پایدار توسعه به رسیدن درصدد و اندیافته توسعه ...و
 طوربه مجموع در دارند. پذیریزیست با مشترکی هایجنبه

 زندگی، کیفیت هایدیدگاه که گفت توانمی خالصه
 اکولوژیک شهر و نوشهرگرایی هوشمند، شهر پذیری،زیست

 به دارند. تمرکز پایدار توسعه و پایداری مسایل بر آشکارا طوربه
 کیدتا پایدار شهری توسعه مختلف هایاستراتژی بر دیگر، عبارت

 توانمی را پذیریزیست نظری چارچوب خالصه طوربه کنند.می
 گونهاین و داد نشان (1) نمودار پژوهش مفهومی مدل طبق
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 ناپایدار شهرهای ظهور و مدرنیستی ریزیبرنامه که کرد تفسیر
 خود نظریه این که گردید پایدار توسعه نظریه شدن مطرح سبب
 به رسیدن برای ساززمینه هایدیدگاه و بستر گیریشکل سبب

 به واکنش در 1384 دهه از بین این در و شد. پایدار شهرسازی
 طوربه پذیریزیست شهرها مرکز افت و حومه گسترش
 و شد گرفته کاره ب هاسازمان و محققان توسط ایگسترده

 فرآیند ذهنی و عینی بعد دو با ای،رشتهمیان رویکرد یک عنوانبه
 بادوام، اقتصادی سکونت، قابل کالبد به منجر که ییگشا لهامس

 فیتکی ارتقای طریق از پاک زیستمحیط و پیوست هم اجتماعی
 هایهمطالع به توجه با است. ساخته فراهم را انسان زندگی
 از تحقیق مفهومی مدلپذیری، زیست شاخص و گرفته صورت
 :است زیر شرح به مقاله این دیدگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Aliakbary et al., 2020) تحقیق نظری چارچوب و مفهومی مدل (1) نمودار

 

 تحقیق پیشینه
 هزمین در جهان سراسر در متعددی هایهعمطال تاکنون
 هاآن از برخی به ادامه، در که است گرفته انجام پذیریزیست
 قابل کپنهاک شهر» عنوان با ایمقاله در نلسون شود.می اشاره

 ملزومات و عوامل بررسی به «دوچرخه شهر یک طراحی زندگی:
 رخهدوچ شهر عنوانبه دانمارک کپنهاگ شهر تبدیل در مختلف
 ریزیبرنامه موضوع به وی پژوهش، این در است. پرداخته

 سواریدوچرخه سیاست دوچرخه، مسیرهای ریزیبرنامه و شهری
 هایدوچرخه دوچرخه، اهداف و سیاست ارزیابی شهر، این در

 تقاطع و هاخیابان توپولوژی دوچرخه، مسیر طراحی اصول شهر،
 شهر یک تحقق رایب بررسی این از که را نتایجی و شهر داخل

 درون ونقلحمل در دوچرخه از استفاده بر کیدات با پذیرزیست
 .(Nelson, 2010) کندمی بیان است، آمده دستبه شهری

  در شهری ریـپذیزیست الگوی بررسی به یـپژوهش در بنجامین

 ساز توسعه پایدارهای زمینهگیری دیدگاهشکل

 

 محیط زیستی

 مدرنیستی و ظهور شهر ناپایدار ریزیبرنامه

 نظریه توسعه پایدار

 اجتماعی کالبدی یاقتصاد

شناخت و ارتباط با -

 انهمسایگ

 حس تعلق -

 با مردم تمایل-

 حس مشارکت-

 

 مشارکت مالی -

درآمد سرپرست  -

 خانوار

های فرصت -

 شغلی

- ... 

 

 متراژ و مساحت مسکن-

 تعداد اتاق-

کیفیت ساخت منازل  -

 مسکونی

 مشارکت اقتصادی-

 

 محلهمحیط پاکیزه  -

 آلودگی صوتی-

 زباله آوریجمعکیفیت -

 آلودگی هوا -

 

 شهر پایدار کیفیت زندگی شهر هوشمند یگرای نوشهر

ابعاد 

زیست 

 پذیری

 هایگویه

زیست 

 پذیری

 پذیریزیست

 

پذیر زیستشهر   
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 روش از استفاده با پژوهش این در اند.پرداخته هیمالیا منطقه
 در پذیریزیست ذهنی و عینی ابعاد مختلف سطوح ها،داده کمّی
 که دهدمی نشان نتایج .اندشده گیریاندازه هامحله سطح
 پیرامونی و ایحاشیه هایمحله با مقایسه در مرکزی هایمحله

 ابعاد بین که دهدمی نشان همچنین .هستند پذیرترزیست آن
 ندارد وجود داریمعنی هرابط پذیریزیست ذهنی و دینی

(Benjamin, 2014). 
 یک شهری، پایدار توسعه سطوح تحلیل به پژوهشی در یانگ

 را شهری پایدار توسعه از خطی بعد بدون مختصات سیستم
 غربی و مرکزی شرقی، مناطق در شهر 280 ارزیابی منظوربه

 که داد نشان پژوهش این نتایج .دهدمی قرار تحقیق مورد چین
 و هستند توسعه حال در چین اصلی سرزمین در شهرها بیشتر
 تمامی تقریبا ت.اس افزایش حال در شهرها در پایدار توسعه سطح
 شهرهای اغلب و هستند توسعه حال در منطقه این یاشهره
 از شهرها از کمی تعداد و ندهست توسعه حال در شرقی و غربی
 بر .هستند توسعه حال در شرقی شهر چند و پایدار توسعه نظر

 برای کنترلی هایسیاست و مقررات برخی حقیقات،ت نتایج اساس
 ,Yang & others) است شده پیشنهاد نیز شهری پایدار توسعه

2018). 

 ارزیابی و سنجش به پژوهشی در همکاران و پورساسان
 با تهران شهرکالن دوگانه بیست مناطق شهریپذیری زیست

 حاکی پژوهش این نتایج اند.پرداخته آماری هایآزمون از استفاده
 تهران شهر سه و یک مناطق گانه، 22 مناطق میان در که است

 مناطق دیگر به نسبتپذیری زیست میزان بیشترین از
 قابلیت بیانگر که زندگی استانداردهای همچنین برخوردارند.

 سه و یک مناطق در باشدمی تریباکیفیت و بهتر زندگی
 منطقه مقابل رد دارد. تریمطلوب وضعیت تهران شهرکالن
 قابلیت باشد؛می حداقل آن در زندگی استانداردهای که بیست
 Sasanpour) دارد همراه به ساکنانش برای را محدودی زندگی

et al., 2014.)  
 ساختاری سازیمدل» عنوان با پژوهشی در اکبری و اکبری علی

 این به ،«تهران شهرکالن پذیریزیست بر ثروم عوامل تفسیریِ
 شامل پذیریزیست اقتصادی بعد که اندرسیده نتیجه

 توزیع و مناسب مسکن پایدار، درآمد و اشتغال هایشاخص
 و 3 نفوذ قدرت با نمشترکا زیرساختی خدمات و امکانات عادالنه

 شهرکالن در پذیریزیست برانگیزانده و محرک ،تاثیر بیشترین با
 (.Aliakbari & Akbari, 2016) روندمی شمار به تهران

 مفهوم که دهدمی نشان خارجی و داخلی هایپیشینه بررسی
 که معنی این به دارد، باالیی شمول دامنه پذیریزیست
 دارد. کاربرد متنوع علوم در و مختلف هایجنبه در پذیریزیست
 شناسی،جامعه مباحث در .است ایرشتهمیان مفهومی پذیریزیست

 شده استفاده بسیار مفهوم این از جغرافیا و مدیریت شهرسازی،
 قبیل از مفاهیمی از هاپژوهش از وسیعی طیف در همچنین است.

 به توجه با است. شده استفاده شهری سرزندگی و پذیریزیست
 مکان رویکردهای از یک هر صرف گرفتن کار به فوق مطالب
 موجب مکان پذیریزیست بررسی برای ذهنی بهزیستی یا محور

 به ضروری جامع دیدگاهی کارگیریبه زیرا، .شودمی انحرافاتی
 مذکور رهیافت از استفاده با پژوهش این در بنابراین رسد.می نظر

 و بررسی مورد یاسوج شهر نواحی ذهنی پذیریزیست وضعیت
 .است شده گرفته قرار تحلیل

 

 تحقیق شناسی روش
-توصیفی روش نظر از و کاربردی هدف نظر از پژوهش این

 کیفیت دیدگاه از استفاده با پذیریزیست سنجش است پیمایشی
 دیدگاه اساس بر آن در ثروم عوامل بررسی همچنین زندگی،

 تحقیق هدف تحقق برای .است. گرفته صورت رفتاری جغرافیای
 استخراج پذیریزیست هایشاخص تحقیق ادبیات مطالعه با ابتدا

ارایه  (1) جدول در که طورهمان تحقیق های شاخص .دش
 اجتماعی، پایداری و فرهنگ آموزش، امنیت،) شامل انددهش

 (ونقل حمل ،زیستیمحیط اقتصادی، کالبدی، سالمت، و بهداشت
 پژوهش روش که این به توجه با .باشدمی گویه 20 تعداد با

 130232 ناحیه 0 ساکنان شامل آماری جامعه باشدمی پیمایشی
 کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم و باشدمی موردنظر نفر

 حجم محله، هر جمعیت اساس بر و است آمده دست به 380
 شهروندان هایپاسخ .گردید مشخص محله هر به مربوط نمونه

 و شد SPSS افزارنرم وارد و گردآوری موردنظر االتوس به
 برای همچنین .گردید محاسبه محالت در شاخص هر میانگین

 آنتروپی، هایروش از نیز اطالعات و هاداده تحلیل و تجزیه
 روش و (COPRAS) کوپراس معیاره چند گیرییممصت تکنیک

 و Spss افزارینرم محیط در (Moran's) فضایی همبستگی خود
Arc Gis تحقیق ابزار پایایی تعیین برای است. شده استفاده 

 برای و شده استفاده کرونباخ آلفای ضریب از شده طرح هایگویه
 گردید. آزمون پیش و تکمیل پرسشنامه 04 تعداد منظور این
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 مورد عاملی تحلیل روش با نیز پرسشنامه سازهای اعتبار میزان
 مقدار از استفاده با عاملی تحلیل روش در گرفت. قرار آزمون

KMO مورد پرسشنامه ایسازه اعتبار میزان بارتلت آزمون و 
 KMO 800/4 مقدار (،2) جدول طبق و گرفت قرار آزمون

 آزمون مقدار همچنین و است هانمونه کفایت نشانگر که باشدمی
 می نشان که است 203/3 برابر 42/4 اطمینان سطح با بارتلت

 بین و بوده صحیح عاملی بارهای اساس بر عاملی تفکیک دهد
 (.3 )جدول ندارد وجود پوشانی هم هاعامل

 

 تحقیق پرسشنامه آزمون در عاملی تحلیل متغیرهای مقدار :(2جدول)
 معناداری سطح آزادی درجه بارتلت آزمون KMO متغیر
 444/4 384 203/3 800/4 مقدار

 

 هاشاخص از هریک برای کرونباخ آلفای ضریب :(3جدول)
 پایایی ضریب ها شاخص
 00/4 کالبدی

 02/4 اجتماعی

 08/4 زیستی محیط

 08/4 اقتصادی
 

 نشان پذیریزیست هزمین در شدهه ارای تعاریف تحلیل و مطالعه
 همچون رویکردها و مفاهیم برخی با مفهوم این که دهدمی

 نوشهر و هوشمند رشد و زندگی کیفیت شهری، روستا پایداری،
 انتقادی هاییپاسخ عنوانبه جملگی ،زیرا .دارد پوشانیهم گرایی

 مثل: آن منفی جانبی اثرات و نامطلوب شهری هایسیاست به
 عمومی مسکن ها،بزرگراه معضل آلودگی، ازدحام، پراکنده، هتوسع

 هایجنبه و اندیافتهتوسعه ... و نابجا هایطراحی ضعیف،
 طورکلیبه پذیریزیست رویکرد دارند. پذیریزیست با مشترکی
 عوامل مسلما که روآن از پیچیده است. نسبی و پیچیده مفهومی
 و است دخیل جامعه و فردی زندگی شرایط بهبود در متعددی

 یک در که هاییمشخصه و اصول احتماال که جهت آن از نسبی
 ممکن شود،می گرفته نظر در مطلوب شرایط عنوانبه جامعه
 شود تعبیر متفاوت صورتی به دیگر مکاتب و جامعه در است

(Eisallo et al., 2016). در شاخص انتخاب بنابراین 
 است. مهم و حیاتی بسیار نآ وضعیت همطالع برای پذیریزیست

 در موجود شرایط دقیق شناخت برای ابزاری سو،یک از هاشاخص
 تصویر هدهندنشان دیگر، سوی از و اندزمانی مقطع یک در جامعه
 است. داده رخ مشخص هدور طی که هاییدگرگونی و روندها
 صورتی درپذیری زیست گیریاندازه شد، گفته ترپیش کهچنان

 بسیار باشد، مکان هر محلی فرهنگ و دانش ساسا بر که
 هر محلی مردم به توجه اساس، این بر است. ترمرتبط و معنادارتر

 به توجه با است. ضروریات از پذیریزیست مطالعه در مکان

 سنجش برای که هاییشاخص و مهمترین تحقیق ادبیات
 دگیرن می قرار استفاده مورد تحقیق این در شهریپذیری زیست

 .است شده آورده (1) جدول در
 

 در رفته کاربه هایمدل عملکردی و ریاضی ساختار

  پژوهش

 1334 دهه از که گراییکمیت موج آغاز از بعد کوپراس: مدل

 مباحث تبیین در تجربی هایتئوری ازگیری بهره رواج دنبال به و
 کارگیری به و ریاضی هایمدل گرفت، شکل انسانی علوم
 گوناگون هایروش ازگیری بهره و کمی و مختلف هایمدل

 تمایل ایفرایانه هایافزارنرم کاربرد گسترش با همراه آماری
 برای را جغرافیدانان جمله از و ریزانبرنامه گذاران،سیاست
 خود هایانتخاب منطقی توجیه در هاتکنیک این از استفاده
 که است طبیعی تیعبار به .(Asgharpour, 2004) داد افزایش

 به و است پیچیدگی دارای چندمعیاره گیریتصمیممسایل  حل
 مزبور معیارهای اغلب که آن ویژه به باشدنمی پذیرامکان راحتی

سبب  تواندمی یکی مطلوبیت افزایش و داشته تضاد یکدیگر با
 .شود دیگری مطلوبیت کاهش

 و معیارهچند گیریتصمیم عنوان تحت هاییروش دلیل همین به
 حل به که اندشده داده توسعه شاخصه چند گیریتصمیم ویژه به

 این .(Pourtahery et.al, .2013) کنندمی کمک مزبورمسایل 
 هایمدل شوند:می تقسیم عمده دسته دو به هاروش

 گرفته کار به طراحی برای (0)چندهدفه هایمدل (3)چندشاخصه
 هایروش دارای خصهشا چند هایمدل که حالی در شوندمی

 روش انتخاب که هستند گیریتصمیم مختلف مراحل در متنوعی
 چند هر و شودمی مربوط محقق سلیقه و تجربه بهبیشتر  مناسب

 دارد، وجود هاآن انتخاب در راهنماییبرای  نیز هاییبندیدسته
  چه برای روشی چه که گفت عـقط ورـط به توانیـنم هم باز اما

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 1311پاییز و زمستان ، 22 ، شماره11 زیست، سالهای محیطپژوهش  34
 

 
 

 

 

 
 

 (Aliakbary et al., 2020) پژوهش در رفته کار هب هایشاخص :(1) جدول

ص
اخ

ش
 ها

 منابع هاگویه مولفه

ی
صاد

اقت
 

 درآمد

 گذاریسرمایه ناحیه، در شغلی هایفرصت تعدد خانوار، سرپرست مناسب درآمد
 شغل به دسترسی امکان ناحیه، در مسکن اجاره یا خرید امکان ناحیه، در سودآور
 مالی مشارکت خود، مسکن هایاتاق تعداد از رضایت ناحیه، در مناسب

Balsas (2004), American Institute of 

Architects (2005), Brittne (2009), Vancouver 

Municipality (2004) 

 حمل توسعه
 عمومی نقل و

 تاکسی، و اتوبوس روی، پیاده سواری، دوچرخه مسیرهای از رضایت میزان
 و حمل به دسترسی میزان ،کار محل به رفتن برای استفاده مورد نقلیه وسیله

 عمومی نقل و حمل سیستم رضایت میزان عمومی، نقل

National Association of Area Agencies on 

Aging (2007), Metro Government of 

Nashville (2009), AARP (2005)  

ی
اع

تم
اج

 

 بهداشت

 کیفیت ها،درمانگاه و هابیمارستان درمانگاه،کیفیت و بیمارستان به دسترسی
 کیفیت عمومی، و فردی بهداشت کیفیت درمانی، و بهداشتی پزشکی، خدمات
 کیفیت و...(، سونوگرافی رادیولوژی، )آزمایشگاه، درمانی تخصصی خدمات
 خصوصی، بهداشتی هایمراقبت به دسترسی منطقه، در 112 اورژانس عملکرد

 بهداشتی هایمراقبت کیفیت عمومی، بهداشتی هایمراقبت هب دسترسی
 موذی حیوانات بردن بین از کیفیت سطحی، هایآب دفع کیفیت عمومی،

 Balsas (2004), AARP (2005), Shepherd et al 

(2009), Litman (2004), Pierson et al (2010), 

Mitchell (2005), Thorsby (2005),Brittne 

(2009), Vancouver Municipality (2004) 

 و بهداشت
 سالمت

 میزان زندگی، در روانی و روحی آرامش احساس میزان جسمی، سالمت وضعیت
 و بهداشت وضعیت از رضایت میزان سالمت، و بهداشت خدمات به دسترسی
 محله این در سالمت

Brittne (2009), Vancouver Municipality 

(2004) 

 امنیت
 .محله، در کودکان و زنان امنیت .روز، در مردم امنیت .ب،ش در مردم امنیت
 امنیت کلی وضعیت . محله، در درگیری و نزاع .خیابان، در نقلیه وسایل امنیت

Omuta (1988), Balsas (2004), Wheeler 

(2001), Victoria Transportation Policy 

Institute (2009) 

 آموزش

 فضاهای از رضایت میزان خصوصی، آموزش به دسترسی از رضایت میزان
 کیفیت از رضایت مدارس، به دسترسی کیفیت از رضایت محله، آموزشی

 آموزش از رضایت آموزشی، ساختمان کیفیت از رضایت آموزشی، تجهیزات
 نمعلما تدریس کیفیت از رضایت خصوصی،

National Research Council (2002), Wheeler 

(2001), Lau Leby et al (2010), (Pierson et al 

(2010), Thorsby (2005) , Vergunst (2003), 

Brittne (2009), Vancouver Municipality 

(2004) 

 و پیوستگی
 مکانی تعلق

 محله، از دوری صورت در دلتنگی حس محله، در زندگی به شهروندان تمایل
 و زندگی طشرای بهبود به امیدوار محله، در همسایگان و بستگان با خوب رابطه
 اوقات گذران به تمایل ،مشارکت حس محله، در اشتغال به تمایل منطقه، توسعه
 حس زندگی، برای محله بودن مکان ترینمناسب به اعتقاد محله، در فراغت

 تعلق

American Institute of Architects 

(2005),Victoria Transportation Policy 

Institute (2009), Lau Leby et al(2010), 
Litman (2004), Thorsby (2005), Townsand 

(1999), Vancouver Municipality (2004), 

Bonaiuto et al (2003), Holt-Jensen (2001)  

ی
بد

کال
 

 مسکن

 مسکونی، واحد در ساز و ساخت استانداردهای میزان مسکن. نوع متراژ. در تنوع
 وضعیت زلزله، مثل عیطبی بالیای برابر در مسکونی واحد ایمنی میزان

 سیستم روشنایی، ،گرمایش و سرمایش نظر از شما مسکونی واحد برخورداری
 مسکونی منازل ساخت کیفیت ،حمام و فاضالب

Agencies on Aging (2007), Metro 

Government of Nashville (2009), AARP 

(2005), National Association of Regional 

Councils (2010) , Oberlink (2008)  

ط
حی

م
 

ی
ست

زی
 

 سبز فضاهای
 باز و

 سبز فضای کیفیت ها،پارک تعداد کودکان، برای باز بازی فضای کیفیت
 پراکندگی توزیع و کمیت درختان، نظر از هاکوچه و هاخیابان ها،کیفیتپارک

 سبز فضای

Wheeler (2001), American Institute of 

Architects (2005), Bonaiuto et al (2003), 

Shepherd et al (2009) 

 آلودگی

 آلودگی میزان پاکیزه، محیط از محله برخوداری محله، در صوتی آلودگی میزان
 سطح از آوری(جمع بودن مداوم نظم، )زمان، زبالهآوری جمع ممله،کیفیت در هوا

 آوری جمع کیفیت محله، سطح از سطحی هایآبآوری جمع منطقه،کیفیت
 هایکارگاه از ناشی آلودگی نقلیه، وسایل آمدورفت از ناشی آلودگی فاضالب،

 و ضایعات رهاسازی محل به نزدیکی از ناشی آلودگی محله، در صنعتی
  ساختمانی هاینخاله

American Institute of Architects (2005), 

Victoria Transportation Policy Institute 

(2009), Lau Leby et al ) 2010(, Shepherd et al 

(2009) , Litman (2004), Pierson et al (2010), 

Thorsby (2005), Brittne (2009), Vancouver 

Municipality (2004), Bonaiuto et al (2003), 

Shepherd et al (2009) 
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 مراحل .(Kumar Dey et al., 2011) است مناسب ایلهمسا
 باشد.می زیر هایرابطه صورت به مدل این انجام
 براساس موجود وضع سیماتر لیتشک دوم: و اول گام

 .ارهایمع از کی هر وزن محاسبه شده یطراح یارهایمع

 رابطه براساس گیریتصمیم ماتریس کردن نرمالیزه سوم: گام

  زیر:

  (1) رابطه
 

 شده زهینرمال ارمعی وزن مجموع محاسبه چهارم: گام

  مثبت یارهایمع با که ییوهایآلترنات ؛وهاآلترناتی کنندهفیتوص

 یمنف یارهایمع با که ییوهایآلترنات و S+j با شوند،یم محاسبه
 و مجموع شوند.یم داده نشان j-S با شوند،یم محاسبه

 شود:یم محاسبه ریز فرمول یبراساس

   (2رابطه)
 

 براساس که وهایآلترنات یاسهیمقا یندبرتبه پنجم: گام

 ینسب تیاهم شوند.یم محاسبه (-) یمنف و )+( مثبت یارهایمع
Qj ویآلترنات هر از Aj شود:یم محاسبه ریز فرمول طبق 

 

 

   (3) رابطه
 

  مطالعه مورد منطقه
 عرض دقیقه 28 و درجه 34 جغرافیایی موقع در یاسوج شهر

 ارالنه نصف از شرقی طول دقیقه33 و درجه 22 و شمالی
 بویر و کهگیلویه استان آماری سالنامه) است گرفته قرار گرینویچ

 مرکز کشور سیاسی تقسیمات نظر از شهر این (،1332، احمد،
 در بویراحمد، شهرستان مرکز و بویراحمد و کهگیلویه استان
 بین طبیعی نظر از و شمالی سررود دهستان مرکزی، بخش

 در دنا هایکوه و غرب در مهربان و جنوب در بشار هایرودخانه
 پهنه در یاسوج شهرت حوزه .است شده محصور شرق و شمال

 این .است شده واقع خورده چین و مرتفع زاگرس کوهستانی
 احاطه شیب پر و پیچیده توپوگرافی هایپهنه وسیلهه ب محدوده

 اداری و سیاسی اهداف با 1333 سال در یاسوج شهر .است شده
 کل فرمانداری مرکزیت عنوان به 1322 سال در و شد ریزیپایه

 .(Consulting Engineers hamso, 2010) شد انتخاب
 این جمعیت و هکتار 2402برابر 1332 سال در شهر این مساحت

 دلیل به چنین هم و است بوده نفر (130232)1332 سال در شهر
 در ایمحله هیافت سازمان نظام یاسوج، شهر بودن سیسات تازه
 وجود باشد، ایران قدیمی شهرهای سایر همپای شهرکه این

 از باشد.می شطرنجی شهر این غالب قسمت بافت بنابراین، ندارد،
 نیز شهر نواحی اغلب معماری نظام فوق دالیل به بنا دیگر سوی
 نقاط ادغام با باشد.می درکشور نوبنیاد محالت و همدیگر همشاب

 شهری ساز و ساخت و معماری از تبعیت نوعی شهر، در روستایی
 است. آمده وجوده ب شهر به شده ملحق روستایی مراکز در

 اغلب نیز نقاط این در موجود مسکونی واحدهای بنابراین،
 همجموع دارند. شطرنجی بافت دارای نواحی با زیادی مشابهت

 شهر مرکز در خدماتی سیساتات شده سبب الذکرفوق عوامل
 مسکونی محالت همگی که ایحاشیه محالت و یافته تمرکز

 به توجه با حال هر به باشند. سیساتیات چنین فاقد اغلب هستند،
 و اجتماعی اقتصادی، فرهنگی، تاریخی، کالبدی، هایویژگی

 شهر این در ناحیه 0 و محله 23 یاسوج، شهر بر حاکم عملکردی
 . (Nastaran et al., 2014) دارد وجود

 

 
 دوده مورد مطالعه(: موقعیت جغرافیایی مح1شکل)

 

 هایافته و بحث
 در شهری پذیریزیست هایشاخص وضعیت بررسی هنتیج

 کالبدی هایشاخص ترتیب به که باشدمی صورتبدین نواحی
 اقتصادی و (33/2)زیستی محیط (،32/2) اجتماعی (،31/3)
 .است گرفته قرار (38/2)
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 1318 سال در سوجیا شهر مسکونی واحدهای هایویژگی :(2) جدول
 سرانه

 مسکونی

 واحد در خانوار

 مسکونی
 مسکونی واحد

 مسکونی زمین

 (متر)

 جمعیت

 نفر

 شرح 

 نواحی

 1 ناحیه 20331 1100311 0330 33/4 04/21

 2 ناحیه 23122 1442124 0333 32/4 20/02

 3 ناحیه 10212 334180 2334 33/4 24/24

 0 ناحیه 32142 1340334 3223 30/4 34/02

 

 هایشاخص وضعیت شهروندان دیدگاه از که گفت توانمی
 پایین به رو متوسط انتخابی گانه0 نواحی در شهریپذیری زیست

پذیری زیست نظر از محالت مقایسه و بررسی منظور به .باشدمی
 افزارنرم در هاپاسخ میانگین و شد گردآوری شهروندان پاسخ ابتدا

 پاسخ میانگین .گردید وارد خام ماتریس عنوان به اکسل
 مشاهده (2) جدول در شاخص هر و محله هر در شهروندان

 این در دارد. گزینه و معیار به نیاز کوپراس تکنیک انجام .شودمی
هایشاخص معیارها، و باشدمی محالت شامل هاگزینه پژوهش،

 

 )مخا ماتریس(شهروندان دیدگاه از پژوهش شاخصهای وضعیت :(5) جدول
 شاخص 

 ناحیه
 اقتصادی اجتماعی کالبدی زیستیمحیط

 34/3 23/3 1/0 23/3 1 ناحیه

 33/3 14/3 14/3 13/2 2 ناحیه

 12/3 20/3 11/3 20/2 3 ناحیه

 13/2 12/2 10/2 3/2 0 ناحیه

 

 تکنیک در که این به توجه با .است شهری پذیریزیست
 وزن باید ماتریس تشکیل از قبل و اول مرحله در کوپراس
 .شد گرفته بهره شانون آنتروپی روش از شود مشخص معیارها

 آنها وزن در گزینه هر مقادیر خام، ماتریس کردن داروزن برای

 مرحله این در شود.می تقسیم مقادیر مجموع بر و شده ضرب
 شودمی انجام نیز سازینرمال معیارها، کردن داروزن بر عالوه

 (.0و  3)جدول 
شود.می مشخص و شده تفکیک منفی، و مثبت ارهایمعی سپس

 

 شهریپذیری زیست هایشاخص وزن :(6) جدول
 اقتصادی اجتماعی کالبدی زیستیمحیط شاخص

4380/4 وزن  2433/4  1443/4  112/4  
 

 داروزن شده نرمال ماتریس :(7) جدول
 شاخص 

 ناحیه
 اقتصادی اجتماعی کالبدی زیستی محیط

 4343/4 4308/4 4801/4 4200/4 1 ناحیه

 4838/4 4022/4 4088/4 4301/4 2 ناحیه

 4881/4 4232/4 4801/4 4330/4 3 ناحیه

 4308/4 4333/4 4023/4 4300/4 0 ناحیه
 

 مقدار افزایش با که است معیاری سازگار، یا مثبت معیار از منظور
 برای اما .کندمی پیدا افزایش نیز آن مطلوبیت میزان آن،
 کاسته مطلوبیت میزان از مقدار، افزایش با منفی، رهایمعیا
 باید منفی، و مثبت معیارهای کردن مشخص از پس .شودمی

 این در .کرد مشخص را منفی و مثبت معیارهای نهایی ارزش
 و منفی معیار عنوان به زیستیمحیط هایشاخص پژوهش
 عنوان به آموزش و اجتماعی ،یاقتصاد ،کالبدی هایشاخص

 .اندشده گرفته نظر در مثبت معیار
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 از منطقه حاضر وضعیت نهایی بندیرتبه :(8) جدول

 کوپراس روش دیدگاه
 رتبه Sj+ Sj- Qi هاشاخص
 1 423/4 413/4 1441/4 اقتصادی

 2 401/4 4200/4 4332/4 اجتماعی

 3 433/4 4202/4 4200/4 کالبدی

 0 420/4 4200/4 4203/4 زیستیمحیط

 
 با برابر Qi کسب با اقتصادی مسایل ،(8) جدول به جهتو با
 به توجه با ست.ا داده اختصاص خود به را رتبه باالترین (423/4)

 این در را اهمیت باالترین اقتصادی مسایل نیز مدل این نتیجه
 کالبدی اجتماعی، مسایل آن از پس و است داشته منطقه

 (420/4 و 433/4 ،401/4) ،اختصاص با ترتیب بهزیستی محیطو
 این در نتیجه این به توجه با .اندگرفته قرار بعدی هایرتبه در

 کمترزیستی محیط ظلحا از منطقه حاضر حال وضعیت نیز مدل
 تکنیک نهایی هنتیج به توجه با .است گرفته قرار توجه مورد

 1 ناحیه که باشدمی صورت این به نواحی بندیرتبه کوپراس
 آن از بعد است آورده دست به را مقدار الترینبا یاسوج شهر

 در .اندگرفته قرار بعدی هایرده در ترتیب به 0 و 3 ،2 نواحی
 شهروندان دیدگاه بررسی مبنای که شد بیان تحقیق روش

 بعضی در مطالعه، مورد نواحی است ممکن ،بنابراین .باشدمی
 دیگر عوامل و باشندمی متفاوت باهم عینی بعد ازنظر هاشاخص

 نظرات طورکلی به .باشدمی متفاوت شهروندان نظر شده سبب
 و کالبدی اجتماعی، اقتصادی، وضعیت توجه با شهروندان

 است شده مشاهده میدانی بررسی در که ناحیه هرزیستی محیط
 طرح نبود .ندارد چندانی اختالف موجود شرایط با و دارد مطابقت
 نکردن توجه روباز، و سطحی هایفاضالب شهری، خدمات

 حمل سیستم به نبودن متصل ها،زباله آوریجمع به شهرداری
 کنار هایدستفروشی کاذب، شغل فراوانی بیکاری، شهری، ونقل

 و مناسب صورت به آموزشی و بهداشتی هاینارسایی خیابان،
 امنیت و خدماتی تبعیض اجتماعی، هایآسیب گسترش ،مطلوب

 .هستند پایینپذیری زیست با نواحی کالتمش مهمترین ناپایدار
 نواحی از یاسوج شهر یک ناحیه خصوصه ب و 2 و 1 نواحی
 -اقتصادی شرایط با افراد که باشند می شهر باالی سطح

 هایشهرک و شوندمی ساکن نواحی این در باالتر اجتماعی
 قرار نشینحاشیه محالت جزو 0 ناحیه در جهاد و علی)ع(امام

 تعداد و اندداده تشکیل مهاجران را آنها ساکنان بیشتر اند،گرفته
 شده انجام هایهمشاهد طبق باشدمی باال محالت این در فقیران
 و سبز فضای فاضالب، هایرواناب نظر از ناحیه این هایمحله

 در امنیت .هستند زیادی مشکالت دارای ...و تفریحی امکانات
 پایین نیز ساکنان اجتماعی و یکالبد شرایط تابع محالت این
 باالییپذیری زیست سطح دارای که نواحیی مجموع در .باشدمی
 سطح با افراد سکونت محل 2 و 1 نواحی خصوصه ب باشندمی

 و خدمات به دسترسی نظر از و باال اجتماعی و اقتصادی
 وضعیت بندیطبقه برای .دارند مناسبی بسیار وضعیت تسهیالت

 تا کمترین دامنه باید یاسوج شهر گانه 0 نواحی پذیریزیست
 کمترین بگیرد. قرار مدنظر مختلف نواحی در Q مقدار بیشترین

 آن مقدار بیشترین و 1 ناحیه در (13/2) عددی ارزش با Q مقدار
 این به توجه با باشد.می 0 ناحیه در (24/3) عددی ارزش با هم
 نامطلوب و مطلوب نیمه مطلوب، گروه 3 در را نواحی که

 و کمترین بین اختالف دامنه بنابراین، .کردیم بندیتقسیم
 نواحی و داده قرار مدنظر برابر اختالف با را Q مقدار بیشترین
 کردیم. بندیسطح را مختلف
 به گانه 0 نواحی د،شومی مشاهدهزیر  جدول در که طورهمان
 شدند: بندیدسته طیف سه در زیر شرح

 است. قرارگرفته 1 ناحیه طیف ینا در :مطلوب وضعیت

 ناحیه 2 مجموع در نیز طیف این در مطلوب: نیمه وضعیت

 3 و 2 نواحی از ندعبارت که است گرفته قرار
 ناحیه این که است گرفته قرار 0 ناحیه نیز: نامطلوب وضعیت

اند.گرفته قرار یاسوج شهر غربیجنوب و غرب هایپهنه در نیز

 
  گانه 4 نواحی پذیریزیست میزان به توجه با نواحی نهایی بندیاولویت :(11) جدول

 نواحی وضعیت میانگین Qi نواحی
 مطلوب وضعیت 4-132/2 132/2 1 ناحیه

 200/3 2 ناحیه
 مطلوب نیمه وضعیت 243/0 -203/3

 242/0 3 ناحیه

 نامطلوب وضعیت 242/3 242/3 0 ناحیه
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 کوپراس بندیرتبه اساس بر شهریپذیری ستزی هایمؤلفه فضایی تحلیل :(2) شکل

 

 پذیریزیست هایشاخص فضایی توزیع نحوه بررسی

 فضایی همبستگی خود از استفاده با یاسوج شهر در

 )موران(

 به مربوط فضایی مارآ رشد حال در و جالب هایشاخه از یکی
 .است (spatial autocmelation) فضایی همبستگی خود

 خط طول در باقیمانده مقادیر بین رابطه به خودهمبستگی
 دهدمی رخ زمانی قوی خودهمبسنگی .شودمی مربوط رگرسیون

 عبارت به باشند ارتباط در هم با به شدت باقیمانده مقادیر که
 ابزاری آخرین .دهند رخ سیستماتیک صورتی به تعییراتشان دیگر

 هاپدپده و عوارض توزیع و پراکنش الگوهای تحلیل زمینه در که
 همبستگی خود تحلیل شودمی داده توضیح مکان و فضا در

 است معروف نیز (Murans I) موران آماره به که فضایی
 از یکی فضایی خودهمبستگی فضایی آمار ابزار .باشدمی

 مورد در تحقیق برای تحلیلی ابزارهای ترینمهم و ترینکاربردی
 خود خودی هب تنها نه تحلیل این .است فضایی هایداده

 .دهدمی دست به عوارض درونی ارتباط مورد در مفیدی اطالعات
 نیز آماری ترپیچیده هایتحلیل از بسیاری برای آن نتایج بلکه
 فضایی توزیع نحوه (3) شکل گیرند.می قرار استفاده مورد

 میزان توجه با ذهنی( و )ادراکیپذیری زیست هایشاخص
 سیستم یافزارنرم محیط در ورانم روش از شده کسب امتیازهای
  است. شده تهیه جغرافیایی اطالعات

 این بیانگر 231430/4 موران ضریب که (3) شکل به توجه با
پذیری زیست هایشاخص فضایی پراکنش الگوی کهاست 
  الگوی و ایخوشه یاسوج، شهر نواحی در ذهنی( و )ادراکی

 هایاخصـش ایشـپخش و دـباشمی مـحاک رـشه در یـقطب تک

 
پذیری زیست هایشاخص فضایی توزیع نحوه (:3) شکل

 یاسوج شهر در
 

 ناحیه چند به یاسوج شهر در ایخوشه صورت بهپذیری زیست
 Zscore میزان ،1332 سال در .دارد صاختصا (3 و 2 )ناحیه
-P) اطمینان سطح در واقع در است. بوده 382283/1 از باالتر

value) 33/4، در ذهنی( و )ادراکیپذیری زیست هایصشاخ 
 میزان نیز (3 جدول) باشدمی ایخوشه یاسوج، شهر نواحی
 نمایش را موران دستور در شده محاسبه فضایی هایآماره
 عدد به نزدیک موران شاخص مقدار اگر طورکلیه ب دهد.می

 و فضایی خودهمبستگی دارای هاداده باشد (+1) یک مثبت
 به نزدیک موران شاخص مقدار اگر و بوده ایخوشه ویالگ دارای
 پراکنده و گسسته هم از هاداده آنگاه .باشد (-1) یک منفی عدد
 .باشندمی
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پذیری زیست فضایی توزیع آماری اطالعات :(11) جدول

 یاسوج شهر در

Moran's Index: 231430/4  

Expected Index: 408001/4-  

Variance: 422202/4  

z-score: 383320/1  

p-value: 408001/4  

 
 (2244/4) موران شاخص شودمی مالحظه چنانچه تحلیل این در

 است یک به نزدیک و مثبت آن مقدار که آنجا از و باشدمی
 فضایی همبستگی خود دارای هاداده که بگیریم نتیجه توانیممی

 شده پخش افض در نرمال طوره ب هاداده این .بود قرار اگر .هستند
 .نمودمی اراختی را (400313/4) منفی مقدار باید شاخصی باشند

 کوچک بسیار و Z استاندارد امتیاز بودن باال به استناد با همچنین
 فضایی همیشگی خود وجود عدم توانمی p-value مقدار بودن
 .نمود رد را هاداده بین

 
 گیری نتیجه و بحث
 و مدیران دغدغه ترینمهم شهری پذیریزیست امروزه
 امکانات و خدمات از برخورداری است. شهری ریزانبرنامه

 تلفن، برق، سالم، آب چون نیازهایی مینات و دسترسی و شهری
 (،... و مترو )اتوبوس، مانند عمومی ونقلحمل هایسرویس

 همچون خدماتی مناسب فضاهای ترافیک، پایین تراکم
 فضای ورزشی، هایسالن ئاتر،ت و سینما هایسالن ها،رستوران

 است هاییچالش و مسایل ترینمهم جمله از ... و مناسب سبز
 نیازها این مینتا و هستند روروبه آن با شهری مدیران که

 و بخشیده ارتقا محسوسی طوربه را شهریپذیری زیست شاخص
 فاکتورهای بنابراین، .بردمی باال را شهری زندگی قابلیت

 کالبدی، ،زیستیمحیط اجتماعی، پایداری و گفرهن اقتصادی،
 ترینمهم جز شهری خدمات دیگر و پایداری و امنیت آموزش،

 درستیبه شهرها مدیریت ساختار در چه چنان که است معیارهایی
 را زندگی کیفیت با و سالم شهری تواندمی شود، پرداخته هاآن به

 رزیابیا هدف با پژوهش این سازد. فراهم شهروندان برای
 دنبال به یاسوج شهرپذیری زیست ذهنی( و )ادراکی هایشاخص

 نتایج است. گرفته صورت ترکارشناسانه نگاه و ترعلمی تبیین

 وضعیت شهروندان که داده نشان شده انجام هایبررسی
 و بینندمی نامناسب یاسوج شهر در را شهریپذیری زیست

 .باشدمی ترپایین توسطم حد از بررسی مورد هایشاخص میانگین
 پراکنش الگوی که داد نشان فضایی آمار همبستگی روش نتایج

 نواحی در ذهنی( و )ادراکیپذیری زیست هایشاخص فضایی
 نواحی سطح در توزیع الگوی این که است. ایخوشه یاسوج، شهر
 و باشدمی شهر در قطبی تک الگوی گویایی مطالعه مورد

 بوده ایخوشه صورت بهپذیری یستز هایشاخص پخشایش
 چند به یاسوج شهر در مطالعه مورد هایشاخص نتیجه در است
 که (3) شکل به توجه با .دارد اختصاص (3 و 2 )ناحیه ناحیه

 پراکنش الگوی که باشدمی این بیانگر 231430/4 موران ضریب
 نواحی در ذهنی( و )ادراکیپذیری زیست هایشاخص فضایی

 حاکم شهر در قطبی تک الگوی و است ایخوشه سوج،یا شهر
 صورت بهپذیری زیست هایشاخص پخشایش و باشدمی

 صاختصا (3 و 2 )ناحیه ناحیه چند به یاسوج شهر در ایخوشه
 بوده 382283/1 از باالتر Zscore میزان ،1332 سال در .دارد

 ایهشاخص ،33/4 (P-value) اطمینان سطح در واقع در است.
 ایخوشه یاسوج، شهر نواحی در ذهنی( و )ادراکیپذیری زیست

 شده، بررسی هایشاخص بین در که کرد بیان باید باشد.می
 سایر به نسبت پذیریزیست لحاظ به اقتصادی شاخص وضعیت
 ترتیب به آن از پس و است بهتری شرایط در هاشاخص
 و باشند می بهتری شرایط در کالبدی و اجتماعی هایشاخص
 بعد شده، بررسی شاخص چهار بین در شاخص تریننامناسب

 پذیریزیست لحاظ به دیگر بیانی به باشد.می زیستیمحیط
 در ابعاد سایر به نسبت یاسوج شهر در زیستیمحیط بعد شهری،
 دارد. قرار نامناسبی وضعیت
 برای و اندشده بندیرتبه کوپراس تکنیک با شده انتخاب نواحی

 .دش استفاده شانون آنتروپی روش از هاشاخص به دهیزنو
 شهروندان نظرات میانگین آن پایه با که نواحی بندیرتبه نتیجه

 پهنه در 1 ناحیه که است صورت این به باشدمی شاخص هر در
 0 و 3 ،2 نواحی آن از بعد و وضعیت بهترین یاسوج شهر شمالی

ه ب و نواحی بین تفاوت دالیل نمهمتری .اندگرفته قرار ترتیب به
 مورد نواحی بین درپذیری زیست سطح بودن پایین خصوص

 خدمات مناسب طرح نبود :دانست موارد این توانمی را بررسی
 امکانات و خدمات عادالنه و مناسب توزیع عدم شهری،

 نکردن توجه روباز، و سطحی های فاضالب ،زیرساختی
 حمل سیستم به نبودن متصل ،هازباله آوری جمع به شهرداری
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 دورتری فاصله که 0 و 3 نواحی محالت از )بعضی شهری ونقل
 کاذب، شغل فراوانی بیکاری، ،دارند ناحیه ماکز به نسبت

 ،شهر مرکزی بخش یا 2 ناحیه )در خیابان کنار هایدستفروشی
 اجتماعی، هایآسیب گسترش آموزشی، و بهداشتی های نارسایی
 با نواحی مشکالت مهمترین ناپایدار امنیت و خدماتی تبعیض
 هایشاخص مجموع وضعیت .هستند پایینپذیری زیست
 حداقل مقادیر بین نوسان دامنه که است این بیانگر زیستیمحیط

 از بیش نوسانی که است 248/2 با برابر بعد این در حداکثر و
 دهد.می نشان را بود شده مشاهده اجتماعی بعد مورد در آنچه
 شهر گانه 0 نواحی درزیستی محیط پذیریزیست میانگین نمره

 قرار مطلوبی نیمه سطح در که است شده 30/3 با برابر یاسوج
 ;Balsas, 2010) تحقیق با حاضر تحقیق نتایج گیرد.می

Landri, 2014; Bee, 2009)، اتاوا شهری هوشمند برنامه 
پذیری یستز شهر یک معتقدند همگی مجموع در که (2440)

 برای صرفه به مقرون پویا، اقتصادی نظر از زیبا، پاک، امن، باید،
 کاربردی، هایزیرساخت کارآمد، مدیریت و متنوع جمعیت

 فراوان، هایپارک جذاب، فرهنگی هایفعالیت و سساتوم
 و اشتغال فراوان هایفرصت کارآمد، عمومی ونقلحمل سیستم

 آسودگی، مشارکت، باال، اجتماعی حس کنندهتضمین همچنین
 تمایز، و هویت امنیت، و ایمنی دسترسی، تنوع، افراد، مفید تراکم

 رقابت، و سازمانی ظرفیت مساعی، تشریک و ارتباط خالقیت،
 و ونقل حمل متفاوت و مناسب هایگزینه به مردم دسترسی

 باشد، دسترسی قابل راحتی به موجود مقاصد و داشته مسکن
 پایینی رتبه یاسوج در که شهری نواحی که ،یراز .باشدمی همسو

 ضعف دارای یا و فاقد اندآورده دست به شهریپذیری زیست در
 به باالیی رتبه که نواحی و باشند؛می نامبرده هایویژگی در

 به توجه با .هستند برخوردار باال ویژگی از حدودی تا آوردن دست
پذیری زیست زیاد اختالف دهندهنشان تحقیق نتایج که این

 تحقیق با بنابراین دارد، وجود بررسی مورد نواحی بین در شهری
(Sasanpour et al., 2013) میان اختالف آن در که 

 در بررسی مورد (مناطق) واحدهای در شهریپذیری زیست
 آمده دست به نتایج با .باشدمی همسو است، بوده زیاد تهران

پذیری زیست وضعیت تا کنند اتخاذ تدابیری باید شهری مدیریت
 در که نواحی خصوصه ب و شهر در سکونت قابلیت یا شهری

 هایبرنامه با و ببخشد بهبود دارند قرار بدتری وضعیت
 سهیم امر این در نیز را شهروندان بخشی آگاهی و رسانیاطالع
 پذیریزیست شرایط بین اختالف به توجه با طرفی از .کنند

 کالبدی وزیستی محیط اقتصادی، جتماعی،ا شرایط که) نواحی
 و ریزانبرنامه تا است الزم نیز شهرها سایر در (دارند متفاوتی

 هایطرح تهیه و ریزیبرنامه هنگام در نیز شهری،مسئوالن
پذیری زیست وضعیت از کافی شناخت اقدامی، هر از قبل شهری
 جامع به هتوج با ،زیرا .باشند داشته موردنظر محالت و نواحی
 به محالت و نواحی سطح در آن ارزیابی موردنظر رویکرد بودن
 به مسکونی نقاط موجود وضع از کافی شناخت تواندمی خوبی

 شهر در زندگیکیفیت وپذیری زیست افزایش .بدهد مسئوالن
 شودمی قلمداد شهری پایدار توسعه اساسی و انسانی محور یاسوج

 امکان مناسب، مسکن شهر، یستزمحیط بهبود بستر در که
 و ترمیم شهری، تسهیالت و خدمات بهینه و متعادل پراکنش
 هایکاربری به دسترسی و شهری هایزیرساخت بازسازی
 هایگزینه آوردن فراهم همچنین .یابدمی بروز امکان شهری
 عمومی نقل و حمل موجود هایزیرساخت در متنوع و متعدد

 نقل و حمل و سواری دوچرخه روی،پیاده هایگزینهارایه )
 زیستمحیط از حفاظت بدنی، فعالیت افزایش موجب که عمومی

 افزایش نقل، و حمل امنیت بهبود (شودمی ترافیک کاهش و
 از یک هر که عمومی نقل و حمل به دسترسی دارای نقاط تعداد
 در توجه قابل سهمی خود نوبه به توانندمی عوامل این

 آن برآیند که باشند داشته یاسوج شهر کردن ذیرپزیست
 هر اندازچشم .بود خواهد شهر این برای خوب شهری اندازچشم

 محسوب آنپذیری زیست هایجنبه مهمترین از یکی سکونتگاه
 ایجاد مردم، خاطر تعلق و روحیه بر انکارناپذیری تاثیر و شودمی

 به مکانی تعلق و پیوستگی افزایش و همبستگی و مشارکت حس
 قلمرو دوسوی مکان و مردم رواین از .دارد سکونتگاه

 در اساسا پذیریزیست هایبحث اصالت .دارند قرارپذیری زیست
 داشتن لحاظ و (شهروندان) مردم و مکان میان دادن پیوند درست
 شهر کردن پذیرزیست راستای در .است رابطه این در آنها نگرش
ارایه  زیر هایپیشنهاد گرفته صورت هشپژو به توجه با یاسوج

 شود:می

 لحاظ به گرفته صورت قبلی هایبررسی به توجه با -
 در یاسوج شهر وضعیت شهری، پذیریزیست استانداردهای

 بسیار بندی طبقه در که نواحی و باشدنمی مناسبی شرایط
 صورت به اند،گرفته قرار پذیریزیست لحاظ به مطلوب
 وضعیت این و باشدمی یاسوج شهر حینوا سایر با مقایسه
 جهت در تالش که است ضروری بنابراین، .نیست مطلق
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 موردنظر ابعاد و نواحی تمامی در پذیریزیست وضعیت بهبود
 بگیرد. قرار شهروندان و شهری مذیران

 و جنوبی پهنه نواحی در اقتصادی وضعیت ارتقای به توجه -
 یک منطق که آن موازات به گرید عبارت به (.0 و 3) شرقی

 و زیرساختی خدمات و امکانات و تجاری مراکز وجود دلیل به
 و نواحی اقتصادی توسعه و رشد به یابد،می توسعه و رشد ...

 در 2 و 1 نواحی که ارچ شود، توجه نیز دیگر هایپهنه
 ایجاد را ایمالحضه قابل شکاف نواحی، سایر با مقایسه
 هستند. نموده

 وضعیت تریننامناسب دارای یاسوج یشهردار 0 ناحیه -
  ابعاد بعضی در 3 ناحیه حتی و باشدمی شهری پذیریزیست

 وضعیت به توجه با که باشند می مشابه وضعیت دارای هم
 نواحی این به بیشتری توجه ضرورت نواحی این نامناسب
 این نواحی این با ارتباط در تامل قابل نکته .شودمی احساس

 هم یاسوج شهر در نشین حاشیه هایپهنه بیشترین که است
 اختصاص و ریزیبرنامه عدم دارد. قرار نواحی این نزدیکی در

 هایسال طی در ناحیه این به الزم تسهیالت و خدمات

 شهر، حاشیه بیشتر مهاجرپذیری وضعیت چنینهم و گذشته
 نواحی این در شهروندان زندگی نامناسب شرایط تشدید سبب

 به توجه کنار در که است ضروری این،بنابر است. دهش
 در ناحیه این برای یرساختیز و کالبدی و عینی مباحث

 این در شهروندی فرهنگ و پذیریزیست ذهنی موضوعات
 د.شو موکد کیدات ناحیه

 یه(ناح 2) شهر مرکز پهنه محالت در مسکن وضعیت بهبود -
 موجب )تنوع زمینه این در متنوع هایفرصت آوردن فراهم و

 )از متفاوت شهروندان اقامت و پویا و سرزنده محالت ایجاد
 د.شومی محالت در اجتماعی( و اقتصادی لحاظ
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