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  )انجمن جغرافياي ايران علمي ـ پژوهشي و بين الملليفصلنامه (جغرافيا 

  1396 تابستان، 53شماره ، سال پانزدهمدوره جديد، 

  

  ∗∗هاي زيرساختيهاي زيرساختيپذيري كالنشهر تهران بر اساس شاخصپذيري كالنشهر تهران بر اساس شاخصارائه الگوي تركيبي زيستارائه الگوي تركيبي زيست

    

  3جمال محمدي و 2، حميدرضا وارثي1سيدعلي موسوي نور

 30/3/1396 :تاييد، تاريخ 15/1/1396 :تاريخ وصول

  

  چكيده

پذيري شهري را بيش از پيش شدن مفهوم زيستهاي شهري، بستر با اهميتهاي انساني به محيطرشد شهرنشيني و تمايل جمعيت

روي آن كه يكدارد همچون سكه دو رو پذيري شهري يكي از مباني اساسي توسعه پايدار شهري و زيست. فراهم ساخته است

  . شناختي استدومش پايداري بوم معيشت است و روي

. تدوين شده استهاي زيرساختي پذيري كالنشهر تهران براساس شاخصبا هدف ارائه الگوي تركيبي زيست ،پژوهش حاضر

  صورتهابزار گردآوري اطالعات ب .كاربردي است ،و از نوع پيمايشي و از لحاظ هدف تحليليـ، توصيفيپژوهش روش

 احتمالي و گيرينمونه روشبه تهران شهر كالن ساكن از شهروندان نفر 485 ساخته؛ محقق پرسشنامه و شيپيمايـ  ايكتابخانه

تجزيه و  Smart PLS, Spssافزارهاي هاي آماري در نرماستفاده از معادالت ساختاري و آزمون با شده گردآوري اطالعات

  . تحليل شدند

حاكي از آن است كه گانه كالنشهر تهران،  22ي مورد سنجش در مناطق پذيرشاخص زيست 13در بين  ،نتايج اين پژوهش

در بين ابعاد . امتيار را دارندترين شاخص امكانات و خدمات زيرساختي باالترين امتياز و شاخص پيوستگي و تعلق مكاني پائين

گانه شهر  22هش نشان داد در بين مناطق هاي ديگر پژويافته. عد اقتصادي استي، باالترين نمره متعلق به بيرپذگانه زيستسه

. پذيري قرار داردهاي زيستترين رتبه از نظر شاخصدر پائين ،20مقابل منطقه در حائز باالترين نمره و  2و  3، 1منطقه  ،تهران

  ميانگين گانه نشانگر اين بود كه نمره 22پذيري در مناطق بررسي آمار توصيفي مربوط به نمره نهايي و نيز ابعاد زيست

  .شده است، كه در سطح پايين قرار دارد 041/3برابر با  ،پذيري كالنشهر تهرانزيست

  

  .تهران ها، معادالت ساختاري، كالنشهركيفيت زندگي، امكانات و زيرساخت پذيري،زيست :كليدواژگان

                                                 
  .است دانشگاه اصفهان ريزيجغرافيايي و برنامه دانشكدة علوم شهري ريزيبرنامه و جغرافيا گروه در سيدعلي موسوي نور، دكتري رسالة از برگرفته مقاله اين ∗

   s.a.moosavi1995@gmail.com، نويسنده مسئول،ه اصفهان، ايرانريزي شهري دانشگادكتري جغرافيا و برنامه دانشجوي. 1

   h.varesi@geo.ui.ac.irايران، .ريزي شهري دانشگاه اصفهاناستاد جغرافيا و برنامه. 2

  j.mohammadi@geo.ui.ac.irايران، .ريزي شهري دانشگاه اصفهاندانشيار جغرافيا و برنامه. 3
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  مقدمه 

 پيچيده از روابط ايشبكه مظهر مدرن، يزندگ ضروري و مختلف هايتداخل جنبه اثر در كه ايپديده عنوانبه شهرنشيني

و  معيارها .باشدمي نيز شهروندان زندگي در اساسي هاياز چالش بسياري دهندهشكل و بستر است، شده اجتماعي
بازوندي و (دارد  وجود شهري زندگي براي كشور اقليمي هر و فرهنگي هايآلايده اساس بر گوناگوني استانداردهاي

  و  اجتماعي هاي اقتصادي،زمينه در بسياري هايچالش با امروزه كالنشهرها ميان اين در .)34: 1393شهبازي، 

روزافزون شهري كالنشهرها را گريبانگير  نسبت همراهبه جمعيت افزايش حالعين در اند؛شده مواجه محيطيزيست
 كيفيت كند وغيره مي و رواني تمشكال و مسائل ترافيك ها،آلودگي انواع همچون باري زيان پيامدهاي مشكالت و

در بنابراين ). 28: 1394پور و همكاران، ساسان(دهد مي كاهش شدتبه را شهرها در پذيريزيست آن تبعبه و زندگي
 2014درصد و در سال  51تقريباً 2008درصد، در سال  30تقريباً  1950در سال ( عصر معاصر مشكالت كالنشهرها فقط در ازدياد جمعيت

 ،)Department of Economic and Social Affairs, 2014 and United Nations, 2006( )درصد 66تقريباً حدود  2050شود در سال بيني ميدرصد و پيش 54ريباً تق
  محيطيهاي زيست، و نابساماني)Masika, 1997( ، اقتصاد ناكارآمد و فقر شهري)Aderamo, 2012( ترافيك

)United Nations Environment Programme, 2002 (هاي رفتاري، بلكه انواع ناهنجاري ،شودو غيره خالصه نمي
، )Hora, 2014( هاها و پروژهمشكالت اجتماعي و فشارهاي روحي و رواني، عدم وجود مشاركت شهروندان در طرح

، )the Sustainable Development Solutions Network, 2012( انداز توسعه آتي شهرفقدان يك چارچوب و الگوي توسعه و چشم
و غيره نيز خود داليل كافي براي افزايش مسائل زندگي شهري مدرن و ) ISCOCARP Congress, 2008( رشد پراكنده

بنابراين راهكارهاي معاصر توسعه شهرنشيني بايد بدون شك مبتني بر . تر شدن عرصه به جامعة امروزي استتنگ
از ). Busquets and Correa, 2006: 11( مداخالت باشد، كه تأثير مهمي بر مناطق شهري بزرگ داردپروژه، اقدامات فراگير و 

ريزي شهري، كه هر يك با هدف حل مشكالت شهري، بهبود هاي فرانوگرايي برنامهرو، پرداختن به تئورياين
تر شدن، مطرح سوي مطلوببهوضعيت زندگي در شهرها، ارتقاء كيفيت محيط و شهر، مديريت شهري و پيشبرد شهر 

ريزي شهري و شهرسازي اعم از هاي نوين برنامهتئوري و نظريه. بيش از پيش مورد توجه واقع قرار گرفتند. اندشده
ي خود ضمن طرح نوبهپذير، هر يك بهدر نهايت، شهر زيست 2آوري شهري، شهر پايدار، تاب1شهر سالم، شهر خالق

سازد تر براي زندگي و توسعه شهري پايدار رهنمون ميرا به سوي داشتن محيطي مطلوباي مهم در شهر، ما مساله
هاي صورت گرفته در حوزه شهرهاي با توجه به معيارهاي مورد مطالعه در پژوهش). 1392حبيبي و همكاران،(

رد پوشش قرار دهد تواند اهداف استراتژي توسعه شهري را مورسد از جمله سناريوهاي كه ميپذير بنظر ميزيست
  .باشدمي» پذيرشهرهاي زيست«

 )The Economist Intelligence Unit, 2015, Okulicz-Kozaryn, 2012 and Larice, 2005(   

هاي تاريخي به نشانه ،پذير از يك سوشهر زيست. عنوان يك اتصال بين گذشته و آينده مطرح استپذير بهشهر زيست
پذير شهر پايدار نيز بنابراين شهر زيست. نهدبه آنچه تاكنون متولد شده است ارج مي ،ديگرگذارد و از سوي احترام مي

                                                 
1. Creative City 
2. Abiding city 
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پذيري به يك سيستم شهري كه در آن به سالمت اجتماعي، كالبدي و توان چنين گفت زيستباشد بنابراين ميمي
اصول كليدي كه به اين مفهوم ). 4 :1392حبيبي و همكاران، ( شودرواني همه ساكنان آن توجه شده است نيز اطالق مي

 ).Cities plus, 2003: 23(باشد بخشيدن ميبرابري، عدالت، امنيت، مشاركت، تفريح، و قدرت: بخشد شاملاستحكام مي
 اين، وجود با .باشد محدود يا گسترده بسيار تواندمي شود،مي تعريف آن در كه ايو زمينه بستر به توجه با پذيريزيست

  شامل  را متنوعي بسيار گيرياندازه قابل نماگرهاي و دارد قرار مفهوم اين توجه مركز در مكان، هر ندگي درز كيفيت

  ).Perogordo Madrid, 2007: 40(دهد مي تشكيل را آن ثابت اجزاي پايداري، و امنيت نقل، و حمل تراكم، معموالً كه شودمي

 وظايف جديد با ارتباط در شهري پذيريزيست به پرداختن ميتاه و ضرورت سو، يك از كه دهدمي نشان مطالعات

 و كيفيت تسهيالت امكانات جستجوي در شديداً كه شدن صنعتي از پس جامعه نيازهاي به دهيپاسخ در ريزيبرنامه

خاص با  طورطور عام و كالنشهرهاي آن بهبه است شهرهاي ايران يافته دوچندان اهميتي نيز امروز زندگي شهري
هاي آموزشي، درماني، تفريحي و كمبود سرانه، )1383زاده و همكاران، ابراهيم( نشينيمعضالت و مشكالتي نظير حاشيه

، )1391افشار كهن و همكاران،( ترافيك، )1387قرباني و نوشاد، ( رشد پراكنده شهري، )1389زاده لمسو، زاده و حبيبابراهيم( ورزشي

پذيري زيست اين عوامل امروز كيفيتكه  هستندو غيره مواجه ) 1394نشادي و روحي،مفالح( ونقل عموميفقدان حمل
تقريباً  1335در سال تهران . نيستكالنشهر تهران نيز از اين قاعده مستثني شهرهاي ايران را پائين آورده است، كه 

 جمعيت نفر 8، 293، 140 داراي 1390 نفوس و مسكن سال و براساس سرشماريجمعيت نفر  1، 531، 000داراي 

 با دنيا شهرهاي كالن اكثر مانند است كه جهان جمعيت پر شهر ، و هجدهمين)94: 1390مركز آمار ايران، (باشد مي

كالنشهر تهران  ).1391 ايران، آمار مركز(است  روبرو بسياري محيطيزيست و اجتماعي اقتصادي، مشكالت و مسائل
ناپذيري در كمين كند اما خطرات جبرانساير كالن شهرهاي كشور متمايز ميهايي است كه آن را از داراي خصيصه

موقعيت توپوگرافي تهران، وارونگي هوا، . جبران نباشد ها خسارات ناشي از آنها قابلاست كه شايد تا سال اين شهر
 را شهر اين منطقي، و تدرس ريزيبرنامه يك نبود .رويه استهاي بيجمعيت بيش از ظرفيت تهران كه نتيجه بارگذاري

 ضرورت بنابراين .بود خواهد مشكل دچار آن در زيستن حتي كه كرد خواهد شهري تبديل به دور چندان نه آيندهاي در

 ناپايدار الگوهاي به نسبت آگاهي افزايش از ناشي روزافزوني طوربه تهران شهر در كالن پذيريزيست بحث اهميت و

 اطراف و تهران محيطي منابع كاهش موجب درازمدت در و پايدار نه و هستند سالم كه نه است شهري مصرف و زندگي

دهد كه جمعيت شهر تهران اين شهر همانند ديگر كالنشهرهاي جهان سوم از مقايسه تطبيقي نشان مي. شد خواهد آن
محيطي عي و زيستهاي اقتصادي، اجتمابرد و با معضالت و چالشريزي شهري رنج ميتناقض و پارادوكس برنامه

چندان دور به شهري تبديل  اي نهريزي مشاركتي، عقالني و منطقي اين شهر را در آيندهفقدان يك برنامه. روبرو است
خواهد كرد كه زيستن در آن دچار  اي مواجهها با مشكالتي عديدهها، تراكمها، سرانهخواهد كرد كه در زمينه دسترسي

پذيري ، با هدف ارائه الگوي تركيبي زيستپژوهش حاضرراستا  همين مطالب فوق در با توجه به. خواهد شد چالش
  .باشدهاي زيرساختي ميكالنشهر تهران بر اساس شاخص

  

  مباني نظري

پـذيري  اسـت و در نتيجـه شـهر زيسـت    ) livability(پذيري ترجمه فارسي انتخاب شده براي عبارت انگليسـي  زيست
پذيري اساساً از اواخر قرن بيستم مـورد توجـه   مفهوم زيست). 49: 1390بندرآباد، (ه شده است آورد) livable city( معادل
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 ).Leby & Hashim, 2010(پـذيري ارائـه نشـده اسـت     قرار گرفته است و تاكنون تعريف روشن و واحدي از مفهوم زيسـت 
اين تفـاوت آرا را امـر    2اين زمينه و هلن نظر و وجود برخي ابهامات دراين مسئله، را ناشي از عدم اتفاق 1كندي و باي

تناسب تخصص خود، تعريف خاصـي  هاي علمي محققين با يكديگر متفاوت بوده و هريك بهداند؛ زيرا زمينهعادي مي
پذيري، مفهومي پيچيده، چند بعدي و كلي است كه با تعدادي از مفاهيم زيست). Heylen, 2006(اند از آن را ارائه كرده

ــطال ــت      و اص ــاط اس ــالم در ارتب ــات س ــان، و اجتماع ــت مك ــدگي و كيفي ــت زن ــداري، كيفي ــد پاي ــر مانن   حات ديگ

)Norris & Pittman, 2000 ; Blassingame, 1998 .(تواند با توجه به بسـتر  عنوان يك مفهوم ميپذيري بهاگرچه زيست
وجود، كيفيت زندگي در هر مكان در مركز  شود بسيار گسترده و يا محدود باشد، با ايناي كه در آن تعريف ميو زمينه

ونقـل،   گيري بسيار متنوعي است كـه معمـوالً تـراكم، حمـل    توجه اين مفهوم قرار داشته و شامل نماگرهاي قابل اندازه
مردم و مكان، دو سوي مفهـوم  . )Perogordo Madrid, 2007: 40(دهند امنيت و پايداري، اجزاي ثابت آن را تشكيل مي

كننده رفاه يك اجتماع محلي است و مشتمل بر بسياري پذيري منعكسزيست ).Larice, 2005: 7(هستند  پذيريزيست
كند كه مردم تمايل به زندگي در آنجـا در زمـان حـال و آينـده     جايي ميخصوصياتي است كه يك مكان را تبديل به از

پذير، مكان مناسب بـراي  سكونتگاه زيست). Victorian Competition and Efiiciency Commission, 2008: 10(دارند 
  ، تعـدادي از تعـاريف مفهـوم    )1(در ادامـه، در جـدول شـماره     ).Nel & Goldman, 2005: 6(كـار و زنـدگي اسـت    

  .شده است پذير بيانپذيري و اجتماع زيستزيست

صورت گوناگون به يك ارزش داراي ابهام است كه توسط افراد”پذيري معتقد است كه زيست 3مايكل ساوتورث
  هاي ترين ايدهپذيري يكي از بزرگكند كه زيستپيشنهاد مي) 2004( 4ديويد گادشالك .“شودمتفاوتي تفسير مي

طوركلي تعاريف ارائه شده تاكنون، بيشتر با توجه به اهميت تحول در به. ريزي شهري در دوران معاصر استبرنامه
  هاي روزافزون جامعه فراصنعتي و در جستجوي تسهيالت و كيفيت زندگي سمت نيازريزي بههاي برنامهاولويت

پذيري به دليل اهميت تهديدهاي موجود در حوزه وضعيت كيفيت زندگي رشديافته در مقابل، مفهوم زيست. اندبوده
ي، ضعف رو عواملي مانند رشد سريع، فقدان اراضي زراعي و فضاهاي باز، كمبود مسكن، رشد نابرابري اجتماع. است

شوند پذيري اجتماع محسوب ميبه تزايد هويت محلي، مكاني و زندگي اجتماعي، تهديدات جدي براي زيست
)Florida, 2002; Kotkin, 2000; Inglehart, 1990.( ونقل گذاري در بخش حملپذيري استفاده از سرمايههدف زيست

دگي براي همه اجتماعات اعم از روستا، حومه و شهر براي بهبود استانداردهاي زندگي، محيط زيست و كيفيت زن
كننده كيفيت مناسب اي پررونق، زنده و پاسخگو و تامينپذير به معناي آيندهآينده زيست ).AASHTO, 2010: 3(است 

زيست پايدار اجتماعات پررونق، اقتصاد پويا و محيط: اين امر مستلزم تحقق سه هدف اجتماعي است. زندگي است
)WSDOT, 2010 .( 

 

                                                 
1. Kennedy and Buys 
2. Heylen 
3. Michael Southworth 
4. David Godschalk 
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  پذيرپذيري و اجتماع زيستتعاريف مفاهيم زيست: 1جدول

  تعريف  سال  كننده بيان

1روت وينهوون
  1995  

جامعه   هاي افراد آن پذيري بيانگر درجه تأمين ملزومات يك جامعه بر مبناي نيازها و ظرفيتاصطالح زيست

  .گذارد عتنا است و احترام نميا پذير به نيازهاي افراد آن جامعه بياست يك جامعه غيرزيست

2مايكل ساوتورث
  .پردازند طور متفاوتي به تفسير آن مي يك ارزش داراي ابهام است كه افراد گوناگون به  2003  

3بنياد سيتيز پالس
  2003  

سالمت اجتماعي، كالبدي و رواني همه ساكنان توجه  شود كه در آن به نظام شهري گفته مي پذير بهزيست

. دهد شود كه غذاي فرهنگي را انعكاس مي اين كيفيت به فضاهاي شهري مطلوبي مربوط مي. شده است

پذيري، تفرج، مشاركت و  بخشد، برابري، شأن، دسترس اصول كليدي كه به مفهوم مذكور استحكام مي

  .قدرت بخشيدن است

انجمن آمريكايي افراد 

4بازنشسته
  

2005  

 ونقل كافي، آموزش هاي حمل هاي اجتماعي و گزينه حمايت پذير، مسكن مناسب، خدمات واجتماع زيست

اين شرايط درمجموع، استقالل فردي و مشاركت مدني و اجتماعي ساكنان . كند و تنوع فرهنگي را فراهم مي

  .كند را تأمين مي

فرهنگ لغت ميريام 

5وبستر
  

  مناسب براي زندگي بشر  2010

ونقل  گروه حمل

6متحده آمريكا اياالت
  

2010  
ها، از طريق  كه دسترسي مناسب و كافي به آن نحوي ونقل، خدمات و مسكن به گذاري در حمل رمايهس

  .زيست مهيا شود هاي جابجايي پايدار و سازگار با محيط گزينه

انجمن آمريكايي 

ها  مقامات ايالتي بزرگراه

7ونقل و حمل
  

2010  
ل براي بهبود استانداردهاي زندگي، ونق گذاري در بخش حمل پذيري، استفاده از سرمايههدف زيست

  .زيست و كيفيت زندگي براي همه اجتماعات، اعم از روستا، حومه و شهر است محيط

انجمن ملي مشاوران 

8اي امريكا  منطقه
  

2010  
ها را  هايي است كه براي همه اجتماعات محلي، با مقادير مختل وجود دارد و آن پذيري بيانگر فرصتزيست

  .كند هتري براي كار، زندگي و رشد خانواده تبديل ميهاي ب به مكان

ها و  انجمن ملي پارك

9اوقات فراغت آمريكا
  

2010  
هاي سالمي را براي شيوه زندگي هدفمند و مولد در محل كار، مدرسه،  پذير، مكاناجتماع محلي زيست

  .كند م ميها فراه محل بازي، محل عبادت و در محله براي ساكنان و بازديدكنندگان از آن

 .93؛ 1392:خراساني و رضواني: مأخذ        

نظريه ). 134: 1393پور و همكاران، ساسان(توان كشور آمريكا دانست پذيري را ميبستر حضور و گسترش ايدة زيست
زه اين نظريه در حو. بر روي نيازهاي انساني شكل گرفت) 1970( 10پذيري اول بار بر مبناي كار آبراهام مازلوزيست

دهنده اين ديدگاه است كه طوركلي توسط وينهوون توسعه پيدا كرده است، كسي كه توسعهمباحث كيفيت زندگي به
پذيرتري زيست شود زماني كه در اجتماعات بهتر وها ميمردم منجر به زندگي بهتري براي آن 11“احساس عمومي”

                                                 
1. Ruut Veenhoven  
2 Michael Southwort  
3. Cities Plus  
4. American Association of Retired Persons (AARP)  
5. Merriam-Webster  
6. US Dept of Transportation  
7. American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO)  
8. National Association of Regional Councils  
9. National Recreation and Parks Association  
10. Abraham Maslow 
11. Common Sense 
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پذيرتر است كامالً روشن نيست، اما قدر مسلم اين وي معتقد است، اين كه دقيقا ًچه اجتماعي زيست. زندگي كنند
 اين از. )Radcliff, 2001: 940(تر هستند است كه مردم در اجتماعاتي كه نيازهايشان بهتر برآورده گردد، شادتر و راضي

 اواخر تا چند هر .دارد شهري ريزيو برنامه شهر هايانديشه در طوالني تاريخي و پيشينه پذيريزيست گفت توانمي رو،

كيفيت محيطي، : شودپذيري معموالً با سه قلمرو اصلي مشخص ميزيست .است نشده خوانده نام اين به بيستم، قرن
همچنين مسكن، اشتغال، تفريحات، نظافت و ). Lennard and Lennard, 1995(تسهيالت محلي و بهزيستي فردي 

عوامل موثر در  ).Howley et al, 2009: 855(ان است پذيري در مطالعه هاولي و همكارامنيت، قلمروهاي زيست
ونقل، هاي موجود حمل و نقل عمومي، بهبود امنيت حملگذاري در زيرساختسرمايه: پذيري عبارت هستند اززيست

آوردن شرايط حركت پياده و ونقل عمومي و توسعه سالمت از طريق فراهمافزايش تعداد نقاط داراي دسترسي به حمل
پذيري زيست). STPP, 2006: 45(هاي تاريخي و فرهنگي زيست، حفاظت از موجودي، حفاظت از محيطدوچرخه

پاكيزگي، (شرايط محيط محلي ) امنيت ترافيكي، امنيت شخصي، بهداشت عمومي(مشتمل بر امنيت و بهداشت 
) ايترام، هويت و شخصيت محلهاي، احروابط محله(كيفيت روابط اجتماعي ) سروصدا، گردوغبار، كيفيت هوا، كيفيت آب

هاي فرهنگي، درختان ساختمان(فرد شناسي، وجود منابع فرهنگي و محيطي منحصر بههاي تفريح و سرگرمي، زيباييفرصت

در گزارش  1اوبرلينك ).Victorian competition and efiiciency commission, 2008( است) كهنسال، معماري سنتي
مسكن، حمل : پذيري را چنين ذكر كرده استاجزاي زيست) 2008(“پذيرعات محلي زيستهاي ايجاد اجتمافرصت”

 .)Oberlink, 2008: 5(ريزي، و رهبري جايي، كاربري زمين، همكاري و تعامل، درك اجتماعي محلي و برنامهو نقل و جابه

 پذير، اهداف زيستزيست هاي شهري؛ به سوي شهرزيست و زيرساختدر گزارش محيط 2004بانك جهاني در سال 

حفاظت و بهبود سالمت محيطي در نواحي شهري؛ .1 :پذير، اعالم نموده استمحيطي مذكور را براي رسيدن به شهر زيست
سازي تاثير شهر بر روي حداقل .3 حفاظت از كيفيت آب، خاك و هوا در نواحي شهري در مقابل آلودگي و فرسايش؛. 2

براي  .حفاظت از تاثير شهر بر روي مخاطرات طبيعي و گرم شدن زمين.4 اي و جهاني؛نطقههاي ممنابع طبيعي در مقياس
 ونقلزيست، انرژي و حمل آب و بهداشت، توسعه شهري، محيط: بعد در نظر گرفته شوند 5رسيدن به اين اهداف بايد 

)Song, 2011: 2.( پذيريزيست او، تعبير بر بنا .است كرده تشبيه زپيا يك به را آن پذيريزيست كليت اهميت بيان در 2ريبسينزكي 

نگريسته  هااليه ديگر از مجزا و جداگانه اليه هر به اگر .است متعدد هاياليه از متشكل اما ساده، ظاهر در است؛ همچون پياز
 و شهري نظرانصاحب هاينوشته از خود پذيري، در كارطرفداران زيست ).Van kamp, 2003: 6( رودمي دست از آن كليت شود،

  ).25: 1393ويلر، (اند قرن بيستم، مانند اوئيس مامفورد، ويليام اچ وايت و برنارد رودوفسكي الهام گرفته ترقديمي انسانگراي

  

  پيشينه تحقيق 

در برسي ادبيات تحقيق با توجه به ماهيت موضوع مورد مطالعه در گام اول مطالعاتي مدنظر گرفتند كه حول محور 
المللي و هم سطح ملي پذيري شهرها انجام شده بودند و در اين راستا مطالعات انجام شده هم در سطح بينث زيستمباح

                                                 
1. Oberlink 
2. Rybczynski 
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پذير، و بعدي مطالعات انجام شده حول محور موضوع كيفيت زندگي، شهرهاي زيست مورد استفاده قرار گرفتند و در گام
پذيري شهرها نيز مطالعات صورت گرفته درخصوص زيست از سوي ديگر،. سرزندگي شهري مورد توجه قرار گرفتند

پذيري شهري پذيري شهرها تمركز داشتند با بررسي پيشينه تحقيق در مورد زيستهاي زيستعمدتاً در مورد شاخص
  : شودمطالعاتي در خارج و داخل كشورمان صورت گرفته كه در زير به مهمترين آنها اشاره مي

  مطالعات خارجي •

عالوه بر اينكه ده » پذيرحفاظت مراكز تاريخي و شهرهاي زيست«، دركتاب خود تحت عنوان )2011(يترز آليسون و پ
مراكز شهري، : پذير را در چهار مقولههاي شهر زيستمعرفي كردند، شاخص 2010پذير جهان را در سال شهر زيست

هايي مانند موسيقي و مناظر دند كه برنامهبندي كرده و تاكيد كرواحدهاي همسايگي، مسكن مناسب و گردشگري طبقه
هاي تاريخي، از همچنين گردشگري در مكان. همراه داردها را بهترين مزيتسرگرمي و تفريحي در مراكز شهري، مهم

هاي تاريخي و در اين كتاب ذكر شده است كه بايد مكان. شودديگر ابزارها براي توسعه مراكز شهري محسوب مي
ريزي شوند و تورهاي مشخص تر براي همه اقشار و در جهت عالقه افراد برنامهتر و قابل دسترسابقديمي شهر، جذ

پذيري مراكز تاريخي و منظور حفاظت و زيستهمچنين تخصيص اعتبار به. روي در اين مراكز توسعه پيدا كنندپياده
  .ريزي نقش حياتي داردقديمي شهر، در اين برنامه

به بررسي » رشد هوشمند و اداره فدرال بزرگراه«  عنواندر پژوهشي تحت) 2011( 1آمريكا دپارتمان حمل و نقل
دهد در جهت دستيابي مطالعات اين دپارتمان نشان مي. ونقل پرداخته استپذيري در ارتباط با حملهاي زيستمولفه

ها دسترسي مناسب و كافي به آننحوي كه ونقل عمومي، خدمات و مسكن بهگذاري در حملپذيري، سرمايهبه زيست
  .باشدهاي جابجايي پايدار و سازگار با محيط زيست مهيا باشد ضروري مياز طريق گزينه

هدف اصلي . پذيري در واحدهاي همسايگي متراكم در داكا پرداخته استبه بررسي زيست پژوهشيدر ) 2014(2ساتو
پذيري در منظور ارتقاي زيستگذاري بهريزي و سياستهتدوين راهبردهايي براي بهبود سيستم برنام پژوهشاين 

ونقل عمومي، تسهيالت حمل: شاخص شاملشش  پذيريبراي ارزيابي زيست. باشدواحدهاي همسايگي متراكم مي
اجتماعات، فضاهاي باز، حس تعلق اجتماعات، حس امنيت و فضاي سكونتي مورد بررسي واقع شده كه نتايج آن 

ها بايد در جستجوي ريزيباشد و برنامهتاثير تراكم نميپذيري فقط تحتطوركلي زيستهباشد كه بيبيانگر اين امر م
همچنين در كنار تراكم، موقعيت و قدمت واحدهاي همسايگي و شبكه دسترسي آنها . پذيري بهتر باشدايجاد زيست

ريزي شده شرايط در مناطق برنامه. دهندميتاثير قرار پذيري را تحتباشند كه زيستعنوان مهمترين عواملي ميبه
  . باشدريزي ميتر از مناطق بدون برنامهپذيري مناسبزيست

به » بندي شهرهاي قابل زيستبررسي اجمالي و رتبه«عنوان در پژوهشي تحت) 2015( واحد اطالعات اكونوميست
در اين پژوهش با ارزيابي نظرات و پيشنهادات . پذير پرداخته استسازي شهرهاي زيستارزيابي عوامل موثر بر پياده

محيط زيست، بهداشت و درمان و پايداري به ارزيابي  –ها، آموزش، فرهنگشهروندان در قالب فاكتورهاي زيرساخت

                                                 
1. US.Dept. of Transportation 
2. Satu 
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پذيرترين شهرهاي دنيا پذير پرداخته و از اين رهگذر شهرهاي ملورن، وين و ونكوور را زيستشهرهاي زيست
  . ن شهرهاي در زمينه ترفيع معيارها و فاكتورهاي فوق گام هاي اساسي را برداشته استاند زيرا ايدانسته

  مطالعات داخلي •

 كيفيت رويكرد با شهري پيرامون روستاهاي پذيريزيست تعيين«باعنوان  خود دكتري ، در رساله)1391(خراساني

 شرايط در روستاها اين در مجموع در يپذيربه اين نتيجه رسيد كه زيست» ورامين شهرستان موردي مطالعه زندگي

 وضعيت در محيطيزيست عدب و متوسط سطح در پذيريزيست اجتماعي و اقتصادي ابعاد همچنين. است متوسط

شود كه مي مشاهده معناداري تفاوت پذيريزيست سطح نظر از ،مطالعه مورد روستاهاي همچنين بين .است نامطلوب
   .)110- 89: 1391خراساني، ( دارد قرار فضايي مكاني منشا اين تفاوت ريشه در عوامل

هاي كيفيت زندگي با تاكيد بر اصول شهر ارزيابي شاخص«عنوان ، در پژوهشي تحت)1393(نژادبندرآباد و احمدي
پذيري شهرك گلستان در قالب دو با استفاده از مدل تاپسيس به ارزيابي ميزان زيست» تهران 22پذير در منطقه زيست

ونقل و خدمات شهري عد عيني و ذهني در قلمروهاي اجتماعي، اقتصادي، كالبدي و زيباشناختي، دسترسي و حملب
پذيري شهرهاي ها از نظر شهروندان سهم متفاوتي در تحققدهد هر يك از اين شاخصاند كه اين مهم نشان ميپراخته
  .)55- 74: 1393بندرآباد، ( پذير دارندزيست

پذيري شهرها در راستاي توسعه پايدار شهري قابليت زيست« عنواندر پژوهشي تحت) 1393(مكارانپور و هساسان
پذيري و توسعه پايدار مفاهيم و رويكردهاي هستند كه در به اين نتيجه رسيدند كه زيست» مورد مطالعه كالنشهر تهران

. آوردرا براي شهروندان به ارمغان مي محيطي، اقتصادي، اجتماعينهايت، شهري به دور از انواع مشكالت زيست

. هاي افراد آن جامعه داردپذيري اشاره به درجه تامين ملزومات يك جامعه بر مبناي نيازها و ظرفيتاصطالح زيست

در خاتمه . گذاردهاي آنها احترام نمياعتنا است و به خواستهپذير به نيازهاي افراد آن جامعه بييك جامعه غيرزيست
محيطي در حد متوسط به پايين ارزيابي شده عد اقتصادي، اجتماعي و زيستذيري كالنشهر تهران را در سه بپزيست

  .  )157 - 129: 1393پور، ساسان( سمت توسعه پايدار پيش نخواهد رفتاست كه با اين روند كنوني به

 فرسوده بافت موردي ري، مطالعهشه فرسوده هاي بافت پذيريزيست تحليل« پژوهش در ،)1394( همكاران حيدري و

 و زنجان شهر فرسوده بافت پذيريزيست بر حاكم وضعيت از اي پايه شناخت باهدف كه اند آن پي در »زنجان شهر
 ؛=)0.982Ex( مديريتي هاي شاخص زير كه داد نشان عاملي بار تحليل از آمده دست به نتايج .بپردازند آن بر مؤثر عوامل
 رگرسيوني تحليل نتايج همچنين. دارد زنجان شهر فرسوده بافت پذيريزيست ميزان بر گذاريتأثير در بيشتري سهم

 زنجان شهر فرسوده بافت پذيريعوامل زيست بين در كه است نكته اين مبين زنجان شهر فرسوده بافت پذيريزيست

 است نكته اين مؤيد نيز سيرم تحليل داشته است، چنانكه) R2=0.645( اجتماعي شاخص را همبستگي مقدار بيشترين

  .است داشته پذيريزيست در مستقيم طور به را اثر بيشترين عوامل ساير ميان در) β=0.622(اجتماعي شاخص كه

  

  هامواد و روش

 تحليلي - توصيفي روش لحاظبه و كاربردي نوع از موضوع اهداف به توجه با شناختيروش نظر از حاضر، پژوهش

 شهري ساكنان نمونه جامعه است شده استفاده ميداني و ايكتابخانه اسنادي روش از العاتاط گردآوري براي .است
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 سطح با كوكران گيرينمونه فرمول براساس مطالعه مورد درمناطق ابتدا نمونه تعداد كه باشدمي) نفر 140،293،8(تهران 

 براساس مطالعه، مورد مناطق از يك هر به سپس و پرسشنامه 485 شهري، منطقه 22 براي كه شد محاسبه درصد 7 خطاي

  براي سنجش ميزان  .باشدمي احتمالي نمونه، انتخاب روش .شد تخصيص داده متناسب سهميه جمعيت، تعداد

گيري از  معادالت ساكنان با بهره هاي تكميل شدههاي حاصل از پرسشنامهپذيري و ارائه الگوي تركيبي، دادهزيست
 روايي تعيين منظوربه. تجزيه و تحليل شدند Arc Gis, Excel, Spssافزارهاي آماري در نرم هايساختاري و آزمون

 .شد اصالح اساتيد نظر اين طبق هاشاخص و استفاده شهري ريزيبرنامه و جغرافيا اساتيد از نفر 6 نظر از پرسشنامه

 نياز مورد و اطالعات شده كرونباخ استفاده يآلفا ضريب از شده طرح هايگويه تحقيق ابزار پايايي تعيين جهت همچنين

 اتفاقي طوربه و مورد مطالعه منطقه 10 از اساسي اين بر. آمد دستبه نمونه 30 تعداد با آزمون پيش از اين زمينه در

 احتمالي دقت ميزان مورد در تحقيق اين در. شد محاسبه آن معيار انحراف و ميانگين و گرديد انتخاب نمونه 30 جمعاً

 انجام محاسبات آن، از حاصل استاندارد خطاي و معيار انحراف ميانگين، و آزمون پيش از حاصل هايداده براساس

  .شد

  آماري جامعه واريانس برآورد براي استفاده مورد هايصفت :2جدول

  )SE(خطاي استاندارد   انحراف معيار  ميانگين  صفت

  55/0  54/0  81/2  پذيريزيست

  هاي تحقيقافتهي: منبع          

  

  هاآن كردن عملياتي چگونگي و تحقيق نماگرهاي و هاشاخص

 جهان، سطح كشور و نيز سابقه بسيار اندك اين موضوع در مطالعات شهري در در تحقيق موضوع بودن نو به توجه با

 در پذيريزيست اينماگره آمده پرسشنامه پايايي و روايي سنجش بخش در كه هاييروش از استفاده با تحقيق اين در

 با استفاده و اول مرحله در كه ترتيب بدين. گرديد شهري شرايط با هاآن انطباق بعد، شهري و در مرحله هايسكونتگاه

 با دوم، در مرحله و گرديد استخراج مربوطه هايشاخص جهان، سطح در شده انجام مطالعات محتوايي تحليل از

 و هاشاخص استخراج شده، هايمولفه و هاشاخص كليه بين از محققان، براي شده طراحي پرسشنامه از استفاده
 مرحله اوليه پرسشنامه فيلتر از عبور از پس و شده استخراج مذكور منابع از استفاده با زير شرح به تحقيق نماگرهاي

 مستخرج نماگرهاي قيق،تح نهايي نماگرهاي به رسيدن گرفتند براي قرار استفاده مورد نهايي پرسشنامه در آزمون، پيش

 با و مرحله دو طي در ايشان. گرفت قرار كارشناسان از نفر 20 اختيار در اوليه پرسشنامه قالب در الذكرفوق منابع از

 متخصصان اختيار در كه اوليه پرسشنامه. نمودند دهيوزن پرسشنامه در موجود نماگرهاي به دلفي روش از استفاده

 در سواالت قالب در كه ماند باقي گويه 118 تعداد دلفي، دوگانه مراحل پايان در كه بود گويه 137 داراي گرفت قرار

  .گرفت قرار استفاده مورد نهايي پرسشنامه
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  هاپذيري شهري به تفكيك ابعاد و شاخصنماگرهاي زيست: 3جدول

  نماگرها هاشاخص  ابعاد

  اقتصادي

  اشتغال و درآمد

گذاري سودآور و پر رونق در هاي شغلي متعدد در منطقه، سرمايهد فرصتدرآمد مناسب سرپرست خانواده، تعد

منطقه، امكان خريد يا اجاره مسكن با قيمت مناسب در منطقه، امكان دسترسي به شغل مناسب در منطقه، امكان 

  هاي مجاورهاي شغلي موجود در منطقههاي مجاور، درآمد مناسب فرصتدسترسي به شغل مناسب در منطقه

  مسكن 

، برخوداري از حمام مناسب و بهداشتي در مسكن، ...)سيل،زلزله و (استحكام بناي مسكن در صورت بروز بحران

 از برخورداري هاي كافي در مسكن، ميزانبرخورداري از سيستم گرمايش و سرمايش مناسب در مسكن، تعداد اتاق

  ورداري از روشنايي كافي در مسكنفاضالب در مسكن، مساحت مناسب و  كافي مسكن، برخ دفع سيستم

  حمل و نقل عمومي

، ساعات مناسب كار حمل و نقل عمومي، توزيع )تاكسي، اتوبوس، مترو(كيفيت و عملكرد مطلوب حمل و نقل عمومي

هاي حمل و نقل عمومي، قيمت مناسب حمل و نقل عمومي، تعداد مناسب وسايل نقيله عمومي، تعداد مناسب ايستگاه

  يل نقليه حمل بار،  دسترسي مناسب به وسايل حمل و نقل عمومي، دسترسي آسان به اتوبان  مناسب وسا

امكانات و خدمات 

  زيرساختي

كيفيت آب شرب شهري،  كيفيت برق در منطقه، كيفيت  گاز در منطقه، كيفيت خطوط تلفن در منطقه، سرعت 

اي و بزرگ در منطقه، وجود روشگاه هاي زنجيرهاينترنت در منطقه،  تنوع كاالها و خدمات در منطقه، وجود ف

هاي خوابار، تعداد پاساژها و بازارهاي محلي پر رونق در منطقه، كيفيت تامين نيازهاي روزمره توسط فروشگاه

  هاراه شبكه خدمات بانك ها در منطقه،كيفيت

  اجتماعي

  آموزش عمومي

هاي آموزان به كالسمدارس، كيفيت دسترسي دانشكيفيت معلمان و مديران آموزشي،كيفيت و امكانات آموزش 

، فضاي آموزش مناسب براي ...)كنكور،تقويتي و (العاده هاي فوق، كيفيت كالس...)كنكور،تقويتي و (العاده فوق

آموزان با گذران اوقات فراغت دانش آموزان، كيفيت مدارس نوساز و نوسازي شده منطقه، كيفيت دسترسي دانش

 ،مناطق مجاور به مدارس آموزاندانشدسترسي كيفيت  فضاي آموزشي مناسب و كافي مدارس،مدرسه،  پاي پياده به

  هاي مدارس منطقه  ساختمان كيفيتكيفيت تجهيزات آموزشي مدارس، 

  بهداشت

ي، بهداشتي و درمان پزشكي، خدمات كيفيت ها،درمانگاه و هابيمارستان كيفيت دسترسي به بيمارستان و درمانگاه،

، كيفيت ...)سونوگرافي و راديولوژي، آزمايشگاه،( درماني كيفيت خدمات تخصصي عمومي، و فردي بهداشت كيفيت

 بهداشتي هايمراقبت به خصوصي، دسترسي بهداشتي هايمراقبت به در منطقه، دسترسي 115عملكرد اورژانس 

  موذي حيوانات بردن بين از كيفيت سطحي، هايآب دفع عمومي، كيفيت بهداشتي هايمراقبت عمومي، كيفيت

  مشاركت و همبستگي

هاي همياري شهروندان براي آباداني منطقه،  ارتباط مردم با اعضاي شوراياري، خودياري مردم در حين انجام پروژه

 عمراني در منطقه، حضور و همفكري زنان شهر در امور منطقه همانند مردان، روحيه كار گروهي در بين اهالي

منطقه، ميزان احترام مردم منطقه به يكديگر، استقبال شهردار و شوراي اسالمي شهر از مشاركت مردم، ميزان 

سازي محيط عضويت در نهادهاي مدني، اعطاي كمك مالي و فكري به نهادهاي مدني، مشاركت در حفظ و سالم

هاي به و همسايگان، گسترش كمك مناطق شهري، ميزان مداراي قومي و مذهبي، تعامل و رفت آمد با دوستان

  همسايگان و خويشاوندان، رابطه دوستان به اعضاي خانواده، عدم درگيري و نزاع بين اهالي

پيوستگي و تعلق 

  مكاني

تمايل شهروندان به زندگي در منطقه، حس دلتنگي در صورت دوري از منطقه، رابطه خوب با بستگان و همسايگان 

بود شرايط زندگي و توسعه منطقه، تمايل به اشتغال در منطقه، تمايل به سرمايه گذاري در در منطقه، اميدوار به به

ترين مكان بودن منطقه براي زندگي، تمايل به منطقه، تمايل به گذران اوقات فراغت در منطقه، اعتقاد به مناسب

  زندگي در منطقه در صورت وجود شرايط كار 

امنيت فردي و 

  اجتماعي

اي، پايين بودن هاي قومي و طايفه، پايين بودن نزاع...)سوء مصرف مواد مخدر، سرقت و(ميزان جرايم  پايين بودن

روز، امنيت تردد پياده در شب، امنيت تردد امنيت تردد زنان در طي شبانه ،ميزان نزاع بين افراد بومي و تازه وارد

در  روزها در طي شبانهيابان از نظر سرعت اتومبيلامنيت عبور از جاده و خ هاي منطقه،در خيابان سواره در شب

  در منطقه  كيفيت عملكرد پاسگاه انتظاميمنطقه،

تفريحات و اوقات 

  فراغت

ها، كتابخانه تئاتر،كيفيت اجراي هايمكان و سينماها دسترسي به پارك، كيفيت فضاي بازي كودكان در پارك،كيفيت

هاي خوب در منطقه،كيفيت فضاها و امكانات ورزشي،كيفيت شاپافيها و كها در منطقه، رستورانوجود موزه

  مذهبي و فرهنگي اماكن تاريخي،كيفيت اماكن ها،كيفيترستوران امكانات تفريحي و گذران اوقات فراغت، كيفيت
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  نماگرها هاشاخص  ابعاد

زيست 

  محيطي

  فضاهاي سبز و باز
 نظر از هاكوچه و هاخيابان ها، كيفيت پارك ها، كيفيت فضاي سبز كودكان، تعداد پارك براي بازي باز فضاي كيفيت

  سبز فضاي پراكندگي توزيع و درختان، كميت

  آلودگي

آوري برخوداري  منطقه از محيط پاكيزه، ميزان آلودگي صوتي در منطقه، ميزان آلودگي هوا در منطقه،كيفيت جمع

هاي سطحي از سطح منطقه، كيفيت آوري آباز سطح منطقه،كيفيت جمع) آوريزمان، نظم، مداوم بودن جمع(زباله 

هاي صنعتي در منطقه، آلودگي آوري فاضالب،آلودگي ناشي از رفت و آمد وسايل نقليه،آلودگي ناشي از كارگاهجمع

  ناشي از  ناشي از نزديكي به محل رهاسازي ضايعات و نخاله جات ساختماني  

  چشم انداز

ها در منطقه، حفاظت ونگهداري از آثار تاريخي  فت فرسودهانداز زيباي طبيعي در منطقه، وجود باوجود چشم

انداز مذهبي خاص در منطقه، چشم –ها و نمادهاي ملي توسط شهرداري و سازمان ميراث فرهنگي، وجود نشانه

  مناسب معابر و خيابان ها در منطقه  

  سبز    ها و معماري بناها در منطقه، وجود چشم انداز فضايانداز مناسب ساختمانچشم

  .1390پرسشنامه كارشناسان، : منبع     

  

  قلمرو پژوهش

هاي جنوبي البرز مركزي گستردة در دامنه) متر اختالف ارتفاع 800(جنوب كالنشهر تهران با ارتفاع متفاوت از شمال به
 گانه 22شهر تهران در مناطق جمعيت كالن 1390بر طبق سرشماري عمومي و نفوس مسكن سال . شده است

نفر و منطقه   861280گانه منطقه چهار با  22در بين مناطق . كيلومترمربع است 716نفر با مساحتي حدود  8154051
عالوه بر ). 1390مركز آمار ايران، (ترين مناطق شهر هستند ترين و كم جمعيتهزار نفر به ترتيب پرجمعيت 129با  22

هاي خدماتي و نابرابري در در دسترسي به امكانات و سرانههاي جمعيتي، تفاوت در وسعت مناطق، تفاوت تفاوت
اقتصادي تهران  - هاي سازمان فضايي و نظام اجتماعيها و مشخصهها و منابع شهري، از ديگر ويژگيتوزيع فرصت

هاي متعدد و متنوعي را در خود ها و فعاليتكالنشهر تهران بيش از دويست سال پايتختي، امكانات، فرصت. است
همين دليل تهران امروزه نه تنها يك مركز سياسي بلكه، يك قطب اقتصادي و جمعيتي به. مركز و انباشته كرده استمت

هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فضايي مواجه است كه با مسائل متعدد ناشي از تمركزگرايي و قطبي شدن در عرصه
  ).1شكل(است 

  
  نگارندگان: ران؛ ترسيمشهر تهران در كشور ايموقعيت كالن: 1شكل
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  هايافته

  گانه كالنشهر تهران  22پذيري مناطق بررسي ميزان زيست 

 Tگانه كالنشهر تهران از نظر شهروندان و مديران شهري، از آزمون  22پذيري مناطق آوردن ميزان زيستدستبراي به
تا  1هاي اي ليكرت استفاده شده و رتبهدرجه 5با توجه به اينكه در پرسشنامه، از طيف . اي استفاده شده استنمونهتك

دهنده باالترين ميزان نشان 5دهنده ميزان بسياركم و امتياز نشان 1ها اختصاص داده شده است، امتياز به پاسخ 5
ها، عنوان ميانه نظري پاسخبه 3بنابراين، عدد . پذيري ادراك شده توسط شهروندان مناطق موردمطالعه استزيست
، امتياز 4در جدول شماره . مقايسه شده است 3پذيري با عدد سپس ميانگين امتياز ميزان زيست. شده است انتخاب
 .پذيري در مناطق مورد مطالعه از نظر شهروندان مشخص شده استهاي زيستشاخص

  

  هاي شهروندانپذيري از پرسشنامهگانه زيستدست آمده براي ابعاد سهآمار توصيفي به: 4جدول

  انحراف معيار  ميانگين  ادابع

  24/1  83/2  اشتغال و درآمد

  10/1  60/2  مسكن

  18/1  72/3  حمل و نقل عمومي

  08/1  33/4  هاامكانات و زيرساخت

  95/1  71/2  امكانات آموزشي

  68/1  68/2  درماني- امكانات بهداشتي

  95/0  19/2  پيوستگي و تعلق  مكاني

  13/1  65/2  مشاركت و همبستگي

  04/1  42/2  ي و اجتماعيامنيت فرد

  44/1  02/2  تفريحات و اوقات فراغت

  21/1  74/1  فضاهاي سبز و باز

  06/1  31/1  آلودگي

  11/1  70/1 چشم انداز

  هاي تحقيقيافته: منبع       

  

 تر از ميانه نظري قرار دارند وها از نظر شهروندان پائينشود، تمامي شاخصمشاهده مي 4چنانچه در جدول شماره 
گانه محدوده مورد  22پذيري ادراك شده توسط شهروندان مناطق اين نتيجه بيانگر اين است كه سطح پايين زيست

هاي شهروندان شاخص پذيري، از پرسشنامهگانه زيستدست آمده براي ابعاد سهبا توجه به نتايج آمار به. مطالعه است
در باالترين رتبه و شاخص آلودگي با كسب كمترين نمره  33/4امكانات و خدمات زيرساختي با كسب باالترين نمره 

پذيري در هر منطقه، نمره كسب دست آوردن نمره نهايي زيستاز آنجايي كه براي به. در رتبه آخر قرار دارند 31/1
هاي مورد شده از پرسشنامه كه نظر شهروندان مناطق بوده است با وزن ارائه شده توسط كارشناسان براي شاخص

، نمره 5در جدول شماره . كنيمنظر ميالعه پژوهش تلفيق شده است، لذا از تشريح بيشتر نمرات جدول باال صرفمط
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ها به وزن داده شده توسط كارشناسان و در واقع نمره اصلي و نهايي دست آمده از رساندن نمرات خام پرسشنامهبه
  .ذكر شده است

  گانه كالنشهر تهران 22طق پذيري در سطح منانمرات نهايي زيست: 5جدول

ابعاد و 

هامولفه  

  

  مناطق

  محيطيزيست  اجتماعي  اقتصادي

  

  ميانگين

اشتغال و 

درآمد 

 پايدار

  مسكن

حمل و 

نقل 

  عمومي

امكانات و 

خدمات 

  زيرساختي

امكانات 

  آموزشي

امكانات 

- بهداشتي

  درماني

مشاركت و 

  همبستگي

پيوستگي و 

تعلق  

  مكاني

امنيت 

فردي و 

  اجتماعي

يحات و تفر

اوقات 

  فراغت

فضاهاي 

  سبز و باز

  اندازچشم  آلودگي

1  79/3  63/3 57/3 90/3 98/3 53/3 26/2 91/1 27/2 66/3 59/3 88/1 88/2 142/6 

2  41/3 47/3 53/3 53/3 89/2 85/2 08/2 47/1 07/2 75/2 63/2 62/1 62/2 895/3 

3  67/3 61/3 57/3 46/3 96/2 04/3 43/2 56/1 09/2 50/3 81/2 70/1 71/2 855/4 

4  23/3 24/3 21/3 38/3 3 72/2 98/1 35/1 89/1 74/2 32/2 62/1 29/2 638/3 

5  35/3 43/3 59/3 47/3 32/2 78/2 2 45/1 94/1 72/2 57/2 65/1 48/2 686/3 

6  24/3 39/3 50/3 56/3 01/3 68/2 95/1 34/1 89/1 29/2 43/2 59/1 26/2 124/3 

7  25/3 41/3 56/3 52/3 92/2 76/2 98/1 33/1 92/1 73/2 55/2 64/1 54/2 624/3 

8  30/3 41/3 54/3 56/3 93/2 76/2 19/2 38/1 98/1 81/2 58/2 66/1 58/2 790/3 

9  27/3 40/3 50/3 53/3 3 73/2 02/2 42/1 93/1 71/2 61/2 63/1 55/2 638/3 

10  18/3 38/3 49/3 56/3 99/2 70/2 98/1 40/1 79/1 40/2 60/2 60/1 32/2 112/3 

11  31/2 32/3 56/3 57/3 03/3 74/2 07/2 36/1 04/2 67/2 60/2 67/1 59/2 120/3 

12  11/3 37/3 50/3 54/3 02/3 67/2 94/1 44/1 88/1 83/2 64/2 63/1 54/2 624/3 

13  23/3 28/3 35/3 39/3 81/2 59/2 04/2 44/1 95/1 40/2 40/2 59/1 25/2 119/3 

14  28/3 45/3 55/3 53/3 92/2 75/2 05/2 41/1 98/1 75/2 49/2 65/1 38/2 630/3 

15  78/2 87/2 03/3 84/2 44/2 29/2 62/1 39/1 70/1 29/2 38/2 24/1 33/2 246/1 

16  83/2 93/2 13/3 94/2 43/2 30/2 64/1 45/1 57/1 56/2 35/2 38/1 37/2 298/1 

17  61/2 65/2 35/2 39/2 42/2 16/2 66/1 35/1 87/1 31/3 47/2 35/1 04/2 202/1 

18  46/2 47/2 56/3 44/3 24/2 29/2 37/1 56/1 80/1 20/2 26/2 68/1 13/2 266/1 

19  24/1 73/1 64/1 71/1 40/2 84/1 20/1 33/1 64/1 54/1 96/1 31/1 94/1 652/0 

20  77/1 87/1 2 67/1 24/2 26/2 49.1 32/1 79/1 17/1 13/1 18/1 21/1 622/0 

21  02/3 21/3 48/2 51/3 99/2 71/2 99/1 37/1 90/1 69/2 62/2 64/1 54/2 513/3 

22  54/3 50/3 46/3 49/3 86/2 82/2 15/2 42/1 96/1 09/3 63/2 63/1 63/2 798/3 

 37/2 57/1 48/2 63/2 90/1 43/1 91/1 64/2 81/2 25/3 21/3 14/3 99/2  ميانگين
041/3  

  14/2  22/2  15/3  ميانگين بعد

  هاي تحقيق يافته: منبع   

. پذي، باالترين نمره متعلق به بعد اقتصادي استگانه زيستشود، در بين ابعاد سهچنانچه در جدول فوق مشاهده مي

داراي بيشترين امتياز و شاخص اشتغال و  25/3در بعد اقتصادي شاخص امكانات و خدمات زيرساختي پايدار با نمره 
هاي ابعاد اقتصادي شاخص امكانات و در بين شاخص. كمترين امتياز را كسب كردند 99/2ه درآمد پايدار با نمر

 22/2بعد از بعد اقتصادي، بعد اجتماعي با نمره . بيشترين نمره را كسب كرده است 25/3خدمات زيرساختي با امتياز 
هاي اجتماعي، شاخص امكانات شاخص در بين. اندقرار گرفته 14/2محيطي با نمره و در آخرين جايگاه بعد زيست

. اندخود اختصاص دادهترين نمره را بهبهداشتي و درماني باالترين نمره و شاخص پيوستگي و تعلق مكاني، پائين

داراي باالترين نمره و  58/6محيطي، شاخص فضاهاي سبز شهري با امتياز هاي بعد زيستهمچنين در بين شاخص
طوركلي در بين با توجه به نتايج باال به. اندخود اختصاص دادهترين نمره را بهپايين 86/2 شاخص آلودگي نيز با نمره
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گانه كالنشهر تهران، شاخص امكانات و خدمات زيرساختي 22پذيري مورد سنجش شده در مناطق شاخص زيست 13
بررسي نمرات كسب . اندنمره شدهترين حائز پائين 57/1حائز باالترين نمره و شاخص آلودگي با نمره 25/3با نمره 

پذيري از نظر شهروندان حائز باالترين نمره زيست 2و  3، 1دهد كه  منطقه گانه شهر تهران نشان مي 22شده مناطق 
پذيري قرار هاي زيستترين رتبه از نظر شاخصدر پائين 20اما از سوي ديگر، و در نكته مقابل منطقه . شده است

بوده است، نمره مدنظر در  041/3ها در پژوهش برابر با نكه كه ميانگين نمره داده شده به شاخصبا توجه به اي. دارد
 5/11تا  35/2حاصل آن طيف نمره . ضرب شده است 1- 5طيف نمره درنظر گرفته شده در پرسشنامه يعني نمرات 

پذيري نامطلوب، يت زيستگانه بر اساس وضعيت قرارگيري در اين طيف داراي وضع 22ترتيب مناطق بدين. است
  .متوسط و مطلوب هستند

  گانه تهران 22پذيري در مناطق بندي زيستسطح: 6جدول

  نمره    پذيريوضعيت زيست

  نامطلوب  35/35-3/2

  متوسط  4/35-8/5

  مطلوب  5/4-11/8

  هاي تحقيقيافته: منبع                                    

گانه پرداخته  22پذيري در مناطق آمار توصيفي مربوط به نمره نهايي و نيز ابعاد زيستدر ادامه اين پژوهش به بررسي 
 041/3پذيري كالنشهر تهران برابر با همانطور كه در جدول زير نشان داده شده است، نمره ميانگين زيست. شودمي

باشد كه با توجه نمره مي 52/5گانه  22رو، دامنه نوسان آن بين مناطق از اين. شده است، كه در سطح پايين قرار دارد
  .آيدحساب ميبه پايين بودن كلي سطح نمرات مناطق، رقم بااليي به

  گانه تهران 22پذيري در مناطق بندي زيستسطح: 7جدول

  انحراف معيار  دامنه  حداكثر  حداقل  ميانگين

 041/3  622/0  142/6  52/5  637/0  

  قهاي تحقييافته: منبع                
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  گانه كالنشهر تهران 22پذيري مناطق وضعيت زيست: 1نمودار

  

  تجزيه و تحليل مدل مفهومي پژوهش

 Smart PLSافزارهاي زيرساختي، با تكيه بر نرمپذيري كالنشهر تهران با تاكيد بر شاخصمدل مفهومي تركيبي زيست
پذيري كالنشهر تهران مشخص ارتقاي زيست در جهتهمديگر مورد آزمون قرار گرفت تا شدت رابطه ابعاد نسبت به

  :نتايج آن در زير آورده شده است. شود

  

  تجزيه و تحليل مدل مفهومي پژوهش با تحليل عاملي

مبنا قرار گرفته شد  Smart PLSافزار براي بررسي روايي سازه در اين پژوهش از تحليل عاملي تاييدي با استفاده از نرم
  . ير آورده شده استكه نتايج آن به تفكيك در ز

پذيري در هاي اصلي زيست باشد كه در بين بارهاي عاملي بين شاخصنتايج بيانگر اين مي :سنجش بارهاي عاملي
اين مقدار . محيطي برخوردار استكالنشهر تهران، شاخص اقتصادي از مقدار بيشتري نسبت به اجتماعي و زيست

است، همچنين  459/0محيطي و براي زيست) 590/0(ي ، براي شاخص اجتماع847/0براي شاخص اقتصادي 
  .باشدپذيري كالنشهر تهران بيشتر ميهمبستگي بين عامل اقتصادي و عوامل آن با زيست

بيشترين و اشتغال و درآمد با ) 806/0(اقتصادي، متغير امكانات و خدمات زيرساختي با بار عاملي  هايدر بين شاخص
هاي اجتماعي، متغير پيوستگي و تعلق مكاني با در بين شاخص. ترين همبستگي را دارندكم) 251/0(ميزان بار عامي 
كمترين همبستگي را به خود ) 590/0(بيشترين و متغير آموزش عمومي با ميزان بار عاملي ) 893/0(ميزان بار عاملي 

بيشترين و ) 912/0(بار عاملي  انداز شهري با ميزانمحيطي، متغير چشمهاي زيستدر بين شاخص. انداختصاص داده
  ).2شكل(كمترين همبستگي را دارند ) 777/0(متغير فضاي سبز با ميزان بار عاملي
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  شانيها شاخصهاي اصلي و زير مدل تحقيق در حالت نمايش بارهاي عاملي بين شاخص: 2شكل

 
  هاي ساختاري نتايج برازش مدل •

خارج  ها آن tعوامل شناسايي شده مدل مورد قبول است و مقدار نشان داد، تمامي ) 3(خروجي مدل در شكل شماره 
نشان % 95اين امر معنادار بودن تمامي روابط بين سه متغير پژوهش را در سطح اطمينان  .باشد يماز بازه مشخص شده 

بيانگر  نتايج. شوندپذيري مورد استفاده در اين مدل تاييد ميهاي زيست ها و زيرشاخص ، كه تمامي شاخصدهد يم
و براي زيست  061/19،  براي شاخص اجتماعي 489/6براي شاخص اقتصادي  tاين است كه مقادير معناداري 

 . باشدمي 732/7محيطي 

 
 t مدل تحقيق در حالت نمايش مقادير معناداري: 3شكل
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  Redundancy معيارنتايج  •

طبق خروجي . ي شهر كالنشهر تهران درونزا بودپذيردست آمده در مدل تحقيق تنها سازه زيستبا توجه به نتايج به
با توجه به  .نشان داده شده است) 8(پذيري كالنشهر تهران در جدول شماره افزار اين مقدار براي سازه زيستنرم

  .باشد مي 632/0پذيري كالنشهر تهران مقدار آن براي اين مدل فرمول متوسط موزون شاخص اشتراك زيست
 ���������	
=0.632   

  سازه درونزاي مدل  Communalityمقادير: 8جدول

Communality ي درونزا سازه  

 پذيريزيست  632/0

  هاي تحقيقيافته: منبع                              

باشد و در محاسبات زير نشان مي 664/0پذيري تهران براي زيست Redundancyبنابراين مقدار ميانگين  

  .ستداده شده ا

Redundancy CoPS = Communality CoPS × R2 
CoPS = 662/0  × 973/0 = 664/0  

664/0
1

664/0
Re ==d 

  )GOF(نتايج معيار برازش كلي  •

گيري و مدل ساختاري تحقيق بايد برازش كلي مدل هاي اندازهدر نهايت، بعد از محاسبه همه معيارهاي برازش مدل
تر باشد عددي بين صفر تا يك است و هرچقدر به يك نزديك شود يمنشان داده  GOF اين معيار كه با. محاسبه شود

گيري و ساختاري را مدنظر قرار معيار نيكويي برازش هر دو مدل اندازه. حكايت از برازش كلي باالتر مدل دارد
زش از ميانگين هندسي شاخص نيكويي برا. رود كار ميبيني عملكرد كلي مدل بهعنوان معياري براي پيشدهد و به مي

  .ديآ يممتوسط ضريب تعيين و متوسط شاخص اشتراك بدست 
0.632∗0.260=0.51   

  .شود يمگيري كرد كه برازش كلي مدل تاييد توان نتيجهپذيري كالنشهر تهران ميبا توجه به عدد خروجي مدل تركيبي زيست

 
 نتايج كيفيت مدل ساختاري و روايي متقاطع  •

و براي ) 561/0(، شاخص اجتماعي )004/0(براي شاخص اقتصادي  CV-Redدر اين بخش نشان داد كه نتايج 
پذيري بيشتر از سه شاخص مورد اجتماعي زيست باشد كه كيفيت ساختاري شاخصمي) 298/0(محيطي زيست

  .باشدمي) 000/0(بر با محيطي براهمچنين روايي متقاطع هر سه شاخص اقتصادي، اجتماعي و زيست. باشدمطالعه مي

زيرمعيار  CV-Redباشد كه نتايج كيفيت ساختاري و روايي متقاطع در سطح زير معيارهاي اقتصادي نشاگر اين مي
نتايج كيفيت ساختاري و روايي متقاطع در سطح . باشدبيشترين مي) 376/0(امكانات و خدمات زيرساختي 

متعلق به زيرمعيار پيوستگي و تعلق مكاني با  CV-Redان بيشترين عدد زيرمعيارهاي اجتماعي حاكي از آن است كه ميز
همچنين بيشترين ميزان عدد روايي . باشدمي) 199/0(، وكمترين آن متعلق به زيرمعيار آموزش عمومي با )433/0(

CV-Com  ي و كمترين آن مربوط به زيرمعيار مشاركت و همبستگ) 474/0(مربوبط به زيرمعيار آموزش عمومي
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محيطي بيانگر اين است كه نتايج كيفيت ساختاري و روايي متقاطع در سطح زيرمعيارهاي زيست. باشدمي) 118/0(
و كمترين آن متعلق به زيرمعيار فضاي ) 621/0(انداز خوب شهري براي زيرمعيار چشم CV-Redبيشترين ميزان عدد 

انداز خوب شهري و يشترين ميزان براي زيرمعيار چشمنيز ب CV-Comدر بخش روايي متقاطع . است) 3131/0(سبز با 
اقتصادي، اجتماعي و (پذيري در حالت كلي با مقايسه سه شاخص زيست. باشدكمترين آن زيرمعيار آلودگي مي

اجتماعي و زيرمعيارهاي آن بيشتر از ساير  شاخص CV-Redباشد كه عدد روايي نتايج بيانگر اين مي) محيطيزيست
بيشترين ميزان عدد در سطح زيرمعيارها متعلق  CV-Comهمچنين در قسمت روايي متقاطع . باشدها ميشاخص

  ).4شكل(باشد محيطي ميشاخص زيست

  

  ي مربوط به متغيرهارهايمسنتايج ضرايب استاندارد شده 

با  باشند يمق اين عوامل كه همان متغيرهاي تحقي. در اين نهايت، ابعاد اصلي مدل تحقيق مورد بررسي قرار گرفت
آن باالتر  tآماره  كه مقدار بدين صورت كه هركدام از عوامل تحقيق. اثبات يا رد شدند t- valuesاستفاده از مقدار 

پذيري براي سنجش آن در هاي زيست عنوان شاخصآن را به توان يمدرصد  95باشد در سطح اطمينان  96/1از
  :باشدكاررفته در اين پژوهش به شرح زير ميهاي بهصنتايج مورد براي شاخ. كالنشهر تهران پذيرفت

  

  1395هاي تحقيق، يافته: منبع، كيفيت مدل ساختاري و روايي متقاطع مدل: 4شكل
  

پذيري كالنشهر تهران نشان براي شاخص اقتصادي در زيست tگونه كه نتايج در مدل در حالت نمايش مقادير همان
همچنين . باشد كه حاكي از تاييد اين شاخص استمي 48/6اين دو متغير برابر مسير بين  tداده شده است، مقدار 

براي  tنتايج در مدل زير در حالت نمايش مقادير . شود يماي بسيار قوي برآورد است كه رابطه 847/0شدت آن 
 06/19ر برابر مسير بين اين دو متغي tپذيري كالنشهر تهران نشان داده شده است مقدار شاخص اجتماعي در زيست

در آخر . شود يماي قوي برآورد است كه رابطه 59/0همچنين شدت آن . كه حاكي از تاييد اين شاخص است باشد يم
پذيري كالنشهر تهران نشان داده شده محيطي در زيستبراي شاخص زيست tنتايج مدل در حالت نمايش مقادير 
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همچنين شدت آن . كه حاكي از تاييد اين شاخص است باشد يم 73/7مسير بين اين دو متغير برابر  tاست مقدار 
 ).5شكل ( شود يماي خوب برآورد است كه رابطه 469/0

  

  

  1395هاي تحقيق، يافته: منبع، پذيري كالنشهر تهرانهاي زيستشاخص tشدت رابطه مقدار : 5شكل

  

اين تحقيق آمده است در شكل زير پذيري مناطق شهري كه در بر اساس مدل مفهومي پژوهش، مدل تجربي زيست
پذيري در مناطق كالنشهري گيري زيستهدف از ارائه اين مدل نمايش تصويري نحوه و فرايند شكل. نشان داده است

  ).6شكل (و عوامل موثر بر آنها است 

  

  گيرينتيجه

 شهرهاي در ميان پذيرييستز ايجاد و است معاصر دوران شهري ريزيبرنامه هايايده ترينبزرگ از يكي پذيريزيست

پذيري در كشورهاي جنـوب بـه دليـل نـرخ     در اين ميان، مسائل مرتبط با زيست .است ايكنندهنگران مساله سوم جهان
نتـايج ايـن پـژوهش    صورت حادتري بروز نموده است؛ در نوشتار حاضر، با هـدف  رشد شتابان جمعيت كالنشهري به

گانـه كالنشـهر تهـران، شـاخص امكانـات و       22ي سنجش شـده در منـاطق   پذيرشاخص زيست 13نشان داد در بين 
گانـه  در بين ابعـاد سـه  . ترين امتياز را دارندخدمات زيرساختي باالترين امتياز و شاخص پيوستگي و تعلق مكاني پائين

زيرسـاختي بـا   در بعد اقتصادي شاخص امكانات و خدمات . پذيري، باالترين نمره متعلق به بعد اقتصادي استزيست
بعـد از بعـد   . كمتـرين امتيـاز را كسـب نمودنـد     99/2ونقل عمومي با نمـره  بيشترين امتياز و شاخص حمل 25/3نمره 

در بـين  . قـرار دارنـد   14/2محيطـي بـا نمـره    و در آخرين جايگـاه، بعـد زيسـت    22/2اقتصادي، بعد اجتماعي با نمره 
درماني باالترين نمره و شاخص پيوستگي و تعلق مكاني، كمتـرين  هاي اجتماعي، شاخص امكانات بهداشتي و شاخص

محيطي، شاخص فضـاهاي سـبز شـهري بـا     هاي بعد زيستهمچنين در بين شاخص. اندخود اختصاص دادهنمره را به
  . اندخود اختصاص دادهترين نمره را بهپايين 86/2باالترين نمره و شاخص آلودگي نيز با امتياز  58/6امتياز 

پذيري حائز باالترين نمره زيست 3و1،2گانه شهر تهران نشان داد كه منطقه 22شده در بين مناطق بررسي نمرات كسب
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پذيري هاي زيستترين رتبه از نظر شاخصپائين 20از سوي ديگر، در نقطه مقابل، منطقه. از نظر شهروندان شده است
گانه نشانگر اين بود كه  22پذيري در مناطق ي و نيز ابعاد زيستبررسي آمار توصيفي مربوط به نمره نهاي. را كسب كرد

 22در بين مناطق . شده است، كه در سطح پايين قرار دارد 041/3پذيري كالنشهر تهران برابر با نمره ميانگين زيست
 تهران شهر زيمرك مناطق سويبه باال پذيريزيست داراي مناطق پس از پذيريزيست نزولي سير گانه كالنشهر تهران،

   و تعادل عدم پذيري،زيست ميزان لحاظ از تهران شهر مناطق ميان شد، گفته كه طورهمان. است شده كشيده

 پذيريزيست به رسيدن و منابع تخصيص جهت مناسب ريزيبرنامه كه ايگونهبه شود،مي مشاهده زيادي هايتفاوت

 به با بتوان طريق اين از تا اند،گرفته قرار پذيريزيست پايين وحسط در كه باشد مناطقي محور بر بايد مناطق در اين

داشته  دنبالبه را شهروندان تمامي رفاه و سعادت كه جانبههمه ايتوسعه به موجود هايپتانسيل و نيروها كارگيري
مل آمده، پيشنهاد عهاي شناسايي شده و تجزيه تحليل بهدر همين راستا، با توجه ابعاد و شاخص .يابيم دست باشد؛

 محيطي، منابع از حفاظت مختلط، هايكاربري توسعة تشويق(هاي مديريت شهري شود كه توجه بيشتري به سياستمي

 مشاركت هايآوردن زمينه فراهم اقتصادي، هايزمينه در گذاريانساني، سرمايه مقياس در طراحي تاريخي، اندازهاياز چشم حفاظت

 هايفرصت آوردنفراهم و محالت ، بهبود وضعيت مسكن در)اشتغال و درآمد پايدار(صادي سرزندگي اقت ،)شهروندان

 و اقتصادي لحاظ از( متفاوت شهروندان اقامت و پويا و ايجاد محالت سرزنده موجب تنوع(زمينه  اين در متنوع
 از طريق(جوامع موجود توزيع عادالنه امكانات و خدمات زيرساختي و حمايت از ). گرددمي محالت در )اجتماعي

از سوي مسئوالن مديريت شهري ) اجتماعي شهروندان، امنيت تعامالت مكان، به تعلق حس اي،محله هويت ايجاد
اين در . پذير نمودن كالنشهر تهران استهاي غيرقابل انكار براي زيستصورت پذيرد كه اين عوامل از ضرورت

اي پايدار را در سيستم شهري امكان داد كه توان توسعهشهري نمي بدون رفع مشكالت اقتصادي ساكنينصورتي است 
مندي از درآمد ماهيانه و يا فقر، برداشته ، نابرابري بهرهاشتغال و كارآفرينيبايست اقدامي اساسي در جهت حل مي

هري قلمداد محور انساني و اساسي توسعه پايدار ششهر تهران در كالن پذيري و كيفيت زندگيزيستافزايش . شود
تسهيالت  ، امكان پراكنش متعادل و بهينه خدمات ومناسب شود كه در بستر بهبود محيط زيست شهر، مسكنمي

همچنين فراهم  .يابدهاي شهري امكان بروز ميهاي شهري و دسترسي به كاربريزيرساخت شهري، ترميم و بازسازي 
 دوچرخه روي،پياده هايگزينه ارائة(ونقل عمومي د حملهاي موجوهاي متعدد و متنوع در زيرساختآوردن گزينه

، )گرددمي ترافيك كاهش و زيست محيط از حفاظت بدني، فعاليت افزايش موجب ونقل عمومي كهحمل و سواري
توانند ونقل عمومي كه هر يك از اين عوامل ميبهبود امنيت حمل و نقل، افزايش تعداد نقاط داراي دسترسي به حمل

انداز شهري خوب پذير نمودن كالنشهر تهران داشته باشند كه برآيند آن چشمتوجهي در زيسته خود سهمي قابلنوببه
پذيري آن محسوب هاي زيستانداز هر سكونتگاه، يكي از مهمترين جنبهناگفته نماند چشم. براي اين شهر خواهد بود

، ايجاد حس مشاركت و همبستگي و افزايش پيوستگي و شود و تاثير انكارناپذيري بر روحيه و تعلق خاطر مردممي
 اصالت ترتيببدين. دارند قرار پذيريقلمرو زيست سوي دو و مكان مردم رو،اين از. تعلق مكاني به سكونتگاه دارد

 اين ها درآن نگرش لحاظ داشتن و )شهروندان( مردم و مكان دادن ميان درست پيوند در اساساً پذيريزيست هايبحث

  . است رابطه
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  پذيري در كالنشهر تهرانالگوي زيست: 6شكل
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