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 چکیده
زندگی  کیفیت به توجه دنبالبه که کندطراحی شهری را منعکس میشهری و  توسعةپذیری شهری یک گفتمان نیرومند در زیست

همان  درواقعدر معنای اصلی و کلی خود به مفهوم دستیابی به قابلیت زندگی بهتر است و  .است قرارگرفته موردتوجه در شهرها،

پذیری بسیار بهتر از دیگران توسط اهالی آن یا مکان پایدار است. بررسی زیست شهری خوب یزیربرنامهدستیابی به کیفیت 

 .باشدیمپذیری شهری در شهر اهواز از دیدگاه ساکنان زیست یهاشاخص. هدف این پژوهش ارزیابی گرددیمسکونتگاه ادراک 

 یاچندمرحلهخوشه  یریگنمونه. با توجه روش باشدمی پیمایشی -توصیفی تحقیق روش ازنظر کاربردی و هدف ازنظر پژوهش این

 نفر 384و برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد، حجم نمونه  خوشه انتخاب گردید عنوانبهمنطقه  8محله از  8

 پذیری شهریباشد. جهت بررسی زیستها پرسشنامه میابزار گردآوری داده و نسبت آن در هر محله مشخص گردید.برآورد شده 

و  ونقلحملامنیت، آموزش، اوقات فراغت، مشارکت، تعلق مکانی، درآمد و اشتغال، امکانات و خدمات زیربنایی، ) شاخص 9از 

 ازنظری محالت بندرتبهاز تکنیک آنتروپی شانون و برای  هاشاخصوزن دهی  منظوربه است. شدهاستفاده گویه 43آلودگی( با 

دو  عنوانبهپذیری شهری از تکنیک کوپراس بهره گرفته شد. در این پژوهش دو شاخص آلودگی و امنیت ی زیستهاشاخص

باشد. یمپذیری شهری در محالت نامناسب ی زیستهاشاخصشاخص منفی در نظر گرفته شد. نتایج بیانگر این است که وضعیت 

ارس بهترین وضعیت و بعد آز آن محالت زیتون کارمندی، گلستان دهد که محله کیانپیمهای آنتروپی و کوپراس نشان یکتکننتایج 

 .قرارگرفته استپذیری محله منبع آب و در بدترین وضعیت زیست آبادشلنگ، آخر آسفالت، 1 یسپردجنوبی، خروسی، 

 

 شهر اهواز، پایدار مکانپذیری شهری، پذیری، زیستزیست :واژگان کلیدی

 

 
 

 apoura@ut.ac.ir: Email                                                                                                                                    :  نویسنده مسئول *

 ارجاع به این مقاله: 
. (اهواز شهر: موردی نمونه) ساکنان ادراک اساس بر شهری پذیریزیست هایشاخص (. ارزیابی1397) .الیاس ،منیری ،احمد ،پوراحمد ،حسین ،فرهادی خواه ،محمود ،آروین

 doi: 10.22124/upk.2018.8718.1003 .17-1(، 2)2، دانش شهرسازی

 

 پذیری شهری بر اساس ادراک ساکنان های زیستشاخص ارزیابی
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  اسالمی، تهران، ایران آزاد تهران ، دانشگاه تحقیقات علوم واحد شهری، ریزی برنامه و جغرافیا دکتری دانشجوی -الیاس منیری
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  مسئلهبیان 
افـزایش  حالدرعین اند.شدهمواجه  محیطیزیستهای اقتصادی، اجتماعی و بسیاری در زمینه هایچالشامروزه شهرها با  

رشـد  گونهاین تـداوم .ایجاد کرده است باری برای شهرها روزافزون شهرنشینی پیامدهای زیان جمعیت به همراه نسبت
 در .باشدمیو هشداری بر ناپایداری شـهرها  آفرینبحران، محیطیزیستو  شهرنشینی با مشكالت اجتماعی، اقتصادی

ضـرورت و اهمیت  بنـابراین .دهدمیکـاهش  شدتبهدر شهرها را  پذیریزیستآن  تبعبهکیفیت زندگی و ایـن میان، 
، به پذیریزیست(. 1393، همكارانساسان پور و ) اسـتو توسعه پایدار امروزه در شهرها کامالً نمایـان  پذیریزیستبحث 

اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و روانی همه ساکنانش توجه شده است، اطالق  سالمتبهیک سیستم شهری که در آن 
و قدرت بخشیدن  شامل: برابری، عدالت، امنیت، مشارکت، تفرج بخشدمی. اصول کلیدی که به این مفهوم استحكام شودمی
مفاهیم کیفیت زندگی، رفاه و اسـت که گـاه با مفهومی چندبعدی  پذیریزیست (.Cities plus, 2003, 23) باشدمی

مختلفی نظیر مسائل مادی و غیرمادی را  هایجنبهبسیاری است و  هایهمپوشانیی دارای مندی از شرایط زندگرضایت
پذیری هم ای تنوعی از معانی است یعنی زیستپذیری یک مفهوم عام برزیست (.Dajian & peter, 2010) گیردبرمیدر 

 تأیید هاپژوهشبر این اساس اکثر  کنندمیرا ایجاد  هاسنجشکه هم به دیدگاه اشخاصی وابسته است به هدف سنجش و 
 است مكاندارد و نیز آن شامل ارزیابی ذهنی از کیفیت  اشاره اشخاصاز دیدگاه  زیستمحیطپذیری به که زیست کنندمی

(Shamsuddin,2012 .)هاییژگیمحیط شهری مجموع و) شهریکیفیت محیط  عنوانبه تواندیشهری مپذیری زیست 
و رفاه در سطح فردی و اجتماع  سالمت نیاز انسان به امنیت اجتماعی، که( است شدهتعریفو اجتماعی  فیزیكی اقتصادی،

 برای کاهش جای پای اکولوژیكی، اییوهش عنوانبهمناطق شهری  ییندهپذیری فزازیست شود. تعریف ،کندیرا فراهم م
 ,Saitluanga) است شدهگرفتهاطرافش در نظر  یاز آلودگی و حفاظت از منابع طبیعی در شهرها و محدود پیشگیری

 هایناپایداری یزمینهو  یافتهکاهشیک محیط یا فضا تحت تأثیر عوامل بسیاری  پذیریزیستشاخص کیفیت  (.2014
بیانگر پایداری  تواندمی نوعیبهسكونتگاه  پذیریزیست عبارتی بهآورد. انسانی فراهم می هایسكونتگاهفضایی را برای آن 

در مقیاس شـهر و یـا بخشـی از  تواندمیشهری  پذیریزیستآن سكونتگاه باشد. سنجش و ارزیـابی کیفیـت زنـدگی و 
 (.1393، نژاداحمدیخودرو و...( انجام شود )بندرآباد و  هایبافت هرهای جدیـد،ها و شـشهرکنظیر محالت فرسوده، )شـهر 

شهر اهواز مرکز استان خوزستان یكی از شهرهای مهم کشور است که تجربه و سابقه طوالنی در شهرنشینی دارد. این 
و کوهستانی خوزستان و  ایجلگهاهمیت از تمرکز باالی جمعیت و دسترسی مناسب به سایر مراکز جمعیتی در منطقه 

 فضایی شهر سبب-تمرکز جمعیت و رشدکالبدی .گیردشه میمعاصر ری ةدوراین شهر در  ةمحدودهای نفت در تمرکز سفره
از این شهر با  یهایبخشو شرایط زیست را در  شده استبا شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی  هایمحله گیریشكل

توسط اهالی آن سكونتگاه  ،بسیار بهتر از دیگران بودن پذیر زیست مشكل مواجه کرده است. از طرفی با توجه به اینكه
اه شهری در شهر اهواز از دیدگ پذیریزیست هایشاخصدر این پژوهش، هدف ارزیابی وضعیت  بنابراین ؛گرددیمادراک 
 .باشدمی ساکنان

 مبانی نظری
 (livability)برای عبارت انگلیسی  شدهانتخاب، ترجمه فارسی شودمیمطرح  پذیریزیست عنوانبهآنچه در این تحقیق 

شده است. در برخی متون فارسی معادل عبارت فوق  ( آوردهlivable cityمعادل عبارت ) پذیر زیستشهر  درنتیجهاست، 
لینچ در کتاب شكل خوب شهر  ازنظرسرزندگی  عنوانبهآنچه  کهدرصورتی(. 1385)گلكار،  اندآوردهرا سرزندگی شهری 

عنای ( به مlivability) آکسفوردشده است. در فرهنگ انگلیسی  ( آوردهvitalityاست، در ترجمه ) شدهبیانمعیار  عنوانبه
(. 1392است )حبیبی،  شدهتعریف( به معنای فعال و پرانرژی بودن یا همان سرزنده vitalityدارای ارزش زندگی و )

محیطی، انواع مشكالت زیست دور از به، شهری درنهایتو توسـعه پایـدار مفـاهیم و رویكردهای هستند که  پذیریزیست
اشاره به درجه تأمین ملزومات یک  پذیریزیست اصطالح .آوردمیارمغان اقتصادی، اجتمـاعی را بـرای شـهروندان بـه 
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پذیر به نیازهای افراد آن جامعه ک جامعه غیر زیست. یافـراد آن جامعه دارد هایظرفیتجامعـه بـر مبنـای نیازهـا و 
و پایداری  پذیریزیستاهمیت  .(1393،همكاران)ساسان پور و  گذاردنمیاحتـرام  هاآن هایخواستهاست و به  اعتنابی

 هروزافزونی ناشی از افزایش آگاهی نسبت به الگوهای ناپایدار زندگی و مصرف است که ن طوربهانسانی  هایسكونتگاه
و   خراسانی) شوندمیسالم هستند و نه پایدار و در درازمدت موجب کاهش توان محیطی برای حمایت از جمعیت کره زمین 

پذیر( زیست شهر) پذیریزیستدارای اهداف مشترکی هستند. مفهوم  معموالًو پایداری  پذیریزیست(. 1، 1392، رضوانی
معاصر،  یجامعه هایآرمانو  هااندیشهتحول در  واسطهبهشهری است که کنونی  هاینظام کنندهتبییناز مفاهیم نوین 

کـه شـرایـط  شودمیبه مكانی قابل زیست اطالق  درمجموع(. 1392است )حبیبی،  پیداکردهو بایسته  درخورجایگاهی 
(. آکارت 1393صادقلو و قیداری، ) باشددر آن فراهم  ساکنان یهمهخـوب مــادی، اجتماعی، روانــی و پیشرفت شخصی 

زیر  صورتبهتأثیر قرار گرفتن تحت، قلمروهای زیر را بر مبنای ایمحله پذیریزیست( با توجه به 2006) کرانو فان 
 :اندکرده بندیطبقه

 شبانه؛ سروصدایمواد مخدر و  سوءمصرفرفتارهای آزاردهنده: 

 ؛هاآنخیابانی و بوی بد ناشی از  هایزبالهمشكالت محیطی: •

ناشی از ترافیک: سرعت وسایل نقلیه، حرکت وسایل نقلیه با چراغ خاموش، پارک نامناسب وسایل نقلیه و  سروصدای•
 .هاموتورسیكلت باالیسرعت

 آورده شده است. پذیریزیستتعاریف مربوط به  ترینمهم 1در جدول شماره 

 
 پذیریترین تعاریف زیستمهم -1جدول 

 تعریف سال کنندهبیان

 مناسب برای زندگی 2010 وبسترفرهنگ لغت 

 2010 آمریکا متحدهایاالت ونقلحملگروه 
ها، دسترسی مناسب و کافی به آن کهنحویبه، خدمات مسكن ونقلحملگذاری در سرمایه

 مهیا شود. زیستسازگاربامحیطهای جابجایی پایدار و از طریق گزینه

انجمن آمریکایی مقامات ایالتی 

 ونقلحملها و بزرگراه
2010 

برای بهبود استانداردهای  ونقلحملگذاری در بخش ، استفاده از سرمایهپذیریزیستهدف 
و کیفیت زندگی برای همه اجتماعات؛ اعم از روستا، حومه و شهر  زیستمحیطزندگی، 

 است.

 2010 آمریکا ایمنطقهانجمن ملی مشاوران 
هایی است که برای همه احتیاجات محلی، با مقادیر مختلف بیانگر فرصت پذیریزیست

 .کندمیهای بهتری برای کار، زندگی و رشد خانواده تبدیل ها را به مكانوجود دارد و آن

ها و اوقات فراغت انجمن ملی پارک

 آمریکا
2010 

هدفمند و مولد در های سالمی را برای شیوه زندگی ، مكانپذیریزیستاجتماع محلی 
و در محله برای ساکنان و بازدیدکنندگان از  محل کار، مدرسه، محل بازی، محل عبادت

 .کندمیآن فراهم 

 2005 انجمن آمریکایی افراد بازنشسته
 ونقلحمل هایگزینهاجتماعی و  هایحمایتاجتماع زیست پذیر، مسكن مناسب، خدمات و 

، استقالل فردی و درمجموع. این شرایط کندمیهم کافی، آموزش و تنوع فرهنگی را فرا
 .کندمیمشارکت مدنی و اجتماعی ساکنان را تأمین 

 .پردازندمییک ارزش دارای ابهام است که افراد گوناگون، با طور متفاوتی به تفسیر آن  2003 مایکل ساتورث

 2003 بنیاد سیتیز پالس

اجتماعی، کالبدی و روانی همه  سالمتبهکه در آن  شودمیشهری گفته  نظامبهپذیر زیست
که غنای  شودمیساکنان توجه شده است. این کیفیت به فضاهای شهری مطلوبی مربوط 

، برابری، بخشدمی. اصول کلیدی که به مفهوم مذکور استحكام دهدمیفرهنگی را انعكاس 
 پذیری، تفرج، مشارکت و قدرت بخشیدن است.شأن، دسترس

 1995 ینهوونروت و
های بیانگر درجه تأمین ملزومات یک جامعه بر مبنای نیازها و ظرفیت پذیریزیستاصالح 

 اعتناییبیبه نیازهای افراد آن جامعه  پذیریزیستافراد آن جامعه است. یک جامعه غیر 
 .گذاردنمیاست و احترام 

 1392منبع: خراسانی و رضوانی، 
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 وسیلهبهزندگی که  کیفیت است. شدهبیانمترادف  صورتبهزنـدگی  باکیفیت پذیریزیستدر بسیاری از متون مفهوم 
، قیمتارزان، غذا، هـوای پـاک، مسـكن هازیرساختبرای دسترسی به  هاآنبا توانایی  شودمیشهروندان یک شهر تجربه 

توسط ساکنان  شدهتجربهکیفیـت زنـدگی  عنوانبهنیز  پذیریزیستاست.  خوردهگره هاپارک، فضای سبز و مؤثراشـتغال 
زندگی که ما تقویت کیفیت  توانایی ازپایـداری عبـارت است  ایزمینهچنـین  در .شودمییک شهر یا یک منطقه تعریف 

زندگی  باکیفیتشهری  پذیریزیستبه رابطه  2جدول  در (.Timmer&Seymora 2005:2) قائلیمبرای آن ارزش 
 است. شدهپرداخته

 
 بر کیفیت زندگی هاآن ریتأثو  پذیریزیستاز عوامل  هایینمونه -2 جدول

 منافع کیفیت زندگی پذیریزیستعوامل  مفهوم

 مطلوبدرآمد مناسب، اوقات فراغت  دسترسی به کار و خدمات و خواروبار توسعه اقتصادی

 داشتن سرپناه، امنیت و ایمنی هاآنوجود مسكن، محل مناسب آن و تنوع  مسکن

 کیفیت محیط
 یگازها، سروصدا، کیفیت آب، شناسیزیباییکیفیت هوا، 

 و فضاهای باز هاپارک، یاگلخانه
سالمت فیزیكی و ذهنی، حفاظت در برابر برخی بالیای 

 طبیعی

 توسعه اجتماعی
 هایفرصتانسجام اجتماعی، منابع تاریخی و فرهنگی، 

 آموزشی
 احساس تعلق مكانی

 ، سرمایه اجتماعی، تحرک اجتماعیآوریتاب

 ونقلحمل
، جاییجابهدسترسی به شبكه خطوط دارای تالقی متعدد، 

 هاخیابانامنیت، دسترسی به کار، مسكن و خدمات، جاذبه 
و مطلوب،  اعتمادقابل، زمان حرکت جاییجابهمستقل بودن 

 بهداشت فیزیكی و روانی
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 کارلوس توان به این موارد اشاره کرد؛تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با زیست پذیری شهری می ترینمهم ازجمله

اند پذیری شهری در مراکز شهری پرداختهزیست گیریاندازه و( در تحقیقی به با نگاهی انتقادی به بررسی 2010) 1بالساس
صرفه برای جمعیت متنوع و به، ازنظر اقتصادی پویا، مقرونپذیری باید، امن، پاک، زیباو معتقدند که یک شهر زیست

ونقل های فراوان، سیستم حملهای فرهنگی جذاب، پارکهای کاربردی، مؤسسات و فعالیتمدیریت کارآمد، زیرساخت
 باشد.کننده حس اجتماعی باال میهای فراوان اشتغال و همچنین تضمینعمومی کارآمد، فرصت

پذیر پرداخته زیستهای ارزیابی شهر نیز سیستم و پذیریبه بررسی عمیق معانی شهر زیست ( در پژوهشی2007) 2ونژانگ
تنها یک شهر امن، یک شهر سالم و یا یک شهر مناسب و راحت است؛ پذیری نهاست. او معتقد است که یک شهر زیست

اند از: دهد که عبارتپذیری ارائه میرزیابی شهر زیستبلكه یک شهر دلپذیر است. ونژانگ همچنین پنج شاخص را برای ا
 آسودگی، آرامش و مالیمت، سالمتی، امنیت و مشارکت.

زیست و فرهنگی به بررسی نظریه های امنیت، اقتصادی، اجتماعی، محیطای با استفاده از شاخص( در مقاله2006) 3بوآهیو
پذیری و محیط اجتماعی پذیری باید محیط زیستشهر زیست پذیری پرداخته است و معتقد است در بررسیشهر زیست

 باهم در نظر گرفته شود.
پذیری انجام دادند و در ایـن پژوهش سه های زیستبه همراه مارک لینتـل پژوهشـی درباره خیابان اپلیارد 1969در سال  

های متفاوت سـنجیدند و نتـایج ایـن پژوهش نشان داد که در خیابان را در سانفرانسیسكو بـا گسـتره یا یكسان اما ویژگی
ی آورد اما نكتهن اسـت و کیفیـت زندگی محله را پایین میپذیر بـودغیر محلـی عامل مزاحم برای زیست ها آمدوشدمحله
ـت کـه های مسكونی دانسگیری کیفیت زندگی در خیابانتر که ایـن پژوهش به همراه داشت ارائه روشی برای اندازهمهم
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 1982بز در سال همچنین اپلیارد به همراه آلن جیكو (.160: 1389پذیر مشهور گشـت )پـاکزاد،های زیستعنوان خیابانبه
سوی یک بیانیـه طراحـی شـهری اهـدافی را برای عنوان بهبـای در مجله انجمن شهرسازان آمریكـا یا انتشار مقاله بـا

(. در خارج 1393نژاد، باشد )بندرآباد و احمدیپذیری میترین آن اهداف زیستزندگی شهری ارائه نمودند که یكی از مهم
اند جیكوبز و کوین لینچ پذیری پرداختهطور خاص به موضوع سرزندگی و زیسترترین افرادی که بهاز کشور دو تن از مشهو

ارزشمند بودن، نقدهایی  باوجود هاآناند که بر دیدگاه اند. این دو هرکدام با رویكردی خاص به این مفهوم نگریستهبوده
عنوان سرزندگی شهری: منبع جدیدی از رقابت ای به(. در مقاله2000(. چارلز الندری )160 ،1386باشد )جیكوبز، وارد می
اند از: تراکم مفید افراد، تنوع، دسترسی، شمارد که عبارتپذیر برمیؤثر را برای شناسایی یک شهر زیستم معیار 3شهری، 

مساعی، ظرفیت سازمانی و رقابت. او معتقد است که امروزه ایمنی و امنیت، هویت و تمایز، خالقیت، ارتباط و تشریک
کند که برای داشتن شهری و تأکید می افتدمیسختی اتفاق ها بهاند که خروج از این بحرانهای شدهشهرها دچار بحران

(. برنامه Landry,2000:4) دهیمهای شهری قرار یابی به برنامهباال را در صدر دست معیار 3دور از هیاهو باید سالم و به 
باشند پس از مطالعه کالن پذیر در دنیا میریزی شهر زیستز پیشگامان برنامهرشد هوشمند شهری اتاوا در کانادا که یكی ا

های مناسب پذیر، شهری است که مردم آن دسترسی به گزینهاند که شهر زیستاین نتیجه رسیدهدر این شهر به و جامع 
دسترسی هستند. همچنین این مطالعات نشان داد که راحتی قابلونقل و مسكن داشته و مقاصد موجود بهو متفاوت حمل

کمبود مسكن، رشد نابرابری اجتماعی، ضعف رو به تزاید  عواملی مانند رشد سریع، فقدان اراضی زراعی و فضاهای باز،
 Ottawa county) شوندپذیری شهری محسوب میاجتماعی، تهدیدات جدی برای زیست وزندگیهویت محلی، مكانی 

planning commission, 2004: 7.) 1389باشد که از سال پذیری شهری در کشور ما موضوعی جدید میبررسی زیست 
ای با عنوان سنجش مقاله ( در1394پور و همكاران )(. فرزانه ساسان1394پور و همكاران، آن توجه شده است )ساسان به

پذیری تحلیلی به بررسی زیست -شهر تهران با روش توصیفیگانه کالنودوپذیری شهری در مناطق بیستستو ارزیابی زی
 استاند، نتایج این تحقیق نشان داده محیطی پرداختهتهران در سه شاخص اقتصادی، اجتماعی و زیست گانه 22مناطق 

برای بعد  301/65 و 353/75های ترتیب با میانگین رتبهبه، مناطق یک و سه شهر تهران گانه 22در میان مناطق  که
پذیری برای بعد اقتصادی از بیشترین زیست 294/76 و 338/25برای بعد اجتماعی و  292/88 و 287/75محیطی زیست

 90/34محیطی،برای بعد زیست 90/29ای نسبت به دیگر مناطق برخوردار است. در مقابل منطقه بیست با میانگین رتبه
باشد. به عبارتی می 22بین مناطق  پذیری دربرای بعد اقتصادی دارای کمترین میزان زیست 35برای بعد اجتماعی و 

شهر تهران استانداردهای زندگی که نشان از قابلیت توان چنین تحلیل کرد که در بین مناطق بیست و دوگانه کالنمی
تری دارند. در مقابل منطقه شهر تهران وضعیت مطلوبباشد در مناطق یک و سه کالنتری میزندگی بهتر و باکیفیت

نانش به همراه دارد. باشد؛ قابلیت زندگی غیرقابل قبولی را برای ساکردهای زندگی در آن حداقل میبیست که استاندا

-زندگی با تأکید بر اصول شهر زیستهای کیفیت ارزیابی شاخص» عنوانبا( در تحقیق 1393باد و احمدنژاد )علیرضا بندرآ

اند و به این نتیجه پذیری در شهرک گلستان پرداختهدر دو بعد عینی و ذهنی به بررسی زیست  «تهران 22ذیر در منطقه پ
( در 1392داود حبیبی ) .اند که این شهرک درمجموع به لحاظ شرایط ذهنی و عینی در وضعیت متوسطی قرار داردرسیده

های تاریخی و فرسوده مطالعه در بافت پذیریبررسی عوامل مؤثر بر افول حس سرزندگی و زیست"ای با عنوان مقاله
عوامل متعددی نظیر فرسودگی در ابنیه و کالبد که درنهایت به این نتیجه رسیده است  " شیرازموردی: محله سنگ سیاه 

ها و خدمات شهری مناسب با نیاز امروز و همچنین نبود و سیمای بافت، عدم برخورداری الزم از تأسیسات و زیرساخت
پذیری و درنهایت فرسودگی بافت سنگ سیاه شیراز شده ادی مناسب بافت، سبب افول سرزندگی و زیستزندگی اقتص

پذیری در های زیستسنجش و ارزیابی مؤلفه"(. در تحقیقی با عنوان 1392)است. محمدامین خراسانی و رضوانی 

های اند که ویژگین نتیجه رسیدهبه ای "های روستایی پیرامون شهری )بررسی موردی: شهرستان ورامین(سكونتگاه
گیری و درمجموع، وضعیت ها شكلپذیری در آنفرد این روستاهای سبب شده الگوی خاصی به لحاظ زیستمنحصربه
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های رایج درباره تأثیر معكوس فاصله تا شهر بر کیفیت ها مقبول نباشد. این وضعیت، در مقابل دیدگاهپذیری آنزیست

 .های برنامه ریزان شهری درباره کیفیت زندگی فضاهای حاشیه شهرها استر راستای دیدگاهزندگی در روستاها و د
 

 روش تحقیق

ادبیات  بامطالعهپیمایشی است. برای تحقق هدف تحقیق ابتدا -توصیفی روش ازنظرهدف کاربردی و  ازنظراین پژوهش 
شامل  اندشدهارائه( 4) شمارهکه در جدول  طورهمانتحقیق  هایشاخصاستخراج گردید  پذیریزیست هایشاخصتحقیق 

( و آلودگی ونقلحملامنیت، آموزش، اوقات فراغت، مشارکت، تعلق مكانی، درآمد و اشتغال، امكانات و خدمات زیربنایی، )
نفر( ) محله 8شامل ساکنان  آماریجامعه  باشدمیبا توجه به اینكه روش پژوهش پیمایشی . باشدمیگویه  43 تعداد با

جمعیت هر محله، حجم اساس  براست و  آمدهدستبه 384و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  باشدمیموردنظر 
 موردنظر سؤاالتبه شهروندان  یهاپاسخ .گرددمیمشاهده ( 3)نمونه مربوط به هر محله مشخص گردید در جدول شماره 

شانون  آنتروپیاز روش  سپس محاسبه گردید. و میانگین هر شاخص در محالت شده spss21 افزارنرمشد و وارد  گردآوری
. باشدمیهر محله وپی، میانگین پاسخ شهروندان در آنتر درروشاستفاده گردید. ماتریس خام  هاشاخصوزن دهی  منظوربه

 از تكنیک کوپراس استفاده گردید. پذیریزیست هایشاخصازنظر محالت  بندیرتبهدر پایان برای 

بنابراین روش بررسی پیمایشی و مبتنی بر  باشدیمشهری از دیدگاه ساکنان  پذیرییستزدر این تحقیق، هدف بررسی 
در میزان جمعیت  کهینادلیل  به . در مرحله قبل از توزیع پرسشنامه باید حجم نمونه تعیین شود.باشدیمتوزیع پرسشنامه 

نفر است. توزیع پرسشنامه با حجم زیاد بین مناطق  صد هزارو  میلیونیکو جمعیت شهر بیش از  باشدیمهر منطقه باال 
ای ای چندمرحلهگیری احتمالی از نوع خوشهدر این پژوهش، نمونه یریگنمونه یوهش. باشدیمو پرهزینه  یرگوقت یاربس

 ینبنابرا باشدیماهواز دارای هشت منطقه  شهر انتخاب شد. باشدیمکه دارای جمعیت باالتری  یامحلههر منطقه،  از .است
 .اندقرارگرفتهانتخاب شد. چهار محله در غرب رودخانه و چهار محله در شرق رودخانه کارون  محله 8
 

 

 
 یاچندمرحله یاخوشه یریگنمونه-1شکل 
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 و حجم نمونه جمعیت محالت -3جدول 

 منطقه محله جمعیت محله نمونه حجم

 2 کیانپارس 33260 59

کارمندی زیتون 26134 46  3 

 8 خروسی 17500 31

اسفالت آخر 18597 33  1 

آبادشلنگ 53088 94  6 

جنوبی گلستان 22400 40  4 

1 پردیس 17512 31  5 

آب منبع 27339 49  7 

 - کل 215830 384

 
مورداستفاده قرار شهری در این تحقیق  پذیریزیستهایی که برای سنجش و شاخص ترینمهمبا توجه به ادبیات تحقیق 

 شده است.آورده  4در جدول شماره  گیرندمی
 

 شهری پذیریزیست هایشاخص -4جدول 
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های دور از دید مردم در سطح محله وجود مكان
افتد، نزاع و درگیری در سطح محله اتفاق می ،دارد

های اجتماعی )تردد معتادین، سرقت، ناهنجاری
 ( وجود دارد....وندالیسم و

* * * * * * * 

ی
زش

مو
آ

 

از کیفیت امكانات آموزشی مدارس محله رضایت 
ها در سطح دسترسی به کتابخانه وضعیت دارم،

صورت توانند بهآموزان میمحله مناسب است، دانش
 پیاده به مدرسه بروند.

*  *  * * * 

ت 
وقا

و ا
ت 

حا
فری

ت

ت
راغ

ف
 

 ،از کیفیت اماکن ورزشی در محله راضی هستم
ها مناسب های محله و دسترسی به آنکیفیت پارک

باکیفیت و دسترسی مناسب در  سینماهای است،
ها شاپهای و کافیسطح محله وجود دارد، رستوران

 باکیفیت در سطح محله وجود دارد.

*  *  

 

* * 

ت
رک

شا
م

 

های عمرانی در سطح محله مشارکت مردم در پروژه
 کنند،مردم در آبادانی محله مشارکت می ،کنندمی

 ،باشدکارگروهی بین اهالی محله باال می روحیه
 پذیرش مسئولیت در محله خود هستم. آماده

*  * * 

 

* * 

ی
كان

ق م
تعل

 

به محله خود ، از زندگی در محله خود راضی هستم
در صورت بهبود زندگی محله را ، کنیدافتخار می

محله خود احساس مسئولیت در قبال ، کنمترک می
 کنم.و تعهد می

*  *  * * * 
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كن
مس

 

 یمتق ،اندازه واحد مسكونی خود رضایت دارم از .1
مسكن  به ،مسكن در سطح محله مناسب است

من در برابر حوادث  مسكن ،سترسی دارمیفیت دباک
از طراحی مسكن  ،نظیر زلزله و آتش مقاوم است

نورگیری و روشنایی مسكن من  ،خود رضایت دارم
 مناسب است.

  *  * * * 

 و 
مد

درآ

ال
شتغ

ا
 

 ،سرپرست خانواده مناسب است درآمد .1
 ،های شغلی متعددی در محله وجود داردفرصت
 گذاری در محله سودآور و پررونق است.سرمایه

* * * * * * * 

ت 
انا

مك
ا

ت
دما

 خ
و

 

ی
نای

یرب
ز

 

برق در  کیفیت ،آب در محله خوب است کیفیت .1
 ،کیفیت گاز در محله خوب است .محله خوب است

، ای و بزرگ در محله هستهای زنجیرهفروشگاه
ها مناسب است، دسترسی به کیفیت معابر و میدان

 بانک و خدمات بازرگانی مناسب است.

* * *  

 

* * 

مل
ح

قل
ون

 

ونقل عمومی مناسب های حملایستگاه توزیع .1
ونقل عمومی مناسب است، کار حمل ساعات است.

 تاکسی،) عمومیونقل کیفیت و عملكرد حمل
ونقل قیمت حمل، است مطلوب( مترو ،اتوبوس

 عمومی مناسب است.

* * 

 

* 

 

* * 

ی
دگ

آلو
 

آلودگی صوتی در محله وجود دارد، آلودگی هوا در 
اشغال وجود  و زبالهسطح محله  در ،محله وجود دارد

 ،دارد، حیوانات و حشرات موذی در محله وجود دارند
فاضالب در سطح محله وجود دارد، آلودگی  آلودگی

های کارگاهی و انبار در محله وجود ناشی از فعالیت
 دارد.

* * * * * * * 

 

 1تکنیک کوپراس

و  رودمی کاربه گوناگون هایگزینه بندیرتبه یا بندیاولویت برای و است گیریتصمیم هایروش از یكی کوپراس، روش
توسعه  هاگزینه بودن مؤثر درجه و اولویت تعیین برای را روش این بار اولین. کندمی استفاده معیارها وزن از کار این برای
روی  بیشینه و کمینه معیارهای تأثیر و رودمی کار به بیشینه و کمینه معیار هردو ارزش ارزیابی برای روش، این. دادند

 قدرتمند است و کاربردی بسیار سادگی عین در روش، این همچنین. شودمی گرفته نظر در جداگانه صورتبه نتایج، ارزیابی
سازی روش . برای پیاده(1393 ،و همكاران سبكبار )فرجی نیست ریاضی ۀپیچید عملیات به نیازی آن محاسبه برای و

 کوپراس، ضرورت دارد مراحل مختلف به مرحله انجام برسد.
این روش، ضرورت دارد که ابتدا مقادیر هر گزینه به ازای  سازیپیادهدر مرحله نخست، باید وزن معیارها، تعیین شود. برای 

 ,Aghdaie et al) شودسازی مقادیر ماتریس، وزن و ارزش معیارها حاصل میهر معیار، استخراج گردد. سپس با نرمال

2013&Zolfani et al, 2012) 

 تشكیل ماتریس -1گام 

شود. ماتریس می عنوان اولین مرحله روش کوپراس، تشكیلگیری بهپس از تعیین وزن معیارها، ماتریس تصمیم
در یک سمت ماتریس و معیارها در سمت دیگر قرار دارند. وزن  هاگزینه گیری، به شكل یک ماتریس است کهتصمیم

 
1COPRAS 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiFo_zS2MHPAhWqJ8AKHUUVAfUQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fmcdmcenter.blogfa.com%2Fpost%2F2&usg=AFQjCNGrFuRZ3ypQR1ksaIzWUSKYIj63TQ&bvm=bv.134495766,d.d24&cad=rja
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. برای تكمیل مقادیر ماتریس، میزان ارزش هر معیار برای هر شودمیعنوان یک ستون جدا در ماتریس آورده معیارها نیز به
 شود.می و در محل مربوطه نوشته شدهمحاسبهصورت جداگانه گزینه به

 گیری تجمیعی.تصمیمتشكیل ماتریس . 2گام 

 توان از میانگین حسابی استفاده نمود.در این گام، باید نظرات را با یكدیگر تجمیع نمود. بدین منظور می

 دار:. تشكیل ماتریس وزن3گام 

شود. می ها ضرب شده و بر مجموع مقادیر تقسیمگیری، مقادیر هر گزینه در وزن آندار کردن ماتریس تصمیمبرای وزن 
 شود:گیری وزنی، از فرمول زیر استفاده میی تشكیل ماتریس تصمیمبرا

(1)   

 

 مقدار هر گزینه به ازای هر معیار است. xij، وزن هر معیار و qiدر این فرمول،

 ارزش معیارهای مثبت و منفی . محاسبه4گام 

. منظور از معیار مثبت یا سازگار، معیاری است که با افزایش شودمیو مشخص  شدهتفكیکسپس معیارهای مثبت و منفی، 
، اما برای معیارهای منفی، با افزایش مقدار، از میزان مطلوبیت کاسته کندمی پیدامقدار آن، میزان مطلوبیت آن نیز افزایش 

ا مشخص کرد. برای شود. پس از مشخص کردن معیارهای مثبت و منفی، باید ارزش نهایی معیارهای مثبت و منفی رمی

 است. شدهمحاسبه، 2 فرمولبا استفاده از -Sj+ و از Sjاین منظور، شاخص 

(2)   

 
 هاگزینهمحاسبه ارزش نهایی 

شود. در مرحله پایانی برای محاسبه می های مثبت و منفی به تفكیک محاسبهارزش ، جمع جبری2شماره  طبق فرمول

 گردد.می ستفادها 3شماره  فرمول(، از Qارزش نهایی هر گزینه )

(3)  

 

مقدار جمع جبری معیارهای منفی برای  -Sj+ مقدار جمع جبری معیارهای مثبت برای هر گزینه، Sj، 3در فرمول شماره 

شود. برای هر گزینه محاسبه می Qو سپس طبق فرمول باال مقدار  شدهتقسیم-Sjبر  1هر گزینه است. در این بخش ابتدا 

معیارها است. مقدار ارزش باال، نشانگر اهمیت و  برحسب هاگزینه ازمیزان ارزش و اهمیت هر یک  دهندهنشان Qمقدار 
 ها خواهد بود.مطلوبیت بیشتر گزینه
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 مورد مطالعهمحدوده 
ترین شهر استان کیلومترمربع وسیع 220تقریبی مرکز استان خوزستان شهر اهواز است که در حال حاضر با مساحت 

دقیقۀ طول شرقی قرارگرفته  40درجه و  48دقیقه عرض شمالی و  20درجه و  31باشد. شهر اهواز ازنظر جغرافیایی در می
دهد. شهرستان اهواز از شمال غربی به موقعیت شهر اهواز را نمایش می 1 شماره (. شكل86 ،1393کشتكار، ) است

ن شوش، از شمال و شمال شرقی به شهرستان شوشتر، از شرق به شهرستان رامهرمز، از جنوب شرقی به شهرستان شهرستا
بندر ماهشهر، از جنوب به شهرستان شادگان، از جنوب غربی به شهرستان خرمشهر و از غرب به شهرستان دشت آزادگان 

یله رودخانه کارون به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم وسشهر بهاین کالن (.213: 1390نقیبی رکنی، ) گرددمحدود می
نفر و در آخرین  120098( برابر 1335شهر اهواز در اولین سرشماری عمومی نفوس و مسكن )شود. جمعیت کالنمی

رشد جمعیت و تمرکز صنایع  (.1390تا  1335مرکز آمار ایران،) نفر بوده است 1112021( برابر با 1390سرشماری یعنی )
محیطی این یستزقرن گذشته ساختار جمعیتی، اقتصادی و البته یمنطی  و فوالدوابسته به شرکت نفت  عمدتاًسنگین 

ترین مهم از. برندیمین شهر دنیا نام ترآلودهمنزله گهگاه از این شهر به امروزهتا جایی که  استاز تغییر داده  شهرکالن
توان به رشد شتابان جمعیتی، اقلیم گرم و مرطوب، تمرکز صنایع یماهواز  شهرکالنمحیطی اثربخش در تیسزی هامؤلفه

یسات تأسیابی نامناسب مكانمحیطی رودخانه کارون، یستزمدیریت کارآمد  خألو آالینده، گستردگی فیزیكی و کالبدی، 
: 1394، و همكارانده چشمه کرد )ی سطحی اشاره هاآب ی مدیریتهاچالشی گردوغبار، هاطوفان گردها و یزرآالینده، 

یرنشین، عدم توزیع مناسب خدمات در بین محالت شهر و مناطق، فقنشین و یهحاشهای گاهسكونت ( همچنین وجود454
پذیری ی اجتماعی و اقتصادی سبب اهمیت زیستهاحوزهشهر و سایر مسائل  محالت اقتصادی بین–تفاوت اجتماعی 

 باشد.شهری در شهر اهواز می

 

 
 موقعیت محدوده موردمطالعه :2 شکل

 ی پژوهشهایافته
که شاخص آموزش باالترین  باشدمی صورتبدینپذیری شهری در محالت های زیستبررسی وضعیت شاخص ۀنتیج

، 2.72 ونقلحمل، 2.75 زیربنایی، خدمات 2.77 مسكن، 2.8امنیت با میانگین  هایشاخصترتیب به بعدازآن( و 3) میانگین
و میانگین است  قرارگرفته 2.33و آخر شاخص درآمد با میانگین  2.45، مشارکت 2.62 فراغت، اوقات 2.64 مكانیتعلق 
شهری در محالت  پذیریزیست هایشاخصگفت که از دیدگاه شهروندان وضعیت  توانمیاست.  شدهمحاسبه 2.65کل 

 .شودمیشهری در شهر اهواز مالحظه  پذیریزیست هایشاخص میانگین 3 شماره شكل. در باشدمیانتخابی نامناسب 
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 شهری پذیریزیست هایشاخصمیانگین  -3 شکل

 
 افزارنرمدر  هاپاسخابتدا پاسخ شهروندان گردآوری شد و میانگین  پذیریزیست ازنظربررسی و مقایسه محالت  منظوربه

 مشاهده 5ماتریس خام وارد گردید. میانگین پاسخ شهروندان در هر محله و هر شاخص در جدول شماره  عنوانبهاکسل 
 .گرددمی

 

 ماتریس خام() از دیدگاه شهروندان پژوهش هایشاخصوضعیت  -5جدول 

 ونقلحمل آلودگی
خدمات 

 زیربنایی
 درآمد مسکن

تعلق 

 مکانی
 مشارکت

اوقات 

 فراغت
 محله امنیت آموزش

 کیانپارس 1.59 3.8 4.03 3.03 3.01 3.15 3.52 3.42 3.35 1.2

کارمندی زیتون 1.93 3.73 3.51 3.07 3.05 3.12 3.67 3.35 3.22 1.37  

 خروسی 3.1 3.5 2.89 2.93 2.87 3.02 3.09 3.23 3.14 2.55

اسفالت آخر 3.03 2.63 1.86 1.21 2.11 1.2 1.97 2.11 2.03 3.78  

آبادشلنگ 3.51 2.31 1.77 1.39 2.31 1.42 1.86 1.73 1.83 2.97  

جنوبی گلستان 2.53 3.15 2.97 3.13 2.95 2.67 3.1 3.05 3.1 1.53  

1 پردیس 2.98 2.95 2.37 2.9 2.99 2.77 2.97 3.11 3.15 2.87  

آب منبع 3.73 2.13 1.53 1.96 1.79 1.29 1.95 1.97 1.97 3.58  

 
 هایشاخصو معیارها،  باشدمیشامل محالت  هاگزینهانجام تكنیک کوپراس نیاز به معیار و گزینه دارد. در این پژوهش، 

با توجه به اینكه در تكنیک کوپراس در مرحله اول و قبل از تشكیل ماتریس باید وزن معیارها  شهری است. پذیریزیست
 شانون بهره گرفته شد. آنتروپیمشخص شود از روش 

 
 شهری پذیریزیست هایشاخصوزن  -6جدول 

ونقلحمل آلودگی زیربنایی خدمات  مكانی تعلق درآمد مسكن  فراغت اوقات مشارکت   امنیت آموزش 

0.099025 0.100218 0.100154 0.100087 0.099264 0.100469 0.0996 0.100732 0.100383 0.100068 

در این  شود.می ها ضرب شده و بر مجموع مقادیر تقسیمدار کردن ماتریس خام، مقادیر هر گزینه در وزن آنبرای وزن
 .شودمینیز انجام  سازینرمالکردن معیارها،  داروزنمرحله عالوه بر 

2.48
2.72 2.75 2.77

2.33
2.64

2.45
2.62

3.025
2.8

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50
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 داروزنماتریس نرمال شده  -7جدول 

ونقلحمل آلودگی زیربنایی خدمات  مکانی تعلق درآمد مسکن  فراغت اوقات مشارکت   

0.015407 0.01481 0.014442 0.009336 0.008417 0.014258 0.014488 0.009061 

0.015591 0.015272 0.014725 0.009619 0.007887 0.013904 0.014178 0.008981 

0.01592 0.016598 0.013975 0.00891 0.008412 0.01402 0.013432 0.008819 

0.016775 0.016615 0.016082 0.00639 0.007562 0.014219 0.014751 0.00687 

0.014346 0.014537 0.013679 0.010056 0.01101 0.01406 0.014251 0.008531 

0.015382 0.015585 0.014874 0.006143 0.007056 0.015889 0.014722 0.00995 

0.019396 0.016893 0.013909 0.008952 0.008519 0.014294 0.011406 0.007364 

0.015763 0.015472 0.014518 0.010909 0.009582 0.013066 0.012237 0.008835 

0.005986 0.006834 0.012721 0.018857 0.014816 0.007633 0.014317 0.017859 

 
. منظور از معیار مثبت یا سازگار، معیاری است که با افزایش شودمیو مشخص  شدهتفكیکسپس معیارهای مثبت و منفی، 

، اما برای معیارهای منفی، با افزایش مقدار، از میزان مطلوبیت کاسته کندپیدا میمقدار آن، میزان مطلوبیت آن نیز افزایش 
ا مشخص کرد. در این شود. پس از مشخص کردن معیارهای مثبت و منفی، باید ارزش نهایی معیارهای مثبت و منفی رمی

مسكن، درآمد، تعلق ، خدمات زیربنایی ونقلحمل هایشاخصمعیار منفی و  عنوانبهو امنیت  آلودگی هایشاخصپژوهش 
 .اندشدهگرفتهنظر  درمعیار مثبت  عنوانبهمكانی، مشارکت، اوقات فراغت و آموزش 

 
 مثبت و منفی پژوهش هایشاخصمحاسبه  -8جدول 

s+ 0.112816 0.110309 0.101685 0.059406 0.058862 0.100644 0.097227 0.059575 Sum 

s- 0.021749 0.022307 0.027239 0.029767 0.024398 0.020699 0.026554 0.026695 0.199408 

1/sj 45.979 44.830 36.712 33.595 40.986 48.312 37.659 37.461 325.533 
 

 :گرددمی استفاده زیر فرمول(، از Qدر مرحله پایانی برای محاسبه ارزش نهایی هر گزینه )
 

 
 

 محاسبه گام نهایی -9جدول 

 محله Q رتبه
 کیانپارس 0.137769 1

کارمندی زیتون 0.130237 2  

جنوبی گلستان 0.124173 3  

 خروسی 0.120295 4

1 پردیس 0.083968 5  

آسفالت آخر 0.082521 6  

آبادشلنگ 0.079985 7  

آب منبع 0.079985 8  
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که محله کیانپارس باالترین مقدار را  باشدمیمحالت به این صورت  بندیرتبهنهایی تكنیک کوپراس  ۀنتیجتوجه به با
محله  آخر هایرتبهمحالت زیتون کارمندی، گلستان جنوبی، خروسی، پردیس، آخر آسفالت در  بعد از آناست  آمدهدستبه

بنابراین  ؛باشدمیتحقیق بیان شد که مبنای بررسی دیدگاه شهروندان  درروش .اندقرارگرفتهو محله منبع آب  آبادشلنگ
و عوامل دیگر سبب شده نظر  باشندمیمتفاوت  باهمبعد عینی  ها ازنظرشاخصدر بعضی ، موردمطالعهممكن است محالت 
نظرات شهروندان با توجه وضعیت اقتصادی، اجتماعی، کالبدی هر محله که در  طورکلیبه. باشدمیشهروندان متفاوت 

 شرایط موجود اختالف چندانی ندارد. و بااست مطابقت دارد  شدهمشاهدهبررسی میدانی 

 ،هازباله آوریجمع به شهرداری نكردن توجه روباز، و سطحی هایفاضالب مناسب، آسفالت نبود شهری، خدمات طرح نبود
 هایفروشیدست کاذب، شغل فراوانی بیكاری، شهری، ونقلحمل سیستم به نبودن متصل بهداشتی، آشامیدنی آب نبود

 و اجتماعی تبعیض اجتماعی، هایآسیب گسترش آموزشی، و بهداشتی هاینارسایی و سوءتغذیه بیماری، انواع ،کنار خیابان
 هستند. پایین پذیری زیست با محالت مشكالت ترینمهم ناپایدار امنیت و سیاسی
 باالتر اجتماعی - اقتصادی شرایط با افراد که باشندمی شهر باالی سطح محالت از کارمندی زیتون و کیانپارس محالت

 محالت جزو اهواز شهرداری اطالعات طبق آسفالت آخر و آب منبع آباد،شلنگ هایمحله و شوندمی ساکن محالت این در
 طبق باشدمی باال محالت این در فقیران تعداد و اندداده تشكیل مهاجران را هاآن ساکنان بیشتر اند،قرارگرفته نشینحاشیه

 دارای... و تفریحی امكانات و سبز فضای فاضالب، ازنظر آسفالت آخر آب، منبع ،آبادشلنگ هایمحله شدهانجام مشاهدات
 آب منبع محله. باشدمی پایین نیز ساکنان اجتماعی و کالبدی شرایط تابع محالت این در امنیت. هستند زیادی مشكالت

 تعداد زیادی محالت، این بر عالوه. است قرارگرفته شهر دل در نظمبی هایخانه و زیاد شیب دارای و باریک هایکوچه با
 .هستند مشابه وضعیت دارای... و مالشیه دو، عین ،چهارصد دستگاه حصیرآباد، مانند اهواز شهر محالت از

 محل کارمندی زیتون و کیانپارس محالت بخصوص باشندمی باالیی پذیری زیست سطح دارای که هایمحله درمجموع
 مناسبی بسیار وضعیت شهری تسهیالت و امكانات به دسترسی ازنظر و باال اجتماعی و اقتصادی سطح با افراد سكونت

 .دارد وجود خرید مراکز و پزشكان مطب و ادارات محالت، این در. دارند
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 شهری پذیریزیست هایشاخص ازنظر شدهبررسیمحالت  بندیرتبهو  موقعیت -4 شکل

 

 گیرینتیجه وبحث 
در دنیا بهترین یا بدترین  هامكانکه کدام  کندمیارزیابی  پذیریزیست یک مفهوم ساده است، پذیریزیستمفهوم 

شرایط  شغلی، هایفرصت شهری، هایزیرساختارزیابی شرایط زندگی به  مقولۀهمین  کنند.میشرایط زندگی را فراهم 
که ارتقا و  کندمیامكانات فرهنگی و اجتماعی موجود در یک شهر اشاره  امكانات و خدمات بهداشتی، ،محیطیزیست

 .سزایی داشته باشدبه تأثیرپذیر بودن یک شهر برای ساکنان آن در زیست تواندمی هافرصتبهبود این امكانات و 
ساکنان آن  همۀو روحی روانی و رشد شخصی  اجتماعی که به رفاه فیزیكی، کندمیشهری اشاره  نظامبه پذیریزیست
شهری است بنابراین تالش در  ریزیبرنامهعرصۀ یک گفتمان جدید در  پذیریزیستکه توجه به اینبا. کندمیکمک 

مهم  .باشد یو ضرورامری مهم  تواندمینوین برای سنجش و ارزیابی آن  هایروش جهت شناساندن ابعاد مختلف آن،
شهری سبب  پذیریزیستنوین در جهت شناساندن این مقوله و ارزیابی مكان زیست انسان با اصول  هایروشبودن 

شهر اهواز  شهری، شهر اهواز را مورد ارزیابی قرار گیرد. پذیریزیست هایشاخصشده تا در این پژوهش با استفاده از 
نفتی در شهر و  تأسیساتاخیر، وجود صنایع و  چند سالاد در زی پذیریمهاجرتکشور به علت  شهرهایکالنیكی از 

توسعه پایدار و زیست شهری  هایشاخص ازنظرو بافت فرسوده  نشینیحاشیهحومه شهر، مشكالت مسكن، افزایش 
که مفهوم امری اساسی است و با توجه به این یزیرمنظور برنامهبهدچار افول زیادی شده است. شناخت وضع موجود 

محور اصلی در  عنوانبه و باشدمی یافتهتوسعه کشورهای دری و کاربردمفاهیم نوین  ازجمله پذیریزیستسعه و تو
 .قرارگرفته است موردتوجه یو عمران ریزیبرنامه یهاو پروژه هاطرح

پذیری شهری از دیدگاه شهروندان صورت های زیستمحالت انتخابی( با توجه به شاخص) در این پژوهش ارزیابی شهر
ای استفاده گردید ای چندمرحلهگیری خوشهگرفته است. به سبب حجم باالی جمعیت در شهر و مناطق از روش نمونه
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ای تحقیق حاکی از این است هها توزیع گردید. یافتهو از هر منطقه، یک محله انتخاب گردید و پرسشنامه در بین آن
های موردبررسی از حد بینند و میانگین شاخصپذیری شهری را در شهر اهواز نامناسب میکه شهروندان وضعیت زیست

ها اند و برای وزن دهی به شاخصبندی شدهشده با تكنیک کوپراس رتبهباشد. سپس محالت انتخابتر میمتوسط پایین
بندی محالت که با پایه آن میانگین نظرات شهروندان در هر شاخص فاده گردید. نتیجه رتبهاز روش آنتروپی شانون است

باشد که محله کیانپارس بهترین وضعیت و بعد از آن محالت زیتون کارمندی، گلستان جنوبی، باشد به این صورت میمی
 اند.آباد و در آخر محله منبع آب قرارگرفته، آخر آسفالت، شلنگ1 خروسی، پردیس

پذیری در بین محالت مورد بررسی را میتوان ترین دالیل تفاوت بین محالت و بخصوص پایین بودن سطح زیستمهم
 شهرداری نكردن توجه روباز، و سطحی هایفاضالب مناسب، آسفالت نبود شهری، خدمات طرح نبوداین موارد دانست: 

 شغل فراوانی بیكاری، شهری، ونقلحمل سیستم به نبودن متصل بهداشتی، آشامیدنی آب نبود ها،زباله آوریجمع به
 هایآسیب گسترش آموزشی، و بهداشتی هاینارسایی و سوءتغذیه بیماری، انواع های کنار خیابان،فروشیدست کاذب،

 هستند. پایین پذیری زیست با محالت مشكالت ترینمهم ناپایدار امنیت و سیاسی و اجتماعی تبعیض اجتماعی،
(، برنامه هوشمند شهری 2004الندری )، (2006) ، بواهیو(2007) ، وانژاک(2010) نتایج تحقیق حاضر با تحقیق، بالساس

پذیری باید، امن، پاک، زیبا، ازنظر اقتصادی پویا، یک شهر زیستهمگی معتقدند  درمجموعکه  (2004اتاوا )
های فرهنگی جذاب، های کاربردی، مؤسسات و فعالیتمدیریت کارآمد، زیرساختصرفه برای جمعیت متنوع و بهمقرون
کننده حس اجتماعی های فراوان اشتغال و همچنین تضمینونقل عمومی کارآمد، فرصتهای فراوان، سیستم حملپارک

قیت، ارتباط و ، تراکم مفید افراد، تنوع، دسترسی، ایمنی و امنیت، هویت و تمایز، خالباال، مشارکت، آسودگی
ونقل و مسكن داشته و های مناسب و متفاوت حملمساعی، ظرفیت سازمانی و رقابت، دسترسی مردم به گزینهتشریک

-زیرا که محالت شهری که در اهواز رتبه پایینی در زیست ،باشددسترسی باشد، همسو میراحتی قابلمقاصد موجود به

محالتی که رتبه باالیی به  و ؛باشندهای نامبرده میدارای ضعف در ویژگیاند فاقد و یا پذیری شهری به دست آورده
 دست آوردن تا حدودی از ویژگی باال برخوردار هستند.

 موردبررسیپذیری شهری در بین واحدهای )محالت( اختالف زیاد زیست دهندهنشانبا توجه به اینكه نتایج تحقیق 
پذیری شهری در واحدهای ( که در آن اختالف میان زیست1394دارد، بنابراین با تحقیق ساسان پور و همكاران )

 .باشدمیدر تهران زیاد بوده است، همسو  موردبررسی)مناطق( 
 های زیست پذیری در محالت شهر اهواز کمتر از حد متوسطشاخص آمدهدستبهاز طرفی با توجه به اینكه میانگین 

پذیری شهرک گلستان را متوسط ارزیابی ( که در آن وضعیت زیست1393نژاد )بوده است با تحقیق بندرآباد و احمدی
 باشد.، همسو نمیاندکرده

 -باشند که افراد با شرایط اقتصادی محالت کیانپارس و زیتون کارمندی از محالت سطح باالی شهر می ،در مجموع
آباد، منبع آب و آخر آسفالت طبق اطالعات شهرداری های شلنگشوند و محلهاجتماعی باالتر در این محالت ساکن می

 آمدهدستبهاند. با نتایج را مهاجران تشكیل داده هااند و بیشتر ساکنان آننشین قرارگرفتهمحالت حاشیه ءاهواز جز
پذیری شهری یا قابلیت سكونت در شهر و بخصوص محالتی مدیریت شهری باید تدابیری اتخاذ کنند تا وضعیت زیست
 دان را نیز در این امررسانی و آگاهی بخشی شهرونهای اطالعکه در وضعیت بدتری قرار دارند بهبود ببخشد و با برنامه

با توجه به اختالف بین شرایط زیست پذیری محالت )که شرایط اجتماعی، اقتصادی، زیست  از طرفی .سهیم کنند
ریزان و مسئوالن شهری، نیز در هنگام محیطی و کالبدی متفاوتی دارند( در سایر شهرها نیز الزم است تا برنامه

مورد نظر داشته  محالتپذیری کافی از وضعیت زیستشناخت  ی،های شهری قبل از هر اقدامریزی و تهیه طرحبرنامه
با توجه به جامع بودن رویكرد مورد نظر ارزیابی آن در سطح محالت به خوبی می تواند شناخت کافی از  اباشند. زیر

 وضع موجود محالت به مسئوالن بدهد.
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