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چکیده

زیست پذیری که مفهوم تحت بررسی این پژوهش است ،اساسا از اواخر قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است ،زیرا فضاهای

شهری دچار مسائلی چون کیفیت پایین محیط ،آلودگی صوتی و هوا و ...شده بودند .درایران رشد شتابان جمعیت و بالتبع جمعیت
شهرنشین ،و لزوم پاسخگویی به نیازهای آنان از جمله خدمات شهری ضرورت توجه به بخش ها و محالت شهری را دو چندان می

کند ،کالنشهر تهران ،متشکل از  22منطقه کالنشهری با ازدیاد جمعیت و اثرات مخرب آن مواجه شده است بعضي محالت شکوفا
و پر رونق و برخي محالت روبه زوال و نابودي ،درنتیجه زیست پذیري و کیفیت زندگي هم از یک محله به محله دیگر متفاوت
است .تحقیق حاضر با هدف شناخت و تحلیل فضایی وضعیت موجود زیست پذیری شهری در محالت منطقه 10شهر تهران بر اساس
ابعاد زیست پذیری انجام شده است .روش تحقیق توصیفی تحلیلی است ،اطالعات و داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق
ساخته و تنظیم پرسشنامه با استفاده ازطیف پنج گزینه ای لیکرت صورت پذیرفت .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران384نفر
مشخص شد ،اعتبار پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان تایید شد ،برای سنجش میزان پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده

و آلفای کرونباخ با نتیجه 0/8مورد تایید قرار گرفت .تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSSو آزمون های آماری تی

تست ،آنووا و توکی و ترسیم نقشه ها و تحلیل فضایی با استفاده از نرم افزار Arc GISانجام شده است .نتایج تحقیق نشان دهنده
نامطلوب بودن وضعیت زیست پذیری و ابعاد آن در سطح منطقه ،و تفاوت میان محالت به لحاظ زیست پذیری در منطقه  10و
محالت آن می باشد.

واژگان کلیدی :تحلیل فضایی ،زیست پذیری ،محالت شهری ،منطقه  10تهران.
( -1نویسنده مسئول) s.lotfi@umz.ac.ir
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مقدمه
پس از انقالب کشاورزی ،شهرنشینی به عنوان دومین انقالب در طول تاریخ بشر نامگذاری شده است .شهرها در طول
زمان رشد و نمو یافتند ،تا اینکه در نیمه قرن نوزدهم شهرنشینی تجربه ای جدید به خود دید که تا آن روزگار در
شهرها بهوجود نیامده بود .در این دوره شهر و شهرنشینی با مسائل و مشکالت بسیاری رو به رو شد بسیاری از
متخصصین برای خروج از این مشکالت تئوریهای مثل باغشهر و  ...ارائه کردند که در روزگار خود موفقیتی به شمار
میرفت .این مسائل و مشکالت به مرور زمان در شهرها و کالنشهرها بیشتر و بیشتر شد ( بندرآباد .)14 :1390 ،بیش
از  50درصدازجمعیت نزدیک به 7/5میلیارد نفری جهان ،درشهرها زندگی می کنند .براین اساس قرن بیست و یکم
بواسطه زندگی شهری آن به گونه ای پیش می رودکه قبال همچون آن را تجربه نکرده ایم (پیری و همکاران:1387 ،
 .)132درهمینفرایند شهرهای بزرگجهاندر معرض مسائل و مشکالت گوناگونی در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،زیست
محیطی و ...قرار گرفتند.توافق گستردهای درمورد این موضوع وجود دارد که اکوسیستم کره زمین ،دیگر نمیتواند
سطوح کنونی فعالیتهای اقتصادی و مصرفی و روند رو به رشد آن را تحمل کند و دیگر قادر به پایداری نیست ،زیرا
فشارها و بار وارده برطبیعت دوچندان شده است (ساسانپور.)23 :1390 ،امروزه محیط زیست اکثر شهرها با مشکالت
عدیدهای رو به رو شدهاند؛ که توجه شگرفی را در راستای جلوگیری از این روند نامطلوب اقتضامیکند .در اینباره
نیز اصطالحاتیهمچون :زیستپذیری ،شهر توانا ،شهر خالق ،شهر تابآور ،شهر پایدار ،همگی به ارتقاء و بهبود
کیفیت زندگی شهروندان اشاره دارند تا از این طریق بتوان به زندگی توأم با کیفیتی مطلوب و مورد انتظار در
محیطزیست دست یافت.
کالنشهر تهران ،متشکل از  22منطقه کالنشهری با ازدیاد جمعیت و اثرات مخرب آن مواجه شده است .در این میان
ضرورت آشکارسازی و برجسته ساختن این اثرات نامطلوب اعالن خطری برای ساکنان و مدیران شهری آن خواهد
بود .از جمله این مناطق کالنشهری ،منطقه  10تهران متشکل از سه ناحیه و  10محله میباشد این منطقه ریشه در
قدیمی ترین بافت های این شهر داردر با 817هکتارمساحت کوچکترین منطقه شهرداری تهران بعد از منطقه 17
میباشد ،منطقه مذکور ،هیچ سنخیت و تشابهی به یک منطقه شهری زیستپذیر ندارد ،ثانیًاًا اصول یک شهر زیستپذیر
نیز در آن بسیار ضعیف دیده میشود .از این رو تحقیق حاضر سعی دارد که منطقه مذکور را با در نظر گرفتن ابعاد
ششگانه آن شاملٌ :بٌبعد زیست محیطیٌ ،بٌبعد الگوی تاریخیٌ ،بٌبعدمدیریت شهریٌ ،بٌبعد خدمات و زیرساخت ها و
ٌبٌبعداقتصادی ارزیابی نماید و در نهایت وضعیت زیستپذیری را در سطح منطقه و محالت در قالب 87گویه و 13
شاخص ارائه دهد.

پیشینه پژوهش
بسترحضوروگسترش ایده زیست پذیری را میتوان کشور آمریکا دانست ،واژه شهرهای زیست پذیر برای اولین بار
در سال  1970توسط اداره ملی هنرها بهمنظور دستیابی به ایدههای برنامهریزی شهری مدنظر آنان و به دنبال آن توسط
سایر مراکز و سازمانهای تحقیقاتی نظیر اداره حفاظت محیطی که مطالعات گستردهای در خصوص زیست پذیرترین
شهرهای آمریکا انجام داده است ،به کار گرفته شد (ساسانپور .)29 :1394 ،تاکنون تحقیقات و بررسیهایی توسط
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برخی محققاندرباره زیست پذیری صورت پذیرفته است که بدانهااشاره می شود :بدلند و همکاران ( ،)2014در
مقالهای با عنوان " زیست پذیری شهری :درسهایی از استرالیا برای کشف شاخصهای اندازهگیری سالمت اجتماعی "

که در استرالیا صورت گرفته است ،به دنبال انجام این پژوهش  11حوزۀ کلی در ارتباط با سالمت اجتماعی و رفاه
مشخص گردید و ارتباطشان با سالمت و رفاه تأیید شد که شامل :جرم و امنیت ،آموزش ،شغل و درآمد ،سالمت و
خدمات اجتماعی ،مسکن ،تفریح و فرهنگ ،غذای محلی و دیگر کاالها ،محیط طبیعی ،فضای باز عمومی ،حملونقل
و انسجام اجتماعی و دموکراسی محلی بودند ).(Badland et al, 2014

امیر و همکاران ( )2015در مقالهی (مشارکت ساکنان برای دستیابی به مسکن زیست پذیر در مجتمعهای اجارهای "
گورودو اندونزی") این بررسی جهت مشخص نمودن سطح مشارکت ساکنان انجامشده است که یک عامل اساسی
برای ایجاد مکان زیست پذیر محسوب میشود در این پژوهش از روش کیفی ،دادههای موجود در طرح ( )CDSشهر
و دادههای پیمایشی استفادهشده است .نتایج حاکی از آن است که مشارکت میتواند به شیوه مثبتی در محیطهای
گسترده تأثیرگذار باشد و مکانهای زیست پذیر نیز اثرگذاری مثبتی روی فعالیت و بهرهوری ساکنان و ایجاد یک جو
مناسب داشته باشند و نیز سطح مشارکت جمعی ساکنان محدوده موردمطالعه رضایتبخش و مناسب است (Amir

).et al, 2015
محمد امین خراسانی و همکاران ( )1391بر لزوم توجه به ارتقای وضعیت زیستپذیری در سکونتگاههای روستایی
به عنوان عرصههایی که میتوانند از مهاجرت گسترده به شهرها جلوگیری کرده و در بهبود کیفیت زندگی در شهرها
تأثیر بگذارند پرداختهاند .حمید ماجدی و علیرضا بندرآباد ( )1389به تحلیل مهمترین معیارهای شهر زیستپذیر در
سطح بومی و جهانی و شناسایی معیارهای قابل تعمیم به شهر زیستپذیر ایرانی اشاره داشتهاند ،حمزه جعفری
اسدآبادی ( )1392نتایج بررسی وی نشان میدهد که زیستپذیری کالنشهر تهران در هر سه ٌبٌبعد اقتصادی ،اجتماعی
و زیست محیطی در حد متوسط به پایین ارزیابی شده است که با این روند کنونی به سمت توسعه پایدار پیش نخواهد
رفت .در میان مناطق  22گانه ،منطقه یک شهر تهران نسبت به دیگر مناطق از زیستپذیری بهتری نسبت به دیگر
مناطق برخوردار است همچنین منطقه  20شهر تهران نسبت به دیگر مناطق تهران از زیستپذیری نامطلوبتری
برخوردار است.
مازندرانی ( )1392با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPدر محیط نرم افزار  Arc Gisبه پهنهبندی منطقه پنج شهر
تهران بر اساس اصول و معیارهای شهر زیستپذیر اقدام نموده است .در نهایت پهنه چهار به عنوان زیستپذیرترین
پهنه و پهنه دو نامطلوبترین پهنه مشخص شده است .عیسی لو و همکاران ( )1392به شناسایی شاخصهای جوامع
روستایی زیستپذیر ،همراه با ارزیابی این شاخصها در وضع موجود توجه نموده .ایراندوست و همکاران ،در مقاله
خود با عنوان" شاخص زیست پذیری در محیط های شهری(مطالعه موردی :بخش مرکزی شهرمقدس قم)" دریافتند

که باید سیاست هایی برای تمرکز زدایی فعالیتها ،تغییر در سیاستهای توسعه مبتنی بر خود محوری ،تالش برای تثبیت
ساکنان قدیمی منطقه (نوسازی ،افزایش کیفیت خدمات محله) واز این قبیل موارد ،اتخاذ شود تا کیفیت زندگی در این
بخش ازشهر بهبود یابد (ایراندوست وهمکاران .)1394 ،پریزادی و همکاران ( )1395درپژوهشی تحت عنوان "سنجش
زیست پذیری محالت منطقه 17شهرداری تهران به بررسی وضعیت زیست پذیری پرداختندکه نتایج آن نشان دهنده
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نامطلوب بودن وضعیت زیست پذیری و ابعاد آن در منطقه می باشد که بعد اقتصادی بیشترین تاثیر را در بین ابعاد
دیگردارا می باشد .شهرها و کالن شهرهای امروزی بیش از هر مکان جغرافیایی دیگر باید به کیفیت زندگی شهروندان
و محیط زیست شهری توجه داشته باشند .در شهرهای ایران هجوم جمعیت به شهرهای بزرگ ،آن هم بنابر دالیلی
مثل جنگ ،شکست طرح های کالن ،مشکالت معیشت روستاییان و ...باعث ایجاد شرایط بحرانی شده است
(.)Shahraki, 2014: 11
مبانی نظری
زیست پذیری مفهومی کلی است که تاکنون تعاریف متعددی برای آن ارائهشده است .بیشتر محققین آن را مفهومی
دشوار برای اندازهگیری و تعریف بیان کردهاند .چنانچه ثاوتورث معتقد است زیست پذیری مفهومی نسبتًاًا مبهم است
که توسط افراد مختلف ،بهصورت های گوناگون تفسیر میشود (خزائی نژاد.)39 :1394 ،زیست پذیریاساسا از اواخر
قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است ،زیرا فضاهای شهری دچار مسائلی چون کیفیت پایین محیط ،آلودگی صوتی و
هوا و ...شده بودند .انتقادات وارده از سوی محققان شهری و اجتماعات انسانی ،جین جاکوبز و اپلیارد ( ،)1987را بر
آن داشت تا بر مفهوم زیست پذیری به عنوان یکی از رویکردهای دستیابی به محیط شهری قابل زیست و باکیفیت تأکید
کنند .هدف اصلی آنها بهبود کیفیت فضاهای شهری با مقیاس انسانی در شهرهای مدرن بود (Mahmoudi et al, 2015:

) .105امروزه عقاید مختلفی درمورد زیست پذیری مطرح شده است .وینهوون زیست پذیری را انطباق امکانات یک
کشور با نیازهای شهروندانش تعریف میکند .بهعبارتدیگر به میزان تأمین احتیاجات یک جامعه بر مبنای نیازهای
افراد آن توجه دارد و یک جامعه زیست پذیر را جامعهای میداند که به تأمین نیازهای افراد خود بیاعتنا نباشد
( .(Veenhoven & Ouweneel, ,1995معیارهای زیست پذیری از دیدگاه لولبی و همکاران عبارتنداز :روابط اجتماعی
(رفتارباهمسایگان ،روابط همسایگی ،اجتماعی بودن مردم ،احساس اجتماع محلی ،صمیمیت مردم ،دوستی با مردم،
نزدیکی با دوستان ،نزدیکی با فامیل و آشنایان) ،محیط مسکونی (حفاظت از خیابانها ،خدمات جمعآوری زباله،
سروصدای ترافیک سنگین ،حفاظت از فضاهای باز ،روشنایی محلهها ،دسترسی به فضاهای باز) ،تسهیالت و خدمات
(سهولت دسترسی به خدمات بهداشتی ،نزدیکی به مدارس ،دسترسی به مراکز فروشگاهی ،تعداد مشاغل) ،جرائم و
احساس امنیت (احساس امنیت نسبت به جرائم ،احساس امنیت نسبت به تصادفات ،احساس امنیت نسبت به داراییها،
در دسترس بودن امنیت پلیسی ،دسترسی به خدمات آتشنشانی ،دسترسی به گارد امنیتی (Leby & Hashim, 2010:70-

) 80مک کرا و والترز براین باور است که زیست پذیری شهری می تواند به عنوان بخشی از کیفیت کلی زندگی
ساکنانی که در محیط های شهری زندگی می کنند در نظر گرفته شود ) (McCrea & Walters, 2012: 192فیض و
همکاران زیست پذیری را زیرمجموعه ای از پایداری می دانند که به طور مستقیم زندگی مردم را از طریق دسترسی
به شغل و فرصت های اقتصادی ،مسکن بادوام (پایدار در برابر بالیای طبیعی) ،تهیه آب آشامیدنی ،برق ،فن آوری
اطالعات و ارتباطات ،مدارس با کیفیت ،خدمات بهداشتی قابل اعتماد و  ...تحت تاثیر قرار می دهد Faiz et al, 2012:

).)4
محمودی و همکاران درپژوهشی در دانشگاه کواالالمپور ،زیستپذیری را به طور خالصه مجموعهاقدامات برای
بهبودکیفیت فضاهای شهری در شهرهای مدرن همراه با انسانی کردن آنها تا حد ممکن می دانند ( Mahmudi et al,

تحلیل فضایی زیستپذیری محالت شهری 11 ...

 .)2015: 105درمفهوم زیست پذیری تقریبا همیشه اختالف نظر وجود داشته و دارد و تنها اتفاق نظر بر سر چند
موضوع از جمله این که تعریف زیست پذیری کار دشواری است ،در تعریف زیست پذیری باید شرایط و اوضاع
محلی در نظر گرفته شود و مهمتر از همه اینکه زیست پذیری درباره تجربه زندگی روزمره یا نیازهای ساکناناست،
وجود دارد (.)Larice, 2005: 100
بر اساس اهداف مورد نظر مقاله شناخت و تحلیل وضعیت موجود زیست پذیری شهری در محالت منطقه 10
شهرتهران بر اساس ابعاد زیست پذیری می باشد ،سواالت پژوهش حاضر به شرح زیر می باشند
 .1وضعیت موجود زیست پذیری شهری در منطقه  10و محله های آن چگونه است ؟
 .2آیا میان ابعاد زیست پذیری در سطح محالت منطقه 10تهران تفاوت معناداری وجود دارد ؟
محدوده مورد مطالعه
جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش محالت منطقه 10کالنشهر تهراناست ،این منطقه از شمال به خیابان آزادی،
از جنوب به خیابان قزوین ،ازشرق به بزرگراه شهید نواب صفوی ،و از غرب به خیابان شهیدان منتهی میشود .منطقه
 10طبق آمار سال 1390دارای  302852نفر جمعیت میباشد .با توجه به این مهم که پژوهش حاضر به مطالعه وضعیت
زیست پذیری از منظر و دیدگاه ساکنان محل می پردازد ،واحد مطالعه محله است .زیرا مردم درک و آگاهی بهتر و
کاملتری نسبت به محله و مکان زندگی شان دارند .محله های منطقه  10شامل محله های سلسبیل شمالی ،کارون
شمالی ،زنجان جنوبی در ناحیه سه ،سلسبیل جنوبی ،کارون جنوبی و هاشمی در ناحیه دو و محله های جی ،سلیمانی
تیموری ،هفت چنار و بریانک در ناحیه یک میباشند (شکل .)1

شکل ( :)1محدوده مورد مطالعه منبع :نگارندگان
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روش پژوهش :پژوهش حاضر به لحاظ هدف شناختی ،و با توجه به ماهیت و هدف پژوهش شناخت وضعیت موجود
زیست پذیری در محالت منطفه  10تهران است ،از لحاظ زمان مقطعی و پژوهش که به دنبال شناخت وضع موجود
زیست پذیری است در سال ( )1396انجام شده است .با توجه به هدف و مسئله مورد نظر پژوهش حاضر که شناخت
وضعیت زیست پذیری شهری در محله های منطقه  10تهران می باشد از مطالعات میدانی و کتابخانه ای استفاده شده
است.
ابعاد و شاخص های مورد مطالعه (جدول  )1در این پژوهش از 6بعد  13شاخص و  87گویه تهیه ،وگویه ها بر اساس
طیف  5مقیاسی لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد رتبه بندی گشت ،تا پاسخ گو گرایش خود را در سواالت مشخص
نماید (در امتیاز دهی به گویه های با ماهیت مثبت اینگونه اقدام شد :خیلی کم ،1:کم ،2 :متوسط ،3 :زیاد ،4 :خیلی
زیاد )5:و (در امتیاز دهی به گویه های با ماهیت منفی اینگونه اقدام گردید :خیلی کم ،5:کم ،4 :متوسط ،3 :زیاد،2:
خیلی زیاد .)1 :با توجه به زمان ،امکانات و مقدورات پژوهش ،از روش نمونه گیری برای شناخت جامعه آماری مورد
نظربهره گیری شد .و برای برآورد تعداد نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید .اعتبار پرسشنامه با استفاده از نظرات
متخصصان تایید شد برای سنجش میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید .آلفای کرونباخ به
دست آمده با نتیجه 0/8مورد تایید قرار گرفت.
بر این اساس تعداد نمونه مورد مطالعه در کل منطقه 10با در نظر گرفتن 0/05خطا 384 ،مورد است که با در نظر
داشتن جمعیت هر محله ،در بین  10محله منطقه  10توزیع گردید .تعداد نمونه در هر محله به نسبت سهم تعداد
خانوار هر محله و بر اساس رابطه زیر تعیین شده است× 𝑆𝑆 = 𝑆𝑆i :

𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑁𝑁

𝑛𝑛𝑛𝑛 :تعداد جمعیت محله  :Nتعداد کل جمعیت منطقه  :Sتعداد کل نمونه  :𝑆𝑆iتعداد نمونه هر محله

بدین سان ،تعداد نمونه توزیع شده به روش سهمی در محله سلسبیل شمالی 38نمونه ،محله کارون شمالی 32نمونه،
محله زنجان جنوبی13نمونه ،محله سلسبیل جنوبی32نمونه ،محله کارون جنوبی 25نمونه ،محله هاشمی 49نمونه،
محله جی 27نمونه ،محله سلیمانی تیموری42نمونه ،محله هفت چنار33نمونه ،محله بریانک 93نمونه است.
جدول  :1ابعاد ،شاخص ها و گویه های مورد مطالعه
ابعاد

شاخص ها

گویه ها

زیست محیطی

آلودگی

-1پاکیزگی محیط محله  -2آلودگی صوتی در محله  -3آلودگی هوا در محله  -4کیفیت جمع آوری زباله  -5مطلوبیت جمعآوری آبهای سطحی از سطح محله -6
حیوانات و حشرات موذی در محله  -7آلودگی ناشی از فعالیتهای کارگاهی و انبار در محله

فضای عمومی

 -2فضاهای عمومی سرزنده درمحله (خیابان ،میادین ،محوطههای باز)  -2فضاهای عمومی زیبا و دارای روشنایی مناسب در محله  -3فضاهای عمومی جالب،
جذاب و دارای کیفیت مطلوب در محله  -4فضاهای عمومی امن و تمیز در محله -5پیاده روهای امن با رفت و آمد زیاد

اعتمادبهتصمیماتمدیریتشهر

 -1اعتماد به تصمیمات شورای شهر و شهرداری -2مشارکت در تصمیمات شورای شهر و شهرداری -3مشارکت مالی در پروژه های شهری -4روحیه کار گروهی

شهری

مشارکت درتصمیمات شهر

میان مردم  -5حترام مردم نسبت به یکدیگر --6عضویت در گروهها و انجمنهای محله  -7پذیرش مسئولیت توسط ساکنین محله-

مدیریت
اجتماعی

هویت وحس تعلق به مکان

 -1حس تعلق و دلبستگی به محله -2شناخت و ارتباط با همسایگان و هم محلهای ها -3مناسبترین محله برای زندگی -4تمایل به رفتن از محله در صورت توان
مالی -5امیدوار به بهبود شرایط زندگی و توسعه محله  -6برگزاری پرشور جشن های مذهبی در محله -7برگزاری پرشور عزاداریهای مذهبی در  -8برگزاری
عزاداریهای محله در خیابانها

امنیت فردی و اجتماعی

-1وجود امنیت در شب -2وجود امنیت در روز -3وجود امنیت در طی شبانهروز برای زنان و کودکان در محله -4وجود ساکنین با سابقه کیفری در محله -5وقوع
جرائمی مثل دزدی ،مصرف مواد و  ...در محله -6وجود امنیت برای وسایل نقلیه پارک شده در خیابان های محله -7وجود نزاع و درگیری بین افراد بومی و مهاجران
تازه و وارد به محله -8وجود نزاعهای خیابانی در محله -9وجود گشت منظم پلیس در محله -10عملکرد راضی کننده پلیس  110در محله

الگوی تاریخی

چشم اندازتاریخی

 -1ساختمانهای تاریخی زیبا در محله -2حفاظت شهرداری و سازمان میراث فرهنگی از آثار تاریخی محله -3فرسودگی بافت محله -4زیبایی خیابان و پیاده رو
های محله

خدمات
زیرساخت ها

و

وضعیت و کیفیت حمل و نقل

-1کیفیت حمل و نقل عمومی در محله  -2ساعات کار حمل و نقل عموی در محله  -3توزیع ایستگاههای حمل و نقل عمومی -4هزینه حمل و نقل عمومی

ضعیت امکانات آموزشی

-1کیفیت کادر آموزشی مدارس محله  -2کیفیت مناسب امکانات مدارس محله -3وجود کالسهای تقویتی و کنکور -4کیفیت مطلوب کالسهای تقویتی و کنکور
-5کالس های گذران اوقات فراغت در محله -6کیفیت مطلوب ساختمان مراکز آموزشی محله -7امکان رفت و آمد پیاده برای دانش آموزان
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وضعیت امکانات بهداشتی درمانی

-1وجود درمانگاه و بیمارستان در محله  -2کیفیت مطلوب خدمات درمانگاه و بیمارستان در محله -3وجود داروخانه در محله -4حضور پزشک متخصص در محله
-5وجود خدمات تخصصی درمانی در محله  -6کیفیت خدمات تخصصی درمانی در محله -7مرکز ترک اعتیاد و مشاوره در محله -8عملکرد اورژانس  115در محله

وضعیت امکانات اوقات فراغت

 -1پارکهای خوب در محله  -2فضای بازی امن و مناسب برای کودکان – 3سینما  -4کتابخانه در محله  – 5رستوران و کافی شاپ در محله  -6فضا و امکانات
ورزشی در محله  -7امکانات تفریحی و گذران اوقات فراغت مناسب در محله

مکانات و زیر ساخت ها

-1کیفیت آب محله -2کیفیت خطوط تلفن همراه  -3سرعت اینترنت -4تنوع کاال و خدمات در محله -5فروشگاههای زنجیره ای و بزرگ -6پاساژها و بازارهای
محلی -7تأمین مایحتاج روزانه در محله -8دسترسی به بانک -9دسترسی به اتوبان -10دسترسی به سایر محلههای شهر -11کیفیت پیاده رو ها برای قدم زدن

اقتصادی

مسکن

-1متراژ و مساحت مناسب مسکن  -2تعداد اتاق کافی -3نور و روشنایی مناسب و کافی مسکن -4ایمنی مسکن در برابر حوادث (سیل ،زلزله و -5 ) ...اشراف سایر
مساکن بر مسکن فرد

اقتصاد و اشتغال

-1مشارکت مالی در پروژههای شهری -2درآمد مناسب و مکفی سرپرست خانواده -3تنوع فرصتهای شغلی در محله -4سودآوری و رونق سرمایهگذاری در محله
-5امکان خرید یا اجاره مسکن با قیمت مناسب در محله

منبع :مطالعات نگارندگان

تجزیه و تحلیل یافته ها
پس از جمع آوری داده ها ،آمار و اطالعات از منابع کتابخانه ای و مطالعات میدانی و تکمیل پرسشنامه ها از خانوارهای
ساکن در محله های منطقه و انجام محاسبات آماری آنها ،به بررسی و تحلیل اطالعات جمع آوری شده پرداخته شد.
بدین ترتیب داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه ها پس از کدگذاری به نرم افزار اس.پی.اس.اس وارد
گردید .و برای ترسیم نقشه ها و تحلیل فضایی یافته ها ،از نرم افزار آرک.جی.ای.اس .بهره گیری شده است .همچنین
در آزمون فرضیات از آزمون های آماری نظیر تی تست ،آنووا و آزمون تعقیبی آنووا ( تو کی اچ اس دی) استفاده
گردیده است .به منظورارزیابی وضعیت زیست پذیری تعداد  384نمونه بر اساس فرمول کوکران محاسبه گردید ،که
در بین خانوارهای ساکن در محله ها توزیع گردید.
بررسی ویژگی های توصیفی شناختی جامعه نمونه مورد مطالعه نشان می دهد بیش از نیمی از جامعه مورد مطالعه در
گروه سنی ( )41-18سال قرار دارند .و قریب به 50درصد شغل افراد جامعه مورد مطالعه آزاد بوده است و تنها نزدیک
به  15درصد جامعه در طبقه کارمند قرار دارند .به لحاظ میزان تحصیالت ،تقریبا نزدیک به  66درصد جامعه در گروه
دیپلم و زیر دیپلم قرار دارند و تقریبا  33درصد جامعه مورد مطالعه دارای تحصیالت دانشگاهی بوده اند.بیش از50
درصد ساکنان منطقه مالک هستند ،با وجود این قدمت سکونت بخش زیادی از جامعه مورد مطالعه کمتر از 10سال
می باشد و تنها  10درصد جامعه مورد مطالعه بیش از  30سال سابقه سکونت دارند (جدول .)2
جدول  :2مشخصات جامعه مورد مطالعه
سن
شغل

18-30

31-42

% 38/5

٪ 30/7

٪ 14/3

٪13/8

آزاد

کارمند

کارگر

بازنشسته

بیکار ،خانه دار ،دانشجو

٪ 50

٪15/4

٪1

٪ 6/5

٪ 27/1

داخل محله

خارج محله

% 69

% 31

1- 5

6-10

11-30

 30و باالتر

٪ 41/4

٪ 15/6

٪ 32

٪ 10/9

مالکیت
تحصیالت

55-66
٪ 2/ 6

م حل ک ا ر
مدت سکونت

43-54

+67

مالک

مستاجر

% 50/8

% 49/2

زیردیپلم

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس و باالتر

٪ 16/1

٪ 50/5

٪ 6/5

٪ 22 /4

٪ 4/ 4

منبع :یافته های پژوهش

وضعیت زیست پذیری منطقه
بررسی زیست پذیری درشش بعد اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی ،خدمات و زیرساخت ها ،مدیریت شهری،
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الگوی تاریخی در جدول ( )3نشان داده شده است .برای بررسی هر یک از آنها ابتدا هر یک از متغیرهای مربوط به
ابعاد مورد بررسی با هم از طریق (جمع بستن) جمع شده و تشکیل یک شاخص را دادهاند تا ابتدا بتوان میزان زیست
پذیری در هر یک از ابعاد را مورد سنجش قرار داد تا پس از آن به ارزیابی زیست پذیری کلی در منطقه پرداخت.
برای این منظور از آزمون  t-testتک نمونه ای استفاده شده است .این آزمون یک آزمون پارامتری میباشد که در آن
به این موضوع پرداخته میشود که میانگین یک جامعه به چه میزان از یک مقدار ثابت بیشتر یا کمتر است .آزمون تی
تک نمونه ای میزان تفاوت میانگین داده های گردآوری شده از یک مقدار مورد ادعا را نشان می دهد ،در مقاله حاضر
عدد سه در طیف های بکار رفته لیکرت حد میانه می باشد در نتیجه میانگین باالتر از  3وضعیت مطلوب ،میانگین 3
وپایین تر از  3وضعیت نا مطلوب را نشان می دهد.
همانطور که در جدول مشاهده می شود وضعیت زیست پذیری و ابعاد آن در سطح منطقه  10نامطلوب و بسیار
نامطلوب می باشد ،بعد اقتصادی با اختالف ( )-0/73تا حد متوسط  ،3بعد خدمات و زیرساخت ها با اختالف(-/06
) تا حد متوسط ،بعد زیست محیطی با اختالف(  )-/77تا حد متوسط ،بعد مدیریت شهری با اختالف ( )-1/93تا حد
متوسط ،بعد اجتماعی با اختالف( )-/28تا حد متوسط و بعد تاریخی با اختالف ( )-1/21از حد متوسط وضعیت
پایین تر از حد متوسط ( )3را نشان می دهند .همانطور که مالحظه می شود سطح معناداری برای همه ابعاد کوچکتر
از ( )0/05است و با این نتیجه می توان گفت تمام ابعاد وضعیت نامطلوب و نسبتا نامطلوب داشته اند.درمجموع فرضیه
آماری محقق ()H1برای همه ابعاد تایید می شود و فرض صفر( )H0برای همه ابعاد رد می گردد.

حد متوسط > : µفرضیه تحقیق H1 :
حد متوسط ≥: µفرضیه صفر H0 :

جدول ( :)3سنجش وضعیت زیست پذیری و ابعاد آن درسطح منطقه10
آزمون تی تک نمونه متوسط مطلوبیت3+

ابعاد مورد مطالعه

اقتصادی
خدمات

و

تعداد نمونه

آماره تی

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین

میانگین

وضعیت

رد یا تایید فرضیه

384

-26/544

383

.000

-./73535

2/2646

ن.م

تایید

384

-3/062

383

.000

-/06329

2/9367

ن.م

تایید

محقق1H

زیرساخت ها
زیست محیطی

384

-30/915

383

.000

-/77344

2/2266

ن.م

تایید

مدیریت شهری

384

-36/375

383

.000

-1/06343

1/9366

ب.ن.م

تایید

اجتماعی

384

-11/392

383

.000

-/27835

2/7216

ن.م

تایید

تاریخی

384

-42/903

383

.000

-1/21094

1/7891

ب.ن.م

تایید

ن.م = نامطلوب ب.ن.م= بسیارنامطلوب
آزمون تی تک نمونه در خصوص وضعیت زیست پذیری کل منطقه
تعداد نمونه

آماره تی

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین

میانگین

وضعیت زیست پذیری در سطح منطقه

384

-40/719

383

.000

.-68747

2/3125

ن .م

منبع :یافته های پژوهش

سنجش تفاوت محالت در این بخش برای سنجش تفاوت محالت به لحاظ وضعیت زیست پذیری و ابعاد مورد نظر،
آزمون آماری آنوا به کار رفت .در واقع هدف از به کارگیری آزمون مذکورشناسایی خوشه های همگن زیست پذیر
است .آزمون انوا می تواند چندیدن محدوده را بر اساس شباهت هایشان در یک ویژگی معین ،طبقه بندی کند و در
تحقیق حاظر برای شناسایی محالتی که از نظر زیست پذیری وضعیت مشابهی دارند از آزمون مذکور استفاده

تحلیل فضایی زیستپذیری محالت شهری 15 ...

گردید.طبق فرضیه تحقیق حداقل یک محله میانگین متفاوتی با سایر محالت خواهد داشت اما فرضیه صفر به برابری
میانگین ها معتقد است .طبق نتایج جدول میزان sigزیر  0/05به دست آمد که به معنای تایید فرضیه محقق مبنی بر
متفاوت بودن میانگین زیست پذیری حداقل یک محله با سایر محالت می باشدو فرضیه صفر مبنی بر برابر بودن
میانگین زیست پذیری محالت رد می شود.برای فهم تفاوت در میانگین زیست پذیری محالت و اینکه کدامیک از
محالت از نظر وضعیت زیست پذیری مشابهت بیشتری با هم دارند باید به نتایج جدول توجه نمود.
حد متوسط > : µفرضیه تحقیق H1 :
حد متوسط ≥: µفرضیه صفر H0 :

نتایج آزمون تعقیبی آنووا( تو کی اچ اس دی) در جدول( )5تفاوت میان محالت را با طبقه بندی از بدترین محله به
بهترین محله و قرار دادن محله های دارای وضعیت مشابه و نزدیک به هم در یک خوشه طبقه بندی نموده ،بیان می
کند که محله بریانک نامطلوب ترین و محله جی وضعیت بهتری را در مقایسه با محالت دیگر دارد اما در مجموع
کلیه محالت وضعیت مناسبی ندارند و میانگین آنها پایین تر از حد متوسط می باشد .در کل آزمون آنووا محالت 10
گانه را در دو خوشه یا طبقه قرار داد درخوشه ( )1محله های بریانک ،هاشمی ،کارون شمالی ،سلیمانی تیموری ،هفت
چنار و سلسبیل جنوبی قرار دارند.در خوشه ( )2محله های سلسبیل شمالی ،کارون جنوبی زنجان جنوبی و جی قرار
دارند .کل محالت  10گانه از نظر وضعیت زیست پذیری پایین تر از حد متوسط هستند .در ستون مربوط به ابعاد
زیست پذیری نیز آن دسته از محالت که اختالف منفی زیادی با حد متوسط دارند بسیار نامطلوب و محالتی که فاصله
نسبتاکمی با حد متوسط دارند نامطلوب و محالتی که کمتر از حد متوسط نیستند و حتی بیشتر هستند ،مطلوب خواهند
بود .در بعد خدمات فعالیت و امکانات شهری ،بعد اقتصادی ،بعد زیست محیطی تمامی محالت وضعیت نامطلوبی
دارند .در بعد الگوی تاریخی محالت هفت چنار و کارون جنوبی وضعیت نامطلوبی دارند بقیه محالت در وضعیت
بسیار نامطلوب قرار دارند.در بعد مدیریت شهری محالت جی ،کارون جنوبی و سلیمانی تیموری در وضعیت نامطلوبی
قرار دارند بقیه محالت در وضعیت بسیار نامطلوب هستند.در بعد اجتماعی محالت زنجان جنوبی و جی در وضعیت
مطلوبی قرار دارند و بقیه محالت وضعیت نامطلوبی دارند.در بعد خدمات و امکانات محالت زنجان جنوبی و جی،
سلسبیل شمالی و کارون جنوبی در وضعیت مطلوب و محله سلیمانی تیموری در وضعیت متوسط ،و بقیه محالت در
وضعیت نامطلوب قرار دارند.
جدول شماره( :)4تفاوت میانگین درون گروهی و بین گروهی محالت
آزمون آنووا
میانگین مربع

آزمون f

سطح معنا داری

بین محله ها

5/288

9

0/588

5/999

.000

درون محله ها

36/633

374

0/098

کل

41/921

383

اختالف واریانس ها

مجموع مربعات

درجه آزادی

منبع :یافته های پژوهش

میزان زیست پذیری هر سکونتگاهی رابطه مستقیمی با وجود خدمات شهری ،تراکم جمعیت ،هویت مکانی ،دسترسی
به زیرساخت ها و وجود فضای سبز ،وضعیت اقتصادی ساکنان ،سهولت دسترسی به امکانات و خدمات شهری و
...دارد .در شهرهای ایران این مولفه ها به طور یکسان و با توجه به عدالت اجتماعی و فضایی توزیع نشده اند.چنین
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امری سبب شده است که همه محالت به صورت یکسان از ابعاد و شاخص های زیست پذیری بهرمند نشوند و از
نظر توزیع فضایی ابعاد مختلف زیست پذیری ،محالت با توجه به موقعیتی که در شهر دارند وضعیت های متفاوتی
داشته باشند.
جدول شماره ( )5مقایسه میانگین ابعاد زیست پذیری محالت

Sig
()0/05

آزمون
توکی

زیست

خدمات و امکانات

پدیری

حدمتوسط()3

مدیریت شهری

اجتماعی

اقتصادی

الگوی تاریخی

زیست محیطی

حدمتوسط()3
**ن.م

میانگین

وضعیت

میانگین

وضعیت

میانگین

وضعیت

میانگین

وضعیت

میانگین

وضعیت

میانگین

وضعیت

بریانک

ن .م

2/67

ن .م

2/55

ن .م

1/93

***ب.ن.م

1/75

ب.ن.م

2/08

ن .م

2/02

ن .م

محالت

1

2

هاشمی

ن .م

2/97

ن .م

2/55

ن .م

1/85

ب.ن.م

1/52

ب.ن.م

2/31

ن .م

2/34

ن .م

ن .م

3/17

*م

2/77

ن .م

1/77

ب.ن.م

1/48

ب.ن.م

2/31

ن .م

2/13

ن .م

ن .م

3/00

متو س ط

2/70

ن .م

2/40

ن .م

1/83

ب.ن.م

2/17

ن .م

2/07

ن .م

ن .م

2/85

ن .م

2/53

ن .م

1/95

ب.ن.م

2/51

ن .م

2/11

ن .م

2/02

ن .م

کارون
شمالی
سلیمانی
تیموری
هفت
چنار
سلسبیل

ن .م

جنوبی
س ل س بی ل
شمالی
کارون
جنوبی
زن ج ان
جنوبی
جی
میانگین
های
مربوط

ن .م

2/95

ن .م

2/82

ن .م

1/81

ب.ن.م

1/82

ب.ن.م

2/44

ن .م

2/35

ن .م

ن .م

2/91

ن .م

2/98

ن .م

2/03

ن .م

2/06

ن .م

2/ 3

ن .م

2/21

ن .م

ن .م

3/15

م

3/03

م

1/95

ب.ن.م

1/71

ب.ن.م

2/40

ن .م

2/54

ن .م

3/15

م

3/09

م

2/25

ن .م

1/84

ب.ن.م

2/64

ن .م

2/67

ن .م

**ن.م
0/230

0/280

3/13

م

2/84

ن .م

1/85

ب.ن.م

1/49

ب.ن.م

2/28

ن .م

2/42

ن .م

*م= مطلوب
**ن.م= نا مطلوب
***ب.ن.م= بسیار نامطلوب

به
همگنی
محالت

منبع :یافته های پژوهش

همانطور که در نقشه وضعیت کلی زیست پذیری در منطقه (شکل  )2مشاهده می شود در منطقه  10غلبه با وضعیت
نامطلوب و متوسط می باشد ،در کل نمی توان تمایز زیادی بین محالت از لحاظ وضعیت مطلوب زیست پذیری قایل
شد ،ولی محله جی نسبت به دیگر محالت از لکه های روشن تری برخوردا است البته این به معنای وضعیت کامال
مناسب و ایده آل نیست بلکه این محله در مقایسه با سایر محالت میانگین باالتری گرفته و در شرایط متوسطی قرار
دارد.محله بریانک هم زیست ناپذیرترین محله نسبت به دیگر محالت می باشد.
تحلیل بعد اجتماعی (شکل  )3منطقه  10نشان می دهد که به طورکلی تمرکز طیف رنگ روشن در قسمت شمالی
منطقه نسبت به جنوب منطقه بیشتر است و نشان از وضعیت اجتماعی بهتر محالت شمالی منطقه دارد اگر چه این
وضعیت بهتر به معنای شرایط مطلوب نیست بلکه نسبت به دیگر محالت وضعیت اجتماعی متوسط و بهتری دارند،
تمرکز طیف رنگ تیره در قسمت جنوبی منطقه در محله های هفت چنار و بریانک و سلیمانی تیموری دیده میشود،
و دراین محالت تمرکز وضعیت نامطلوب نسبت به دیگر محالت بیشتر است ،و وضعیت غالب محالت نامطلوب
است ،در محله هاشمی هم غلبه با لکه های تیره و وضعیت نامطلوب است به گونه ای که این لکه ها تا قسمت شمالی
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محله جی کشیده شده و به نظر می رسد بی ارتباط با ناامنی پارک های محله نیست .در میان محله های جنوبی محله
جی نسبت به دیگر محالت از طیف رنگ روشن تری برخوردا است که بی ارتباط با پادگان های نظامی محله نیست.
در تحلیل بعداقتصادی (شکل )4منطقه به لحاظ این بعد وضعیت مطلوبی را نشان نمی دهد مشاهدات میدانی از منطقه
مذکور نشان می دهد تقریبا هیچ سازمان ،نهاد ،وزارتخانه و بازار یا شاخص مهمی با عملکرد فرامنطقه ای و جاذب
شهری در منطقه وجود ندارد که به بهبود وضعیت اقتصای منطقه کمک کند ،جزدر محالت جی و سلسبیل شمالی لکه
های زرد رنگ مشاهده میشود ،و این به معنای وضعیت ایده آل و مناسب نیست بلکه نسبت به دیگر محالت منطقه
از شرایط بینابین و بهتری برخوردارند که به خاطروجودکاربری های با مقیاس شهری و فرامنطقه ای در مرز منطقه و
در مجاورت محور شهری آزادی ،نواب و قزوین است ،همچنین بیشترین تراکم از نظر وضعیت نامطلوب اقتصادی
مربوط به محله بریانک می باشد ،این محله شلوغ ترین و پرتراکم ترین محالت منطقه است و یکی از مهمترین بافت
های فرسوده تهران است ،و پذیرای اقشار فقیر و کم درآمد است و مانع ورود جمعیت توانمند از نظر فرهنگی و
اقتصادی شده است .تحلیل بعد تاریخی (شکل  )5نشان می دهد که در میان محله های منطقه تنها محله هفت چنار با
طیف رنگ روشن تر مشخص شده که نسبت به محله های دیگر در وضعیت متوسط و بهتری قرار دارد.و این شرایط
بهتر نسبت به محالت دیگر بی ارتباط با وجود موزه هفت چنار در این محله نیست.
تحلیل نقشه درون یابی بعد خدمات و زیر ساخت ها (شکل  )6نشان می دهد در شرایط کلی منطقه ،علی رغم وجود
لکه های تیره نسبتاگسترده نامطلوب در مرکز و جنوب ،غلبه با وضعیت بینابین و متوسط است .در سطح محله باید
گفت ،محله های کارون شمالی ،زنجان جنوبی ،جی ،سلسبیل جنوبی و سلیمانی دروضعیت متوسط رو به باالیی دارند،
وبزرگترین لکه های تجمعی وضعیت نامطلوب در محله بریانک در جنوب منطقه قرار دارد و نشان از وضعیت بسیار
نامطلوب خدمات و امکانات در این محله است ،به گونه ای که تقریبا تمام محله بریانک را پوشش داده است .در
محله های هفت چنار و کارون جنوبی نیز لکه های بزرگی از وضعیت نامطلوب به چشم میخورد .تحلیل بعد مدیریت
شهری(شکل  ،)7مطالعه وضعیت شاخص ها و گویه های مورد نظر پژوهش حاظر در این بعد در منطقه  10نشان می
دهد پراکندگی یکنواختی در سطح منطقه از شرایط و وضعیت نامطلوب وجود دارد.
بعد زیست محیطی(شکل  ،)8گستردگی لکه های تیره حاکی از وضعیت نامطلوب بعدزیست محیطی در منطقه 10است.
محله های بریانک ،هفت چنار و سلیمانی تیموری در قسمت جنوب غرب منطقه شرایط نامطلوبی دارند ،به بیان دیگر
محله های مذکور از نظر آلودگی ها و فضاهای عمومی مطلوب در وضعیت نامطلوبی قرار دارند ،با وجود اینکه آلودگی
هوای منطقه10در اثر عواملی مانند ،فاضالب خانوادگی که در جوی های سرباز جاری می گردد و تجمع حیوانات و
حشرات موذی در فاضالب ها ،آلودگی هوا به فراخور جمعیت بسیار باالی این منطقه از حجم بسیار باالیی
برخورداراست ،و همچنین عبور هواپیماهای فرودگاه مهرآبادبرفراز بخش جنوبی منطقه از لحاظ آلودگی صوتی
مشکالت عدیده را به وجود آورده ،اما موقعیت و شرایط آب و هوایی شهر تهران چون وارونگی ،جهت بادهای غالب
و...نیز در تشدید آن اثرگذار بوده است.
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شکل (:)2وضعیت زیست پذیری در منطقه

شکل( :)3بعداجتماعی

شکل ( :)4بعداقتصادی

شکل ( :)5بعدالگوی تاریخی

شکل( :)6بعد خدمات و زیرساخت ها
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شکل( :)7بعد مدیریت شهری

شکل( :)8بعدزیست محیطی

منبع :نگارندگان

بحث و نتیجه گیری
در دهه های اخیر و با توجه به روند سریع شهرنشینی و افزایش نسبت جمعیت شهری در کشور ایران ،اهمیت توجه
به نیازها و شرایط زیست مطلوب و مناسب این جمعیت کثیر دو چندان شده است .به گونه ای که هم اکنون در
مطالعات شهری و روستایی ایران نیز توجه به مفهوم زیست پذیری ،اصول ،ابعاد و شاخص های آن ،اگر چه به صورت
محدود مورد توجه قرار گرفته است .مطالعه وضعیت منطقه  10تهران حاکی از آن است که در حال حاضر ،منطقه 10
و محله های آن در بسیاری از ابعاد و شاخص های زیست پذیری مورد مطالعه پژوهش حاضر ،دچار ضعف و نقصان
شده است و در وضعیت نامطلوبی قرار دارند .هر یک از محالت نیز به لحاظ ابعاد زیست پذیری در وضعیت نامطلوبی
قرار دارند .یافته های تحقیق و مشاهدات میدانی صورت گرفته برای شناخت وضعیت زیست پذیری منطقه  10و
محله های آن نشان دادکه وضعیت کنونی زیست پذیری منطقه  10و محله های آن ،ارتباط و پیوند محکمی با وضعیت
درونی موجود آن ،چون کمبود امکانات تفریحی و اوقات فراغت ،کاهش تمایل به سکونت در منطقه و محله های آن،
ناامنی ،عدم مشارکت در تصمیمات شورای شهر ،مشکالت زیست محیطی و آلودگی و بسیاری موارد دیگر دارد اما
به هیچ روی جدا از ویژگی های منطقه و وجود مسائلی با ماهیت ،اجتماعی ،اقتصادی ،مدیریتی ،زیرساختی و ...نیست،
از جمله ویژگی های نامطلوب دیگر در این محدوده تراکم باال ،فرسودگی مساکن و ابنیه ،و ریزدانگی بافت شهری،
عدم وجود امنیت الزم در فضای شهری ،فشردگی و درهم تنیدگی ساختمان ها ،فضاها و مساکن ،همچنین عدم وجود
فضای الزم برای برپایی بسیاری از خدمات و تاسیسات و تجهیزات شهری است .از سوی دیگر آلودگی صوتی بسیار
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زیاد محالت جنوبی این منطقه به علت عبور خطوط هوایی از باالی این منطقه در کنار جمعیت زیاد و متراکم وآلودگی
ناشی از وسایط نقلیه فضای بسیار خفقان و متشنجی را ایجاد کرده است و شرایطی را به وجود آورده اند که منطقه
 10و محله های آن را در وضعیت نامطلوب زیست پذیری قرار داده اند .به طوری که می توان گفت عوامل یاد شده
زمینه و بستر شکل گیری وضعیت نامطلوب موجود زیست پذیری این منطقه را ایجاد کرده است .بنابراین علت مسائل
و مشکالت موجود در این محدوده را باید در بطن منطقه و محالت ،آن هم به لحاظ شرایطی که بر آنها غلبه یافته
جستجو نمود .جهت بهبود وضعیت زیست پذیری پیشنهاداتی به شرح زیر مطرح می گردد:
انجام مطالعات و تحقیقات بیشتر در زمینه زیست پذیری شهری و تدوین اصول و شاخص های آن ،با توجه به
محدودیت و کمبود اطالعات موجود در خصوص زیست پذیری و اهمیت و نقش آن در بهبود زندگی اجتماعات
انسانی در ایران و با در نظر داشت سکونت بیش از  70درصد جمعیت شهری کسور در شهرها ،و لزوم تامین نیازها،
امکانات و خواسته های این جمعیت عظیم ،انجام مطالعات بیشتر درزمینه زیست پذیری الزم و ضروری است.تالش
در جهت ارتقای مطالعات زیست پذیری ،تغیر ماهیت مطالعات و پژوهش ها از شناخت صرف وضعیت موجود ،به
شناخت عوامل بوجود آورنده و موثر بر زیست پذیری .تالش برای جلب توجه و نظر مدیریت شهری به اصول و
شاخص های زیست پذیری ،با توجه به اهمیت مفهوم زیست پذیری در بهبود وضعیت مکان و تاثیر گسترده و قابل
توجه مدیریت شهری و تصمیمات آنها در بهبود زیست پذیری یک مکان آشنایی و اطالع تصمیم گیران از ابعاد و
شاخص های زیست پذیری بسیار الزم و ضروری است.
اجتماعی
 توجه بیشتر نیروی انتظامی به برقراری امنیت در محالت و جلوگیری از بروز آشفتگی های امنیتی به خصوص درمحله های بریانک ،هفت چنار و هاشمی
 افزایش امنیت شبانه برای زنان و کودکانتاریخی
 توجه به نوسازی ساختمان های زیبا همراه با رعایت اصول معماری و شهرسازی ایرانی -اسالمیسیاست های مدیریت شهری
 استفاده از سیاستهایی که زمینههای مشارکت شهروندان را در برنامهها فراهم میکنند و از ایجاد حس بیگانگیشهروندان نسبت به برنامهها وسیاستهای مسئوالن جلوگیری نموده و همچنین ،باعث افزایش اعتماد شهروندان
درخصوص سیاستهای مدیران و مسئوالن شهری میشوند.

 در محلههای سلسبیل شمالی ،کارون شمالی ،سلسبیل جنوبی ،هاشمی ،بریانک ،زنجان جنوبی و هفت چنار بیش ازسایر بخشها به تقویت و بهبود سیاستهای مدیریتی توجه شود.

به فرسودگی بافت شهری ،قدمت باالی مساکن و ریزدانگی و فشردگی آن به عنوان عاملی منفی توجه شود .همچنیناز سیاستهای تشویقی برای ایجاد تمایل در ساکنان به بهسازی و نوسازی مساکنشان استفاده شود.

 -توجه به زیباسازی و منظرسازی معابر و خیابانها
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اقتصادی
سرمایه گذاری در بخشهای خصوصی و عمومی جهت اشتغال زاییدرآمد و حقوق مناسب برای شهروندان در ازای شغلایجاد کاربری های با مقیاس شهری و منطقه ای در منطقه برای مراجعه بیشتر به منطقه برای تاثیر گذاری مثبت بردرآمد منطقه
خدمات و امکانات شهری
 به اعطای نقش و کارکرد به هر محله با توجه به قابلیت و پتانسیل موجود در آن ،به عنوان راهبردی برای رونقمحالت و دوام آن ها توجه گردد
 ایجاد مراکز بهداشتی درمانی مجهز ،فراهم نمودن فضاهای سبز شهری و پارک های مجهز در سطح محالت ایجاد کالس های تقویتی و کنکور در محله و نوسازی و بهسازی مدارس فرسوده بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل و جمع آوری وسائط نقلیه فرسوده و از رده خارج شدهزیست محیطی
 نوسازی و بهسازی سیستم فاضالب شهری که در جوی های سرباز جاری می شوند تغییر سوخت خودروها و استفاده از سوخت مناسب کاهش ترافیکمنابع
ایراندوست کیومرث ،عیسی لو علی اصغر و شاه مرادی ،)1394( ،شاخص زیست پذیری در محیطهای شهری ،مطالعه موردی (بخش
مرکزی شهر مقدس قم) ،فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری ،سال چهارم ،شماره سیزدهم ،صفحات .101-118
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