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چکیده
زیستپذیری شهری یک گفتمان نیرومند در توسعة شهری و طراحی شهری را منعکس میکند که بهدنبال توجه به کیفیت
زندگی در شهرها ،موردتوجه قرارگرفته است .در معنای اصلی و کلی خود به مفهوم دستیابی به قابلیت زندگی بهتر است و درواقع
همان دستیابی به کیفیت برنامهریزی شهری خوب یا مکان پایدار است .بررسی زیستپذیری بسیار بهتر از دیگران توسط اهالی
آن سکونتگاه ادراک میگردد .هدف این پژوهش ارزیابی شاخصهای زیستپذیری شهری در شهر اهواز از دیدگاه ساکنان
میباشد .این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش تحقیق توصیفی -پیمایشی میباشد .با توجه روش نمونهگیری خوشه
چندمرحلهای  8محله از  8منطقه بهعنوان خوشه انتخاب گردید و برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد ،حجم
نمونه  384نفر برآورد شده و نسبت آن در هر محله مشخص گردید .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه میباشد .جهت بررسی
زیستپذیری شهری از  9شاخص ( امنیت ،آموزش ،اوقات فراغت ،مشارکت ،تعلق مکانی ،درآمد و اشتغال ،امکانات و خدمات
زیربنایی ،حملونقل و آلودگی) با  43گویه استفادهشده است .بهمنظور وزن دهی شاخصها از تکنیک آنتروپی شانون و برای
رتبهبندی محالت ازنظر شاخصهای زیستپذیری شهری از تکنیک کوپراس بهره گرفته شد .در این پژوهش دو شاخص آلودگی
و امنیت بهعنوان دو شاخص منفی در نظر گرفته شد .نتایج بیانگر این است که وضعیت شاخصهای زیستپذیری شهری در
محالت نامناسب میباشد .نتایج تکنیکهای آنتروپی و کوپراس نشان میدهد که محله کیانپارس بهترین وضعیت و بعد آز آن
محالت زیتون کارمندی ،گلستان جنوبی ،خروسی ،پردیس  ،1آخر آسفالت ،شلنگآباد و در بدترین وضعیت زیستپذیری محله
منبع آب قرارگرفته است.
واژگان کلیدی :زیستپذیری ،زیستپذیری شهری ،مکان پایدار ،شهر اهواز
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بیان مسئله
امروزه شهرها با چالشهای بسياری در زمينههای اقتصادی ،اجتماعي و زیستمحيطي مواجه شدهاند .درعينحال
افـزایش جمعيت به همراه نسبت روزافزون شهرنشيني پيامدهای زیانباری برای شهرها ایجاد کرده است .تـداوم اینگونه
رشـد شهرنشيني با مشکالت اجتماعي ،اقتصادی و زیستمحيطي ،بحرانآفرین و هشداری بر ناپایداری شـهرها ميباشد.
در ایـن ميان ،کيفيت زندگي و بهتبع آن زیستپذیری در شهرها را بهشدت کـاهش ميدهد .بنـابراین ضـرورت و اهميت
بحث زیستپذیری و توسعه پایدار امروزه در شهرها کامالً نمایـان اسـت (ساسان پور و همکاران .)1393 ،زیستپذیری،
به یک سيستم شهری که در آن بهسالمت اجتماعي ،اقتصادی ،کالبدی و رواني همه ساکنانش توجه شده است ،اطالق
ميشود .اصول کليدی که به این مفهوم استحکام ميبخشد شامل :برابری ،عدالت ،امنيت ،مشارکت ،تفرج و قدرت
بخشيدن ميباشد ( .)Cities plus, 2003, 23زیستپذیری مفهومي چندبعدی اسـت که گـاه با مفاهيم کيفيت زندگي،
رفاه و رضایتمندی از شرایط زندگي دارای همپوشانيهای بسياری است و جنبههای مختلفي نظير مسائل مادی و
غيرمادی را در برميگيرد ( .)Dajian & peter, 2010زیستپذیری یک مفهوم عام برای تنوعي از معاني است یعني
زیستپذیری هم به هدف سنجش و هم به دیدگاه اشخاصي وابسته است که سنجشها را ایجاد ميکنند بر این اساس
اکثر پژوهشها تأیيد ميکنند که زیستپذیری به محيطزیست از دیدگاه اشخاص اشاره دارد و نيز آن شامل ارزیابي ذهني
از کيفيت مکان است ( .)shamsuddin,2012زیستپذیری شهری ميتواند بهعنوان کيفيت محيط شهری (محيط
شهری مجموع ویژگيهای اقتصادی ،فيزیکي و اجتماعي تعریفشده است) که نياز انسان به امنيت اجتماعي ،سالمت و
رفاه در سطح فردی و اجتماع را فراهم ميکند ،تعریف شود .زیستپذیری فزایندهی مناطق شهری بهعنوان شيوهای برای
کاهش جای پای اکولوژیکي ،پيشگيری از آلودگي و حفاظت از منابع طبيعي در شهرها و محدودی اطرافش در نظر
گرفتهشده است ( .)Saitluanga, 2014شاخص کيفيت زیستپذیری یک محيط یا فضا تحت تأثير عوامل بسياری
کاهشیافته و زمينهی ناپایداریهای فضایي را برای آن سکونتگاههای انساني فراهم ميآورد .به عبارتي زیستپذیری
سکونتگاه بهنوعي ميتواند بيانگر پایداری آن سکونتگاه باشد .سنجش و ارزیـابي کيفيـت زنـدگي و زیستپذیری شهری
ميتواند در مقياس شـهر و یـا بخشـي از شـهر (نظير محالت فرسوده ،شهرکها و شـهرهای جدیـد ،بافتهای خودرو
و )...انجام شود (بندرآباد و احمدینژاد.)1393 ،
شهر اهواز مرکز استان خوزستان یکي از شهرهای مهم کشور است که تجربه و سابقه طوالني در شهرنشيني دارد .این
اهميت از تمرکز باالی جمعيت و دسترسي مناسب به سایر مراکز جمعيتي در منطقه جلگهای و کوهستاني خوزستان و
تمرکز سفرههای نفت در محدودة این شهر در دورة معاصر ریشه ميگيرد .تمرکز جمعيت و رشدکالبدی-فضایي شهر
سبب شکلگيری محلههای با شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعي شده است و شرایط زیست را در بخشهایي از این
شهر با مشکل مواجه کرده است .از طرفي با توجه به اینکه زیست پذیر بودن بسيار بهتر از دیگران ،توسط اهالي آن
سکونتگاه ادراک ميگردد؛ بنابراین در این پژوهش ،هدف ارزیابي وضعيت شاخصهای زیستپذیری شهری در شهر اهواز
از دیدگاه ساکنان ميباشد.

مبانی نظری
آنچه در این تحقيق بهعنوان زیستپذیری مطرح ميشود ،ترجمه فارسي انتخابشده برای عبارت انگليسي ()livability

است ،درنتيجه شهر زیست پذیر معادل عبارت ( )livable cityآورده شده است .در برخي متون فارسي معادل عبارت فوق
را سرزندگي شهری آوردهاند (گلکار .)1385 ،درصورتيکه آنچه بهعنوان سرزندگي ازنظر لينچ در کتاب شکل خوب شهر
بهعنوان معيار بيانشده است ،در ترجمه ( )vitalityآورده شده است .در فرهنگ انگليسي آکسفورد ( )livabilityبه معنای
دارای ارزش زندگي و ( )vitalityبه معنای فعال و پرانرژی بودن یا همان سرزنده تعریفشده است (حبيبي.)1392 ،
زیستپذیری و توسـعه پایـدار مفـاهيم و رویکردهای هستند که درنهایت ،شهری به دور از انواع مشکالت زیست-
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محيطي ،اقتصادی ،اجتمـاعي را بـرای شـهروندان بـه ارمغان ميآورد .اصطالح زیستپذیری اشاره به درجه تأمين
ملزومات یک جامعـه بـر مبنـای نيازهـا و ظرفيتهای افـراد آن جامعه دارد .یک جامعه غير زیستپذیر به نيازهای افراد
آن جامعه بياعتنا است و به خواستههای آنها احتـرام نميگذارد (ساسان پور و همکاران .)1393،اهميت زیستپذیری و
پایداری سکونتگاههای انساني بهطور روزافزوني ناشي از افزایش آگاهي نسبت به الگوهای ناپایدار زندگي و مصرف است
که نه سالم هستند و نه پایدار و در درازمدت موجب کاهش توان محيطي برای حمایت از جمعيت کره زمين ميشوند
(خراساني و رضواني .)1 ،1392 ،زیستپذیری و پایداری معموالً دارای اهداف مشترکي هستند .مفهوم زیستپذیری
(شهر زیستپذیر) از مفاهيم نوین تبيينکننده نظامهای کنوني شهری است که بهواسطه تحول در اندیشهها و آرمانهای
جامعهی معاصر ،جایگاهي درخور و بایسته پيداکرده است (حبيبي .)1392 ،درمجموع به مکاني قابل زیست اطالق
ميشود کـه شـرایـط خـوب مــادی ،اجتماعي ،روانــي و پيشرفت شخصي همهی ساکنان در آن فراهم باشد (صادقلو و
قيداری .)1393 ،آکارت و فان کران ( )2006با توجه به زیستپذیری محلهای ،قلمروهای زیر را بر مبنای تحتتأثير قرار
گرفتن بهصورت زیر طبقهبندی کردهاند:
رفتارهای آزاردهنده :سوءمصرف مواد مخدر و سروصدای شبانه؛
•مشکالت محيطي :زبالههای خياباني و بوی بد ناشي از آنها؛
•سروصدای ناشي از ترافيک :سرعت وسایل نقليه ،حرکت وسایل نقليه با چراغ خاموش ،پارک نامناسب وسایل نقليه و
سرعتباالی موتورسيکلتها.
در جدول شماره  1مهمترین تعاریف مربوط به زیستپذیری آورده شده است.
جدول  -1مهمترین تعاریف زیستپذیری
بیانکننده

سال

تعریف

فرهنگ لغت وبستر

2010

مناسب برای زندگي

گروه حملونقل ایاالتمتحده آمریکا

2010

سرمایهگذاری در حملونقل ،خدمات مسکن بهنحویکه دسترسي مناسب و کافي به آنها ،از
طریق گزینههای جابجایي پایدار و سازگاربامحيطزیست مهيا شود.

2010

هدف زیستپذیری ،استفاده از سرمایهگذاری در بخش حملونقل برای بهبود استانداردهای
زندگي ،محيطزیست و کيفيت زندگي برای همه اجتماعات؛ اعم از روستا ،حومه و شهر است.

انجمن آمریکایی مقامات ایالتی بزرگراه-
ها و حملونقل
انجمن ملی مشاوران منطقهای آمریکا
انجمن ملی پارکها و اوقات فراغت
آمریکا

2010
2010

انجمن آمریکایی افراد بازنشسته

2005

مایکل ساتورث

2003

بنیاد سیتیز پالس

روت وینهوون

زیستپذیری بيانگر فرصتهایي است که برای همه احتياجات محلي ،با مقادیر مختلف وجود
دارد و آنها را به مکانهای بهتری برای کار ،زندگي و رشد خانواده تبدیل ميکند.
اجتماع محلي زیستپذیری ،مکانهای سالمي را برای شيوه زندگي هدفمند و مولد در محل
کار ،مدرسه ،محل بازی ،محل عبادت و در محله برای ساکنان و بازدیدکنندگان از آن فراهم
ميکند.
اجتماع زیست پذیر ،مسکن مناسب ،خدمات و حمایتهای اجتماعي و گزینههای حملونقل
کافي ،آموزش و تنوع فرهنگي را فراهم ميکند .این شرایط درمجموع ،استقالل فردی و
مشارکت مدني و اجتماعي ساکنان را تأمين ميکند.
یک ارزش دارای ابهام است که افراد گوناگون ،با طور متفاوتي به تفسير آن ميپردازند.

زیستپذیر بهنظام شهری گفته ميشود که در آن بهسالمت اجتماعي ،کالبدی و رواني همه
ساکنان توجه شده است .این کيفيت به فضاهای شهری مطلوبي مربوط ميشود که غنای
2003
فرهنگي را انعکاس ميدهد .اصول کليدی که به مفهوم مذکور استحکام ميبخشد ،برابری،
شأن ،دسترسپذیری ،تفرج ،مشارکت و قدرت بخشيدن است.
اصالح زیستپذیری بيانگر درجه تأمين ملزومات یک جامعه بر مبنای نيازها و ظرفيتهای
 1995افراد آن جامعه است .یک جامعه غير زیستپذیری به نيازهای افراد آن جامعه بياعتنایي است
و احترام نميگذارد.
منبع :خراساني و رضواني1392 ،
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در بسياری از متون مفهوم زیستپذیری باکيفيت زنـدگي بهصورت مترادف بيانشده است .کيفيت زندگي که بهوسيله
شهروندان یک شهر تجربه ميشود با توانایي آنها برای دسترسي به زیرساختها ،غذا ،هـوای پـاک ،مسـکن
ارزانقيمت ،اشـتغال مؤثر ،فضای سبز و پارکها گرهخورده است .زیستپذیری نيز بهعنوان کيفيـت زنـدگي تجربهشده
توسط ساکنان یک شهر یا یک منطقه تعریف ميشود .در چنـين زمينهای پایـداری عبـارت است از توانایي تقویت
کيفيت زندگي که ما برای آن ارزش قائليم ( .)Timmer&Seymora 2005:2در جدول  2به رابطه زیستپذیری شهری
باکيفيت زندگي پرداختهشده است.

مفهوم

جدول  -2نمونههایی از عوامل زیستپذیری و تأثیر آنها بر کیفیت زندگی
منافع کيفيت زندگي
عوامل زیستپذیری

توسعه اقتصادی

دسترسي به کار و خدمات و خواروبار

درآمد مناسب ،اوقات فراغت مطلوب

مسکن

وجود مسکن ،محل مناسب آن و تنوع آنها

داشتن سرپناه ،امنيت و ایمني

توسعه اجتماعی

کيفيت هوا ،زیبایيشناسي ،سروصدا ،کيفيت آب ،گازهای
گلخانهای ،پارکها و فضاهای باز
انسجام اجتماعي ،منابع تاریخي و فرهنگي ،فرصتهای
آموزشي
دسترسي به شبکه خطوط دارای تالقي متعدد ،جابهجایي،
امنيت ،دسترسي به کار ،مسکن و خدمات ،جاذبه خيابانها

احساس تعلق مکاني
تابآوری ،سرمایه اجتماعي ،تحرک اجتماعي
مستقل بودن جابهجایي ،زمان حرکت قابلاعتماد و مطلوب،
بهداشت فيزیکي و رواني

برابری

توزیع عادالنه خدمات

احساس امنيت اجتماعي ،قرار داشتن در معرض عقاید مختلف

کیفیت محیط

حملونقل

سالمت فيزیکي و ذهني ،حفاظت در برابر برخي بالیای طبيعي

.Van Zerr & Seskin, 2011:4

ازجمله مهمترین تحقيقات داخلي و خارجي مرتبط با زیست پذیری شهری ميتوان به این موارد اشاره کرد؛ کارلوس
بالساس )2010( 1در تحقيقي به با نگاهي انتقادی به بررسي و اندازهگيری زیستپذیری شهری در مراکز شهری
پرداختهاند و معتقدند که یک شهر زیستپذیری باید ،امن ،پاک ،زیبا ،ازنظر اقتصادی پویا ،مقرونبهصرفه برای جمعيت
متنوع و مدیریت کارآمد ،زیرساختهای کاربردی ،مؤسسات و فعاليتهای فرهنگي جذاب ،پارکهای فراوان ،سيستم
حملونقل عمومي کارآمد ،فرصتهای فراوان اشتغال و همچنين تضمينکننده حس اجتماعي باال ميباشد.
ونژانگ )2007( 2در پژوهشي به بررسي عميق معاني شهر زیستپذیری و نيز سيستمهای ارزیابي شهر زیستپذیر
پرداخته است .او معتقد است که یک شهر زیستپذیری نهتنها یک شهر امن ،یک شهر سالم و یا یک شهر مناسب و
راحت است؛ بلکه یک شهر دلپذیر است .ونژانگ همچنين پنج شاخص را برای ارزیابي شهر زیستپذیری ارائه ميدهد
که عبارتاند از :آسودگي ،آرامش و مالیمت ،سالمتي ،امنيت و مشارکت.
بوآهيو )2006( 3در مقالهای با استفاده از شاخصهای امنيت ،اقتصادی ،اجتماعي ،محيطزیست و فرهنگي به بررسي
نظریه شهر زیستپذیری پرداخته است و معتقد است در بررسي شهر زیستپذیری باید محيط زیستپذیری و محيط
اجتماعي باهم در نظر گرفته شود.
در سال  1969اپليارد به همراه مارک لينتـل پژوهشـي درباره خيابانهای زیستپذیری انجام دادند و در ایـن پژوهش
سه خيابان را در سانفرانسيسکو بـا گسـتره یا یکسان اما ویژگيهای متفاوت سـنجيدند و نتـایج ایـن پژوهش نشان داد
که در محلهها آمدوشد غير محلـي عامل مزاحم برای زیستپذیر بـودن اسـت و کيفيـت زندگي محله را پایين ميآورد
اما نکتهی مهمتر که ایـن پژوهش به همراه داشت ارائه روشي برای اندازهگيری کيفيت زندگي در خيابانهای مسکوني
Balsas, C

1.

Wenzhong. Z

2.

Baohua, L

3.
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دانسـت کـه بهعنوان خيابانهای زیستپذیر مشهور گشـت (پـاکزاد .)160 :1389،همچنين اپليارد به همراه آلن جيکوبز
در سال  1982بـا یا انتشار مقالهی در مجله انجمن شهرسازان آمریکـا بـاعنوان بهسوی یک بيانيـه طراحـي شـهری
اهـدافي را برای زندگي شهری ارائه نمودند که یکي از مهمترین آن اهداف زیستپذیری ميباشد (بندرآباد و احمدینژاد،
 .)1393در خارج از کشور دو تن از مشهورترین افرادی که بهطور خاص به موضوع سرزندگي و زیستپذیری پرداختهاند
جيکوبز و کوین لينچ بودهاند .این دو هرکدام با رویکردی خاص به این مفهوم نگریستهاند که بر دیدگاه آنها باوجود
ارزشمند بودن ،نقدهایي وارد ميباشد (جيکوبز .)160 ،1386 ،چارلز الندری ( .)2000در مقالهای بهعنوان سرزندگي
شهری :منبع جدیدی از رقابت شهری 3 ،معيار مؤثر را برای شناسایي یک شهر زیستپذیر برميشمارد که عبارتاند از:
تراکم مفيد افراد ،تنوع ،دسترسي ،ایمني و امنيت ،هویت و تمایز ،خالقيت ،ارتباط و تشریکمساعي ،ظرفيت سازماني و
رقابت .او معتقد است که امروزه شهرها دچار بحرانهای شدهاند که خروج از این بحرانها بهسختي اتفاق ميافتد و تأکيد
ميکند که برای داشتن شهری سالم و به دور از هياهو باید  3معيار باال را در صدر دستیابي به برنامههای شهری قرار
دهيم ( .)Landry,2000:4برنامه رشد هوشمند شهری اتاوا در کانادا که یکي از پيشگامان برنامهریزی شهر زیستپذیر
در دنيا ميباشند پس از مطالعه کالن و جامع در این شهر به این نتيجه رسيدهاند که شهر زیستپذیر ،شهری است که
مردم آن دسترسي به گزینههای مناسب و متفاوت حملونقل و مسکن داشته و مقاصد موجود بهراحتي قابلدسترسي
هستند .همچنين این مطالعات نشان داد که عواملي مانند رشد سریع ،فقدان اراضي زراعي و فضاهای باز ،کمبود مسکن،
رشد نابرابری اجتماعي ،ضعف رو به تزاید هویت محلي ،مکاني وزندگي اجتماعي ،تهدیدات جدی برای زیستپذیری
شهری محسوب ميشوند ( .)Ottawa county planning commission, 2004: 7بررسي زیستپذیری شهری در
کشور ما موضوعي جدید ميباشد که از سال  1389به آن توجه شده است (ساسانپور و همکاران .)1394 ،فرزانه ساسان-
پور و همکاران ( )1394در مقالهای با عنوان سنجش و ارزیابي زیستپذیری شهری در مناطق بيستودوگانه کالنشهر
تهران با روش توصيفي -تحليلي به بررسي زیستپذیری مناطق  22گانه تهران در سه شاخص اقتصادی ،اجتماعي و
زیستمحيطي پرداختهاند ،نتایج این تحقيق نشان داده است که در ميان مناطق  22گانه ،مناطق یک و سه شهر تهران
بهترتيب با ميانگين رتبههای  75/353و  65/301برای بعد زیستمحيطي  75/287و  88/292برای بعد اجتماعي و
 25/338و  76/294برای بعد اقتصادی از بيشترین زیستپذیری نسبت به دیگر مناطق برخوردار است .در مقابل منطقه
بيست با ميانگين رتبهای  29/90برای بعد زیستمحيطي 34/90،برای بعد اجتماعي و  35برای بعد اقتصادی دارای
کمترین ميزان زیستپذیری در بين مناطق  22ميباشد .به عبارتي ميتوان چنين تحليل کرد که در بين مناطق بيست و
دوگانه کالنشهر تهران استانداردهای زندگي که نشان از قابليت زندگي بهتر و باکيفيتتری ميباشد در مناطق یک و سه
کالنشهر تهران وضعيت مطلوبتری دارند .در مقابل منطقه بيست که استانداردهای زندگي در آن حداقل ميباشد؛
قابليت زندگي غيرقابل قبولي را برای ساکنانش به همراه دارد .عليرضا بندرآباد و احمدنژاد ( )1393در تحقيق باعنوان
«ارزیابي شاخصهای کيفيت زندگي با تأکيد بر اصول شهر زیستپذیر در منطقه  22تهران» در دو بعد عيني و ذهني به
بررسي زیستپذیری در شهرک گلستان پرداختهاند و به این نتيجه رسيدهاند که این شهرک درمجموع به لحاظ شرایط
ذهني و عيني در وضعيت متوسطي قرار دارد .داود حبيبي ( )1392در مقالهای با عنوان "بررسي عوامل مؤثر بر افول حس
سرزندگي و زیستپذیری در بافتهای تاریخي و فرسوده مطالعه موردی :محله سنگ سياه شيراز " درنهایت به این
نتيجه رسيده است که عوامل متعددی نظير فرسودگي در ابنيه و کالبد و سيمای بافت ،عدم برخورداری الزم از تأسيسات
و زیرساخت ها و خدمات شهری مناسب با نياز امروز و همچنين نبود زندگي اقتصادی مناسب بافت ،سبب افول سرزندگي
و زیستپذیری و درنهایت فرسودگي بافت سنگ سياه شيراز شده است .محمدامين خراساني و رضواني ( .)1392در
تحقيقي با عنوان "سنجش و ارزیابي مؤلفههای زیستپذیری در سکونتگاههای روستایي پيرامون شهری (بررسي موردی:
شهرستان ورامين)" به این نتيجه رسيدهاند که ویژگيهای منحصربهفرد این روستاهای سبب شده الگوی خاصي به لحاظ
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زیستپذیری در آنها شکلگيری و درمجموع ،وضعيت زیستپذیری آنها مقبول نباشد .این وضعيت ،در مقابل دیدگاه-
های رایج درباره تأثير معکوس فاصله تا شهر بر کيفيت زندگي در روستاها و در راستای دیدگاههای برنامه ریزان شهری
درباره کيفيت زندگي فضاهای حاشيه شهرها است.

روش تحقیق
این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصيفي-پيمایشي است .برای تحقق هدف تحقيق ابتدا بامطالعه ادبيات
تحقيق شاخصهای زیستپذیری استخراج گردید شاخصهای تحقيق همانطور که در جدول شماره ( )4ارائهشدهاند
شامل ( امنيت ،آموزش ،اوقات فراغت ،مشارکت ،تعلق مکاني ،درآمد و اشتغال ،امکانات و خدمات زیربنایي ،حملونقل و
آلودگي) با تعداد  43گویه ميباشد .با توجه به اینکه روش پژوهش پيمایشي ميباشد جامعه آماری شامل ساکنان  8محله
(نفر) موردنظر ميباشد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  384بهدستآمده است و بر اساس جمعيت هر محله،
حجم نمونه مربوط به هر محله مشخص گردید در جدول شماره ( )3مشاهده ميگردد .پاسخهای شهروندان به سؤاالت
موردنظر گردآوری شد و وارد نرمافزار  spss21شده و ميانگين هر شاخص در محالت محاسبه گردید .سپس از روش
آنتروپي شانون بهمنظور وزن دهي شاخصها استفاده گردید .ماتریس خام درروش آنتروپي ،ميانگين پاسخ شهروندان در
هر محله ميباشد .در پایان برای رتبهبندی محالت ازنظر شاخصهای زیستپذیری از تکنيک کوپراس استفاده گردید.
در این تحقيق ،هدف بررسي زیستپذیری شهری از دیدگاه ساکنان ميباشد بنابراین روش بررسي پيمایشي و مبتني بر
توزیع پرسشنامه ميباشد .در مرحله قبل از توزیع پرسشنامه باید حجم نمونه تعيين شود .به دليل اینکه در ميزان جمعيت
هر منطقه باال ميباشد و جمعيت شهر بيش از یکميليون و صد هزار نفر است .توزیع پرسشنامه با حجم زیاد بين مناطق
بسيار وقتگير و پرهزینه ميباشد .شيوه نمونهگيری در این پژوهش ،نمونهگيری احتمالي از نوع خوشهای چندمرحلهای
است .از هر منطقه ،محلهای که دارای جمعيت باالتری ميباشد انتخاب شد .شهر اهواز دارای هشت منطقه ميباشد
بنابراین  8محله انتخاب شد .چهار محله در غرب رودخانه و چهار محله در شرق رودخانه کارون قرارگرفتهاند.

شکل -1نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای
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جدول  -3جمعیت محالت و حجم نمونه
منطقه

محله

جمعیت محله

حجم نمونه

2

کيانپارس

33260

59

3

زیتون کارمندی

26134

46

8

خروسي

17500

31

1

آخر اسفالت

18597

33

6

شلنگآباد

53088

94

4

گلستان جنوبي

22400

40

5

پردیس 1

17512

31

7

منبع آب

27339

49

-

کل

215830

384

با توجه به ادبيات تحقيق مهمترین و شاخصهایي که برای سنجش زیستپذیری شهری در این تحقيق مورداستفاده قرار
ميگيرند در جدول شماره  4آورده شده است.
جدول  -4شاخصهای زیستپذیری شهری
Hu and HU, 2015

-Wang et al 2011

VanZerr, M.&Seskin,
2011

امنيت
آموزشي
تفریحات و اوقات
فراغت
مشارکت
تعلق مکاني

*

*

*

*

*

*

Yang and Zheng,2011

*

*

Lau and Hariza, 2010.

از کيفيت امکانات آموزشي مدارس محله رضایت
دارم ،وضعيت دسترسي به کتابخانهها در سطح محله
مناسب است ،دانشآموزان ميتوانند بهصورت پياده به
مدرسه بروند.
از کيفيت اماکن ورزشي در محله راضي هستم،
کيفيت پارکهای محله و دسترسي به آنها مناسب
است ،سينماهای باکيفيت و دسترسي مناسب در
سطح محله وجود دارد ،رستورانهای و کافيشاپها
باکيفيت در سطح محله وجود دارد.
مردم در پروژههای عمراني در سطح محله مشارکت
ميکنند ،مردم در آباداني محله مشارکت ميکنند،
روحيه کارگروهي بين اهالي محله باال ميباشد ،آماده
پذیرش مسئوليت در محله خود هستم.
از زندگي در محله خود راضي هستم ،به محله خود
افتخار ميکنيد ،در صورت بهبود زندگي محله را ترک
ميکنم ،در قبال محله خود احساس مسئوليت و تعهد
ميکنم.

*

*

*

*

*

*

*

*

ساسان پور و همکاران1394 ،

مکانهای دور از دید مردم در سطح محله وجود دارد،
نزاع و درگيری در سطح محله اتفاق ميافتد،
ناهنجاریهای اجتماعي (تردد معتادین ،سرقت،
ونداليسم و )...وجود دارد.

*

حصاری و همکاران1395 ،

شاخص

گویه

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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مسکن
درآمد و
اشتغال
امکانات و خدمات
زیربنایي
حملونقل
آلودگي

تکنیک
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 .1از اندازه واحد مسکوني خود رضایت دارم ،قيمت
مسکن در سطح محله مناسب است ،به مسکن
باکيفيت دسترسي دارم ،مسکن من در برابر حوادث
نظير زلزله و آتش مقاوم است ،از طراحي مسکن خود
رضایت دارم ،نورگيری و روشنایي مسکن من مناسب
است.
 .1درآمد سرپرست خانواده مناسب است ،فرصتهای
شغلي متعددی در محله وجود دارد ،سرمایهگذاری در
محله سودآور و پررونق است.
 .1کيفيت آب در محله خوب است ،کيفيت برق در
محله خوب است .کيفيت گاز در محله خوب است،
فروشگاههای زنجيرهای و بزرگ در محله هست،
کيفيت معابر و ميدانها مناسب است ،دسترسي به
بانک و خدمات بازرگاني مناسب است.
 .1توزیع ایستگاههای حملونقل عمومي مناسب
است .ساعات کار حملونقل عمومي مناسب است،
کيفيت و عملکرد حملونقل عمومي (تاکسي،
اتوبوس ،مترو) مطلوب است ،قيمت حملونقل
عمومي مناسب است.
آلودگي صوتي در محله وجود دارد ،آلودگي هوا در
محله وجود دارد ،در سطح محله زباله و اشغال وجود
دارد ،حيوانات و حشرات موذی در محله وجود دارند،
آلودگي فاضالب در سطح محله وجود دارد ،آلودگي
ناشي از فعاليتهای کارگاهي و انبار در محله وجود
دارد.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

کوپراس1

روش کوپراس ،یکي از روشهای تصميمگيری است و برای اولویتبندی یا رتبهبندی گزینههای گوناگون بهکار ميرود و
برای این کار از وزن معيارها استفاده ميکند .اولين بار این روش را برای تعيين اولویت و درجه مؤثر بودن گزینهها توسعه
دادند .این روش ،برای ارزیابي ارزش هردو معيار کمينه و بيشينه به کار ميرود و تأثير معيارهای کمينه و بيشينه روی
ارزیابي نتایج ،بهصورت جداگانه در نظر گرفته ميشود .همچنين این روش ،در عين سادگي بسيار کاربردی و قدرتمند
است و برای محاسبه آن نيازی به عمليات پيچيدۀ ریاضي نيست (فرجي سبکبار و همکاران .)1393 ،برای پيادهسازی
روش کوپراس ،ضرورت دارد مراحل مختلف به مرحله انجام برسد.
در مرحله نخست ،باید وزن معيارها ،تعيين شود .برای پيادهسازی این روش ،ضرورت دارد که ابتدا مقادیر هر گزینه به
ازای هر معيار ،استخراج گردد .سپس با نرمالسازی مقادیر ماتریس ،وزن و ارزش معيارها حاصل ميشود ( Aghdaie et
)al, 2013&Zolfani et al, 2012

گام  -1تشکيل ماتریس
پس از تعيين وزن معيارها ،ماتریس تصميمگيری بهعنوان اولين مرحله روش کوپراس ،تشکيل ميشود .ماتریس
تصميمگيری ،به شکل یک ماتریس است که گزینهها در یک سمت ماتریس و معيارها در سمت دیگر قرار دارند .وزن

1COPRAS
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معيارها نيز بهعنوان یک ستون جدا در ماتریس آورده ميشود .برای تکميل مقادیر ماتریس ،ميزان ارزش هر معيار برای
هر گزینه بهصورت جداگانه محاسبهشده و در محل مربوطه نوشته ميشود.
گام  .2تشکيل ماتریس تصميمگيری تجميعي.
در این گام ،باید نظرات را با یکدیگر تجميع نمود .بدین منظور ميتوان از ميانگين حسابي استفاده نمود.
گام  .3تشکيل ماتریس وزندار:
برای وزندار کردن ماتریس تصميمگيری ،مقادیر هر گزینه در وزن آنها ضرب شده و بر مجموع مقادیر تقسيم ميشود.
برای تشکيل ماتریس تصميمگيری وزني ،از فرمول زیر استفاده ميشود:

()1

در این فرمول ،qi،وزن هر معيار و  xijمقدار هر گزینه به ازای هر معيار است.
گام  .4محاسبه ارزش معيارهای مثبت و منفي
سپس معيارهای مثبت و منفي ،تفکيکشده و مشخص ميشود .منظور از معيار مثبت یا سازگار ،معياری است که با
افزایش مقدار آن ،ميزان مطلوبيت آن نيز افزایش پيدا ميکند ،اما برای معيارهای منفي ،با افزایش مقدار ،از ميزان
مطلوبيت کاسته ميشود .پس از مشخص کردن معيارهای مثبت و منفي ،باید ارزش نهایي معيارهای مثبت و منفي را
مشخص کرد .برای این منظور ،شاخص  +Sjو از -Sjبا استفاده از فرمول  ،2محاسبهشده است.

()2

محاسبه ارزش نهایي گزینهها
طبق فرمول شماره  ،2جمع جبری ارزشهای مثبت و منفي به تفکيک محاسبه ميشود .در مرحله پایاني برای محاسبه
ارزش نهایي هر گزینه ( ،)Qاز فرمول شماره  3استفاده ميگردد.

()3

در فرمول شماره  +Sj ،3مقدار جمع جبری معيارهای مثبت برای هر گزینه -Sj ،مقدار جمع جبری معيارهای منفي برای
هر گزینه است .در این بخش ابتدا  1بر -Sjتقسيمشده و سپس طبق فرمول باال مقدار  Qبرای هر گزینه محاسبه
ميشود .مقدار  Qنشاندهنده ميزان ارزش و اهميت هر یک از گزینهها برحسب معيارها است .مقدار ارزش باال ،نشانگر
اهميت و مطلوبيت بيشتر گزینهها خواهد بود.

132

دانش شهرسازی ،دوره  ،2شماره  ،2تابستان 97

محدوده مورد مطالعه
مرکز استان خوزستان شهر اهواز است که در حال حاضر با مساحت تقریبي  220کيلومترمربع وسيعترین شهر استان
ميباشد .شهر اهواز ازنظر جغرافيایي در  31درجه و  20دقيقه عرض شمالي و  48درجه و  40دقيقۀ طول شرقي
قرارگرفته است (کشتکار .)86 ،1393 ،شکل شماره  1موقعيت شهر اهواز را نمایش ميدهد .شهرستان اهواز از شمال
غربي به شهرستا ن شوش ،از شمال و شمال شرقي به شهرستان شوشتر ،از شرق به شهرستان رامهرمز ،از جنوب شرقي
به شهرستان بندر ماهشهر ،از جنوب به شهرستان شادگان ،از جنوب غربي به شهرستان خرمشهر و از غرب به شهرستان
دشت آزادگان محدود ميگردد (نقيبي رکني .)213 :1390 ،این کالنشهر بهوسيله رودخانه کارون به دو قسمت شرقي و
غربي تقسيم ميشود .جمعيت کالنشهر اهواز در اولين سرشماری عمومي نفوس و مسکن ( )1335برابر  120098نفر و
در آخرین سرشماری یعني ( )1390برابر با  1112021نفر بوده است (مرکز آمار ایران 1335،تا  .)1390رشد جمعيت و
تمرکز صنایع سنگين عمدتاً وابسته به شرکت نفت و فوالد طي نيمقرن گذشته ساختار جمعيتي ،اقتصادی و البته
زیستمحيطي این کالنشهر از تغيير داده است تا جایي که امروزه گهگاه از این شهر بهمنزله آلودهترین شهر دنيا نام
ميبرند .از مهمترین مؤلفههای زیستمحيطي اثربخش در کالنشهر اهواز ميتوان به رشد شتابان جمعيتي ،اقليم گرم و
مرطوب ،تمرکز صنایع و آالینده ،گستردگي فيزیکي و کالبدی ،خأل مدیریت کارآمد زیستمحيطي رودخانه کارون،
مکانیابي نامناسب تأسيسات آالینده ،ریز گردها و طوفانهای گردوغبار ،چالشهای مدیریت آبهای سطحي اشاره کرد
(ده چشمه و همکاران )454 :1394 ،همچنين وجود سکونتگاههای حاشيهنشين و فقيرنشين ،عدم توزیع مناسب خدمات
در بين محالت شهر و مناطق ،تفاوت اجتماعي –اقتصادی بين محالت شهر و سایر مسائل حوزههای اجتماعي و
اقتصادی سبب اهميت زیستپذیری شهری در شهر اهواز ميباشد.

شکل  :2موقعیت محدوده موردمطالعه

یافتههای پژوهش
نتيجۀ بررسي وضعيت شاخصهای زیستپذیری شهری در محالت بدینصورت ميباشد که شاخص آموزش باالترین
ميانگين ( )3و بعدازآن بهترتيب شاخصهای امنيت با ميانگين  ،2.8مسکن  ،2.77خدمات زیربنایي  ،2.75حملونقل
 ،2.72تعلق مکاني  ،2.64اوقات فراغت  ،2.62مشارکت  2.45و آخر شاخص درآمد با ميانگين  2.33قرارگرفته است و
ميانگين کل  2.65محاسبهشده است .ميتوان گفت که از دیدگاه شهروندان وضعيت شاخصهای زیستپذیری شهری در
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محالت انتخابي نامناسب ميباشد .در شکل شماره  3ميانگين شاخصهای زیستپذیری شهری در شهر اهواز مالحظه
ميشود.
2.8

3.50

3.025
2.62

2.45

2.77

2.64

2.75

2.72

3.00
2.48

2.33

2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

شکل  -3میانگین شاخصهای زیستپذیری شهری

بهمنظور بررسي و مقایسه محالت ازنظر زیستپذیری ابتدا پاسخ شهروندان گردآوری شد و ميانگين پاسخها در نرمافزار
اکسل بهعنوان ماتریس خام وارد گردید .ميانگين پاسخ شهروندان در هر محله و هر شاخص در جدول شماره  5مشاهده
ميگردد.
جدول  -5وضعیت شاخصهای پژوهش از دیدگاه شهروندان (ماتریس خام)
اوقات

تعلق

خدمات

محله

امنیت

آموزش

کيانپارس

1.59

3.8

4.03

زیتون کارمندی

1.93

3.73

3.51

3.07

خروسي

3.1

3.5

2.89

2.93

2.87

آخر اسفالت

3.03

2.63

1.86

1.21

2.11

1.2

شلنگآباد
گلستان جنوبي

3.51
2.53

2.31
3.15

1.77
2.97

1.39
3.13

2.31
2.95

1.42
2.67

1.86
3.1

پردیس 1

2.98

2.95

2.37

2.9

2.99

2.77

2.97

3.11

منبع آب

3.73

2.13

1.53

1.96

1.79

1.29

1.95

1.97

فراغت

مشارکت

درآمد

مسکن

3.03

3.01

3.15

3.52

3.42

3.05

3.12

3.67

3.35

3.22

3.02

3.09

3.23

3.14

2.55

1.97

2.11

2.03

3.78

1.73
3.05

1.83
3.1

2.97
1.53

3.15

2.87

1.97

3.58

مکانی

زیربنایی

حملونقل

آلودگی

3.35

1.2
1.37

انجام تکنيک کوپراس نياز به معيار و گزینه دارد .در این پژوهش ،گزینهها شامل محالت ميباشد و معيارها ،شاخصهای
زیستپذیری شهری است .با توجه به اینکه در تکنيک کوپراس در مرحله اول و قبل از تشکيل ماتریس باید وزن معيارها
مشخص شود از روش آنتروپي شانون بهره گرفته شد.

امنيت

آموزش

اوقات فراغت

جدول  -6وزن شاخصهای زیستپذیری شهری
مسکن
درآمد
تعلق مکاني
مشارکت

0.100068

0.100383

0.100732

0.100087

0.0996

0.100469

0.099264

خدمات زیربنایي

حملونقل

آلودگي

0.100154

0.100218

0.099025
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برای وزندار کردن ماتریس خام ،مقادیر هر گزینه در وزن آنها ضرب شده و بر مجموع مقادیر تقسيم ميشود .در این
مرحله عالوه بر وزندار کردن معيارها ،نرمالسازی نيز انجام ميشود.
جدول  -7ماتریس نرمال شده وزندار
اوقات فراغت

مشارکت

تعلق مکانی

درآمد

مسکن

خدمات زیربنایی

حملونقل

آلودگی

0.009061

0.014488

0.014258

0.008417

0.009336

0.014442

0.01481

0.015407

0.008981

0.014178

0.013904

0.007887

0.009619

0.014725

0.015272

0.015591

0.008819

0.013432

0.01402

0.008412

0.00891

0.013975

0.016598

0.01592

0.00687

0.014751

0.014219

0.007562

0.00639

0.016082

0.016615

0.016775

0.008531

0.014251

0.01406

0.01101

0.010056

0.013679

0.014537

0.014346

0.00995

0.014722

0.015889

0.007056

0.006143

0.014874

0.015585

0.015382

0.007364

0.011406

0.014294

0.008519

0.008952

0.013909

0.016893

0.019396

0.008835

0.012237

0.013066

0.009582

0.010909

0.014518

0.015472

0.015763

0.017859

0.014317

0.007633

0.014816

0.018857

0.012721

0.006834

0.005986

سپس معيارهای مثبت و منفي ،تفکيکشده و مشخص ميشود .منظور از معيار مثبت یا سازگار ،معياری است که با
افزایش مقدار آن ،ميزان مطلوبيت آن نيز افزایش پيدا ميکند ،اما برای معيارهای منفي ،با افزایش مقدار ،از ميزان
مطلوبيت کاسته ميشود .پس از مشخص کردن معيارهای مثبت و منفي ،باید ارزش نهایي معيارهای مثبت و منفي را
مشخص کرد .در این پژوهش شاخصهای آلودگي و امنيت بهعنوان معيار منفي و شاخصهای حملونقل ،خدمات
زیربنایي مسکن ،درآمد ،تعلق مکاني ،مشارکت ،اوقات فراغت و آموزش بهعنوان معيار مثبت در نظر گرفتهشدهاند.
جدول  -8محاسبه شاخصهای مثبت و منفی پژوهش
Sum

0.059575

0.097227

0.100644

0.058862

0.059406

0.101685

0.110309

0.112816

s+

0.199408

0.026695

0.026554

0.020699

0.024398

0.029767

0.027239

0.022307

0.021749

s-

325.533

37.461

37.659

48.312

40.986

33.595

36.712

44.830

45.979

1/sj

در مرحله پایاني برای محاسبه ارزش نهایي هر گزینه ( ،)Qاز فرمول زیر استفاده ميگردد:

محله
کيانپارس
زیتون کارمندی
گلستان جنوبي
خروسي
پردیس 1
آخر آسفالت
شلنگآباد
منبع آب

جدول  -9محاسبه گام نهایی
Q
0.137769
0.130237
0.124173
0.120295
0.083968
0.082521
0.079985
0.079985

رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
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باتوجه به نتيجۀ نهایي تکنيک کوپراس رتبهبندی محالت به این صورت ميباشد که محله کيانپارس باالترین مقدار را
بهدستآمده است بعد از آن محالت زیتون کارمندی ،گلستان جنوبي ،خروسي ،پردیس ،آخر آسفالت در رتبههای آخر
محله شلنگآباد و محله منبع آب قرارگرفتهاند .درروش تحقيق بيان شد که مبنای بررسي دیدگاه شهروندان ميباشد؛
بنابراین ممکن است محالت موردمطالعه ،در بعضي شاخصها ازنظر بعد عيني باهم متفاوت ميباشند و عوامل دیگر
سبب شده نظر شهروندان متفاوت ميباشد .بهطورکلي نظرات شهروندان با توجه وضعيت اقتصادی ،اجتماعي ،کالبدی هر
محله که در بررسي ميداني مشاهدهشده است مطابقت دارد و با شرایط موجود اختالف چنداني ندارد.
نبود طرح خدمات شهری ،نبود آسفالت مناسب ،فاضالبهای سطحي و روباز ،توجه نکردن شهرداری به جمعآوری
زبالهها ،نبود آب آشاميدني بهداشتي ،متصل نبودن به سيستم حملونقل شهری ،بيکاری ،فراواني شغل کاذب،
دستفروشيهای کنار خيابان ،انواع بيماری ،سوءتغذیه و نارسایيهای بهداشتي و آموزشي ،گسترش آسيبهای اجتماعي،
تبعيض اجتماعي و سياسي و امنيت ناپایدار مهمترین مشکالت محالت با زیست پذیری پایين هستند.
محالت کيانپارس و زیتون کارمندی از محالت سطح باالی شهر ميباشند که افراد با شرایط اقتصادی  -اجتماعي باالتر
در این محالت ساکن ميشوند و محلههای شلنگآباد ،منبع آب و آخر آسفالت طبق اطالعات شهرداری اهواز جزو
محالت حاشيهنشين قرارگرفتهاند ،بيشتر ساکنان آنها را مهاجران تشکيل دادهاند و تعداد فقيران در این محالت باال
ميباشد طبق مشاهدات انجامشده محلههای شلنگآباد ،منبع آب ،آخر آسفالت ازنظر فاضالب ،فضای سبز و امکانات
تفریحي و ...دارای مشکالت زیادی هستند .امنيت در این محالت تابع شرایط کالبدی و اجتماعي ساکنان نيز پایين
ميباشد .محله منبع آب با کوچههای باریک و دارای شيب زیاد و خانههای بينظم در دل شهر قرارگرفته است .عالوه بر
این محالت ،تعداد زیادی از محالت شهر اهواز مانند حصيرآباد ،چهارصد دستگاه ،عين دو ،مالشيه و ...دارای وضعيت
مشابه هستند.
درمجموع محلههای که دارای سطح زیست پذیری باالیي ميباشند بخصوص محالت کيانپارس و زیتون کارمندی محل
سکونت افراد با سطح اقتصادی و اجتماعي باال و ازنظر دسترسي به امکانات و تسهيالت شهری وضعيت بسيار مناسبي
دارند .در این محالت ،ادارات و مطب پزشکان و مراکز خرید وجود دارد.
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شکل  -4موقعیت و رتبهبندی محالت بررسیشده ازنظر شاخصهای زیستپذیری شهری

بحث و نتیجهگیری
مفهوم زیستپذیری یک مفهوم ساده است ،زیستپذیری ارزیابي ميکند که کدام مکانها در دنيا بهترین یا بدترین
شرایط زندگي را فراهم ميکنند .همين مقولۀ ارزیابي شرایط زندگي به زیرساختهای شهری ،فرصتهای شغلي ،شرایط
زیستمحيطي ،امکانات و خدمات بهداشتي ،امکانات فرهنگي و اجتماعي موجود در یک شهر اشاره ميکند که ارتقا و
بهبود این امکانات و فرصتها ميتواند در زیستپذیر بودن یک شهر برای ساکنان آن تأثير بهسزایي داشته باشد.
زیستپذیری بهنظام شهری اشاره ميکند که به رفاه فيزیکي ،اجتماعي و روحي رواني و رشد شخصي همۀ ساکنان آن
کمک ميکند .باتوجه به اینکه زیستپذیری یک گفتمان جدید در عرصۀ برنامهریزی شهری است بنابراین تالش در
جهت شناساندن ابعاد مختلف آن ،روشهای نوین برای سنجش و ارزیابي آن ميتواند امری مهم و ضروری باشد .مهم
بودن روشهای نوین در جهت شناساندن این مقوله و ارزیابي مکان زیست انسان با اصول زیستپذیری شهری سبب
شده تا در این پژوهش با استفاده از شاخصهای زیستپذیری شهری ،شهر اهواز را مورد ارزیابي قرار گيرد .شهر اهواز
یکي از کالنشهرهای کشور به علت مهاجرتپذیری زیاد در چند سال اخير ،وجود صنایع و تأسيسات نفتي در شهر و
حومه شهر ،مشکالت مسکن ،افزایش حاشيهنشيني و بافت فرسوده ازنظر شاخصهای توسعه پایدار و زیست شهری دچار
افول زیادی شده است .شناخت وضع موجود بهمنظور برنامهریزی امری اساسي است و با توجه به اینکه مفهوم توسعه و
زیستپذیری ازجمله مفاهيم نوین و کاربردی در کشورهای توسعهیافته ميباشد و بهعنوان محور اصلي در طرحها و
پروژههای برنامهریزی و عمراني موردتوجه قرارگرفته است.
در این پژوهش ارزیابي شهر (محالت انتخابي) با توجه به شاخصهای زیستپذیری شهری از دیدگاه شهروندان صورت
گرفته است .به سبب حجم باالی جمعيت در شهر و مناطق از روش نمونهگيری خوشهای چندمرحلهای استفاده گردید و
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از هر منطقه ،یک محله انتخاب گردید و پرسشنامه در بين آنها توزیع گردید .یافتههای تحقيق حاکي از این است که
شهروندان وضعيت زیستپذیری شهری را در شهر اهواز نامناسب ميبينند و ميانگين شاخصهای موردبررسي از حد
متوسط پایينتر ميباشد .سپس محالت انتخابشده با تکنيک کوپراس رتبهبندی شدهاند و برای وزن دهي به شاخصها
از روش آنتروپي شانون استفاده گردید .نتيجه رتبهبندی محالت که با پایه آن ميانگين نظرات شهروندان در هر شاخص
ميباشد به این صورت مي باشد که محله کيانپارس بهترین وضعيت و بعد از آن محالت زیتون کارمندی ،گلستان جنوبي،
خروسي ،پردیس  ،1آخر آسفالت ،شلنگآباد و در آخر محله منبع آب قرارگرفتهاند.
مهمترین دالیل تفاوت بين محالت و بخصوص پایين بودن سطح زیستپذیری در بين محالت مورد بررسي را ميتوان
این موارد دانست :نبود طرح خدمات شهری ،نبود آسفالت مناسب ،فاضالبهای سطحي و روباز ،توجه نکردن شهرداری
به جمعآوری زبالهها ،نبود آب آشاميدني بهداشتي ،متصل نبودن به سيستم حملونقل شهری ،بيکاری ،فراواني شغل
کاذب ،دستفروشيهای کنار خيابان ،انواع بيماری ،سوءتغذیه و نارسایيهای بهداشتي و آموزشي ،گسترش آسيبهای
اجتماعي ،تبعيض اجتماعي و سياسي و امنيت ناپایدار مهمترین مشکالت محالت با زیست پذیری پایين هستند.
نتایج تحقيق حاضر با تحقيق ،بالساس ( ،)2010وانژاک ( ،)2007بواهيو ( ،)2006الندری ( ،)2004برنامه هوشمند شهری
اتاوا ( )2004که درمجموع همگي معتقدند یک شهر زیستپذیری باید ،امن ،پاک ،زیبا ،ازنظر اقتصادی پویا،
مقرونبهصرفه برای جمعيت متنوع و مدیریت کارآمد ،زیرساختهای کاربردی ،مؤسسات و فعاليتهای فرهنگي جذاب،
پارکهای فراوان ،سيستم حملونقل عمومي کارآمد ،فرصتهای فراوان اشتغال و همچنين تضمينکننده حس اجتماعي
باال ،مشارکت ،آسودگي ،تراکم مفيد افراد ،تنوع ،دسترسي ،ایمني و امنيت ،هویت و تمایز ،خالقيت ،ارتباط و
تشریکمساعي ،ظرفيت سازماني و رقابت ،دسترسي مردم به گزینههای مناسب و متفاوت حملونقل و مسکن داشته و
مقاصد موجود بهراحتي قابلدسترسي باشد ،همسو ميباشد ،زیرا که محالت شهری که در اهواز رتبه پایيني در زیست-
پذیری شهری به دست آوردهاند فاقد و یا دارای ضعف در ویژگيهای نامبرده ميباشند؛ و محالتي که رتبه باالیي به
دست آوردن تا حدودی از ویژگي باال برخوردار هستند.
با توجه به اینکه نتایج تحقيق نشاندهنده اختالف زیاد زیستپذیری شهری در بين واحدهای (محالت) موردبررسي دارد،
بنابراین با تحقيق ساسان پور و همکاران ( )1394که در آن اختالف ميان زیستپذیری شهری در واحدهای (مناطق)
موردبررسي در تهران زیاد بوده است ،همسو ميباشد.
از طرفي با توجه به اینکه ميانگين بهدستآمده شاخصهای زیست پذیری در محالت شهر اهواز کمتر از حد متوسط بوده
است با تحقيق بندرآباد و احمدینژاد ( )1393که در آن وضعيت زیستپذیری شهرک گلستان را متوسط ارزیابي کردهاند،
همسو نميباشد.
در مجموع ،محالت کيانپارس و زیتون کارمندی از محالت سطح باالی شهر ميباشند که افراد با شرایط اقتصادی -
اجتماعي باالتر در این محالت ساکن ميشوند و محلههای شلنگآباد ،منبع آب و آخر آسفالت طبق اطالعات شهرداری
اهواز جزء محالت حاشيهنشين قرارگرفتهاند و بيشتر ساکنان آنها را مهاجران تشکيل دادهاند .با نتایج بهدستآمده
مدیریت شهری باید تدابيری اتخاذ کنند تا وضعيت زیستپذیری شهری یا قابليت سکونت در شهر و بخصوص محالتي
که در وضعيت بدتری قرار دارند بهبود ببخشد و با برنامههای اطالعرساني و آگاهي بخشي شهروندان را نيز در این امر
سهيم کنند .از طرفي با توجه به اختالف بين شرایط زیست پذیری محالت (که شرایط اجتماعي ،اقتصادی ،زیست
محيطي و کالبدی متفاوتي دارند) در سایر شهرها نيز الزم است تا برنامهریزان و مسئوالن شهری ،نيز در هنگام برنامه-
ریزی و تهيه طرحهای شهری قبل از هر اقدامي ،شناخت کافي از وضعيت زیستپذیری محالت مورد نظر داشته باشند.
زیرا با توجه به جامع بودن رویکرد مورد نظر ارزیابي آن در سطح محالت به خوبي مي تواند شناخت کافي از وضع موجود
محالت به مسئوالن بدهد.
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