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 مقدمه

 معنی همشهرها با رشد  های فکری و مدیریتی جوامع نامید های سریع و تحوالت گسترده در شالوده توان عصر دگرگونی عصر کنونی را می

، فقدان خدمات زیست محیطکشورهای در حا  توسعه هستند. فقر، تبریب  در ویژه بههای ناگوار  در معرض بحران طور فزایندهاند و به  شده

 های مربوط به این موضوع هستند. شهری، نزو  زیربناهای موجود، فقدان دسترسی به زمین و سرپناه مناسب، از جمله بحران

(Fl ood,1997,1636) 

مورد توجه قرار گرفته است به طوری که هر روز بیش از پیش ریزی شهری ایران تا کنون، ابعاد کیفی محیط شهری کمتر  در نظام برنامه

های جامع و سنتی که  گردد. لاا طرح روح جایگزین آن می های خشک و بی های آن کم رنگ تر شده و توسعه ردپای طبیعت و زیبایی

و مدیریت شهری کشور، رویکردهای جدیدی  ریزی دیگر پاسبگو نبوده و برنامه ،سازد ریزی کالبدی محدود می ریزی شهری را به برنامه برنامه

طلبد که شهر را به سوی سرزندگی و پویایی بیشتر رهنمون گردد و ابعاد دیگر توسعه شهر در آن مورد توجه قرار گیرد. متبصصان و  را می

ی و اصو  طراحی شهری پایر های ذاتی محلی، تعاریف خاص زیست اندیشمندان در کشورهای مبتلف متناسب با مسا پ مبتال به و ویژگی

توسط دانلد اپلیارد در سا   "پایر های زیست خیابان"پایری تحت عنوان بتوان گفت اولین مفهوم زیست دیشا اند. منطبق بر آن ارا ه نموده

را تحت ( لیکن اپلیارد به اتفاق آلن جیکوبز چندین هدف ضروری برای آینده یک محیط خو  شهری 54:1314ارا ه شد. )بندرآباد، 1181

 Jacobs and) ها، تبیپ و لات، همستان و زندگی عمومی بیان داشت. پایری، هویت و کنتر ، دسترسی به فرصت عنوان زیست

Appleyard, 1987,115-16) 

توسط سوزان و هنری لنارد به نگارش درآمده است. در این کتا  اصو  طراحی  1181عنوان کتابی است که در سا   "پایر شهرهای زیست"

یک دهه بعد هنری لنارد در (Crowhurst Lennard& Lenard,1987) فضای شهری در شهرهای موفق اروپایی آورده شده است.

سازمان (Lennard, 1997)پایر بیان کرده است.  پایه برای شهرهای زیست عنوان بهمعیارهایی را  "پایر اصولی برای شهرهای زیست"مقاله

راستای  در هیپا کند و اصولی را بر این های شهری تاکید می 1بر همستان 1444در تحقیق خود در سا   "پایر شرکایی برای شهرهای زیست"

های موردی از شهر آمریکایی قرن بیست و یکمی مورد بررسی قرار گرفته است.  دهند. البته در این پژوهش نمونه پایری ارا ه می نیپ به زیست

 Partners For Livableهای امروز دانسته است. ) قویت خانوادهدر همین زمینه ساختن آینده را در گرو ت

Communities,2000) 

شوند و این موضوع در عرصه  جهان توسط موسسات مرتبط همدون مرسر و اکونومیست انتبا  می "پایر شهرهای زیست"ساله بهترین  همه

ا  با توجه به معیارهای اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی کشورهای شود. لیکن این انتب یکی از موارد مهم مطرح می عنوان بهشهرسازی جهان 

در کشور ما ایران تحقیقات  ،شده در کشورهای غربی (با توجه به گستردگی تحقیقات انجام11:1314بندرآباد، ) گیرد. غربی صورت می عمدتاً

توان به رساله دکتری  یم گردد که در آن میان بر می به چند سا  اخیر ها آنشده است که سابقه  شماری در این زمینه انجام اندک و انگشت

از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  "پایر ایرانی تدوین اصو  و الگوی توسعه فضایی و شکپ شهر زیست"علیرضا بندرآباد با عنوان 

که  "پایر از مبانی تا معانی شهر زیست"عنوان( کتابی با 1314دفاع شده است، اشاره کرد. بندرآباد یک سا  بعد )سا  1381که در سا  

، به "پایر بررسی شکپ شهر زیست"باشد را به چاپ رساندند. ایشان در این کتا  عالوه بر پرداختن به مبحث  می شانیدکترابرگرفته از رساله 

دو کتا  دیگر با عناوین  نی. همدنستارا ه راهکارهای اجرایی در خصوص بهبود کیفیت محیط شهر با نگاهی بر معیارهای بومی پرداخته ا

ترجمه  ،"شهرهای قابپ زندگی"، ترجمه آقایان عباس زاده و حسین پور و "شهری زیست محیطریزی  شهرهای قابپ سکونت، فواید برنامه"

 زیست محیط ریزی محیطی و برنامه ذکر است که کتا  نبست بیشتر به مسا پ زیست به چاپ رسیدند. شایان 1314اکرم شهیدی در سا  

های اجرایی و ارزیابی متأسفانه هنوز در ایران اقدامی  دهد. در زمینه پروژه پایر را تحت پوشش قرار نمی پرداخته و ابعاد دیگر شهر زیست

 صورت نگرفته است.

                                                           
1Community 
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ندگی شهری هنوز به شود که در کشور ما علیرغم وجود مشکالت فراوان در زمینه کیفیت ز بنابراین ضرورت طرح مسئله از آنجا ناشی می

پایر تحقیق انجام نگرفته است و بدین  پایری و شناسایی اصو  و معیارهای یک شهر زیست تعداد کافی پیرامون چیستی و ماهیت زیست

این  در لاا .مبهم است ...های این رویکرد با رویکردهای جدید نظیر شهر تا  آور، شهر امن، شهر آرمانی و  ها و شباهت ترتیب هنوز تفاوت

پرداخته شود و  ها آنبندی  پایر و همدنین دسته پژوهش سعی خواهد شد تا بر اساس مرور منابع به شناسایی اصو  و معیارهای شهر زیست

شهر تهران با انجام مطالعه مقدماتی در منطقه یادشده، انتبا   5پایری در منطقه  همدنین معیارهای بومی مناسب برای سنجش زیست

شود. در آخر شرایط  می بندی پهنههای کلی  ای ویژگی پرداخته و منطقه ماکور بر اساس پاره 5تحلیپ وضع موجود در منطقه گردد. سپس به 

ذکر است که  انیشا گیرد. شده و مورد مقایسه و تحلیپ قرار می ارزیابی(AHP) یمراتبتحلیپ سلسله  وسیله بهها  پایری در هر یک از پهنه زیست

فضایی، ناهمگنی محیطی و همدنین اهمیت باغات کن در این منطقه -اجتماعی، ناهمگنی کالبدی -های اقتصادی اهمگنیبه دلیپ ن 5منطقه 

 منطقه مورد مطالعه انتبا  گردیده است. عنوان به

 مبانی نظری

 زیست پذیری

 ,Merriam-Webster)شیود   یپایر گرفته شده است، بطور کلی شایستگی بیرای زنیدگی انسیان تعرییف می      این مفهوم که ازکلمه زیست

میالدی، همزمان با مطالعه طراحان بر روی جابجایی الگوهای توسعه از کاهش اهمیت مراکز شیهری تیا رشید     1184ی  در اوایپ دهه .(2011

 Federal Highway) دیی گردرییزی و طراحیی شیهری     پایری تبدیپ به یک موضوع مهیم در برنامیه   افزاینده مناطق برون شهری، زیست

Administration, 2010). بنیدی   پیایرترین شیهرهای جهیان رتبیه     ای که در آن زیست های سالیانه پایری با رواج بررسی زیست اصطالح

های چند ملیتی بیرای تشیویق کارمنیدان میورد اسیتفاده قیرار        ها و شرکت ها توسط دولت شد، محبوبیت بیشتری یافت. در ابتدا، این بررسی می

 تییه تبییدیپ بییه یییک نمییاد جییاا  بییرای موفقیییت طراحییی شییهری بییین شییهرهای سرتاسییر جهییان، گردییید     گرفییت، امییا رفتییه رف  مییی

(VanXerr&Seskin-Memorandum, 2011). 

مینه ای که در آن تعریف می شود، بسیار گسترده یا محدود باشید. بیا ایین    به عالوه، زیست پایری در قالب مفهوم، می تواند با توجه به بستر و ز

حا ، کیفیت زندگی در هر مکان در کانون توجه این مفهوم قرار دارد و شامپ شاخص های اندازه گیری شدنی بسیار متنوعی است کیه اجیزای   

(. به هر حا  زیسیت پیایری مفهیومی    Perogordo Madrid,2007,40) یداریپاآن معموال عبارت اند از: تراکم، حمپ و نقپ، امنیت و 

است که از درهم تنیدگی ابعاد اقتصادی و اجتماعی و محیطی تشکیپ می شود و می بایسیت بیرای پیشیگیری کیردن از تیک بعیدی شیدن و        

 البتیه  ان در نظیر گرفیت.  تقلیپ گرایانه شدن آن، شبکه ای از روابط بین معیارهای مربیوط بیه قلمروهیای گونیاگون زیسیت پیایری را هیم در        

سنجش زیست پایری مکان ها بدون توجه به دانش و فرهنگ محلی ناشدنی است، زیرا مشاوره با مردم محلی باعث میی شیود کیه تحقییق در     

 زیست پایری بیشترین ارتباط را با مکان از نظرشرایط زمانی و مکانی داشته باشد.

ر منطقه روستایی آسپینگه در سو د ارا ه کرد. در این چیارچو ، زیسیت پیایری حاصیپ     ( چارچوبی را برای زیست پایری د1443ورگونست )

تعامپ بین این پنج عامپ است: ساکنان محلی، زندگی اجتماعی، سطح خدمات، اقتصاد محلی و مکان فیزیکی. در مورد سیاکنان محلیی، تعیداد    

ی دارند. منظور از سطح خدمات در واقع اشاره بیه ارتباطیات و نییز    سن و جنس( و نیز شیوه زندگی اهمیت بیشتر)و ساختار جمعیت شناختی 

مدارس یا خانه های سالمندان و فروشگاه ها و نظایر اینهاست. اقتصاد محلی حاکی از توان محیپ بیرای ایجیاد اشیتغا  و درامید اسیت و مکیان        

 فیزیکی تشریح کننده چشم انداز و ساختمان های ناحیه.

هرهای زیست پایر، سکه زیست پایری دو رو دارد. یک روی آن معیشت اسیت و روی دوم پاییداری بیوم شیناختی.     به گفته اوانس در کتا  ش

معیشت به معنای موقعیت شغلی است که به اندازه کافی به مسکن مناسب و آبرومند نزدیک باشد و درآمد متناسب با کرایه ها و دسترسیی بیه   

تیامین شیوند کیه     ای گونه به. معیشت باید پایدار باشد، زیرا در صورتی که منابع تولید کار و مسکن خدماتی که سکونتگاه را سالم می سازد، است

 (.(Evans et al.,2002, 2 به تبریب محیط بینجامد، در واقع مشکپ معیشت حپ نشده است

Livability%20and%20Quality%20of%20Life%20Indicators%202011.pdf
Livability%20and%20Quality%20of%20Life%20Indicators%202011.pdf
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ده مشاغپ و درامد اسیت و بیرای سیالمتی    . اقتصاد، تامین کننزیست محیطزیست پایری به سه بعد مرتبط تقسیم می شود: اقتصاد ، اجتماع و 

از جمله برای به دست آوردن خوراک و پوشاک و مسکن(، و نیز برای تیامین نیازهیای سیطوح بیاالتر ماننید آمیوزش و       دارد )مردم نقش حیاتی 

ن از وجود منیافع کیافی بیرای    به نحوی باشد که اطمینا زیست محیطبهداشت و تفریحات . در عین حا  باید استفاده اقتصاد از منابع موجود در 

نسپ های حا  و آینده شکپ گیرد. بهزیستی اجتماعی وابسته به عدالت است: توزیع اجتماعی و فضایی منابع اقتصیادی و زیسیت محیطیی بیه     

مهیم تشیکیپ   به همه شهروندان توجه شود. آزادی فردی و فرصیت هیای برابیر از اجیزای      ها آننحو عادالنه، و نیز سیستم های حکومتی که در 

، زیرساختی است که منابع طبیعی، ظرفیت دفع زباله، و ارتباط بین انسان و محیط طبیعیی اسیت.    زیست محیطدهنده بهزیستی اجتماعی اند. 

 با اختال  مواجه گردد، سکونتگاه های انسانی ممکن است به سرعت دچار اضمحال  شوند، که از تبعیات آن عبیارت   ها آناگر کارکرد هر یک از 

اند از: کاهش جمعیت ، فقر، تضاد اجتماعی و افزایش معضالت بهداشتی زیست محیطیی. در ایین سیه گانیه طالییی اهیدافی ماننید بهیره وری         

 اقتصادی و عدالت و حفاظت محیطی دنبا  می شود.

ییدار اسیت کیه در دراز میدت موجیب      اهمیت فزاینده زیست پایری ناشی از افزایش آگاهی به الگوهای ناپایدار زنیدگی و مصیرف ناسیالم و ناپا    

کاهش توان منابع محیطی بری حمایت از جمعیت زمین می شوند. تحقیقات جدید پزشیکی نشیان میی دهید کیه شییوع فزاینیده مشیکالت         

ود بهداشتی ناشی از آلودگی، هم زمان شده است با پایرش این موضوع که شهرها نقاط مهم ایجاد آلودگی در آ  و خاک و هوا هسیتند کیه خی   

از صنعتی سازی گسترده و تکیه بر اتومبیپ نشات می گیرد. ورای دالیپ اقتصادی، زیست پایری هم مورد توجیه سیاکنان اسیت و هیم برنامیه      

ریزانی که برای ایجاد فضاهای زندگی پایدار و کاربردی و لات ببش، کار وتالش می کنند. سکونتگاه های زیست پیایرتر، احسیاس بیشیتری از    

پایین تر است. در حالی که ممکن است عده ای از ساکنان بهبیود زیسیت پیایری را     ها آنالکیت را ایجاد می کنند و نرخ مهاجرت از اجتماع و م

عیاملی بیرای    عنوان بهوسیله ای برای بهبود ارزش امالک و مستغالت در نظر بگیرند، اما اکثریت ساکنان هر سکونتگاه زیست پایری را  عنوان به

 ننییدیبمکییان بییری زنییدگی، خرییید، اسییتراحت ، رشیید کودکییان و ایجییاد اجتماعییاتی از دوسییتان و خییانواده هییا مییی         بهبییود شییرایط 

(Evans,2002,13-15.) .گرو ه ها و نهادهای مبتلفی به دنبا  کردن هدف زیست پایری اجتماعات شهری و روستایی می پردازند 
این اهداف را در برای بهبیود زیسیت پیایری اجتماعیات محلیی در ایین کشیور در نظیر         پروژه ایجاد جوامع زیست پایر در ایاالت متحد امریکا، 

و سالمت عمومی و کیفیت زندگی، تامین امکانات حمپ و نقپ بیشیتر، بهبیود    زیست محیطگرفته است: احیای اجتماعات محلی موجود، بهبود 

ی، افزایش امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرم ، حفاظیت از اراضیی   به مراکز محله ای، توسعه فرصت های اقتصاد ها آنکیفیت مداری و تبدیپ 

 (.Clinton-Gore Administration,2000,25) یطیمحزراعی و فضاهای باز، و ایمنی در برابر مباطرات 

مشیارکت ،  به طور کلی تعاریف زیست پایری شامپ مجموعه متنوعی از موضوعات مبتلف است که با اصو  راهنمیای دسترسیی و برابیری و      

شالوده های آن را  شکپ می دهند. کیفیت زندگی شهروندان، بسیتگی دارد بیه مییزان دسترسیی آن هیا بیه زییر سیاخت هیا )حمیپ و نقیپ،            

ارتباطات، آ  و بهداشت( غاا، هوای پاک، مسکن مناسب، شغپ مطلو ، و فضای سبز و پارک ها به زیست پایری هر سکونتگاه در عیین حیا    

 ساکنان آن به مشارکت در فرایند تصمیم گیری برای تامین نیازهایشان بستگی دارد. به میزان دسترسی

به سمت نیازهای روزافزون جامعه فراصینعتی و در جسیت    ریزی برنامهتا کنون تعاریف ارا ه شده بیشتر با توجه به اهمیت تحو  در اولویت های 

زیست پایری به دلییپ اهمییت تهدییدهای موجیود در حیوزه وضیعیت کیفییت         و جوی تسهیالت و کیفیت زندگی بوده اند. در مقابپ، مفهوم

زندگی رشد یافته است. عواملی مانند رشد سریع، فقدان اراضی زراعی و فضاهای باز، کمبود مسیکن، رشید نیابرابری اجتمیاعی، ضیعف فزاینیده       

 نیییدیآشیییمار میییی  هوییییت محلیییی، مکیییانی و زنیییدگی اجتمیییاعی، تهدییییدات جیییدی بیییرای زیسیییت پیییایری و اجتمیییاع بیییه     

(Florida,2002;Kotkin,2000;Inglehart,1990  ) 
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 پذیری از زیست 2نیوزلند زیست محیطتعریف وزارت 

هیای طراحیی، پوشیش گییاهی شیهری، همدنیین        های مطبوعییت ماننید فضیای بیاز، ویژگیی      پایری ترکیب منحصر به فردی از ارزش زیست

 .(NZME, 2000) باشد مانند طبیعت، منظره و حس مکان می های تاریبی و فرهنگی، مکان و نامشهودها میراث

 پایری از زیست VTPI 3تعریف 

ای از اثرات پایداری مانند توسعه اقتصادی، هزینه بیه درآمید، سیالمت عمیومی، برابیری اجتمیاعی و قرارگییری در         پایری به زیرمجموعه زیست

 موسسیه   .(Litman-VTPI, 2011)دهید،   جتماع را تحت تأثیر قیرار میی  شود که به صورت مستقیم، افراد در ا عمرض آلودگی اطالق می

VTPI  بسیتگی جامعیه، دوسیتی، زیبیایی،      پیایری، تحیت تیأثیر امنییت عمیومی جامعیه، کیفییت محیطیی، هیم          کنید کیه زیسیت    ادعا میی

 .(VTPI, 2010)باشد  پایری، عظمت و فرصت می دسترسی

 

 پذیری از زیست 4 ها و دولت محلی انگلستان تعریف بخش اجتماع

پایری یعنی یک مکان چقدر بیرای اسیتفاده راحیت اسیت و      شود. زیست پایری با کیفیت فضا و محیط ساخته شده شهری سنجیده می زیست

ببشیی را   پایری به معنی ساختن یک مفهوم از مکان است با ساخت یک محیطی که هم جاابیت و هم لیات  رسد. زیست چقدر ایمن بنظر می

 .(DCLGUK, 2011باشد )ه همزمان داشت

در تعریفی دیگرآمده است که زیست پایری خصوصیاتی از یک اجتماع است که بر روی پایداری زندگی انسان در آن اجتماع تاثیر گیاار اسیت.   

العیه تغیییر   ها و خیواص مبصیوص اجتمیاع میورد مط     تواند بر مبنای ارزش دهد، می الزم به ذکر است آنده پایداری زندگی انسان را تشکیپ می

   .(VanXerr&Seskin-Memorandum, 2011)کند 

 

 پذیری از زیست ABS 5 تعریف

ای بیا خوشیببتی دارنید و حتیی در بعضیی       داند که هر دو ارتبیاط قیوی   ر با کیفیت زندگی میپایری را براب ، زیستABSی آمار استرالیا،  اداره

توان برای تشریح آنکه، از لحاظ حس جمعی، جامعه با چیه کیفیتیی نیازهیا و     آیند. همدنین، از این اصطالح می موارد مترادف هم به حسا  می

شیود: جمعییت، خیانواده و اجتمیاع، سیالمت،       حیوزه را شیامپ میی    1خوشببتی  اسبهمح . کند، استفاده نمود های مردم را برآورده می خواسته

 .(ABS, 2012)تحصیپ و تمرین، کار، منابع اقتصادی، مسکن، جرم و عدالت، فرهنگ و فراغت 

 مقایسه زیست پایری با تعاریف مرتبط

اری، کیفییت زنیدگی و کیفییت مکیان، و     زیست پایری مفهومی کلی است که با برخی از مفاهیم و اصطالحات دیگر همدیون پایید  

جیدو  ... مفهیوم زیسیت پیایری بیا       در (.Norris&Pittman,200;Blassingame,1998است )اجتماعات سالم مرتبط 

 مفاهیم سرزندگی، پایداری و کیفیت زندگی مقایه شده است.

  

                                                           
2
New Zealand Ministry for the Environment 

3
Victoria Transport Policy Institute 

4
United Kingdom Department of Communities and Local Government 

5
Australian Bureau of Statistics 

file:///C:/Users/Mahdi/Desktop/Livable%20Cities/Livability%20and%20Quality%20of%20Life%20Indicators%202011.pdf


 شهری مدیریت و عمران جغرافیا، مطالعات

 131 -161، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،8 دوره

944 
 

 : مقایسه زیست پذیری با سرزندگی، پایداری و کیفیت زندگی1 جدول

 ه هامولف ویژگی ها

زیست پایری: زیست پایری صفتی برای کپ شهر می باشد، اگرچه فضاهای شهری با مقیاس کوچکتر هم 

میتوانند دارای عنوان زیست پایر باشند. زیست پایری میزانی برای سنجش ظرفیت آن برای جا  

 سرمایه برای بقاء، بهبود و تطابق نیازهای متغیر است.
زیست پایری و 

 سرزندگی
: سرزندگی صفتی برای فضاهای شهری در مقیاس کوچک یا متوسط می باشد. سرزندگی شهر سرزندگی

 بازتا  سطح شلوغی آن در اوقات مبتلف روز و در ببش های مبتلف است.

زیست پایری: حا  انکه در شهر زیست پایر آستانه های رضایت اجتماعی و ارزش های هویتی دارای 

 اهمیت بیشتری هستند.
ی و زیست پایر

 پایداری
 پایداری: وجوه زیست محیطی در شهر پایدار بسیار اهمیت دارد.

 شود. پایری به خدمات و رفاه جامعه اطالق می زیست پایری: زیست

زیست پایری و 

 کیفیت زندگی

کیفیت زندگی: کیفیت زندگی به چگونه تحت تأثیر قرار گرفتن و متنفع شدن انسان از رفاه ایجاد شده 

پایری یک اجتماع بر روی ساکنین خود  توان کیفیت زندگی را تأثیراتی که زیست شود. می اطالق می

 گاارد، معنا کرد.  می

 ماخا: نگارنده

 اصول و معیارهای شهر زیست پذیر  

ز شاخص هیای مسیتبرج شیده ا    .اندیشمندان مبتلف در متونی متفاوت اصو  و معیارهایی را بری شهر زیست پایر بیان نموده اند

مرور منابع در پژوهش حاضر، در شش زمینه کالبد وفعالیت، حمپ و نقپ، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطیی و ادراک محییط بیه    

 جدو  ...(.) اند شده بندی دستهشرح زیر 

 : زمینه های مرتبط با زیست پذیری2 جدول

 مولفه های زیست پایری نظریه پرداز مولفه های مد  مفهومی

 تکالبد و فعالی

تسهیپ فعالیتهای متفاوت و جهت دهی به فعالیت  1181سوزان و هنری لنارد 

 مردم

 توجه به خلق معماری 1181سوزان و هنری لنارد 

 دسترسی آسان و ایمن به فضاهای شهری 1181سوزان و هنری لنارد 

 امکان استفاده مکرر و منظم از فضا 1181سوزان و هنری لنارد 

 طراحی مناسب فضای نشستن 1181رد سوزان و هنری لنا

 فضای باز 1444نیوزلند  زیست محیطوزارت 

 طراحی های ویژگی 1444نیوزلند  زیست محیطوزارت 

 دسترسی به خدمات 1441پیتر اوانس و دیگران 

 مسکن سازی در مکان های مناسب 1443امیلی بوکوالد و دیگران 

 یر ساختهای کارآمد شهریایجاد ز 1443امیلی بوکوالد و دیگران 

 اختالط مناسب کاربریها 1443امیلی بوکوالد و دیگران 

Cities PLUS 2003 سالکت کالبدی 
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Cities PLUS 2003 دسترسی پایری 

Cities PLUS 2003 تفرج 

 سطح خدمات 1443ورگوسنت 

 

 : زمینه های مرتبط با زیست پذیری2ادامه جدول  

 مولفه های زیست پایری نظریه پرداز مولفه های مد  مفهومی

 تفریح و سرگرمی 1441مرسر  

 مدارس و آموزش 1441مرسر 

 مالحظات پزشکی و سالمت 1441مرسر 

 کاربری های منعطف تر 1448دانلد الیوت 

 کاربری های مبتلط 1448دانلد الیوت 

VTPI 2010 دسترسی پایری 

 راحتی 1411 نها و دولت محلی انگلستا ببش اجتماع

ABS 2012 فراغت 

 محیط کالبدی سازگار با اقلیم 1314علیرضا بندرآباد 

 دسترسی به امکانات ورزشی و فرهنگی 1413اکونومیست  

 دسترسی به مسکن با کیفیت 1413اکونومیست  

 امکانات مبابرات 1413اکونومیست  

Place, Halth and Liveability Research 
Program, 2013 

 آموزش

Place, Halth and Liveability Research 
Program, 2013 

 فضای باز عمومی

Place, Halth and Liveability Research 
Program, 2013 

 فراغت

 حمپ و نقپ

 دسترسی پیاده به فضای شهر 1181سوزان و هنری لنارد 

  پ ایمنیمتعهد به کاهش ترافیک و حپ مسا 1181سوزان و هنری لنارد 

 مسیرهای پیاده 1111سالزانو 

 مسیرهای دوچرخه 1111سالزانو 

 ایمن برای کودکان و سالمندان 1111هالوگ 

 حرکت آسان دوچرخه و پیاده 1111هالوگ 

 حمپ و نقپ عمومی 1111هالوگ 

 توجه به حرکت پیاده 1443امیلی بوکوالد و دیگران 

 نقپ خدمات عمومی و حمپ و 1441مرسر 

 ایمنی 1411 ها و دولت محلی انگلستان ببش اجتماع

 دسترسی 1314علیرضا بندرآباد 
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 کیفیت حمپ و نقپ عمومی 1413اکونومیست  

 کیفیت شبکه راه ها 1413اکونومیست  

Place, Halth and Liveability Research 
Program, 2013 

 حمپ و نقپ

 

 ا زیست پذیری: زمینه های مرتبط ب2 ادامه جدول

 مولفه های زیست پایری نظریه پرداز مولفه های مد  مفهومی

 اجتماعی

 

 احساس مهم بودن و احترام به نفس 1181سوزان و هنری لنارد 

 حس بودن در خانه برای افراد مبتلف 1181سوزان و هنری لنارد 

 زندگی اجتماعی در فضا 1181سوزان و هنری لنارد 

 اهای مشترک مراکز زندگی اجتماعیفض 1111سالزانو 

 کانون های همستان 1111سالزانو 

 مکان های دارای کیفیت اجتماعی 1111سالزانو 

 شهر پایدار عنوان بهشهر زیست پایر  1111سالزانو 

 شهری برای همه طبقات 1111هالوگ 

 پایرشرکایی برای شهرهای زیست 

 1444سازمان( )

 محالت امن

 پایری شهرهای زیست شرکایی برا

 1444سازمان( )

 مشارکت مالی

 حس مکان 1444نیوزلند  زیست محیطوزارت 

 وجود جامعه مدنی 1441پیتر اوانس و دیگران 

 زندگی اجتماعی 1443ورگوسنت 

Cities PLUS 2003 سالمت اجتماعی 

Cities PLUS 2003 مشارکت 

Cities PLUS 2003 شان 

Cities PLUS 2003 برابری 

 محیط اجتماعی 1441مرسر 

VTPI 2010 برابری اجتماعی 

VTPI 2010 امنیت عمومی جامعه 

VTPI 2010 همبستگی جامعه 

ABS 2012 فرهنگ 

ABS 2012 تحصیپ 

ABS 2012 میزان جرم 
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ABS 2012 عدالت 

ABS 2012 خانواده و اجتماع 

 برابری اجتماعی 1314علیرضا بندرآباد 

 ثبات سیاسی و امنیت 1413اکونومیست  

 محدودیت اجتماعی و ماهبی 1413اکونومیست  

 سطح سانسور 1413اکونومیست  

 میزان فساد 1413اکونومیست  

Place, Halth and Liveability 
Research Program, 2013 

 جرم و امنیت

Place, Halth and Liveability 
Research Program, 2013 

 المت و خدمات اجتماعیس

Place, Halth and Liveability 
Research Program, 2013 

 همبستگی اجتماعی و دموکراسی محلی

 

: زمینه های مرتبط با زیست پذیری2 ادامه جدول  

 مولفه های زیست پایری نظریه پرداز مولفه های مد  مفهومی

 اقتصادی

 پایدار شهر عنوان بهشهر زیست پایر  1111سالزانو 

سازمان( ) پایرشرکایی برای شهرهای زیست 

1444 

 شبکه ایمن اقتصادی

 اجاره مسکن 1441پیتر اوانس و دیگران 

 ابزار معیشت 1441پیتر اوانس و دیگران 

 مسکن آبرومندانه 1441پیتر اوانس و دیگران 

 تولید غاا در درون شهر 1443امیلی بوکوالد و دیگران 

 اقتصاد محلی 1443ورگوسنت 

 محیط اقتصادی 1441مرسر 

 مسکن 1441مرسر 

 مسکن سازی با قیمت مناسب 1448دانلد الیوت 

VTPI 2010 توسعه اقتصادی 

VTPI 2010 نسبت هزینه به در امد 

ABS 2012 منابع اقتصادی 

ABS 2012 مسکن 

Place, Halth and Liveability 
Research Program, 2013 

 نمسک

Place, Halth and Liveability 
Research Program, 2013 

 شغپ و درآمد
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Place, Halth and Liveability 
Research Program, 2013 

 غاا و کاالهای محلی دیگر

 زیست محیطی

 

 یک محیط سالم و بهداشتی 1181دانلد اپلیارد 

 عیجلوگیری از هدر رفتن منابع طبی 1181سوزان و هنری لنارد 

 متعهد به کاهش آلودگی 1181سوزان و هنری لنارد 

 پوشش گیاهی 1444نیوزلند  زیست محیطوزارت 

 طبیعت و منظره 1444نیوزلند  زیست محیطوزارت 

 زیست محیطحفاظت از کیفیت  1441پیتر اوانس و دیگران 

 ورود طبیعت به شهر 1443امیلی بوکوالد و دیگران 

 استانداردهای کامپ برای محیط 1448دانلد الیوت 

VTPI 2010 سالمت عمومی 

VTPI 2010 عدم قرارگیری در معرض آلودگی 

VTPI 2010 کیفیت محیطی 

 بهداشت 1413اکونومیست  

 اقلیم و جغرافیا 1413اکونومیست  

 کیفیت تامین انرژی 1413اکونومیست  

 کیفیت تامین آ  1413اکونومیست  

Place, Halth and Liveability 
Research Program, 2013 

 محیط طبیعی

: زمینه های مرتبط با زیست پذیری2 ادامه جدول  

 مولفه های زیست پایری نظریه پرداز مولفه های مد  مفهومی

 ادراک محیط

 یک مکان تاریبی 1181دانلد اپلیارد 

 حس تعلق() همسایگیقلمرو  1181دانلد اپلیارد 

 خاطرات در کنار ساختمان های تاریبی 1181ری لنارد سوزان و هن

 محصوریت بصری 1181سوزان و هنری لنارد 

 پیدیدگی و تنوع ساختمانها 1181سوزان و هنری لنارد 

 تقویت حس تعلق 1181سوزان و هنری لنارد 

 تشویق به کنجکاوی و جستجو 1181سوزان و هنری لنارد 

تماس چشمی، ) افرادقویت کانالهای مستقیم بین ت 1181سوزان و هنری لنارد 

 صدا، تشبیص اصوات(

 توجه به منظر خیابان 1181سوزان و هنری لنارد 

 توجه به طراحی فضای عمومی 1181سوزان و هنری لنارد 

 تجار  معنی دار و خاطره انگیز 1181سوزان و هنری لنارد 

 اتصا  بین گاشته و آینده 1111سالزانو 
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 حفاظت از مکان های تاریبی 1111لزانو سا

 شهر جاا  1111هالوگ 

 شهر باارزش 1111هالوگ 

 میراث های تاریبی و فرهنگی 1444نیوزلند  زیست محیطوزارت 

Cities PLUS 2003 سالمت روانی 

VTPI 2010 زیبایی شناسی 

 ها و دولت محلی انگلستان ببش اجتماع

1411 

 جاابیت و لات ببشی

 ها و دولت محلی انگلستان ببش اجتماع

1411 

 کیفیت فضا و محیط ساخته شده

 هویت 1314علیرضا بندرآباد 

 

از شاخص های مطرح شده نظیر حمپ و نقپ عمومی مناسب، قابلییت پییاده روی،    ای پارههمانطور که در جدو  باال دیده می شود، 

دسترسی به خدمات، بهداشت، هویت، سرزندگی، حس تعلق و ... به دفعات  جرم وامنیت، همبستگی و تعامالت اجتماعی، مشارکت،

در بحیث ارزییابی    هیا  آنکه این امر نشان دهنده اهمیت شاخص های میاکور و لیزوم اسیتفاده از     اند شدهتوسط منابع متعدد تکرار 

 زیست پایری می باشد.

 

 روش تحقیق

 شده است:ذیپ گرداوری  اطالعات مورد نیاز این تحقیق به طور عمده از منابع

 ای مراکز علمی همدون دانشگاه ها، سازمان ها، موسات و مراکز تحقیقاتی همدیون سیازمان برنامیه و     از طریق منابع کتاببانه

 ...؛، کتاببانه ملی و زیست محیطبودجه، سازمان 

 ؛المللی های اطالع رسانی داخلی و بین ها و پایگاه شبکه 

 ؛های ذی ربط اطالعات رسمی ادارات و سازمان ها و آمارنامه ها، سرشماری 

 ؛های توسعه شهری تهیه شده توسط مهندسین مشاور طرح 

 های بصری. و برداشت های میدانی و پرسشنامه بررسی 

باشیندکه براسیاس نتیایج سرشیماری عمیومی نفیوس ومسیکن سیا           شیهر تهیران میی    5پهنه منطقه  0جامعةآماری تحقیق تمامی ساکنین 

 .نفر بوده است 151411و  185181، 150418، 81413ها به ترتیب  پهنه،جمعیت 1385

ناهمگنی و بیا خطیای   حیداکثر  با در نظرگرفتن فرضییة  درصدوهمدنین 15حجم نمونة مورد مطالعه براساس فرمو  کوکران وباضریب اطمینان

 نفر برآورد شده است   380پهنه  0نفر و در مجموع  16در هر پهنه (p=q=0.5) درصد  14

 (اطالعات مکیانی  سامانه تهران( می باشد. برای این منظور از 5پایری )مطالعه موردی منطقه  هدف از انجام این مقاله ارزیابی و سنجش زیست

(GI S وفرآیند ( تحلیپ سلسله مراتبیAHP )  پیایری و بیه    استفاده شده است. در این مقاله با بررسی و ارزیابی فاکتورهای موردنیاز بیرای زیسیت

پیایری، نقشیه هیای فیاکتور      تهران، ابتدا با توجه به فاکتورهای الزم برای مد  سازی ارزییابی زیسیت   5ار گیری نقشه های مربوطه از منطقه ک

Reclمجدد )بندی تهیه و طبقه  assi f i cat i on ) ببشیی کیه   ،  زوجیی   مقایسیه  وزنیدهی  روش بیه  انجام گرفیت و بعید از آن   ها آنروی  



 شهری مدیریت و عمران جغرافیا، مطالعات

 131 -161، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،8 دوره

911 
 

 ،ستناد به شناخت وضع موجود و نظرات کارشناسی به هر یک از فاکتورها وزنی داده شد و با اسیتفاده از مید  تهییه شیده    ، با ا است AHPازروش

 پهنیه  (AHPمراتبیی ) نقشه های فاکتور به روش همپوشانی شاخص تلفیق و مناطق مناسب مشبص و در انتها نیز با استفاده از فرآیند سلسیله  

 توان در فلوچارت زیر خالصه نمود: احپ انجام این کار را میپایر تر تعیین گردید. مر زیست

 : مراحل انجام این کار1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجربیات جهان

در پژوهش حاضر، دو  شهر ملبورن استرالیا و ونکوور کانادا که به صورت پیاپی در سا  های اخیر در رده های باالی زیست پیایری  

 نمونه انتبا  گردیدند. عنوان بهقرارر گرفته اند و چشم اندازها و برنامه های متعددی در راستای زیست پایری داشته اند 

 6پایر ملبورن شهر زیست

هیای جهیانی    یکیی از قطیب   عنیوان  بیه آیید و   پایر و جاا  برای زندگی و کار به حسا  می ، ملبورن استرالیا یک شهر زیستامروزه

یک مقصید پیر طرفیدار در سیطح محلیی،       عنوان بهتجارت، خرده فروشی، آموزش، دارو، هنر و صنعت شناخته شده است. این شهر 

 های سطح یک جهانی وجود دارد.  در آن رخدادها و جاابیت آید و المللی به حسا  می ای، ملی و بین منطقه

پایرترین شهر دنییا بیوده اسیت. بیر ایین اسیاس، در ایین         های اخیر موسسات اکونومیست و مرسر، زیست بندی شهر ملبورن در رده

پیایر اسیتبراج    زیسیت های شهر ملبورن پرداختیم تا اصو  و معیارهای در نظر گرفته شیده در ایین شیهر     پژوهش به بررسی برنامه

 گردد.

 . برنامه ساختاری شما  شهر1

 احیای شهری شما  شهر ملبورن اصو  .1.1

در برمانه ساختاری شما  شمهر ملبورن، ده اصپ برای راهنمایی احیای شهری شما  شهر تبعیین شده است. این اصو  با مشیاوره  

 باشد: ریزی تهیه شده است. این اصو  به شرح زیر می یات برنامهنفعان و با استفاده از طراحی شهری مناسب و تجرب اجتماع، ذی

 سازی یک ناحیه فعا  و متمایز متصپ به مرکز شهر آماده -

 پایر ساختن یک همسایگی محلی زیست -
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 تقویت اقتصادهای دانش برای افزایش موفقیت و خالقیت -

 های شهری حفظ صمیمیت ناحیه درحین افزایش جاابیت -

 ر احیای شهریادغام میراث ناحیه د -

 های عمومی ناحیه بازسازی حوزه -

 پایری که اجتماع متنوع و جامع را سکنا دهد های زیست توسعه مسکن -

 ساختن مکان متصپ و قابپ دسترس -

 پشتیبانی کردن از احتماعی که بصورت فرهنگی و اجتماعی باهم درآمیبته -

 (.1411)شهر ملبورن،  کند یهای زیست محیطی زمین پیشرفت م ساختن شهری که با رعایت محدودیت -

 

 های اصلی در احیای شمال شهر ملبورن گیری جهت

گیری فراگیر آینده شما  شیهر را   ها جهت گیری اصلی تعیین شده است. این جهت 5احیای شما  شهر ملبورن،  بلندمدتدر برنامه 

 ند.ک بینی می کند و چگونگی به وقوع پیوستن این تحو  را پیش برای توسعه تبیین می

 مجمتع شدن خوشه دانش در مرکز شهر -

 های حمپ و نقپ تقویت زیرساخت -

 های میراث شهری موجود بنا شده پایر که بر مبنای جاذبه ساخت ناحیه متراکم و زیست -

 توسعه چهار مکان شهری اصلی جدید -

 )همان(. تبدیپ شما  شهر به یک ناحیه کارآمد از نظر انرژی، آ  و زباله -

 

 گذاری مفاد سیاست

 برنامه آینده جامعه ملبورن  -

ییک شیهر جهیانی و     عنیوان  به، یک برنامه جامعه برای شهر ملبورن است. این یک برنامه برای رشد و توسعه ملبورن 1آینده ملبورن

 باشد. پایرترین و پایدارترین شهرهای دنیا می زیست 14یکی از  عنوان به

 باشد: به شرح زیر می شش هدف اصلی برای ساختن شهر ملبورن در این برنامه

 متصپ شهری .6زیست محیطی شهری .5 دانش شهر .0 آباد شهری .3 شهری خالق. 1 برای مردم شهری .1

 (.1448شهر ملبورن، ) استبرنامه ساختاری شما  شهر ملبورن بر مبنای این اهداف بنا شده 

 

 پیشنویس استراتژی طراحی شهری 

ای پاییدار از نظیر    های ممتاز طراحیی، مفهیوم مکیان، آینیده     یمنی خواهد بود و کیفیتشهری کامپ و ا 1414شهر ملبورن در سا  

ی، فرهنگی و اقتصادی را برای مردمش فراهم خواهد آورد. ایین سیند بیرای راهنمیایی توسیعه فضیاهای بیاز        زیست محیطاجتماعی، 

 سا  بعد از تبیین سند طراحی شده است. 15الی  14عمومی شهر ملبورن در 

 ژی طراحی شهری در راستای اهداف زیر تبیین شده است:استرات
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           فراهم کردن یک چشم انداز و چارچو  برای طراحی شیهری ملبیورن کیه بیر مبنیای تیاری  موفیق شیهر ملبیورن در

هیا معاصیر اشیاره     ها و چیالش  ریزی و طراحی شهری، بنا شده است و در آن به موضوع ها در برنامه دستیابی به موفقیت

 شده است.

 هیای اجتمیاعی،    پیایری و موفقییت ملبیورن در زمینیه     هیایی بیرای بهبیود زیسیت     هیا و فرصیت   عیین مقیادیر، جهیت  ت

 ی، فرهنگی و اقتصادی.زیست محیط

 ای  های شهر ملبورن و آینده هایی که آزادسازی ظرفیت تبیین اهمیت نقش رهبری شهر ملبورن، و ارتباطات و همکاری

 (.1446شهر ملبورن، ) کندپایدار را برای ملبورن تضمین 

 اصول طراحی شهری

هیای   فضاهای عمومی مناسب،  آن فضاهایی هستند که انرژی و زنده دلی اجتماعی و فرهنگی را پشتیبانی کند و نیازهیا و خواسیته  

 سازی کند. یک شناسه محلی معتبر را نمونه

های عمیومی را بیرای ایجیاد ییک مکیان       رالعمپدر این سند، هشت اصپ برای طراحی شهری تعیین شده است که این اصو ، دستو

هیای مشیهور    های اولیه طراحی شهری و واژگانی برگرفته از کتب و نشریات و مکان کند. این اصو ، به معرفی مفهوم فعا  فراهم می

استفاده هسیتند، مبنیای   ها در اکثر شهرها قابپ  پردازد. درحالیکه این اصو  در اکثر مکان به فعالیت و زنده دلی و پرانرژی بودن، می

 تنیوع  .3 هم متصپ بیودن  به .1 شفاف ساختار .1های فیزیکی و فرهنگی شهر ملبورن بنا نهاده شده است. آن برای ساختن جاابیت

 اعتبار .6 و تغییر پیوستگی .5 پویایی .0

  )همان(. بودن با تبیپ مردم متناسب .8 عدالت .1

 

 ونکوور

پایرترین شهرهای جهان دارای چندین برنامه مدون جهت نیپ به زیست پایری بوده است. شهر ونکوور بعنوان یکی از زیست 

، عوامپ کلیدی تاثیرگاار بر زیست پایری یک شهر و نحوه ارتباط آن بیا پاییداری و احتمیاال    ها آنبررسی این برنامه ها و روند 

های شهر ونکیوور بیرای رسییدن بیه زیسیت       برنامه دستیابی به معیارهایی را جهت ارزیابی زیست پایری به دست خواهد داد.

 پایری به صورت جدو  زیر خالصه شده است.

 : برنامه های مدیریت شهر ونکوور برای رسیدن به زیست پذیری3 جدول

 اقدامات عملیاتی راهبرهای اصلی موضوع بازه زمانی برنامه عملیاتی

طرح راهبردی منطقه 

 زیست پایر

LRSP 

تا  1116

 کنون

زیست 

 پایری

حفاظت از  -

 مناطق سبز

ساخت همستان  -

 های کامپ

دست یابی به  -

منطقه کالنشهری 

 فشرده

افزایش گزینه  -

 های حمپ و نقپ

 محدوده های سبز -

 محدوده های زمین های کشاورزی -

تعداد و نسبت تمام سکونتگاه ها و سکونتگاه های جدید در مراکز شهری و  -

 منطقه ای

 ی اداری در شهر به مراکز شهری در منطقهنسبت فضاها -

سهم رشد جمعیت از رشد جمعیت سالیانه، برای رشد محدوده های متمرکز و  -

 منطقه ونکوور

 میزان مالکیت وسیله نقلیه -

 سرانه و مجموع استفاده کنندگان و سیستم حمپ و نقپ عمومی -

 رشد سرانه و مجموع ظرفیت حمپ و نقپ عمومی. -
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قه پیشگامی منط

 پایدار

SRI 

تا  1441

 کنون

زیست 

 پایری

 پایداری

 بعد اجتماعی -

 بعد اقتصادی -

 بعد محیطی -

 بعد فرهنگی -

 دسترسی به مسکن ارزان قیمت، تعریف نظام شهری -

 دسترسی به اشتغا  مناسب و توسعه اقتصادی شهری -

 دسترسی به فضای سبز و پارک ها جهت تفرج -

 مان های تاریبیاهمیت زیبایی کالبدی ساخت -

 

 : برنامه های مدیریت شهر ونکوور برای رسیدن به زیست پذیری3ادامه جدول 

 اقدامات عملیاتی راهبرهای اصلی موضوع بازه زمانی برنامه عملیاتی

برای  ریزی برنامه

پایداری شهر دراز 

 مدت

Cities PLUS 

تا  1441

1443 

زیست 

 پایری

 پایداری

تا  

 آوری

 144ه خلق برنام -

 ساله

رویکرد همکاری  -

 جویانه

 برای تغییر در طوالنی مدت ریزی برنامه -

و تصمیم سازی شامپ همه اعضای همستان می  ریزی برنامهاطمینان از اینکه  -

 شود.

نتیجه های برنامه 

 های ونکوور
  

 رویکرد سیستمی -

دورنمای بسیار  -

 بلندمدت

نیاز به مدیریت  -

 تطبیقی

 تا  آوری -

ویکرد مشارکت ر -

 راهبردی

 

 سیستم شهری مرکب ا ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بوم شناختی -

 سا  آینده و پیش بینی تاثیر تصمیمات 54تا  34نگاه به  -

 بازخورد از بدنه حکمروایی شهری -

 شکپ شهر و زیرساخت های نیرومند و قابپ تطبیق -

 شهری وجود طیف متنوعی از ذینفعان در یک نظام -

 1314ماخا: بندراباد، 

 پیش نویس نهایی مدل عملیاتی

شیده در جهیان، پییش     پایری مطرح پایری شامپ تعاریف و اصو  و معیارهای زیست در این مقاله پس از بررسی و و مرور منابع مرتبط با زیست

هیای   پیایری و مطالعیه و بررسیی پیروژه     زمینه زیستنویس او  مد  عملیاتی به دست آمد. سپس در ادامه،  بررسی تجربیات ایران و جهان در 

، منجر بیه تثبییت پییش نیویس     ها آنپایری  پایرترین شهرهای دنیا و استبراج اصو  و معیارهای زیست شهرسازی مربوط به تعدادی از زیست

 او  مد  عملیاتی شد .

اسان و متبصصان منتبب ارسیا  شید و از اعمیا  نقطیه     در مرحله بعدی و بر اساس تکنیک دلفی، پیش نویس او  مد  عملیاتی برای کارشن

د اسیتفاده قیرار    پایری در این پژوهش میور  پایه و اساس ارزیابی زیست عنوان بهنظرات ایشان پیش نویس نهایی مد  عملیاتی به دست آمد که 

 گرفت. در زیر پیش نویس دوم مد  عملیاتی آمده است.
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 5 منطقه بندی پهنه

صرفا جهت سهولت کیار ارزییابی    بندی پهنهاز آنجایی که در پژوهش حاضر، 

، شیامپ  بنیدی  پهنیه در منطقه می باشد، معیارهای استفاده شده بیرای ایین   

 معیارهای کلی می باشند. ای پاره

معیارهای منتبب شامپ معیارهای جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و 

ی شود. لاا شناخت منطقه در ببش های فوق انجام شیده اسیت.   محیطی م

شایان ذکر است که به دلیپ محدودیت در جمع اوری آمیار و اطالعیات، بیه    

 بنیدی  پهنیه ... نقشیه  حفظ گردیده است. بندی پهنهناچار مرزهای نواحی در 

 را بر اساس معیارهای منتبب ذکر شده در باال نشان می دهد. 5منطقه 

 های مرتبط هاو شاخص ه ها، مؤلفهبررسی زمین

در این ببش، نبست بر اساس مد  عملیاتی نهایی شده توسیط نظیرات اسیاتید و    

های مستبرج از نمیودار   هاو شاخص کارشناسان محترم و همدنین زمینه ها، مؤلفه

هیا پرداختیه    پایری پهنیه  ها برای سنجش و ارزیابی زیست ماکور، به تعریف سنجه

 شده است.

آوری اطالعیات و   های موجود در جمع کر ست که به دلیپ وجود محدودیتذ شایان

شیده در   هیای بررسیی   ها و سینجه  ها، شاخص ها، مؤلفه زیر زمینه جدو  های مستبرج امکان پایر نبوده است. ای از شاخص ها سنجش پاره داده

 ها را نشان میدهد. پهنه

 ها شده در پهنه ررسیهای ب ها و سنجه زمینه ها، مؤلفه ها، شاخص :4 جدول

 شاخص مؤلفه زمینه
آوری  نحوه جمع

 داده
 سنجه

کالبد و 

 فعالیت

دسترسی 

 به خدمات

های  دسترسی به کاربری

 تجاری
 GISنقشه

نسبت فضاهای تحت پوشش کاربری تجاری با شعاع دسترسی  -1

 به مساحت کپ پهنه( دقیقه زمان پیاده روی 5) متری 044

 سرانه کاربری تجاری -1

 GISنقشه دسترسی به آموزش

نسبت فضاهای تحت پوشش کاربری آموزشی با شعاع دسترسی  -1

 دقیقه زمان پیاده روی( 15) متری به مساحت کپ پهنه 1144

 سرانه کاربری آموزشی -1

های  دسترسی به کاربری

 گاران اوقات فراغت

پرسشنامه 

 ساکنین
 ادراک و ارزیابی ساکنین -1

دسترسی به خدمات 

 درمانی

 -GISنقشه

پرسشنامه 

 ساکنین

نسبت فضاهای تحت پوشش کاربری درمانی با شعاع دسترسی  -1

 دقیقه زمان پیاده روی( 15متری به مساحت کپ پهنه ) 1144

 سرانه کاربری درمانی -1

 ادراک و ارزیابی ساکنین -3
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 ها هنهشده در پ های بررسی ها و سنجه : زمینه ها، مؤلفه ها، شاخص4 ادامه جدول

 شاخص مؤلفه زمینه
آوری  نحوه جمع

 داده
 سنجه

کالبد و 

 فعالیت

دسترسی 

 به خدمات

 -GISنقشه دسترسی به امکانات ورزشی

نسبت فضاهای تحت پوشش کاربری ورزشی با شعاع دسترسی  -1

 دقیقه زمان پیاده روی( 15) متری به مساحت کپ پهنه 1144

 سرانه کاربری ورزشی -1

 

های  ربریدسترسی به کا

 فرهنگی
 GISنقشه

نسبت فضاهای تحت پوشش کاربری فرهنگی با شعاع دسترسی  -1

 دقیقه زمان پیاده روی( 15متری به مساحت کپ پهنه ) 1144

 سرانه کاربری فرهنگی-1

فضاهای باز 

 عمومی

دسترسی به فضاهای باز 

 عمومی

پرسشنامه 

 ساکنین
 ادراک و ارزیابی ساکنین -1

 باز عمومیکیفیت فضاهای 
پرسشنامه 

 ساکنین

 ادراک و ارزیابی ساکنین -1

 بررسی کارشناسی -1

زیرساخت 

 ها

میزان برخورداری از شبکه 

 آبرسانی

پرسشنامه 

 ساکنین
 ادراک و ارزیابی ساکنین -1

 میزان برخورداری از شبکه برق
پرسشنامه 

 ساکنین
 ادراک و ارزیابی ساکنین -1

 میزان برخورداری از شبکه

 گازرسانی

پرسشنامه 

 ساکنین
 ادراک و ارزیابی ساکنین -1

میزان برخورداری از شبکه 

 مبابرات

پرسشنامه 

 ساکنین
 ادراک و ارزیابی ساکنین -1

سازگاری 

 کاربری ها
 

-GISنقشه

 پرسشنامه
 ادراک و ارزیابی ساکنین -1

 تا  آوری

ها با کیفیت  سهم ساختمان

 تبریبی و مرمتی در پهنه
 GISنقشه

ها با کیفیت تبریبی و مرمتیبه مساحت  نسبت مساحت ساختمان -1

 کپ پهنه

 

ها با قدمت  سهم ساختمان

 سا  در پهنه 34بیش از 
 GISنقشه

سالبه مساحت  34ها با قدمت بیش از  نسبت مساحت ساختمان -1

 کپ پهنه

 

حمییییپ و 

 نقپ

حمپ و نقپ 

 عمومی

دسترسی به حمپ و نقپ 

 عمومی

پرسشنامه 

 نساکنی
 ادراک و ارزیابی ساکنین -1

 هزینه حمپ و نقپ عمومی
پرسشنامه 

 ساکنین
 ادراک و ارزیابی ساکنین -1
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مدت زمان سفر با حمپ و نقپ 

 عمومی به محپ کار

پرسشنامه 

 ساکنین
 ادراک و ارزیابی ساکنین -1

راحتی سفر با حمپ و نقپ 

 عمومی

پرسشنامه 

 ساکنین
 ادراک و ارزیابی ساکنین -1

دسترسی 

 پیاده

دسترسی پیاده به حمپ و نقپ 

 عمومی

پرسشنامه 

 ساکنین
 ادراک و ارزیابی ساکنین -1

 دسترسی پیاده به محپ کار
پرسشنامه 

 ساکنین
 ادراک و ارزیابی ساکنین -1

دسترسی پیاده به مراکز خرید 

 و خدمات

پرسشنامه 

 ساکنین
 ادراک و ارزیابی ساکنین -1

 پیادهکیفیت مسیرهای 
پرسشنامه 

 ساکنین

 ادراک و ارزیابی ساکنین -1

 بررسی کارشناسی -1

قابپ استفاده بودن مسیرهای 

 های خاص پیاده برای گروه

پرسشنامه 

 ساکنین
 ادراک و ارزیابی ساکنین -1

 

 ها شده در پهنه های بررسی ها و سنجه : زمینه ها، مؤلفه ها، شاخص4 ادامه جدول

 سنجه آوری داده وه جمعنح شاخص مؤلفه زمینه

حمییییپ و 

 نقپ

 ایمنی
 ادراک و ارزیابی ساکنین -1 پرسشنامه ساکنین ایمنی پیاده

 ادراک و ارزیابی ساکنین -1 پرسشنامه ساکنین ایمنی سواره

وابستگی به 

خودرو 

 شبصی

سفر با خودرو شبصی به محپ 

 کار

 ادراک و ارزیابی ساکنین -1 پرسشنامه ساکنین

ودروی شبصی به مراکز سفر با خ

 خرید و خدمات

 ادراک و ارزیابی ساکنین -1 پرسشنامه ساکنین

نرخ مالکیت خودروی شبصی در 

 پهنه

 ادراک و ارزیابی ساکنین -1 پرسشنامه ساکنین

دسترسی به 

 پارکینگ

 ادراک و ارزیابی ساکنین -1 پرسشنامه ساکنین 

 تا  آوری
متر مربع به مساحتمعابر کپ  6نسبت معابر با عرض کمتر از  -GIS 1نقشه میزان نفوذپایری پهنه

 پهنه

 امنیت اجتماعی

 ادراک و ارزیابی ساکنین -1 پرسشنامه ساکنین میزان جرم خیزی فضا

 ادراک و ارزیابی ساکنین -1 پرسشنامه ساکنین امنیت فضاهای عمومی

 ادراک و ارزیابی ساکنین -1 پرسشنامه ساکنین امنیت شبصی

های تلفن  دسترسی و کیفیت باجه

 عمومی

 ادراک و ارزیابی ساکنین -1 پرسشنامه ساکنین
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 ادراک و ارزیابی ساکنین -1 پرسشنامه ساکنین روشنایی مناسب محیط

 ادراک و ارزیابی ساکنین -1 پرسشنامه ساکنین وجود حیات شبانه

سهم کاربری سکونت نسبت به 

 کپ پهنه

 مساحت کاربری مسکونی به مساحتکپ پهنه نسبت -GIS 1نقشه

همبستگی و 

تعامالت 

 اجتماعی

وجود ارتباطات غیر رسمی بین 

 ساکنان

 ادراک و ارزیابی ساکنین -1 پرسشنامه ساکنین

عدم احساس بیگانگی نسبت به 

 محیط

 ادراک و ارزیابی ساکنین -1 پرسشنامه ساکنین

 اک و ارزیابی ساکنینادر -1 پرسشنامه ساکنین حمایت اجتماعی

برابری و 

 عدالت

ها و  میزان توجه به نیازهای گروه

 اقشار گوناگون

 ادراک و ارزیابی ساکنین -1 پرسشنامه ساکنین

 بررسی کارشناسی -1

مشارکت 

مردم و 

نهادهای 

 محلی

 ادراک و ارزیابی ساکنین -1 پرسشنامه ساکنین میزان تمایپ ساکنان به مشارکت

 ادراک و ارزیابی ساکنین -1 پرسشنامه ساکنین های مشارکت وجود فرصت

 تا  آوری

آگاهی، دانش و مهارت نسبت به 

 بحران

 ادراک و ارزیابی ساکنین -1 پرسشنامه ساکنین

سرشماری نفوس و  ها جمعیتی در پهنه میزان تراکم

 GISنقشه -مسکن

 نفر در هکتار() تراکم ناخالص جمعیتی پهنه -1

پایر  های سنی آسیب هدرصد گرو

 در پهنه

سرشماری نفوس و 

 مسکن

 سا  در پهنه 65سا  و باالی  15های سنی زیر  نسبت گروه -1
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 ها شده در پهنه های بررسی ها و سنجه : زمینه ها، مؤلفه ها، شاخص4ادامه جدول 

 زمینه مؤلفه شاخص آوری داده نحوه جمع سنجه

سرشماری نفوس و  

 مسکن

 نرخ بیکاری
 تغا اش

 اقتصادی
پایر درآمدی در  های آسیب سهم گروه پرسشنامه سهم خانوارها با متوسط درآمد در پهنه -1

 پهنه
 تا  آوری

نسبت تعداد ابنیه با مالکیت شبصی به  -1

 تعداد کپ ابنیه در پهنه.

 سهم ابنیه با مالکیت شبصی در پهنه GISنقشه

 ادراک و ارزیابی ساکنین -1

 ناسیبررسی کارش -1

 های سطحی آوری آ  وضعیت جمع پرسشنامه ساکنین

بهداشت 

 محیط
 آوری و دفن زباله وضعیت جمع پرسشنامه ساکنین ادراک و ارزیابی ساکنین -1 محیطی زیست

نسبت مساحت کاربری فضای سبز به  -1

 مساحتکپ پهنه

 سهم کاربریفضای سبز در پهنه GISنقشه

 انگیز وجود فضاهای خاطره سشنامه ساکنینپر ادراک و ارزیابی ساکنین -1
 هویت

 ادراک محیط

 های رفتاری ها و قرارگاه وجود پاتوق پرسشنامه ساکنین ادراک و ارزیابی ساکنین -1

 احساس بودن در میان همشهریان پرسشنامه ساکنین ادراک و ارزیابی ساکنین -1

 حس تعلق
احساس تأثر و دلتنگی در صورت ترک  پرسشنامه ساکنین ادراک و ارزیابی ساکنین -1

 محیط

 حس مسئولیت نسبت به محیط پرسشنامه ساکنین ادراک و ارزیابی ساکنین -1

احساس رضایت ساکنین از حضور در  پرسشنامه ساکنین ادراک و ارزیابی ساکنین -1

 فضاهای عمومی و اجتماعی محیط
 حس تعلق

 ادراک محیط
در  ها آن سهم جمعیتی که مدت سکونت -1

 باشد. سا  می 14پهنه بیش از 

 مدت سکونت پرسشنامه ساکنین

حیات و  وجود مراکز سرزنده و پویا پرسشنامه ساکنین ادراک و ارزیابی ساکنین -1

 وجود فضاهای تعامپ در محیط پرسشنامه ساکنین ادراک و ارزیابی ساکنین -1 سرزندگی

 

 نتیجه گیری   بحث و 

در  1و  3، 1ی هیا  پهنیه می باشد و بیه ترتییب    ها پهنهدارای زیست پایری بیشتر نسبت به سایر  0ولید شده، پهنه بر اساس نقشه ت

 (.--شکپ شماره) گیرندرده های بعدی زیست پایری قرار می 

 0ست. پهنه بوده ا 5ی منطقه ها پهنه، زیست پایرترین پهنه در بین 0همانطور که گفته شد طبق بررسی های صورت گرفته  پهنه 

 شامپ محالت مهران، فردوس، جنت آباد شمالی، جنت  آباد جنوبی، جنت آباد مرکزی و شاهین می باشد.

در مولفه دسترسی به خدمات از نظر سنجه سرانه خدمات شرایط مساعدی نداشیته بیوده اسیت     0همانطور که قبال گفته شد، پهنه 

بوده است. همدنیین ایین پهنیه از نظیر      ها پهنهعیت مناسبی نسبت به سایر ولی از نظر سنجه شعاع دسترسی به خدمات دارای وض

پهنیه   درنهاییت مولفه های فضاهای باز عمومی، برخورداری از زیرساخت ها و سازگاری کاربری ها در وضعیت مناسبی میی باشید و   

 ماکور از لحاظ زمینه کالبد و فعالیت دارای زیست پایری خیلی زیاد می باشد.
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های انجام شده پهنه ماکور در بحث حمپ و نقپ عمیومی و دسترسیی بیه پارکینیگ در وضیعیت متوسیط، در بحیث         طبق بررسی

دسترسی پیاده و ایمنی در وضعیت مناسب قرار دارد. در مجموع پهنه ماکور از لحیاظ زمینیه حمیپ و نقیپ دارای زیسیت پیایری       

 خیلی زیاد می باشد.  

یر مراقبت های مصنوعی در وضعیت مناسب و در برخی دیگر از شاخص ها مانند میزان ، در برخی از شاخص های امنیت نظ0پهنه 

جرم خیزی فضا، امنیت فضاهای عمومی و امنیت شبصی در وضعیت متوسط می باشد. همدنین پهنه ماکور در برخی از شیاخص  

ارتباطیات غیررسیمی و حماییت    های وجود همبستگی و تعامالت اجتماعی مانند عدم احساس بیگانگی نسیبت بیه محییط، وجیود     

اجتماعی در وضعیت مناسب و در شاخص های میزان توجه به نیازهای گروه ها و اقشار گونیاگون و مییزان تماییپ بیه مشیارکت در      

شیاخص میاکور در    درنهاییت وضعیت متوسط و همدنین در شاخص وجود فرصت های مشارکت در وضعیت نامناسیبی قیرار دارد.   

 زیست پایری خیلی زیاد می باشد.زمینه اجتماعی دارای 

همانطور که در باال گفته شد، در بررسی زمینه اقتصادی به دلیپ وجود محدودیت در جمع اوری داده ها، تنها از سیه شیاخص نیرخ    

در هیر سیه    0استفاده شده است که پهنیه   ها پهنهبیکاری، سهم گروه های آسیب پایر درآمدی و سهم ابنیه با مالکیت شبصی در 

بوده است و در مجموع پهنیه میاکور از نظیر زمینیه اقتصیادی دارای       ها پهنهخص های ماکور در شرایط مناسبی نسبت به سایر شا

 زیست پایری خیلی زیاد می باشد.

از لحاظ شاخص های جمع اوری آ  های سطحی و جمع آوری و دفن زباله در وضعیت مناسب و  از لحاظ شاخص سیهم فضیاهای   

 متوسط قرار دارد و در مجموع در زمینه زیست محیطی دارای زیست پایری زیاد می باشد.سبز ، در وضعیت 

طبق بررسی های انجام شده، پهنه ماکور در شاخص های مدت سکونت و وجیود مراکیز سیرزنده و پوییا در وضیعیت مناسیب و در       

ساس مسئولیت نسبت بیه محییط در وضیعیت    شاخص های وجود پاتوق ها و قرارگاه های رفتاری، وجود فضاهای خاطره انگیز و اح

متوسط و در شاخص های احساس بودن در میان همشهریان، احساس تاثر و دلتنگی در صورت ترک محیط و وجود فضاهای تعامپ 

 در محیط در وضعیت نامناسبی می باشد.  

شامپ محالت  1بوده است. پهنه  5ی منطقه ها پهنه،دارای زیست پایری خیلی کم در بین 1طبق بررسی های صورت گرفته  پهنه 

 حصارک، مرادآباد، شهرک نفت، کوهسار، المهدی، پونک شمالی، پونک جنوبی و باغ فیض می باشد.

، در مولفه دسترسی به خدمات از نظر سنجه سرانه خدمات شرایط مساعدی نداشته بوده است ولی از نظر شعاع دسترسی به 1پهنه 

بوده است. همدنین این پهنه از نظر مولفیه فضیاهای بیاز عمیومی در وضیعیت       ها پهنهسایر  خدمات در وضعیت متوسطی نسبت به

پهنه ماکور از لحاظ  درنهایتنامناسب و در مولفه برخورداری از زیرساخت ها و سازگاری کاربری ها در وضعیت متوسط می باشد و 

 زمینه کالبد و فعالیت دارای زیست پایری خیلی کم می باشد.

سی های انجام شده پهنه ماکور در بحث حمپ و نقپ عمومی و ایمنی در وضعیت متوسط، در بحث دسترسی به پارکینیگ  طبق برر

در وضعیت مناسب و در بحث دسترسی پیاده و وابستگی به خودروی شبصیی در وضیعیت نامناسیبی قیرار دارد. در مجمیوع پهنیه       

 کم می باشد.   ماکور از لحاظ زمینه حمپ و نقپ دارای زیست پایری خیلی

، در برخی از شاخص های امنیت نظیر مراقبت های مصنوعی و امنیت فضاهای عمومی در وضعیت متوسط و در برخی دیگر 1پهنه 

از شاخص ها مانند میزان جرم خیزی فضا، امنیت حیات شبانه و امنیت شبصی در وضعیت نامناسیب میی باشید. همدنیین پهنیه      

د همبستگی و تعامالت اجتماعی مانند عدم احساس بیگانگی نسبت به محیط و مییزان تماییپ   ماکور در برخی از شاخص های وجو

به مشارکت در وضعیت مناسب و در شاخص های وجود ارتباطات غیررسمی بین ساکنان و حمایت اجتماعی در وضعیت متوسیط و  

فرصت های مشارکت در وضعیت نامناسبی قیرار  همدنین در شاخص های میزان توجه به نیازهای گروه ها و اقشار گوناگون و وجود 

 شاخص ماکور در زمینه اجتماعی دارای زیست پایری خیلی کم می باشد. درنهایتدارد. 
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همانطور که در باال گفته شد، در بررسی زمینه اقتصادی به دلیپ وجود محدودیت در جمع اوری داده ها، تنها از سیه شیاخص نیرخ    

در شیاخص   1استفاده شده است که پهنیه   ها پهنهیر درآمدی و سهم ابنیه با مالکیت شبصی در بیکاری، سهم گروه های آسیب پا

نرخ بیکاری در شرایط متوسط، در شاخص سهم ابنیه با مالکیت شبصیی و سیهم گیروه هیای آسییب پیایر درآمیدی در وضیعیت         

 ایری خیلی کم می باشد.نامناسبی بوده است و در مجموع پهنه ماکور از نظر زمینه اقتصادی دارای زیست پ

از لحاظ شاخص های جمع آوری آ  های سطحی و سهم فضاهای سبز در وضعیت نامناسب و  از لحاظ شاخص جمع اوری و دفین  

 زباله ، در وضعیت متوسط قرار دارد و در مجموع در زمینه زیست محیطی دارای زیست پایری کم می باشد.

شاخص های مدت احساس بودن در مییان همشیهریان، احسیاس تیاثر و دلتنگیی در       طبق بررسی های انجام شده، پهنه ماکور در

صورت ترک محیط، احساس مسئولیت نسبت به محیط و مدت سکونت در وضعیت مناسب و در شاخص احساس رضایت سیاکنین  

های رفتاری و وجود از حضور در فضاهای عمومی و اجتماعی محیط در وضعیت متوسط و در شاخص های وجود پاتوق ها و قرارگاه 

 فضاهای خاطره انگیز در وضعیت نامناسبی می باشد.
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