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چکيده
امروزه ،شهرها مکان اصلی کار و زندگی عمدۀ بشر شدهاند ،به طوری که بیش از  % 50از جمعیت  7میلیارد نفری جهان در شهرها
زندگی میکنند .از اين رو ،توجه به يک فيت زندگي ،شرايط ،امکانات و نيازهاي ساکنان شهرها ،مسئلهای حياتي است .نظر به
مشکالت متعدد شهرها ،رويکردهاي مختلفي براي ارتقا و بهبود شرايط زندگي در آنها پيشنهاد و مطرح شده است که زيست
پذيري شهري يکي از آنها است .امروزه زيست پذيري در بيشتر کشورهاي توسعه يافته به عنوان يک اصل راهنما در چارچوب
گفتمان پايداري در سياست گذاریها و برنامه ريزي شهري گسترش پيدا کرده است .هدف از این پژوهش شناخت و تعیین
مؤلفههای زیست پذیری در شهربندرامام خمینی (ره) میباشد .به همین منظور در ابتدا  5منطقه این شهر به نامهای فاز  ،1فاز  ،3فاز
 ،4شهرک شهید دستغیب و شهرک بص انمان به صورت تصادفی انتخاب شدند .سپس با تحقیق در ادبیات تحقیق  7شاخص زیست
محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،پزشکی و بهداشتی ،کیفیت فضای سبز و زیرساختهای شهری انتخاب گردیدند و پرسش
نامهای به همین تهیه گردید و در بین این محالت توزیع گردید .سپس پرسش نامهها به صورت جداگانه بررسی شدند .برای تجزیه
و تحلیل ،یافتههای تحقیق از مدل سلسله مراتبی استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد که وضعیت کیفیت زندگی و زیست
پذیری هر  5منطقه در وضعیت مطلوبی نمیباشد .در بین  7شاخص به کار رفته ،زیرساختهای شهری باالترین وزن و مالحظات
پزشکی و بهداشتی کمترین وزن را دارا میباشند .در بین مناطق مورد مطالعه نیز محله فاز  1به نسبت سایر مناطق در وضعیت
بتری برخوردار میباشد.
مطلو 

واژگان کلیدی :زیست پذیری ،شهر بندر امام خمینی (ره) ،مدل سلسله مراتبی ،محیط زیست.

( -1نویسنده مسئول)m.ilanlou@mhriau.ac.ir
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مقدمه
یشود در نتیجه ارزیابی کیفیت محیط
کیفیت زندگی شهرها به عنوان یکی از عناصر اصلی توسعه شهری شناخته م 
زیست شهری امروز اهمیت بسیار زیادی در برنامه ریزهای توسعه شهری پیدا کرده است).. (Buehler et al, 2012

شهرها به عنوان محیط زیست شهری ،مرکزی در برگیرنده اقتصاد و جمعیت و به عنوان نقاط حیاتی در مسیر
یشوند .در واقع محیط زیست شهری به مفهوم تلقی شهر به عنوان محصول
حرکت به سوی پایداری درک م 

تعامالت دائمی هر سه بعد طبیعی ،اجتماعی – اقتصادی و انسان ساخت در زیست کره است (حسینی عباس آبادی

صهای محیط زیستی برای ارزیابی
شها از جمله استفاده از شاخ 
و طالعی .) 57 :6931 ،در سالهای اخیر انواع رو 
یشود) .) Buehler & Pucher, 2011:202در
چرخه زندگی شهرها ،ضایع و کانونهای انسان ساخت به کار برده م 
روابط انسان و محیط زیست او پدیدههایی بوجود آمده است که اگر اقدامی برای کنترل آنها به عمل نیاید ممکن
شهایی هستند که انسان قرن 21
تهای زمین مختل سازند و این پدیدهها چال 
است معشیت انسان را دربارة قسم 
ناگزیر به مقابله با آنهاست (قاسمی و نوری .) 87 :5931 ،در حال حاضر انسان با چالش بی سابقهای در زمینههای
زیست محیطی مواجه شده است .توافق گستردهای در مورد این موضوع بین صاحبنظران زیست محیطی وجود دارد
تهای اقتصادی و مصرفی و روند رو به رشد آن را تحمل
یتواند سطح کنونی فعالی 
که اکوسیستم کره زمین دیگر نم 
کند و دیگر قادر به پایداری نیست ،زیرا فشارها و بار وارده برطبیعت دو چندان شده است (ساسان پور.) 25 : 386 1،
یکند که دولت و سازمانها و نهادهای عمومی اقدام به بررسی ،تجزیه و تحلیل و
شرایط امروزی شهرها ایجاب م 
ارزیابی کیفیت شهرها از جهات مختلف نمایند.

طهای شهری عالوه برافزایش میزان جذابیت آنها ،بستر مناسبی را برای دستیابی به
بهبود شرایط زندگی در محی 
یکند .با این وجود رشد شتابان شهرنشینی و دیگر مسائل مرتبط با توسعهی
اهداف کالن توسعه پایدار ،فراهم م 
شهری ،موجب شد ،تا برمشکالت این سکونتگاهها افزوده شود.
یهای شهر زیست پذیر به سال  ، 958 1زمانی که مجلة معماری منظرمجموعه مقاالت کوتاهی از
بحث دربارة ویژگ 
یگردد .جالب اینکه هیچ کدام از
طراحان حرفهای ودانشگاهیان دربارة ایجاد شهر زیست پذیر منتشر کرد ،باز م 
نویسندگان این مقاالت اصطالح زیست پذیری را در نوشتههای خود نیاورده بودند ،این مقاالت به جای پرداختن به
بتر کردن
یهای مدرنیستم ،علل رهایی شهر به نفع حومه و راهکارهایی برای جذا 
مشکالت جاری شهری ،به زشت 
مراکز شهری توجه کرده بودند .اما واژة زیست پذیری را ادارة ملی هنر امریکا درسال  1970برای اولین بار و به
منظور دستیابی به ایدههای برنامه ریزی شهری مدنظر قرارداد و بعدها ،مراکز و سازمانهای تحقیقاتی دیگر این واژه
را به کار گرفتند (پوراحمد و همکاران.) 520 :5931 ،
الریس (  ) 2005به بررسی محالت خوب :زیست پذیری و ریخت شناسی محالت پرتراکم در امریکای شمالی
یدهد که محالت متراکم از نظر جمعیت و مسکن در دستیابی به شرایط
پرداخته است .نتایج این تحقیق نشان م 
قترند و تفاوت معناداری میان محالت ازنظر دستیابی به ابعاد زیست پذیری وجود دارد .لولبی و
زیست پذیری موف 
یهای زیســت پـذیری و اهمیت آنها از نگـاه ساکنان ارائه
همکاران ( )0 01 2مقالهای تحت عنوان ابعاد و ویژگ 
یدهد که ابعاد زیست پذیری عبارتند از بعد اجتماعی ،کالبدی ،عملکردی و امنیت .از ایـن
دادند .نتایج آنها نشان م 
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تترین آنها بعد اجتماعی است .بدلند و همکاران ( ) 2015
میـان مهمترین بعـد از نگـاه سـاکنان امنیـت کم اهمی 
صهای اندازه گیری
مقالهای تحت عنوان زیســت پــــذیری شهری :درسهایی از اســـترالیا بـــرای کشف شاخ 
سالمت
اجتماعی ارائه دادند .حـوزۀ کلی در ارتبـاط با سـالمت اجتمـاعی و رفـاه مشـخص گردیـد و ارتباطشان با سالمت
و رفاه تأیید شد ،کـه عبارتند از :جرم و امنیت ،آموزش ،شـغل ودرآمـد ،سالمت و خـدمات اجتمـاعی ،مسکن،
تفریح وفرهنگ ،غذای محلـی ودیگر کاالها ،محیط طبیعـی ،فضـای بـازعمومی ،حمل ونقل.
خراسانی ( )2931به تبیــین زیســت پــذیری روســـتاهای پیرامـــون شــهری بــا رویکــرد کیفیت زندگی
یدهد که ابعاد اقتصادی و اجتماعی زیست پذیری درحد متوسـط و بعـد زیسـت
پرداخته است .نتایج او نشان م 
محیطـی دروضـعیت نـامطلوب قــرار دارد .در مجمــوع ،وضـعیت زیست پذیری روستاها غیر قابـل قبـول اسـت.
آگــاهی مــدیران نســبت بــه زیسـت پـذیری وشـاخصهـای آن و حرکـت در جهـت برنامـه ریـزی و مـدیریت
صهای
محلـی در حـل مشـکالت ،مهمترین عوامـل تفــاوت بــین روستاها است .احمد ( )3931به ارزیابی شاخ 
کیفیت زندگی با تأکید بــر اصــول شــهرزیست پذیر پرداخته است .نتایج او نشان میدهد که شاخصهای عینی
مانند مسـکن نسـبت بـه شاخصهای ذهنی وضعیت بهتـری دارند .ملک پور ( )5931به ارزیابی زیست پذیری شهر
دانشگاه پرداخته است .نتایج حاصل ازتی تک نمونهای حاکی از آن بود که در مجموع شاخص زیست پذیری شهری
یباشند.
با میانگین (  ،)2/ 72پایین ترازمیانگین حد متوسط م 
شهای تابعه شهرستان ماهشهر نیز از این مقوله مستثنی نیست .این
شهر بندر امام خمینی (ره) به عنوان یکی از بخ 
شهر دارای اداره بندر و کشتیرانی و گمرک فعال و چند پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) ،رازی ،فارابی و منطقه ویژه
یباشند همین امر از جمله عواملی است که
اقتصادی است که به عنوان بخشی از بزرگترین واحدهای صنعتی کشور م 
باعث رشد شهرنشینی در این منطقه شده است.

از طرفی وجود این واحدهای اقتصادی باعث بروز مشکالت زیست محیطی در منطقه شده است که در صورت
یتوان گفت این شهر در آیندهای نه چندان دور با
ادامهی روند عدم برنامه ریزی صحیح و منطقی در این منطقه م 
مشکالت متعدد زیست مواجه خواهد شد از این رو پژوهش حاضر جهت شناسایی مؤلفههای زیست پذیری شهر و
یپردازد .هدف اصلی تحقیق
تحلیل و ارزیابی عوامل تأثیر گذار مثبت و منفی بر زیست پذیری و کیفیت منطقه م 
ارزیابی زیست پذیری با استفاده از مدل سلسله مراتبی در پنج منطقه فاز یک ،فاز سه ،فاز پنج ،کوی دستغیب و
یباشد .در همین راستا سؤال اصلی پژوهش عبارت است از:
شهرک صباغان در شهر بندر امام خمینی (ره) م 
 آیا بین مناطق مختلف شهر بندر امام خمینی (ره) به لحاظ مؤلفههای زیست پذیری تفاوت وجود دارد؟مبانی نظری تحقیق:
مفهوم زيست پذيري
یتوان دریافت که در اطراف ما فاجعهای در حال وقوع است که شاید کمتر مورد توجه
با کمی تأمل ،راحتی م 
رسانهها سیاستمداران ،یا شهروندان عادی قرار گرفته است .قسمتی از این بحران مربوط به توسعۀ فیزیکی گستردهای
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یبلعد و بخشی از آن به ازدحام ترافی و غلبۀ خـودروی شخصـی
نهای اطراف شهرها را به سرعت م 
اسـت کـه زمی 
مـرتبط اسـت .چالش تهیة مسکن مناسب از لحاظ قیمت و طراحی ،دسترسی نابرابر به مدارس و امکانات آموزشی،
یکنیم
شهایی از این فاجعهاند .بنابراین ،در جامعهای زندگی م 
تهای بهداشتی و بسیاری مسائل دیگر ،تنها بخ 
مراقب 
که از جنبههای بوم شناسی ،اجتماعی و فرهنگی آسیب بسیار دیده است و نیازمند چاره جویی اساسی و سـریع
اسـت .از آنجـا کـه شـرایط ذکرشده ،شرح اوضاع و وضعیت بسیاری از شهرهای معاصر است راهکارهای
تهای برنامه ریزی
گوناگونی برای مواجهه با آن ارائه شده است .یکی از آنها زیست پذیری است که با تکامل اولوی 
و اهمیت پاسخ بـه نیازهـای در حـال افـزایش جامعۀ پساصنعتی که در جست وجوی تسهیالت ،امکانات و کیفیت
زندگی باالتر و بیشتر اسـت ،رونـق گرفتـه اسـت .بـه عبارت دیگر ،به دلیل آگاهی از خطراتی مثل رشد سریع
نهای کشـاورزی و فضاهای باز ،کمبود مسکن معقول و مناسب،
جمعیت ،ازدحام و شلوغی ،از بین رفتن زمی 
یهای اجتماعی و از بین رفتن حس تعلق بـه مکـان ،هویـت مکانی و زندگی اجتماعی که کیفیت
افزایش نابرابر 
یکنند ،زیست پـذیری بـه وجـود آمـده و رشـد کـرده اسـت (.)Wheeler, 200:9
زندگی جوامع را تهدید م 
بنابراین ،هم زمان هم از طرف مردم محلی و هم از جانب برنامـه ریـزان بـرای ایجـاد فضـاهای زندگی پایدارتر،
یتر و لذت بخش تر مورد حمایت قرار گرفته است ،زیرا محالت زیست پذیر ،ح بیشـتری از تعلـق به
کاربرد 
یکنند و میزان مهاجرت از آنها نیز کم است .از این رو ،برنامـه ریـزان در همـۀ سـطوح بـه
جامعه و مکان را القا م 
طـور فزایندهای به زیست پذیری به عنوان استراتژی تجدید حیات محله ،توسعۀ مجدد ،تأمین مسـکن قابـل قبـول،
حفاظـت از محیط زیست ،بهبود امنیت و کاهش نـرخ جـرم و جنایـت عالقـه مندنـد ( .Larice, 2005:) 92
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مجموعۀ ویژگ 
یشود.
جذاب برای زندگی میکند ،زیست پذیری نامیده م 
زیست پذیری بهبود کیفیت فضاهای شهری در شهرهای مـدرن همراه با انسانی کردن آنها تا حد ممکن است.
منبع :فریادی 5931

موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
بندر امام خمینی (ره) نام یکی از بندرهای استان خوزستان ایران در خلیج فارس است .این بندر با داشتن  ۳۸اسکله
گترین بندر فعال ایران است .این بندر در سابق سربندر نام داشت و پس از انقالب
فعال به طول  ۷کیلومتر ،بزر 
 ۱۳۵۷به بندر امام خمینی تغییر نام داد .شهر بندر امام خمینی (ره) از شرق به محدوده قانونی شهر ماهشهر ،از

بررسی مؤلفههای زیست پذیری شهرها722 ...

جنوب به شبه جزیره بندر امام خمینی (ره) و خور موسی و در فاصله  30کیلومتری از شمال به رودخانه جراحی
یشود .این شهر در سرزمین پرفراز و نشیب ساحلی دریا قرار دارد که عمق آب ساحلی خلیج فارس با این
محدود م 
سرزمین به استثناء پیش رفتگی خور موسی کم بوده و از محل رأس در امتداد جنوب شرقی امتداد یافته است .بخش
بندر امام خمینی (ره) که وسعتی بالغ بر  05122هکتار دارد در منتهی الیه شمال غربی خلیج فارس در  49درجه و
 56دقیقه طول شرقی و  30درجه و  29دقیقه عرض شمالی از مختصات جغرافیایی واقع شده است (شکل .)1

شکل  :1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
(ترسیم :نگارندگان)

روش تحقیق
یشود که بر اساس
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش بر اساس هدف از نوع نظری و کاربردی محسوب م 
کنترل متغیرها از نوع توصیفی -تحلیلی و پیمایشی است و از لحاظ زمانی جزء تحقیقات آینده نگر و از نظر
یباشد .اطال وآ عمج تاع رری شده ابتدا طبقه
یشود .حجم نمونه مطالعاتی  002نفر م 
موقعیت ،میدانی محسوب م 
بندی شده سپس با استفاده از رایانه و نرم افزار آماری  Excelو  SPSSدر قسمت آمار توصیفی با جدول و نمودارها
یگیرد .تحقیق ما از بررسی و تجزیه و تحلیل مجموعهای از عوامل و
دادهها نشان داده و مورد تحلیل قرار م 
کهای کمی (مانند پرسشنامه)
فاکتورهای کیفی آغاز شده و در نهایت برای سنجش اعتبار آنها نیازمند تکنی 
یباشد .در این پژوهش در
یباشیم ،در نتیجه تحقیق حاضر برای افزایش اعتبار و روایی آن ،از نوع تحقیق ترکیبی م 
م
یشود و برای به نتیجه
یشود از ابزاری چون :مصاحبه و مشاهده استفاده م 
تهایی که مربوط به تحقیق کیفی م 
قسم 
یکنیم .همچنین از محدوده مورد مطالعه بازدید میدانی
شهایی که کمی هستند از پرسشنامه استفاده م 
رسیدن در بخ 
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به عمل آمد و وضعیت زیست پذیری شهر بندر امام خمینی (ره) در پنج منطقه منتخب فاز یک ،فازسه ،فاز چهار،
شهرک شهید صباغان ،شهرک شهید دستغیب مقایسه شد .بر اساس مطالعههای صورت گرفته در ادبيات تحقيق7 ،
معيار (زیست محیطی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی ،زیرساختهای شهری ،مالحظات بهداشتی و پزشکی ،غضای
سبز) و  48زیرمعیار و  5گزینه انتخاب شد .در گام بعدي با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي ( )AHPو با
استفاده از نرم افزاز  Expert Choiceو با تكميل پرسشنامه توسط شهروندان ،اساتيد ،دانشجويان و مسئوالن امر این
صها وزن دهي و اولويت بندي شدهاند.
شاخ 
تکنیک کار
یهای چند معياره است
فرآيند تحليل سلسله مراتبي يكي از جامعترین سیستمهای طراحي شده براي تصميم گیر 
() .Morgan,2017:24كه توسط توماس آل ساعتي در سال  1980مطرح شد () .Saaty, 1980اين تكنيك امكان
یکند و همچنين امكان در نظر گرفتن معيارهاي مختلف
فرموله :كردن مسئله را به صورت سلسله مراتبي فراهم م 
كمي و يك في را در حل مسائل دارد .اين فرآيند گزینههای مختلف را در تصميم گيري دخالت داده و امكان تحليل
حساسيت روي معيارها و زيرمعيارها را دارد)(Ocampo et al, 2017:6
 -روش پردازش فرآيند تحليل سلسله مراتبي)(AHP

 .1ايجاد ساختار سلسله مراتبي
در اولين اقدام ،با ساختار سلسله مراتبي مربوط به کي

موضوع مشخص ،که در آن سلسله مراتب چهار سطحي

فها ،معيارها ،زيرمعيارها و گزینهها مواجه هستيم .تبديل موضوع يا مسئله مورد بررسي به ساختاري
شامل هد 
یشود .) (Kundu et al, 2017:103).
سلسله مراتبي ،مهمترین قسمت فرآيند تحليل سلسله مراتبي محسوب م 
 .2تع يي ن ضريب اهميت معيارها و زيرمعيارها
بعد از ايجاد ساختار سلسله مراتبي ،اولويت عناصر در هر سطح تع يي ن میگردد .براي محاسبه ضريب اهميت (وزن)
معيارها و زيرمعيارها ،چند روش وجود دارد که شامل :روش حداقل مربعات ،روش حداقل مربعات لگاريتمي،
روش بردار ويژه و روشهاي تفريقي ). (Aşchilean et al, 2017:26روش بردار ويژه روشي متداول در رسيدن به
وزن پارامترها از يك ماتريس مقایسهی زوجي است .در اين روش ،معيارها و زیرمعیارها دو به دو با کي ديگر مقايسه
یشود) . (Malczewski, 2006:17براي اين کار،
یشوند و درجهی اهميت هر معيار ،نسبت به ديگري مشخص م 
م
یتوان از کي
م

روش استاندارد ارائه شده توسط ساعتي استفاده کرد .روش کار به اين ترتيب است که ،به هر

مقایسهی دودو يي  ،کي

یشود اگر
یشود .اگر اهمیت دو معیار برابر باشد وزن  1داده م 
عدد از  1تا  9نسبت داده م 

یشود). (Kundu et al, 2017:104
خیلی ارجحیت داشته باشد وزن  5و اگر اهمیت مطلق داشته باشد عدد  9داده م 

 .3تع يي ن ضريب اهميت گزینهها
بعد از تع يي ن ضرايب اهميت معيارها و زيرمعيارها ،ضريب اهميت گزینهها را بايد تع يي ن کرد .در اين مرحله،
ارجحيت هر کي

از گزینهها در ارتباط با هر کي

از زيرمعيارها و اگر معياري ،زيرمعيار نداشته باشد مستقيمًاًا با خود

تها بر مبناي مقايسه دودو يي و بر اساس
یگیرد .در این حالت ،قضاو 
آن معيار ،مورد قضاوت و داوري قرار م 

بررسی مؤلفههای زیست پذیری شهرها922 ...

یشود و از
مقياس  9کميتي ساعتي صورت پذيرفته و نتيجه در ماتريس مقايسه دودو يي معيارها ،یا گزینهها ثبت م 
یآید .با اين حال،
فهای اين ماتريسها ،ضرايب اهميت مورد نظر به دست م 
طريق نرماليزه کردن میانگین هندسی ردی 
بايد به تفاوتي عمده در اين مقایسهها اشاره شود).. (Morgan, 2017:24
 .4تع يي ن امتياز نها يي گزینهها
در اين مرحله ،از تلفيق ضرايب اهميت مزبور« ،امتياز نها يي » هر کي

از گزینهها تع يي ن خواهد شد .براي اين کار از

تها در تمامي
«اصل ترکيب سلسله مراتبي» ساعتي که منجر به یک «بردار اولويت» با در نظر گرفتن همه قضاو 
یشود استفاده خواهد شد(Moreno,2005: 306
سطوح سلسله مراتبي م 
m

رابطه ()1

) ∑ w w (gij
i

k

i =1

n

∑=
k =1

امتياز نها يي (اولويت) گزينه𝑗 .که در آن:
�𝑤ضريب اهميت معيار 𝐾

𝑖𝑊ضريب اهميت زيرمعيار i

𝑗𝑖𝑔امتياز گزينه  jدر ارتباط با زيرمعيارi

به عبارت سادهتر از ضرب هر کي
گزينه مربوطه ،امتياز نها يي هر کي

از معيارها در زيرمعيار مربوط به آن و از ضرب عدد به دست آمده در امتياز

یآید.) (Aşchilean et al, 2017:96
از گزینهها بدست م 

 .5بررسي سازگاري در قضاوتها
يکي از مزی 
تهای انجام شده براي
تهای فرآيند تحليل سلسله مراتبي) ، (AHPامکان بررسي سازگاري در قضاو 
تها در نظر
تع يي ن ضريب اهميت معيارها و زيرمعيارهاست .مکانیزمی که ساعتي براي بررسي سازگاري در قضاو 
گرفته است ،محاسبهی ضريبي به نام ضريب ناسازگاري است .که از تقسیم شاخص ناسازگاری ) (I.I.به شاخص
تها
یشود .چنان چه این ضریب کوچکتر یا مساوی  0/1باشد .سازگاري در قضاو 
تصادفی بودن ) (R.I.حاصل م 
مورد قبول است وگرنه باید در قضاوتها تجدیدنظر شود () .Saaty, 1980:121شاخص ناسازگاري ) (I.I.به صورت
یگردد:
زير تعريف م 
)I.I.=(λ max〖- n〗)/(n-1

رابطه ()2

گترین مقدار ويژه ماتريسn ،طول ماتريس و I. Iشاخص ناسازگاري است .شاخص تصادفي ) (I.I.به
 λmaxبزر 
یگردد:
صورت زير تعريف م 

I∙R=CI/RI

()3

سهای  nبعدي مطابق جدول  2است.)Kundu et al, 2017).
مقادير اين شاخص براي ماتری 
سهای تصادفي ) (R.I.براي ماتريس مقايسة با ابعاد n
جدول  :2شاخص ناسازگاري براي ماتری 
N

1

2

R.I.

0

0

3
0/ 58

4
0/9

5
1/ 12

6
1/ 24

7

8

1/32

1/14

(Kundu et al, 2017:105).

9
1/ 45

10
1/ 49
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نتایج تحقیق
صها
پس از توزیع پرسش نامه میان شهروندان و نتیجه گیری از آن ،با استفاده از مدل سلسله مراتبی وزن دهی شاخ 
صورت گرفت.
تهای شهری ،زیست
صهای زیرساخ 
پس از ترسیم درخت سلسله مراتبی با استفاده از پرسش نامه اطالعات شاخ 
محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،فضای سبز و بهداشتی و پزشکی جمع آوری شد و همانطور که پیشتر ذکر
شد تجزیه و تحلیل صورت گرفت .سپس یافتههای موجود به نرم افزار  Expert Choice11منتقل شد و با استفاده از
یباشد:
ماتریس دو تایی مورد تجریه وتحلیل قرار گرفت که یافتههای حاصل از این تجزیه و تحلیل به شرح ذیل م 

شکل  :2درخت سلسله مراتبی تعیین مؤلفههای زیست پذیری شهر بندر امام خمینی (ره)
(ترسیم :نگارندگان)

وزن معيارها
یشود .اين وزنها ،با توجه به اهميت معيارها در مقابل کي ديگر ،نسبت به هدف تع يي ن
ابتدا وزن بين معيارها تع يي ن م 
یشوند .نمودار تحليل انجام شده از معيارها در نرم افزار
یشود .ابتدا معيارهاي الیههای اصلي با کي ديگر مقايسه م 
م
یدهد.
 Expert Choice 11را نشان م 
جدول  :3وزن معیارهای به کاررفته در تعیین زیست پذیری شهر بندر امام خمینی (ره)
زیست محیطی
0/ 078

اقتصادی
0/ 202

اجتماعی
0/032

فرهنگی
0/ 109

زیرساخت شهری
0/ 247

فضای سبز
0/ 089

بهداشتی و پزشکی
0/ 045

منبع :یافتههای پژوهش

تهای شهری با وزن  0/ 247بیشترین امتیاز و شاخص
براساس جدول  3از معیارها به کار رفته شاخص زیرساخ 
مالحظات بهداشتی و پزشکی با وزن  0/ 045کمترین امتیاز دارند.
آناليز تحليل حساسيت بر اساس كارآ يي

)(Performance

یدهد .در اين نمودار معيارها بر
شكل  ،3تحليل حساسيت طبقات و زيرمعيارها را نسبت به معيارهاي اصلي نشان م 
روي محور افقي و زيرمعيارها و طبقات بر روي محور عمودي نشان داده شدهاند .تقاطع خطوط زيرمعيارها با خط
یدهد (قدسي پور .) 388 1 ،با توجه به
عمودي مربوط به معيارها ،وزن هر زير معيار را در مورد آن معيار نشان م 
یباشد.
تهای شهری با توجه به نمودار میلهای نسبت به دیگر معیارها دارای اهمیت بیشتری م 
شكل  3معيار زیرساخ 

بررسی مؤلفههای زیست پذیری شهرها231 ...
آناليز تحليل حساسيت پويا)(Dynamic

یتوان با كاهش و يا افزايش وزن معيارها ،اثر آن را بر
تحليل حساسيت پويا ،نمودارهاي میلهای افقي هستند كه م 
روي گزینهها ،زيرمعيارها و طبقات مشاهده كرد (قدسي پور .) 42 : 384 1 ،بر اساس نمودار تحلیل حساسیت پویا
منطقه فاز یک با  % 28 /8بیشترین و شهید دستغیب با  % 12 /6کمترین وزن را به خود در میان  5منطقه منتخب شهر
تهای شهری با  24 /7بیشترین ،شاخص
بندر امام خمینی (ره) به خود اختصاص داده است .و شاخص زیرساخ 
صهای به کار رفته به خود اختصاص دادهاند.
بهداشتی  %4/5کمترین وزن را بین شاخ 

شکل  :3تحليل حساسيت بر اساس كارآ يي
منبع :یافتههای پژوهش

شکل  :4نمودار تحليل حساسيت پويا نرم افزار Expert Choice
منبع :یافتههای پژوهش

وزن زيرمعيارها و گزینهها
یرسد .پس از مقایسهی زوجي بين معيارها ،براي هر و
پس از مقایسهی معيارهاي الیههای اصلي ،نوبت به گزینهها م 
یگیرند.
یپذیرد .گزینههای هر اليه ،به طور جداگانه مورد بررسي قرار م 
گزينه نيز مقايسه صورت م 
وزن زیر معیارهای شاخص زیست محیطی:
یپردازیم .جدول
پس وزن نهایی شاخص زیست محیطی به مقایسه زوجی زیر معیارها و گزینهها در این شاخص م 
یدهد .که بدین ترتیب زیر معیار وضعیت اقلیم منطقه با وزن  0/ 79کمترین وزن ،و زیر
 4نتایج نهایی را نشان م 
یباشند.
معیار جمع آوری زباله با وزن  0/ 199بیشترین وزن را دارا م 
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جدول  :4وزن زیر معیارهای شاخص زیست محیطی
گویه

شاخص

وزن

برخورداری از سیستم فاضالب استاندارد

0/ 094

بهای سطحی
کیفیت جمع آوری آ 

0/ 85

آرامش و نبود آلودگی صوتی
زیست محیطی

0/ 078

نرخ سازگاری

0/ 88 1

یهای ناشی از کارگاههای صنعتی
آلودگ 

0/ 085

رضایت از کیفیت آب آشامیدنی

0/ 089

وضعیت اقلیم منطقه
میزان آلودگی ناشی از رفت و آمد وسایل نقلیه
جمع آوری زباله

0/ 01

0/ 79
0/ 78 1
0/ 199

منبع :یافتههای پژوهش

یباشد .بدین تریب وزن نهایی هر گزینه
یباشد قابل قبول م 
یباشد .چون از یک کمتر م 
نرخ سازگاری برابر با  0/ 01م 
یباشد:
به دست آمد که به شرح ذیل م 
یباشد.
وزن نهایی شهید صباغان  ،0/ 370شهید دستغیب  ،0/ 208فازیک  ،0/ 183فاز سه  ،0/011فاز چهار  0/ 28 1م 
بدین ترتیب شهید صباغان بیشترین وزن و فاز سه کمترین وزن در نسبت به شاخص زیست محیطی دارند.
وزن زیر معیارهای شاخص اقتصادی
پس وزن نهایی شاخص اقتصادی  0/ 202به مقایسه زوجی گزینههای در این شاخص میپردازیم .جدول  5نتایج
یدهد .بدین ترتیب زیر معیار مصرف مواد غذایی با وزن  0/ 206بیشترین وزن و زیر معیار تعداد
نهایی را نشان م 
یباشند.
بیکاران با وزن  0/ 050کمترین وزن را دارا م 
جدول  :5وزن زیر معیارهای شاخص اقتصادی
شاخص

وز ن

وزن

گویه
میزان مصرف مواد غذایی (گوشت ،سبزی ،میوه جات)
میزان مصرف انرژی (آب ،برق ،گاز)
تعداد بیکاران

اقتصادی

0/ 206
0/ 64 1
0/ 050

تعدد فرصتهای شغلی
0/ 202

نرخ سازگاری

0/ 065

میزان برخورداری از سیستم گرمایش و سرمایش مناسب در منازل

0/171

داشتن شغل مناسب

0/260

داشتن مسکن مناسب

/ 088

تناسب دخل و خرج ماهانه
تمایل ساکنان به سرمایه گذاری در منطقه

0/ 01

0/ 79
0/611

منبع :یافتههای پژوهش

یباشد.
یباشد قابل قبول م 
یباشد .چون از یک کمتر م 
نرخ سازگاری برابر با  0/ 01م 
یباشد :وزن نهایی شهید صباغان  ،0/ 87 1شهید
بدین تریب وزن نهایی هر گزینه به دست آمد که به شرح ذیل م 
یباشد .بدین ترتیب فاز سه بیشترین وزن و شهید
دستغیب  ،0/ 098فازیک  ،0/ 87 1فاز سه  ،0/113فاز چهار  0/712م 
یباشند.
دستغیب کمترین وزن در نسبت به شاخص اقتصادی دارا م 
وزن زیر معیارهای شاخص اجتماعی
یپردازیم .جدول  6نتایج
پس وزن نهایی شاخص اجتماعی  0/032به مقایسه زوجی گزینههای در این شاخص م 
یدهد .بدین ترتیب زیر معیار میزان رضایت و تمایل به تداوم سکونت در محله با وزن 0/ 97 1
نهایی را نشان م 

بررسی مؤلفههای زیست پذیری شهرها233 ...

بیشترین وزن و زیر معیار میزان قابل اعتماد بودن شورای شهر و شهرداری برای شهروندان  0/ 62کمترین وزن را دارا
یباشند.
م
جدول  :6وزن زیر معیارهای شاخص اجتماعی
شاخص

اجتماعی

وز ن

0/032

گویه

وزن

نبود احساس ترس

0/121

میزان عالقمندی به محله

0/ 135

میزان روابط همسایگی ساکنین محله و ارتباط چهره به چهره

0/ 135

میزان کارگروهی در بین شهروندان

0/ 094

میزان امنیت کافی به لحاظ وقوع جرم و جنایت

0/ 065

میزان رضایت و تمایل به تداوم سکونت در محله

0/ 97 1

درصد امنیت عبور از جاده و خیابان از نظر سرعت

0/ 28 1

میزان سطح فساد اجتماعی
میزان قابل اعتماد بودن شورای شهر و شهرداری برای شهروندان

نرخ سازگاری

0/ 01

0/ 064
0/260

منبع :یافتههای پژوهش

یباشد.
یباشد قابل قبول م 
یباشد .چون از یک کمتر م 
نرخ سازگاری برابر با  0/ 01م 
یباشد:
بدین تریب وزن نهایی هر گزینه به دست آمد که به شرح ذیل م 
یباشد.
وزن نهایی شهید صباغان  ،0/212شهید دستغیب  ،0/121فازیک  ،0/ 304فاز سه  ،0/ 262فاز چهار  0/ 102م 
یباشند.
بدین ترتیب فاز یک بیشترین وزن و فاز چهار کمترین وزن در نسبت به شاخص اجتماعی دارا م 
وزن زیر معیارهای شاخص زیرساختهای شهری
تهای شهری  0/ 247به مقایسه زوجی زیر معیارهای و گزینههای در این شاخص
پس وزن نهایی شاخص زیرساخ 
یدهد.
یپردازیم .جدول  7نتایج نهایی را نشان م 
م
بدین ترتیب زیر معیار کیفیت شبکه آب ،برق ،گاز ،تلفن ،اینترنت  0/ 244بیشترین وزن و زیر معیار کیفیت حمل و
نقل عمومی  0/ 043کمترین وزن را به خود اختصاص داده است.
تهای شهری
جدول  :7مقایسه زوجی زیر معیارهای شاخص زیرساخ 
شاخص

وز ن

وزن

گویه
کیفیت شبکه راهها

تهای شهری
زیرساخ 

0/ 247

0/ 094

کیفیت تأمین انرژی

0/ 173

کیفیت خدمات اداری ودولتی

0/ 103

کیفیت معابر و میادین

0/ 085

کیفیت دسترسی به مناطق شهر و ادارات مختلف
کیفیت شبکه آب ،برق ،گاز ،تلفن ،اینترنت

نرخ سازگاری

0/002

0/ 01

0/ 244

تعداد وسایل نقلیه عمومی

0/ 058

کیفیت حمل و نقل عمومی

0/ 043

منبع :یافتههای پژوهش

یباشد .بدین تریب وزن نهایی هر گزینه
یباشد قابل قبول م 
یباشد .چون از یک کمتر م 
نرخ سازگاری برابر با  0/ 01م 
یباشد:
به دست آمد که به شرح ذیل م 
یباشد.
وزن نهایی شهید صباغان  ،0/ 205شهید دستغیب  ،0/ 08 1فازیک  ،0/ 337فاز سه  ،0/ 257فاز چهار  0/ 094م 
یباشند.
بدین ترتیب فاز یک بیشترین وزن و فاز چهار کمترین وزن در نسبت به شاخص اجتماعی دارا م 
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شاخص مالحظات بهداشتی و پزشکی
پس وزن نهایی شاخص مالحظات بهداشتی و پزشکی  0/ 045به مقایسه زوجی زیر معیارها و گزینهها در این
یدهد.
یپردازیم .جدول  12نتایج نهایی را نشان م 
شاخص م 
جدول  : 12وزن زیرمعیارهای شاخص مالحظات بهداشتی و پزشکی
وز ن

شاخص

تهای پزشکی و بهداشتی
مالحظات و مراقب 

0/ 045

سؤاالت

وزن

کیفیت خدمات پزشکی و بهداشتی

0/ 44 1

کیفیت بهداشت فردی و عمومی

0/ 288

تهای بهداشتی خصوصی
دسترسی به مراقب 

0/ 169

تهای بهداشتی عمومی
دسترسی به مراقب 

0/ 255

کیفیت از بین بردن حیوانات موذی

نرخ سازگاری

0/ 00

0/ 28 1

منبع :یافتههای پژوهش

بدین ترتیب زیر معیار کیفیت بهداشت فردی و عمومی با وزن  0/ 288بیشترین و زیر معیار کیفیت از بین بردن
حیوانات موذی با وزن  0/ 28 1کمترین وزن را به خود اختصاص دادهاند.
یباشد:
بدین تریب وزن نهایی هر گزینه به دست آمد که به شرح ذیل م 
یباشد.
وزن نهایی شهید صباغان  ،0/ 087شهید دستغیب  ،0/032فازیک  ،0/ 405فاز سه  ،0/ 139فاز چهار  0/ 139م 
بدین ترتیب فاز یک بیشترین وزن و شهید صباغان کمترین وزن در نسبت به شاخص مالحظات بهداشتی و پزشکی
یباشند.
دارا م 
شاخص فضای سبز
یپردازیم .جدول  8نتایج
پس وزن نهایی شاخص فضای سبز  0/ 089به مقایسه زوجی گزینههای در این شاخص م 
یدهد .بدین ترتیب زیر معیار تعداد پارکها با وزن  0/ 443بیشترین وزن را به خود اختصاص داده
نهایی را نشان م 
است.
جدول  :8وزن زیر معیارها به کار رفته در شاخص فضای سبز
شاخص
فضای
سبز

وز ن
0/ 089

وزن

سؤاالت
تعداد فضای بازی برای کودکان

0/ 387

که ا
تعداد پار 

0/ 443

کیفیت خیابانها و کوچهها از نظر درختان

0/ 169

نرخ سازگاری
0/ 01

منبع :یافتههای پژوهش

یباشد:
بدین تریب وزن نهایی هر گزینه به دست آمد که به شرح ذیل م 
یباشد.
وزن نهایی شهید صباغان  ،0/ 081شهید دستغیب  ،0/ 153فازیک  ،0/ 334فاز سه  ،0/092فاز چهار  0/ 142م 
یباشند.
بدین ترتیب فاز یک بیشترین وزن و شهید صباغان کمترین وزن در نسبت به شاخص فضای سبز دارا م 
شاخص فرهنگی
یپردازیم .جدول  9نتایج
پس وزن نهایی شاخص فرهنگی  0/ 109به مقایسه زوجی گزینههای در این شاخص م 
یدهد .بر همین اساس زیر معیار تعداد رستورانها با وزن  0/ 363بیشترین و زیر معیار تعداد کتابخانه
نهایی را نشان م 
با وزن  0/ 48 1کمترین وزن را به خود اختصاص داده است.
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جدول  :9مقایسه زوجی گزینهها نسبت به شاخص فرهنگی
شاخص

فرهنگی

وز ن

0/ 109

وزن

سؤاالت
تعداد کتابخانهها

0/ 48 1

تعداد رستورانها

0/ 363

تعداد اماکن فرهنگی و مذهبی

0/ 326

تعداد فضاهای فراغتی ،تفریحی و ورزشی

0/ 163

نرخ سازگاری

0/ 01

منبع :یافتههای پژوهش

یباشد:
بدین تریب وزن نهایی هر گزینه به دست آمد که به شرح ذیل م 
یباشد.
وزن نهایی شهید صباغان  ،101شهید دستغیب  ،0/ 109فازیک  ،0/ 323فاز سه  ،0/062فاز چهار  0/ 208م 
یباشند.
بدین ترتیب فاز یک بیشترین وزن و شهید صباغان کمترین وزن در نسبت به شاخص فرهنگی دارا م 
پس از تعیین وزن معیارها و زیر معیارها برای پاسخ گوئی به سؤال اصلی تحقیق ،وزن نهایی زیست پذیری گزینهها
یباشد:
مشخص شد که به شرح ذیل م 
جدول  : 10وزن نهایی گزینهها
فاز یک

فاز سه

فاز چهار

0/ 288

0/ 255

0/ 142

شهید صباغان
0/ 26 1

شهید دستغیب
0/ 88 1

منبع :یافتههای پژوهش

یدهد ،مؤلفههای زیست پذیری در فاز یک شهر بندر امام خمینی (ره) با وزن 0/ 288
همانطور که جدول  10نشان م 
یباشند .بدین ترتیب بین محالت مختلف شهر بندر امام خمینی (ره)
نسبت به سایر مناطق در وضعیت مطلوبتری م 
به لحاظ زیست پذیری تفاوت وجود دارد و در این میان منطقه فاز سه شرایط مطلوبتری نسبت به سایر محالت دارد
یباشد.
یباشد .شهرک شهید صباغان دارای شرایط نامطلوبی م 
م
نتیجه گیری و دستاوردهای پژوهشی:
یدهد که محالت شهر بندر امام خمینی (ره) از نظر سطح زیست پذیری با هم متفاوت
نتایج این تحقیق نشان م 
هستند و شرایط یکسانی را از نظر زیست پذیری برای ساکنان خود مهیا ننمودهاند .هر پند هر پنج منطقه مورد مطالعه
به لحاظ زیست پذیری در وضعیت مناسب و مطلوبی قرار ندارند .بر اساس یافتههای تحقیق از معیارها به کار رفته
شاخص زیرساختهای شهری با وزن  0/ 247بیشترین امتیاز و شاخص مالحظات بهداشتی و پزشکی با وزن 0/ 045
کمترین امتیاز دارند .متاسفانه شهر بندر امام خمینی (ره) حتی یک بیمارستان ندارد به همین دلیل شاخص بهداشتی و
تهای شهری به دلیل اینکه از دیرباز این
پزشکی در این منطقه در وضعیت نامطلوبی قرار دارد در حالی که زیرساخ 
یشود در وضعیت مطلوبی قرار دارد .بر اساس نمودار تحلیل حساسیت پویا منطقه فاز یک
منطقه بندری محسوب م 
با  % 28 /8بیشترین و شهید دستغیب با  % 12 /6کمترین وزن را به خود در میان  5منطقه منتخب شهر بندر امام خمینی
(ره) به خود اختصاص داده است .پس وزن نهایی شاخص زیست محیطی به مقایسه زوجی زیر معیارها و گزینهها
در این شاخص پرداخته شد .بدین ترتیب زیر معیار وضعیت اقلیم منطقه با وزن  0/ 79کمترین وزن ،و زیر معیار
یباشند .متاسفانه وجود ریزگردها در طی دهه اخیر این منطقه
جمع آوری زباله با وزن  0/ 199بیشترین وزن را دارا م 
را با مشکالت متعددی مواجه کرده است .عالوه بر ریزگردها ،آلودگی ناشی از وجود صنایع پتروشیمی در این منطقه
نیز مشاهده میشود که سالمت مردم را با خطر مواجه ساخته است .زیر معیار مصرف مواد غذایی با وزن 0/ 206
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یباشند .علی رغم
بیشترین وزن و زیر معیار تعداد بیکاران با وزن  0/ 050کمترین وزن را در شاخص اقتصادی دارا م 
وجود صنایع پتروشیمی در منطقه متاسفانه تعداد بیکاران زیاد است که این مسئله به این علت است که این صنایع از
یباشد.
یکنند و بیشتر کارکنان این صنایع از شهرهای بزرگ م 
افراد بومی استفاده نم 
زیر معیار میزان رضایت و تمایل به تداوم سکونت در محله با وزن  0/ 97 1بیشترین وزن و زیر معیار میزان قابل
یباشند .زیر
اعتماد بودن شورای شهر و شهرداری برای شهروندان  0/ 62کمترین وزن را در شاخص اجتماعی دارا م 
معیار کیفیت شبکه آب ،برق ،گاز ،تلفن ،اینترنت  0/ 244بیشترین وزن و زیر معیار کیفیت حمل و نقل عمومی
تهای شهری به خود اختصاص داده است .فاز یک بیشترین وزن و فاز
 0/ 043کمترین وزن را در شاخص زیرساخ 
یباشند .بهداشت فردی و عمومی با وزن  0/ 288بیشترین و
چهار کمترین وزن در نسبت به شاخص اجتماعی دارا م 
زیر معیار کیفیت از بین بردن حیوانات موذی با وزن  0/ 28 1کمترین وزن را به خود اختصاص دادهاند .فاز یک
بیشترین وزن و شهید صباغان کمترین وزن در نسبت به شاخص مالحظات بهداشتی و پزشکی دارا م 
یباشند .زیر
معیار تعداد پارکها با وزن  0/ 443بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است .فاز یک بیشترین وزن و شهید
یباشند .زیر معیار تعداد رستورانها با وزن 0/ 363
صباغان کمترین وزن در نسبت به شاخص فضای سبز دارا م 
بیشترین و زیر معیار تعداد کتابخانه با وزن  0/ 48 1کمترین وزن را به خود اختصاص داده است .در بین  5منطقه
انتخابی مورد مطالعه در شهر بندر امام خمینی (ره) منطقه فاز یک به دلیل وضعیت اقتصادی مناسب وضعیت
یباشند.
مطلوبتری نسبت به سایر محالت مورد مطالعه دارا م 
یتوان نتیجه گرفت که صرف قرار گرفتن در مجاور مناطق بندری و صنایع پتروشیمی و دسترسی به
بر این اساس م 
یتواند متضمن ایجاد و شکل گیری شهرهای زیست پذیر با کیفیت زندگی مطلوب باشد .بر این اساس
امکانات نم 
یتواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد و به عنوان
بررسی عوامل مؤثر بر تفاوت زیست پذیری بین مناطق شهری م 
موضوعی مهم مورد توجه متخصصان و برنامه ریزان شهری ،منطقهای و ناحیهای قرار گیرد .با توجه به پتانسیل باالی
بندر امام خمینی برای احداث و توسعه اسکلههای تخلیه و بارگیری کاالهای صادراتی و وارداتی ،احداث انبارها و
محلهای نگهداری کاالها ،احداث جادههای دسترسی و گسترش و توسعه مسیرهای ارتباطی ،بهینه سازی و توسعه
یهای متنوعی از جمله آلودگی هوا ،آب ،خاک و صوت
شبکه فاضالب بندری امام خمینی و  ...که مولد ایجاد آلودگ 
یباشند ،و اثرات و پیامدهای
یتوانند جمله آلودگی هوا ،آب ،خاک و صوت م 
یباشند ،و در این خصوص م 
م
طهای سه گانه :فیزیکی ،شیمیایی ،اکولوژیکی -بیولوژیکی،
بالقوههای را بر محیط زیست منطقه از جمله محی 
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به دنبال داشته باشند .در ذیل پیشنهاداتی برای حل مشکالت زیست پذیری شهر ارائه
یشود.
م
 .1باال بردن کیفیت ساختمانها و تجهیزات ساختمانی
 .2گسترش استفاده از فرهنگ اموال عمومی
 .3افزایش فضاهای ورزشی و تفریحی
 .4افزایش وسایل نقلیه عمومی وبهبود کیفیت آنها.
 .5ایجاد بیمارستانهای دولتی و خصوصی در منطقه در جهت بهبود اوضاع بهداشتی و پزشکی منطقه

237 ...بررسی مؤلفههای زیست پذیری شهرها

 تبدیل آب شور، تصفیه آب آشامیدنی،یهای نو به مانند انرژی خورشیدی در جهت تولید برق
  استفاده از انرژ.6
.منطقه به آب شیرین
 تعلق بورسهای تحصیلی در رشتههای پزشکی و پرستاری به دانش آموزان برای تربیت نسل آینده در جهت.7
بهبود اوضاع بهداشتی و پزشکی منطقه
شهای خصوصی و عمومی جهت اشتغال زایی
  سرمایه گذاری در بخ.8
 تغییر نوع سوخت مورد مصرف در وسایل نقلیه.9
 آب و هوای منطقه و هزینه کردن این مبالغ در جهت، گرفتن خسارت از پتروشیمیها بابت آلوده کرده خاک. 10
.بهبود کیفیت زندگی منطقه
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