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   چكيده
و محـيط    هـا در روابـط متقابـل انسـان    يانقالب در فرهنگ انسان، باعث دگرگـون  نيبه عنوان دوم ينيشهرنش

 يزنـدگ  تيفيك يارتقا ةديا يشهر داريپا ةو توسع داريپا ةتوسع هاينظريهه موازات ب ريهاي اخ. در دههاستشده

رده بـاز كـ   يشـهر  يزيربرنامه اتيخود را در ادب يجا شوديبودن شهرها را سبب م ريپذستيموجبات ز خودكه 

 شـهرها پـذيري بـراي شـهرها و بـه ويـژه كـالن      برخورداري از خصوصيات زيسـت قابليت  و به همين دليلاست 

پايدار  ةتوسع منظوربه شهر اهوازمناطق كالنپذيري زيستقابليت ضرورت يافته است. هدف اين پژوهش بررسي 

ـ نياز براي تحليل  هاي موردباشد. دادهتحليلي با هدف كاربردي مي -است. روش تحقيق، توصيفي وع كمـي و  از ن

فـزار  اگيـري از نـرم  ها بـا بهـره  داده است.ها پرداخته شدهمدل تاپسيس به تحليل آن با استفاده ازباشند. كه كيفي مي

SPSS ،ArcGIS ، و مدلTOPSIS     منـاطق و  آمـاري شـامل    ةانـد. جامعـ  مورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفتـه

بـا   2نطقـة  مشـهر اهـواز   كه در ميان منـاطق كـالن   دهد. نتايج پژوهش نشان ميباشدشهر اهواز ميشهروندان كالن

ر بـدترين  د 25/0بـا امتيـاز    7نسبت ساير مناطق در وضـعيت برخـوردارتري  قـرار دارد و منطقـة     به  74/0امتياز 

 63/0تيـاز  پذيري قرار دارد. در ميان ابعاد به كار رفته در پژوهش حاظر بعد زيسـت محيطـي بـا ام   زيست وضعيت

 پايـدار  سـعة تو سمت به نونيك روند اين با كه شهر اهواز داراستپذيري كالنبيشترين تأثير را در وضعيت زيست
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  مقدمه

بط در روا يانقالب در فرهنگ انسان، باعث دگرگون نيبه عنوان دوم ينيشهرنش

از  يبرداربهره ن،يششهرن يتجمع شيشده و با افزا گريكديبا و محيط  هامتقابل انسان

           چون عواملي صنعتي، انقالب از پس خصوص به و مرور به گردد.مي ديتشد طيمح

                   و صنايع رشد توليد، تمركز سرمايه، انباشت فناوري، چشمگير جمعيت، افزايش

حيات                ونروز افز پويايي و تحرك و نهايتاً ... جمعيتي، تحركات بازرگاني، مناسبات

      رو               بهرو يعسر مسئلة رشد با را آنها و ناپايدار را قديمي شهرهاي پايدار تعادل شهري

 هبودبنجات شهر و  يبرا جانبه همه يضرورت تالش). 32: 1378سازد (ياراحمدي، مي

هاي موجود انبحر بهگذشت زمان در پاسخ  شود، بااحساس مي شياز پ شيآن ب طيشرا

 ،يرشه داريپا ةتوسع توسعة پايدار، مانند يمختلف يكردهايها و روهيدر شهرها نظر

... آوري، وتاب ،يشهر يداريپا ،يريپذستيز كرديرو رويكرد بوم شهر، شهر سبز،

  مسائل ارائه شد. نيا حل يبرا

     ةديا يرشه داريپا ةو توسع داريپا ةتوسع هاينظريهبه موازات  ريهاي اخدر دهه

 يجا شوديبودن شهرها را سبب م ريپذستيموجبات ز خودكه  يزندگ تيفيك يارتقا

امروزه  .)26: 1389 ،پورساسان( باز كرده است يشهر يزيربرنامه اتيخود را در ادب

شهرها ضرورت پذيري براي شهرها و به ويژه كالنبرخورداري از خصوصيات زيست

پذيري و معيارهايي براي سنجش ميزان زيست هااخصشبر اين اساس،  ،يافته است

 زا كه متمركز برتحوالت برون زين رانيا در). 1389شوند (ماجدي، ميمعرفي  شهرها

       كرد  جاديا كشور ينينظام شهرنش اي درعمده يساختار راتييبود تغ ييشهرگرا

امكانات و  ،تيبا رشد جمع ،نيابرابن؛ )1392 ،ياسدآباد يو جعفر پورساسان(

 شيافزا نيا بر عالوه است،مواجه شده يتيبا فشار جمع يهاي شهررساختيز

 گردد،يم را منجر نيزم ستمياكوس هيعل ديو تهد يبروز آلودگ هينقل طيو وسا هاكارخانه

توسعه باعث اتالف  عد كميبه ب يشهر زانيرو برنامه نيتوجه تام مسئول گريد ييسواز 

موجب  را نيزمة مختلف و گرم شدن كر يهاقشرها و گروه انيم يرابرناب ،يعيمنابع طب

 نيا. به رسانديم بيآس يجوامع محل يو اجتماع ياقتصاد محيطي، تيفيشده و به ك
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 زيتوسعه ن يفيعد كبه ب ديسكونت با يبرا داريپا مطلوب و يطيداشتن مح يبرا منظور

به عنوان  يزندگ يفيسعه بهبود سطح كهاي توتمام برنامه اي كه درتوجه شود. به گونه

  در نظر گرفته شود. ياصل و يهدف كل كي

د ر رونهاي اخير، بر اثشهرهاي كشور در سالاهواز، به عنوان يكي از كالن شهر

اي بوده صنايع و افزايش جمعيت شاهد رشد فزاينده ةسريع گسترش كالبدي و توسع

داري و پاي پذيريهاي زيستبا شاخصاست، كه اين نوع رشد و توسعه نتوانسته است 

 ت هاي زيسها و آلودگيهاي اخير ناپايداريشهري هماهنگ باشد. به طوري كه در سال

   ينزرگتربشهر اهواز به عنوان يكي از  ،همچنين ؛استمحيطي اين شهر چند برابر شده

ر د بيشهرهاي صنعتي كشور، به دليل استقرار صنايع كوچك و بزرگي كه فقط با تأك

   مل فعال، ع هايآالينده ةافزايش توليد و بدون به كار گرفتن تجهيزات كنترل كنند

ز فرا كنند و وضعيت ترافيكي خاص، در معرض آلودگي هوا و جزاير حرارتي كه برمي

  شوند، قرار گرفته است.شهر فعال مي

 ي، صنايعغني نفت و گاز و نيز صنايع پتروشيمذخاير شهر به دليل وجود كالناين 

 گي هوافصول سال داراي آلود تمامگرم و مرطوب در  اقليميبزرگ برق و نيز شرايط 

است. به عبارت ديگر، باال بودن ميزان مصرف سوخت فسيلي در بخش صنايع و 

هاي نيابابخودروها و نيز منابع متفرقه نظير گرد و غبار فصلي ناشي از همجواري با 

قع موا فاضالب خانگي و صنعتي زياد در بسياري از خشك در غرب اين منطقه و توليد

 شمه،(محمدي ده چ برندهاي زيست محيطي را تا حد خطرناك باال ميميزان آالينده

شهر  پذيريشرايط زيست ضعيف شدنكه اين وضعيت زيست محيطي، سبب  ).1394

  است.اهواز، شده

توزيع متناسب آن در  شهر كنوني اهواز به مرور با افزايش جمعيت و به دليل عدم

ارتباط با توسعه و رشد كالبدي، به صورتي پراكنده و گسسته شكل گرفت و عدم 

برداري از منابع محيط زيستي و در نتيجه انواع متعادل مناطق شهري در بهره ةاستفاد

هاي شركت نفت، از شرق به مالكيت ةها گرديد. شهر از شمال به محدودآلودگي

الد، از جنوب به اراضي آب و برق و از شمال غربي به اراضي كارخانجات صنايع فو
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هماهنگ گرديده  ةهاي مختلف در توسعوسيع ارتش منتهي شده و دچار محدوديت

است.اين رشد ناپيوسته و ناهمگون در ابعاد مختلف نمود پيدا كرد كه يكي از اين 

كه اين  است. هاي ناشي از آن بودهها فشار بر محيط زيست شهري و آلودگيجنبه

پذيري در وضعيت شهر اهواز به لحاظ زيستعوامل در كنار يكديگر سبب شده تا كالن

  و شرايط نامناسبي قرار بگيرد.

ر ر اكثتوان اذعان داشت كه دبا توجه به تحقيقات صورت گرفته در اين باره مي

وجه تپذيري هاي زيستشهر اهواز به جنبهها به خصوص در رابطه با كالنپژوهش

ا برتباط ااند. در هاي آن مورد بررسي قرار نگرفتهاست و تمامي ابعاد و شاخصنشده

 و به هاي ديگرگيري از نكات پژوهشپژوهش حاضر بايد گفت كه اين پژوهش با بهره

و  هنگي)پذيري (كالبدي، زيست محيطي، اقتصادي، اجتماعي و فركارگيري ابعاد زيست

يث بندي مناطق شهري از حبراي قابليت سنجي و رتبه) Topsisاستفاده از مدل (

شده ئه پذيري كاري جديد و بكر است. در ارتباط با مقاالت و كتب التين ارازيست

باره صورت توجهي در اين توان اذعان داشت كه كارهاي قابلپذيري ميدربارة زيست

  :ردتوان به منابع ذيل اشاره كترين موارد آن ميمهم گرفته كه از
  پيشينة تحقيق (منابع التين) -1 جدول

  هايافته  سال  محقق/محققين

Ottawa 
county 

planning 
commission  

2002  

 از يكي كه كانادا در  اتاوا شهري هوشمند رشد برنامه

 پس باشندمي دنيا در پذيرزيست شهر ريزيبرنامه پيشگامان

 اند؛سيدهر نتيجه اين به شهر اين در جامع و كالن مطالعة از

 به دسترسي آن مردم كه است شهري پذير،زيست شهر كه

 و داشته مسكن و و نقلحمل  متفاوت و مناسب هايگزينه

 دسترسيقابل  اتومبيل بدون و راحتي به موجود مقاصد

  .هستند

Holden 
Andy 

Scerri-  
 

2012 

- زيست منظوربه پارك ريزيبرنامه عنوان تحت پژوهشي در

 شهر چند براي آن در و شدهچاپ  city جلةم در كه پذيري

 پذيرزيست با هدف هستند هاييپارك احداث در صدد مالزي

 فناوري و سبز فضاي پذير،تجديد انرژي كارگيري به( بودن

  )پيراموني محيط با سازگار
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 باشد كه از سالپذيري شهري در كشور ما موضوعي جديد مياما بررسي زيست

پذيري است و تاكنون تعداد كمي بررسي در مورد زيستبه آن توجه شده 1389

  شود:كه به مواردي در ذيل اشاره مياست سكونتگاهي انجام شده
  )فارسي منابع( قيتحقة نيشيپ -2 جدول

Nicola 

Alexandra 
Szibbo - 

Elizabet
h 

Macdonald  

2015  

 هايها و موفقيتلشپذيري ،چادر پژوهشي با عنوان (زيست

ي واحد همسايگي پايدار) در دانشگاه كاليفرنيا به ارزياب

 پذيري پايدار در  ابعاد اقتصادي، اجتماعي و زيستزيست

پردازد. در پايان محيطي در مقياس واحدهاي همسايگي مي

نتايج بدين صورت است كه پايداري اجتماعي، اقتصادي و 

ي همسايگي و زيست محيطي بيش از پيش در واحدها

 محالت بايد مورد توجه قرار گيرد.

Mohade
seh 

Mahmoudi- 
Faizah 

Ahmad-
Bushra 
Abbasi  

2015  

در پژوهشي با عنوان (اثرات مسائل كالبدي بر كيفيت و 

هاي كواالالمپور) در اين پژوهش به پذيري خيابانزيست

پذيري را در اين پردازد كه زيستشناسايي مسائلي مي

  دهد.تحت تأثير قرار مي هاخيابان

  هايافته  سال  قق/محققينمح

  

  آباد عليرضا بندر
1389  

تدوين اصول الگوي «در رسالة دكتري خود با عنوان 

 پذير ايراني؛ مطالعةتوسعة فضايي و شكل شهر زيست

كه در آن » شهر تهران 22و  15، 1موردي مناطق 

هاي مديريت شهري، بستر طبيعي، الگوي سياست

هاي اجتماعي شتاريخي، فعاليت اقتصاد شهري و ارز

ك هاي پشتيباني كننده از يو فرهنگي به عنوان بنيان

  پذير شناسايي شدند.شكل زيست

فرزانه ساسانپور، 

 سيمين تواليي،

 حمزة اسدي

  جعفرآبادي

1393  

 پذيريزيست ارزيابي و اي با عنوان (سنجشدر مقاله

 تهران) به شهركالن گانة دو و بيست مناطق در شهري

پذيري شهري در مناطق بيست و دوگانة بررسي زيست

  پردازد.شهر تهران ميكالن
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  شناسيها و روشداده

شناسي با توجه به موضوع اصلي تحقيق كه موضوعي چند وجهي است روش

نابع مناد به است ين اساس و بابر ا تحقيق نيز بايد با توجه كافي به اين مهم انتخاب شود.

ت  تحليلي و جزء تحقيقا –شناسي تحقيق، روش تحقيق از نوع توصيفياساسي روش

   ابعاد   بر اساس شهر اهوازكالنمناطق پذيري بررسي زيستكاربردي است و به دنبال 

ار پايد ةتوسع منظوربه ـ فرهنگي و زيست محيطي)(كالبدي، اقتصادي، اجتماعي

  است.گردآوري شده

وش رپذيري  بر اساس هاي زيستبراي بررسي اين هدف در ابتدا ابعاد و شاخص

عاد و ين ابناسايي ااست، بعد از شاي شناسايي شدهدلفي و منابع و اطالعات كتابخانه

 ز آنهامدل آنتروپي شانون وزن و درجة اهميت هر كدام ا ها با استفاده ازشاخص

گيري شهر اهواز از روش تصميمبندي مناطق كالنمشخص شد و در ادامه براي رتبه

يي و   ايفاطالعات جغرا ستميساست و با استفاده از استفاده شده topsisچند معياره 

ارزيابي  شهر اهواز مورد بررسي وپذيري كالنزيست t-testو آزمون  spssافزار نرم

ري پذيقرار گرفت و در نهايت راهكارهايي و پيشنهاداتي مناسب براي ارتقاء زيست

 و يانديها به دو صورت مداده يپژوهش روش گردآور نيا در يبه طور كل ارائه شد.

  است. يـ اسناد ياكتابخانه

مصاحبه،  ،يمثل پرسشگر يموضوع از فنون مختلف تيبه ماه بنا يدانيدر روش م

 دست (از فرا يهااز طرح ـ اسنادييااست. و روش كتابخانهاستفاده شده ينيع ةمشاهد

علي شماعي، 

فرزانه ساسان پور، 

محمد سليماتي، 

  تقي حيدري

1395  

 يپذيرزيست هايقابليت در پژوهشي با عنوان ارزيابي

 :موردي مطالعة( آن تقويت راهبردهاي و فرسوده بافت

ع به بررسي اين موضو )زنجان شهر فرسوده بافت

 بافت دهد كهمي نشان تحليل پرداختند كه  نتايج

 هايفرصت و قوت نقاط نظر از زنجان فرسودة شهر

 و بوده برخوردار بااليي پتانسيل از پذيريزيست

 راهبرد دارتريناولويت عنوان به تهاجمي استراتژي

 تعيين فرسوده بافت پذيريزيست در مداخله جهت

  .است گشته
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                گريشهر اهواز و د ةو جامع شهر اهواز، طرح بافت فرسود يليجمله طرح تفص

مختلف، استفاده  يهاسال يط آمار در مركز يهاداده از نيهمچن فرا دست) و يهاطرح

ي  آمار استنباط قياز طر ،يبنددست آمده پس از دستهاطالعات به انياست و در پاشده

رسم  ي. برانداقرار گرفته ليو تحل هي) مورد تجزيفي(روش ك يفيتوص )  وي(روش كم

 ,EXCEL, ARCGIS يافزارهاها از نرمداده يآمار ليها و تحلنقشه مينمودارها، ترس

SPSS پرسشنامة ويژة متخصصين و  10الزم به ذكر است كه تعداد است. استفاده شده

است؛ براي هاي زيست محيطي استفاده شدهدهي به شاخصكارشناسان براي امتياز

اي هاي اسنادي و منابع كتابخانهپذيري از روشمباني نظري و ادبيات مربوط به زيست

  است.استفاده شده

 يريپذتسيز يجهان اتيابعاد بر اساس ادب يبندازيامت ةويذكر است كه ش الزم به

تا  80( بولقابل ق فيدر پنج ط ازيامت 100تا  1عد از ب هر يكه برا يمعن ه ايناست ب

 قابل  ري) و غ60تا  50( )، نامطلوب70تا 60( )، متوسط80 تا 70( )، قابل تحمل100

          يل       . پژوهش حاضر از دو جامعه تشكاستهدر نظر گرفته شد )نييبه پا 50( قبول

نامة سالبر اساس  است و شهر اهوازمناطق كالنآمار و اطالعات  شود، كه يكيمي

 نفر 1056589داراي  1390هكتار در سال  13/21257آماري اين شهر با مساحت 

 تخصصانو جامعة ديگر مورد نظر كارشناسان و م باشدمنطقه مي 8و جمعيت است 

هاي زيست هستند كه با توجه به اهداف مورد نظر پژوهش براي بررسي شاخص

  محيطي و نظرخواهي از ايشان با استفاده از پرسشنامه بوده است.

  حاضر پژوهش در رفته كار به و شده يسازيبوم يهاشاخص و ابعاد -3جدول

  هاشاخص  ابعاد

 -اجتماعي

  فرهنگي

ق، طال سرباري، نرخ خانوار، شاخص جمعيت، بعد تراكمجمعيت،  سوادي، جواني با نرخ

  فرهنگي امنيت، سرانة آموزشي، ميزان مذهبي، سرانة جمعيت، سرانة جنسي نسبت

  اقتصادي

 ر بخشدفعال  جمعيت بها، نرخ زمين، اجاره تكفل، قيمت بيكاري، بار اشتغال، نرخ نرخ

 شاغلين ات و نسبتخدم در بخش فعال جمعيت اقتصادي، نرخ مشاركت صنعت، نرخ

  متخصص شاغلين نقل، نسبت و حمل شاغلين ، نسبت ساختمان
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زيست 

  محيطي

ي ع آورآلودگي ريزگردها، آلودگي صنعتي، آلودگي وسايل نقليه. آلودگي آب، كيفيت جم

ها ناختمازباله، كيفيت جمع آوري فاضالب، آلودگي صوتي، كيفيت زيبايي طبيعي، كيفيت س

  ها و كيفيت فضاي سبزيت معابر وخيابانو معماري بناها، كيف

  كالبدي

       ساحتمسكوني، م تجاري، سرانة سبز، سرانة فضاي اداري، سرانة درماني، سرانة سرانة

 كاربري ةفرسوده، سران بافت هايپهنه معابر، تعداد ورزشي، مساحت روها، سرانةپياده

  شيب صنعتي و ميزان

  

  
  خوزستان استان و كشور ياسيس ماتيتقس در اهواز شهر گاهيجا ةنقش -1 شكل

  بحث

  شهر اهواز به لحاظ بعد اجتماعيپذيري مناطق كالنتحليل قابليت زيست

 باشد،اي نشان از پيشرفت و ترقي هر جامعه ميهاي اجتماعي در هر جامعهشاخص

بعد  پذيري شهرها متأثر ازتوان گفت ساير ابعاد مؤثر بر زيستبه نحوي كه مي

پذيري مناطق هاي زيستباشد. در پژوهش حاضر براي تحليل شاخصاجتماعي مي

ي پذيرشهر اهواز به روش كمي عمل شده، به طوري كه براي بررسي ميزان زيستكالن

ها صاست. شاخهاي فرا دست استفاده شدههاي آماري موجود و طرحمناطق از داده

   باشند.شرح زير مي مورد استفاده به
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  ـ  اجتماعي)نتايج خروجي مدل تاپسيس (بعد فرهنگي -4 جدول

  )clنتيجه (مقدار  نام منطقه  رتبه

  8785/0  3 ةمنطق  1

  8445/0  4 ةمنطق  2

  7348/0  2 ةمنطق  3

  4144/0  8 ةمنطق  4

  3628/0  1 ةمنطق  5

  3476/0  5 ةمنطق  6

  2455/0  6 ةمنطق  7

  1968/0  7 ةمنطق  8

 

 هاينطور كه در جدول مربوط به نتايج تاپسيس مشخص است به لحاظ شاخصهما

ير مناطق با شهر اهواز در مقايسه با ساكالن 3پذيري، منطقة اجتماعي و فرهنگي زيست

. با توجه تري نسبت به ساير مناطق برخوردار استاز وضعيت  قابل قبول 87/0امتياز 

االي با چون نرخ بشهر اهواز عواملي همنكال 3به جدول ماتريس ميانگين در منطقة 

) 1/1( )، شاخص سرباري4)، بعد خانوار (1/34)، نرخ جواني جمعيت (14/96سوادي (

به  هتريو نرخ پايين طالق نسبت به ساير مناطق سبب شده تا اين منطقه در وضعيت ب

يري پذستپذيري قرار بگيرد. اين به آن معنا است كه به لحاظ ادبيات زيلحاظ زيست

  در وضعيت قابل قبول قرار دارد.

در  3انند منطقة م 84/0قرار دارد كه با امتياز  4و در رتبة دوم منطقة  3بعد از منطقة 

قرار دارد و  در رتبة بعدي 73/0وضعيت قابل قبول قرار دارد. منطقة دو نيز با امتياز 

نطقة مد از: انرتيب عبارتشهر اهواز به تباشد. مناطق ديگر كالنشرايط قابل تحمل مي

و  24/0با امتياز  6ة ، منطق34با امتياز  5، منطقة 36/0با امتياز  1، منطقة 41/0با امتياز 8

-جهاني زيست قرار دارد كه همگي با توجه به ادبيات 19/0با امتياز  7در انتها منطقة 

ه ساير بسبت ن 7قابل قبولي قرار دارند كه در اين بين منطقة پذيري در وضعيت غير

  باشد.مناطق بدترين شرايط را به لحاظ اجتماعي و فرهنگي دارا مي

از جمله عواملي كه سبب شده اين منطقه در بدترين شرايط زيست پذيري در بعد 

) تراكم باالي جمعيت در 84/81اجتماعي و فرهنگي قرار گيرد نرخ پايين باسوادي (
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توان ذكر ) مي3/9و نرخ باالي طالق ( )8/2) باال بودن شاخص سرباري (87منطقه (

كرد. از ديگر عواملي كه سبب اين كاهش و افت كيفيت زيست در اين منطقه شده       

آباد چون، محلة منبع آب و حصيررسمي همتوان به وجود محالتي با اسكان غيرمي

اهواز  شهررسمي و بافت حاشيه نشين در كالنهاي غيراشاره كرد كه جز اولين اسكان

بوده اند و معموال بافت اجتماعي اين محالت تشكيل شده از روستايياني هستند كه در 

شهر اهواز هجوم پي سيل مهاجرت از روستا به شهر به اين منطقه و ديگر مناطق كالن

  آورده بودند.

  شهر اهوازپذيري كالنبر قابليت زيستآن  اثركالبدي و  بعد تأثير بررسي
  )يكالبد عدب( سيتاپس مدل يخروج جينتا -5جدول 

  )cl(مقدار نتيجه  نام منطقه رتبه

  8518/0  2منطقه   1

  8054/0  4منطقه   2

  7976/0  3نطقه م 3

  7084/0  8منطقه   4

 586/0  1منطقه   5

  5408/0  6منطقه   6

 1775/0  5منطقه   7

  0992/0  7منطقه   8
  

شهر اهواز با بعد از انجام مراحل مدل تاپسيس و سنجش وضعيت كالبدي كالن

در بهترين شرايط  85/0با امتياز  2شويم كه منطقة توجه به خروجي مدل متوجه مي

قرار دارد كه با نگاهي به ماتريس  80/0با امتياز  4منطقة  2قرار دارد. بعد از منطقة 

هاي بافت فرسوده در اين به دليل عدم وجود پهنهتوان گفت كه اين برتري ميانگين مي

روها و معابر در اين مناطق هست كه باعث مناطق بوده و همچنين مساحت باالي پياده

با  3هاي بعدي مناطق شده اين دو منطقه در وضعيت قابل قبول قرار بگيرند. در رتبه

با امتياز  6و  1مناطق در وضيعت قابل تحمل و  70/0با امتياز  8و منطقة  79/0امتياز 

با  9/0با امتياز  7و منطقة  17/0با امتياز  5در وضعيت نامطلوب و منطقة  54/0و  58/0

هاي قابل قبول قرار دارند. كه به علت وجود پهنهاختالف و به شدت در وضعيت غير
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ها و مساحت بافت فرسوده در اين مناطق و قدمت و ريزدانگي ابنيه و كمبود سرانه

  روها و معابر در اين وضعيت قرار دارند.هپياد

  شهر اهواز به لحاظ بعد اقتصاديپذيري مناطق كالنتحليل قابليت زيست

 يدارپذيري و توسعة پازيست ترين فاكتورهاي بررسياقتصاد از جمله مهمبعد 

 ديهاي اقتصاهاست. در اين قسمت با بررسي مؤلفهساز بستر فعاليتباشد كه زمينهمي

عد بشود. در به تعيين جايگاه مناطق در كل شهر پرداخته مي هر در مرحلة بعدش

ررسي شهر اهواز به وسيلة آن مورد بپذيري كالني كه سطح زيستهاشاخصاقتصادي 

، اره بها، اجقرار گرفته است مشتمل بر نرخ اشتغال، نرخ بيكاري، بار تكفل، قيمت زمين

حمل و نقل، نسبت شاغلين و كارگران نسبت شاغلين متخصص، نسبت شاغلين 

  شد.باساختمان، نسبت شاغلين صنعتي، نسبت شاغلين خدمات و مشاركت اقتصادي مي
  خروجي مدل تاپسيس بعد اقتصادي -6جدول 

  )clنتيجه (مقدار  نام منطقه  رتبه

  999/0  2 ةمنطق  1

 6482/0  1 ةمنطق  2

  4695/0 4ة منطق  3

  4239/0 3ة منطق  4

  2633/0 8ة منطق  5

  2538/0 6ة منطق  6

  1396/0 5ة منطق  7

  0386/0 7ة منطق  8
  

امتياز  با 2شود كه منطقة دست آمده از خروجي مدل مشخص ميدر بررسي نتايج به

 ر سطحپذيري ددر باالترين سطح از نظر اقتصادي قرار دارد و به لحاظ زيست 99/0

عيت نامطلوب و در وض 64/0با امتياز  1هاي بعدي منطقة قابل قبولي قرار دارد. در رتبه

با امتياز  6، منطقة 26/0با امتياز  8، منطقة 42/0با امتياز  3، منطقة 46/0با امتياز  4مناطق 

 3/0با امتياز  7 در شرايط غيرقابل قبول و در نهايت منطقة 13/0با امتياز  5، منطقة 25/0

  دارد. پذيري اقتصادي قراردر بدترين شرايط به لحاظ زيست
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) 0/4بيكاري ( )، نرخ پايين9/33شهر اهواز به دليل نرخ باالي اشتغال (كالن 2منطقة 

 )،  نسبت باالي شاغلين متخصص، در بهترين40و نرخ باالي مشاركت اقتصادي(

ك ييل به هاي اخير تبدپذيري قرار دارد. از آنجايي اين منطقه در سالشرايط زيست

ي هاخصواز شده توانسته به لحاظ بهبود و ارتقاي شاشهر اههستة ثانويه در كالن

رد. در باشد پيشي بگي) ميCBDكه منطقة مركزي ( 1پذيري اقتصادي از منطقة زيست

  ع          يا منطقة مركزي قرار دارد كه به دليل تجم 1رتبة بعدي خروجي مدل منطقة 

 ركزي وري و موقعيت مهاي تجاهاي مختلط، باال بودن ميزان سرانة كاربريكاربري

 در 1قة منط همچنين نرخ قابل قبول اشتغال در رتبة بعدي قرار دارد. بيشتر شاغلين در

د با قرار دار 7بخش خدمات به فعاليت مشغولند. در رتبة آخر خروجي مدل منطقة 

  اشد.بمي دهندة وضعيت نامناسب اقتصادي در اين منطقهامتياز بسيار پايين كه نشان

اغلين شهاي به كار رفته در پژوهش اين منطقه داراي بيشترين به شاخصبا توجه 

ن هاي اقتصادي مخصوصاً بخش متخصصيباشد و در ساير بخشدر بخش ساختمان مي

بق تطا پذيري وسهم پاييني دارد. در اينجا با توجه به بررسي ادبيات جهاني زيست

شرايط  )99/0( 2كه: منطقة  باشدوضعيت مناطق بررسي شده نتايج به اين ترتيب مي

 3، منطقة  ) شرايط نامطلوب46/0( 4) شرايط متوسط، منطقة 64/0( 1قابل قبول، منطقة 

رايط ش) 25/0( 6) شرايط نامطلوب، منطقة 26/0( 8) شرايط نامطلوب، منطقة 42/0(

لوب قرار ) در شرايط نامط3/0( 7) شرايط نامطلوب و منطقة 13/0( 5نامطلوب، منطقة 

  د.دار

  ر اهواز به لحاظ بعد زيست محيطيشهپذيري مناطق كالنقابليت زيست تحليل

پذيري               هاي مؤثر بر زيستترين شاخصاز آنجا كه بعد زيست محيطي از مهم

هاي طبيعي و شهر اهواز كه به شدت مورد هجوم آاليندهباشد، به خصوص در كالنمي

هاي مهم و ر نهايت تالش براي استخراج شاخصانساني قرار دارد در پژوهش حاض

بخشي به معيارها عالوه بر توجه به وضع موجود هر عامل است. براي وزنكليدي شده

هاي ميداني، در قالب نظرسنجي از متخصصان هاي موجود) و بررسيها و طرح(گزارش
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 هاي مورداست. شاخصو اساتيد و كارشناسان محيط زيست شهري استفاده شده

  باشد:استفاده در پژوهش حاضر به شرح زير مي
  )زيست محيطي عدب( سيتاپس مدل يخروج جينتا -7جدول 

  وزن  معيارها  

طي
حي

ت م
يس

 ز
عد

ب
  

 1549/0  الودگي هوا ناشي از ريزگردها

 1313/0  هاي صنعتيها و كارخانهآلودگي هوا ناشي از كارگاه

 1072/0  آلودگي هوا از رفت و آمد وسايل نقليه

 1427/0  كيفيت آب شرب شهري

 913/0  آوري زباله كيفيت جمع

 027/0  كيفيت جمع آوري فاضالب

 0926/0  آلودگي صوتي

 0565/0  كيفيت زيباي طبيعي در شهر

 0954/0  ها و معماري بناهاكيفيت ساختمان

 1316/0  هاكيفيت مناسب معابر و خيابان

 1049/0  كيفيت فضاي سبز شهر

  

پذيري در هاي زيست محيطي مؤثر بر زيستراي شناخت وضعيت كلي شاخصب

 ستفاده) اone sample T-testاي (شهر اهواز از آزمون تي تك نمونهسطح مناطق كالن

ي سه ارزش است. از آنجا كه پاسخ متوسط در همة سؤاالت بعد مورد بررسي، مقدارشده

دي وضعيت گويه است، ارزش عد 11بعد كه  هاي اينباشد و با توجه به تعداد گويهمي

مطلوبيت  باشد؛ به اين ترتيب، فرض برابري ميانگينمي 33 نظر عدد موردمتوسط بعد 

آزمون  به 33شهر اهواز) با ارزش عددي بعد مذكور در جامعة مورد مطالعة (كالن

  است.شده گذاشته
 T-test آزمون جينتا  -8 جدول

 معيار

  سطح

معنا 

  داري

انگين مي

  مفروض

  ميانگين

  واقعي

اختالف از 

  ميانگين

در اين منطقه به چه   ناشي از ريزگردها يودگي هواآل

  صورت است

000/0 00/3 00/1 2- 
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ر دها و كارخانه هاي صنعتي آلودگي هوا ناشي از كارگاه

  اين منطقه به چه صورت است

001/0 00/3 00/2 1- 

ه به در اين منطق آلودگي هوا از رفت و آمد وسايل نقليه 

  چه صورت است

000/0 00/3 00/2 1- 

كيفيت آب شرب شهري در اين منطقه به چه صورت 

  است

000/0 00/3 00/1 2- 

كيفيت جمع آوري زباله در اين منطقه به چه صورت 

  است

000/0 00/3 00/2 2- 

كيفيت جمع آوري فاضالب در اين منطقه به چه صورت 

  است

000/0 00/3 00/2 1- 

 -1 00/2 00/3 000/0  ودگي صوتي در اين منطقه به چه صورت استآل

 كيفيت زيباي طبيعي در شهر در اين منزقه به چه صورت

  است

000/0 00/3  00/2 1- 

ه ها و معماري بناها در اين منطقه به چكيفيت ساختمان

  صورت است

0,01 00/3 00/2 1- 

چه ها در اين منطقه به كيفيت مناسب معابر و خيابان

  صورت است

000/0 00/3 00/2 1- 

 -1 00/2  00/3 000/0  كيفيت فضاي سبز شهر در اين منطقه به چه صورت است

 -14  19 33  000/0  وضعيت نهايي بعد زيست محيطي

  

 شود، سطح معنادارياي مشاهده ميطور كه در جدول آزمون تي تك نمونههمان

مذكور در  رابر ميانگين مطلوبيت بعدرو فرض ب) است، از اين a )05/0كمتر از مقدار

ا توجه به است. الزم به ذكر است كه ب) رد شده33جامعه با متوسط ارزشي مورد نظر (

 حيطيتوان نتيجه گرفت كه مطلوبيت وضعيت بعد زيست ممقدار اختالف ميانگين مي

 0H رضف توان گفت كه،رو مي شهر اهواز كمتر از حد متوسط است؛ از اينمناطق كالن

 طور كلي وضعيت است. بعد مورد نظر در شهر اهواز بهتاييد شده  0H رد شده و فرض

 ز حداهاي زيست محيطي كمتر نامطلوبي دارد، زيرا ميانگين حاصل از مطالعة شاخص

هاي باشد. پس از انجام تحليل آماري در شاخصشده ميمتوسط ارزشي محاسبه 

                پذيري، به تحليل فضايي بعد مورد نظر پرداختهحيطي مؤثر بر زيستزيست م

  است. شده
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ده ش داهاي ساكنين بر روي  نقشة نمايهاي مستخرج از پرسشنامهبا توجه به داده

ا ب 2دهد كه منطقة هاي زيست محيطي نشان ميشده در شاخص است نقشة حاصلشده

وضعيت  پذيري درشرايط قرار دارد و به لحاظ ادبيات زيست در بهترين 88/0امتياز 

نامطلوب در مرتبة  با شرايط 63/0با امتياز  3منطقة  2قابل قبول قرار دارد. بعد از منطقة 

امطلوب قرار ندر شرايط  3نيز همانند منطقة  56/0با امتياز  8بعدي قرار دارد. منطقة 

در رتبة بعدي  4رايط نامطلوب قرار دارد. منطقة در ش 53/0نيز با امتياز  6دارد. منطقة 

 1، 5ارند مناطق دبعد از اين مناطق كه در شرايط نامطلوب قرار  52/0قرار دارد با امتياز 

رايط شدر  17/0و  39/0و  47/0قرار دارند كه همگي به ترتيب با امتيازهاي  7و 

ر ول زيج حاصله در جدبرند كه نتاياضطرار و غيرقابل قبول زيست محيطي به سر مي

  شود.نمايش داده مي
 اهواز شهركالن مناطق در يريپذستيز ابعاد يينها تيوضع -9 جدول

 منطقه رتبه

 2منطقة  74/0

 3منطقة  65/0

 4منطقة  62/0

 8منطقة  55/0

 1منطقة  55/0

 5منطقة  46/0

 6منطقة  29/0

 7منطقة  25/0
  

 اهواز شهركالن مناطق در يريپذستيز ابعاد ريثأت بيضر -10جدول 

 رتبه ابعاد ضريب تاثير

 1رتبة  زيست محيطي 63/0

 2رتبة  كالبدي 59/0

 3رتبة   اقتصادي 56/0

 4رتبة   اجتماعي 26/0
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  اعي)اجتم عدب( اهواز شهر مناطقپذيري زيست ةنقش - 3ي)  شكل كالبد عدب( اهواز شهر مناطقپذيري زيست ةنقش -2شكل 

  

  
  قتصادي)ا(بعد  اهواز شهر مناطقپذيري زيست ةنقش -5(بعد زيست محيطي)  شكل  اهواز شهر مناطقپذيري زيست ةنقش -4شكل 

  

  
  اهواز شهركالن مناطق در يريپذستيز ابعاد يينها ةنقش -6شكل 
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  گيرينتيجه

بدي، ، كالگيـ فرهنپذيري (اجتماعيدر اينجا با توجه به بررسي ابعاد مختلف زيست

ر و رد نظشهر اهواز و امتيازبندي ابعاد مواقتصادي و زيست محيطي) در مناطق كالن

ايج قبلي گانه اكنون با توجه به نت 8مشخص شدن وضعيت هر كدام از ابعاد در مناطق 

دن شخص شدست آمده با روي هم قرار دادن ابعاد مورد نظر در مدل تاپسيس و مكه به

  پردازيم. شهر اهواز ميكالن وضعيت كلي آنها در

حالت كلي و  شهر اهواز درگانة كالن 8دست آمده در بين مناطق با توجه به نتايج به

ت و زيس ـ فرهنگي، كالبدي، اقتصاديپذيري (اجتماعيبا توجه به تمام ابعاد زيست

ت الت نسبدر بهترين ح 74/0با امتياز  2محيطي) به كار رفته در پژوهش حاضر منطقة 

مل بل تحپذيري در وضعيت قابه ساير مناطق قرار دارد كه با توجه به ادبيات زيست

در  62/0 با امتياز 4در وضعيت متوسط، منطقه  65/0با امتياز  3قرار دارد. منطقة 

 55/0تياز با ام 1در وضعيت نامطلوب، منطقة  55/0با امتياز  8وضعيت متوسط، منطقة 

با  6قة در وضعيت غيرقابل قبول، منط 46/0با امتياز  5در وضعيت نامطلوب، منطقة 

  قرار دارد. 25/0با امتياز  7و در نهايت منطقة  29/0امتياز 

دست               به 52/0 با توجه به نتايج حاصله از مدل و محاسبة ميانگين، امتياز نهايي

باشد شهر اهواز مينگانة كال 8پذيري در مناطق آيد كه اين امتياز نهايي ابعاد زيستمي
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گيرد. در طيف نامطلوب قرار مي 52/0پذيري امتياز كه با نظر به ادبيات جهاني زيست

در اينجا براي اين كه بدانيم كدام بعد با توجه به وزن و اهميت و همچنين ضريب 

اثر گذارتر بوده و  شهر اهواز داردپذيري در كالنتأثيري كه در نشان دادن شرايط زيست

) را                     topsisيشترين تأثير را داشته نتايج حاصله از محاسبات مدل به كار رفته (ب

  آوريم.مي

ه يك بشهرها را  توانديمواحد هوشمند اكونوميست در حقيقت آنچه كه از ديدگاه 

ن االتريب و با كيفيت براي زندگي تبديل كند، برخورداري ازپذير شهر سالم و زيست

، ساكنان يك شهر از آب سالم، برق، تلفن يمندبهره .نداردهاي شهري استاستا

 نييپاچون ناوگان اتوبوسراني و مترو، تراكم عمومي هم نقل و حمل يهاسيسرو

ورزشي،  يهاسالنتئاتر، سينما،  ،هارستورانچون ترافيك، فضاهاي مناسب خدماتي هم

 دهايبا استاندار هادانشگاهدارس و شهري، م يهاجنگل ها،فضاي سبز مناسب، پارك

يست ز حيطست. در عين حال بهداشت، ما باالي آموزشي و... از جمله اين استانداردها

  .از اولويت خاصي برخوردار است و امنيت در شهرها همچنان

 وحيطي كه شهر اهواز امروزه با مسائل و مشكالت اجتماعي، امنيتي، زيست م اين

ين معيت اجاز باز توزيع وسيع  نشأت گرفتهرو است. هاني روبفراو و اقتصادي كالبدي

 يزيكيدهنده به الگوي توسعة فترين عوامل شكلشهر است. از طرفي مهاجرت از مهم

دور  وپذيري و در واقع كاهش زيستمسائل زيست محيطي ، امني، تراكمناموزون، نا

ه هار نشدي كه شهرنشيني مشهر گشته است. به طوركالندر اين شدن از توسعة پايدار 

 در يريپذدهندة زيستكاهشترين عوامل تشديد كنندة مخاطرات و امروزه يكي از مهم

 بدي وباشد و رشد جمعيت و به تبع آن تمركز ترافيك، رشد كالشهر اهواز ميكالن

طي دست اندازي شهر بر اراضي پيراموني خود بستر تحريك و تشديد مخاطرات محي

  ت.اي و غيره را فراهم آورده اسجزاير گرمايي، گازهاي گلخانه گيريچون شكل

شهر اهواز به وضوح پذيري دركالنباتوجه به نتايج حاصله از وضعيت كلي زيست

در  52/0شهر اهواز در تمام ابعاد و در حالت كلي با امتياز كالن 7توان ديد كه منطقة مي
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تواند ادامة كه ادامة اين شرايط ميپذيري قرار دارد بدترين شرايط به لحاظ زيست

  زندگي در اين منطقه را با بحران جدي مواجه كند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



42        10شمارة   مطالعات نواحي شهرية نشري  

  فهرست منابع

ست تدوين اصول الگوي توسعة فضايي و شكل شهر زي«). 1389آباد، عليرضا. ( بندر .1

اجدي، ماستاد راهنما حميد  ».تهران  22و  15، 1پذير ايراني مطالعة موردي مناطق 

لوم حد عمشاور ايرج اعتصام، دكتري شهرسازي، تهران، دانشگاه آزاد اسالمي وا استاد

 تحقيقات.

آذرخش،  انتشارات ».شهر زيست پذير از مباني تا معنا«). 1390آباد، عليرضا. ( بندر  .2

 ، تهران.1چاپ 

 مطالعات اسكان غيررسمي و توانمندسازي). 1385دانشگاه شهيد چمران اهواز. ( .3

 معاونت پژوهشي. از.محالت شهر اهو

 شهر هايويژگي و اصول ).1392اسدآبادي، حمزه. ( جعفري و فرزانه پور، ساسان .4

 محيط منانج تهران، پايدار، توسعة و شهرسازي جغرافيا، ملي همايش اولين پذير.زيست

 هوايي. صنعت دانشگاه كومش، زيست

 تهران. هرشكالن بر كيدتأ با شهرهاكالن پايداري مباني .)1390( فرزانه. پور، ساسان .5

 .تهران شهر ريزيبرنامه مطالعات مركز انتشارات

             تقابلي). 1393حمزه. ( اسدآبادي، جعفري سيمين و تواليي، فرزانه. پور، ساسان .6

 شهركالن: مطالعة موردي( شهري پايدار توسعة راستاي در شهرها پذيريزيست

 .42شمارة  ،12دورة  ،1393 . نشرية جغرافيا، پاييز)تهران

 و سنجش). 1394حمزه. ( اسدآبادي، جعفري سيمين و تواليي، فرزانه. پور، ساسان .7

ة فصلنام تهران. شهركالن گانة دو و بيست مناطق در شهري پذيريزيست ارزيابي

 .18 شمارة ،5 دورة اي،ريزي منطقهبرنامه

 ،دريحي و محسن ،روشتي احدنژاد .محمد ،سليماني .فرزانه ،ساسان پور .علي ،شماعي .8

 موردي: بافتة شهري (مطالع ةهاي فرسودپذيري بافتتحليل زيست ).1395. (تقي

  1395 زمستان ،98 شمارة انساني، جغرافياي هايپژوهش . فصلنامةشهر زنجان)ة فرسود

 .799-783 صص

  سعه.ريزي و تومعاونت برنامه شهراهواز.آمارنامة كالن). 1390شهرداري اهواز. ( .9



  43                   زشهر اهوامناطق كالن در يريپذستيزقابليت  ليتحل               1396بهار و تابستان 

 بر مؤثر هايشاخص تدوين). 1389ماجدي، حميد. ذاكرحقيقي،كيانوش و حبيب، فرح. ( .10

  .7شمارة  4دورة  شهري هويت شهر. بافت شناسيگونه

 ارزيابي). 1393چشمه، مصطفي. فيروزي، محمدعلي و سعيدي، جعفر. (دهمحمدي ه11

ن، يايي سرزميفصلنامة جغرافاهواز.  شهركالن در محيطي زيست ناپايداري هايشاخص

 .57-72 صص ،1393 پاييز ،)43 پياپي( 3 شمارة ،11 دورة ،5 مقالة

  نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهر اهواز.). 1390مركز آمار ايران. ( .12

 آلودگي و پايدار توسعة ).1391( منفرد، سجاد. و سجادمحمد قلعه، ماليي سعيد., ملكي .13

 ملي همايش اولين .)اهواز شهر: مطالعه وردم نمونة( ريزگردها بر تاكيد با محيطي

 اهواز. واحد اسالمي آزاد دانشگاه اهواز، پايدار، توسعة و محيطي مخاطرات جغرافيا،

 اهواز طرح جامع حوزة نفوذ شهر اهواز.). 1365مهندس مشاور پژوهش و عمران. ( .14

 سازمان مسكن و شهرسازي خوزستان.

ريزي شركت پردازش و برنامه زي انسانگرا.به سوي شهرسا). 1378ياراحمدي، امير. ( .15

 .1شهري، چاپ 

16. A Summary of the Livability Ranking and Overview, prepare 
for opportunity, Economist Intelligence Unit, August( 2016). 

17. Alexandra, N,(2015). Livability and LEED-ND: The Challenges 
and Successes of Sustainable Neighborhood Rating Systems. 

18. Hall, p. (2003), smart Growth on two continedis, in p Neal. ed. 
Urban villages and the making of communities spon press London. 

19. Lang, Robert. 2003 “Edgless Cities: exploring the elusive 
metropolis” Washington: Brookings Institute Press. 

20. Lee, Y.-J. (2008), "Subjective quality of life measurement in 
Taipei". Building and Environment, 43(7), pp: 1205–1215. 

21. Mahmoudi Mohadeseh, Ahmad Faizah(2015) - The effects of 
physical problems on the quality and livability of Kuala 
Lumpur streets. 

22. Merriam-Webster, (2014) Retrieved February 17, 2014, from 
Dictionary. 

23. Mukomo .(1996) On sustainable urban development in Sub 
Sahara Africa Cities. 13(4). 



44        10شمارة   مطالعات نواحي شهرية نشري  

24. Ottawa county planning commission, 2004 Ottawa county urban 
smart growth, planning and grants department. 

25. Report by The Economist Intelligence Unit (2016). 
26. Timmer Vanessa and nola- Kate seymoar (2005) “THE 

WORLD URBAN FORUM 2006 Vancouver” working group 
discussion paper internation center for sustainable cities. 

 


