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 چکیده:

ابل در روابط متق یانقالب در فرهنگ انسان، باعث دگرگون نیبه عنوان دوم ینیشهرنش

 اردیو توسعه پا داریتوسعه پا هاینظریهبه موازات  ریهای اخ. در دههاست شدهومحیط هاانسان

 یجا شودیبودن شهرها را سبب م ریپذستیموجبات ز خودکه  یزندگ تیفیک یارتقا دهیا یشهر

ی از برخوردارقابلیت  و به همین دلیلباز کرده است  یشهر یزیربرنامه اتیخود را در ادب

ژوهش پپذیری برای شهرها و به ویژه کالنشهرها ضرورت یافته است. هدف این خصوصیات زیست

تحقیق،  در راستای توسعه پایدار است. روش اهوازمناطق کالنشهر زیست پذیری قابلیت بررسی 

یفی کی و از نوع کمتوصیفی تحلیلی با هدف کاربردی می باشد. داده های موردنیاز برای تحلیل 

   زگیری اهبا بهر هاداده ها پرداخته شده است.مدل تاپسیس به تحلیل آن با استفاده ازباشند.که می

آماری  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. جامعه TOPSISو مدل ، SPSS ،ARCGISافزار نرم

ناطق میان که درم . نتایج پژوهش نشان می دهدمناطق و شهروندان کالنشهر اهواز می باشندشامل 

رقرار دارد دبه نسبت سایرمناطق در وضعیت برخوردارتری  0.74با امتیاز 2کالنشهر اهواز منطقه 

ه عاد بکار رفتوضعیت زیست زیست پذیری قرار دارد. ودر میان اب دربدترین0.25با امتیاز 7ومنطقه 

ی بیشترین تاثیر را دروضعیت زیست پذیر0.63درپژوهش حاظر بعد زیست محیطی با امتیاز

 .ترف نخواهد پیش پایدار توسعه سمت به کنونی روند این با که کالنشهر اهواز داراست.

 شهراهواز، زیست پذیری ،توسعه پایدار شهری ،توسعه پایدار کلید واژگان:
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 مقدمه -1

 هادر روابط متقابل انسان یانقالب در فرهنگ انسان، باعث دگرگون نیبه عنوان دوم ینیشهرنش

 به .گردمی دیتشد طیاز مح یبرداربهره ن،یشهرنش یتجمع شیشده و با افزا گریکدیبا محیط  و

 انباشت فناوری، چشمگیر جمعیت، افزایش چون عواملی صنعتی، انقالب از پس خصوص به و مرور

 پویایی و تحرك و نهایتاً ... جمعیتی، تحرکات بازرگانی، مناسبات و صنایع رشد تولید، تمرکز سرمایه،

 رو به رو سریع مسئله رشد با را هاآن و ناپایدار را قدیمی شهرهای پایدار تعادل شهری حیات روزافزون

آن  طیشرا نجات شهر و بهبود یبرا جانبههمه یو ضرورت تالش(. 32: 1378یاراحمدی، ) می سازد

ها و هیهای موجود در شهرها نظربحران بهگذشت زمان در پاسخ  شود، بااحساس می شیاز پ شیب

 کردیرو شهرسبز، رویکرد بوم شهر، ،یشهر داریتوسعه پا توسعه پایدار، مانند یمختلف یکردهایرو

به  ریهای اخمسائل ارائه شد. در دهه نیا حل یبراآوری،و... تاب ،یشهر یداریپا ،یریپذستیز

موجبات  خودکه  یزندگ تیفیک یارتقا دهیا یشهر داریو توسعه پا داریتوسعه پا هاینظریهموازات 

 باز کرده است یشهر یزیربرنامه اتیخود را در ادب یجا شودیبودن شهرها را سبب م ریپذستیز

امروزه برخورداری از خصوصیات زیست پذیری برای شهرها و به ویژه  .(26:1389 ،پور ساسان)

و معیارهایی برای سنجش میزان زیست  هاشاخصکالنشهرها ضرورت یافته است. بر این اساس، 

 زا که متمرکز برتحوالت برون زین رانیا در(. 1389)ماجدی،  شوندمیمعرفی  شهرهاپذیری 

و  پور ساسانکرد ) جادیا کشور ینینظام شهرنش ای درعمده یساختار راتییبود تغ ییشهرگرا

با فشار  یهای شهررساختیامکانات و ز ،تیبا رشد جمع نیابرابن .(۱۳۹۲ ،یاسدآباد یجعفر

 دیو تهد یبروز آلودگ هینقل طیو وسا هاکارخانه شیافزا ،نیا بر عالوه است. مواجه شده یتیجمع

به  یشهر زانیرو برنامه نیتوجه تام مسئول گرید ییسواز  گردد،یم را منجر نیزم ستمیاکوس هیعل

مختلف و گرم شدن  یهاقشرها و گروه انیم ینابرابر ،یعیتوسعه باعث اتالف منابع طب بعد کمی

 رساند،یم بیآس یجوامع محل یو اجتماع یاقتصاد محیطی تیفیموجب شده و به ک را نیزم کره

توجه  زیتوسعه ن یفیبه بعد ک دیسکونت با یبرا داریپا مطلوب و یطیداشتن مح یراستا برا نیا در

 و یهدف کل کیبه عنوان  یزندگ یفیهای توسعه بهبود سطح کتمام برنامه ای که درشود. به گونه

های اخیر، بر اثر اهواز، به عنوان یکی از کالن شهرهای کشور در سال شهر در نظر گرفته شود. یاصل

ای بوده است، که روند سریع گسترش کالبدی و توسعه صنایع و افزایش جمعیت شاهد رشد فزاینده

و پایداری شهری هماهنگ باشد.  پذیریهای زیست این نوع رشد و توسعه نتوانسته است با شاخص

های زیست محیطی این شهر چند برابر شده ها و آلودگیاخیر ناپایداریهای به طوری که در سال

است، همچنین شهر اهواز به عنوان یکی از بزرگترین شهرهای صنعتی کشور، به دلیل استقرار 

صنایع کوچک و بزرگی که فقط با تأکید بر افزایش تولید و بدون به کار گرفتن تجهیزات کنترل 

کنند و وضعیت ترافیکی خاص، در معرض آلودگی هوا و جزایر مل میهای فعال، عکننده آالینده

غنی نفت ذخایرشهر به دلیل وجود کالنشوند، قرار گرفته است. این حرارتی که بر فراز شهر فعال می
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فصول  تمامگرم و مرطوب در  اقلیمیو گاز و نیز صنایع پتروشیمی، صنایع بزرگ ، برق و نیز شرایط 

وا است. به عبارت دیگر، باال بودن میزان مصرف سوخت فسیلی در بخش سال دارای آلودگی ه

های خشک صنایع و خودروها و نیز منابع متفرقه نظیر گرد و غبار فصلی ناشی از همجواری با بیابان

های در غرب این منطقه و تولید فاضالب خانگی و صنعتی زیاد در بسیاری از مواقع میزان آالینده

که این وضعیت زیست  (1394)محمدی ده چشمه،برند.حد خطرناك باال می زیست محیطی را تا

شهر اهواز، شده است. شهر کنونی اهواز به مرور با  شرایط زیست پذیری ضعیف شدنمحیطی، سبب 

افزایش جمعیت و به دلیل عدم توزیع متناسب آن در ارتباط با توسعه و رشد کالبدی، به صورتی 

برداری از منابع محیط ت و عدم استفاده متعادل مناطق شهری در بهرهپراکنده و گسسته شکل گرف

های شرکت نفت، از ی مالکیتزیستی و در نتیجه انواع آلودگی ها گردید. شهر از شمال به محدوده

شرق به کارخانجات صنایع فوالد، از جنوب به اراضی آب و برق و از شمال غربی به اراضی وسیع 

ی هماهنگ گردیده است. این رشد های مختلف در توسعهر محدودیتارتش منتهی شده و دچا

ها فشار بر محیط زیست ناپیوسته و ناهمگون در ابعاد مختلف نمود پیدا کرد که یکی از این جنبه

که این عوامل درکنار یکدیگر سبب شده تا کالنشهر های ناشی از آن بوده است.شهری و آلودگی

  ر وضعیت و شرایط نامناسبی قرار بگیرد.اهواز به لحاظ زیست پذیری د

توان اذعان داشت که شده درباره زیست پذیری میدر ارتباط با مقاالت و کتب التین ارائه

توان به منابع ذیل اشاره ترین موارد آن میمهم باره صورت گرفته که ازتوجهی دراینکارهای قابل

 :کرد
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 )منابع التین( . پیشینه تحقیق1 جدول

 

 هایافته سال محقق/محققین

Ottawa county 
planning 

commission 
2002 

 پیشههگامان از یکههی کههه کانههادا در  اتههاوا شهههری هوشههمند رشههد برنامههه
 مطالعههه  از پههس  باشههند مههی  دنیهها  در پههذیر  زیسههت  شهههر  ریههزی برنامههه 
 شههههر کهههه انهههدرسهههیده نتیجهههه ایهههن بهههه شههههر ایهههن در جهههامع و کهههالن
 هههایگزینههه بههه دسترسههی آن مههردم کههه اسههت شهههری پههذیر، زیسههت
 بههه موجههود مقاصههد و داشههته مسههکن و ونقههلحمههل متفههاوت و مناسههب
 مطالعهههات ایهههن. هسهههتند دسترسهههیقابهههل اتومبیهههل بهههدون و بههها راحتهههی
 و زراعهههی اراضهههی فقهههدان سهههریع، رشهههد ماننهههد عهههواملی کهههه داد نشهههان

   بههه رو ضههعف اجتمههاعی، نههابرابری رشههد مسههکن، کمبههود بههاز، فضههاهای
 جهههدی تهدیهههدات اجتمهههاعی، زنهههدگی و مکهههانی محلهههی، هویهههت تزایهههد

 .شوندمی محسوب شهری پذیری زیست برای

Holden Andy 
Scerri- 

 
2012 

 زیسهههت راسهههتای در پهههارك ریهههزیبرنامهههه عنهههوان تحهههت پژوهشهههی در
 شههههر چنهههد بهههرای آن در و شهههدهچههها  city مجلهههه در کهههه پهههذیری
 پهههذیر زیسهههت باههههدف هسهههتند ههههاییپهههارك احهههدا  درصهههدد مهههالزی
 فنهههاوری و سهههبز فضهههای پهههذیر، تجدیهههد انهههر ی کهههارگیریبهههه) بهههودن

 ایحرفههه افههراد از گههرفتنیههاری طریههق از( پیرامههونی محههیط بهها سههازگار
 افههههراد و دندانپزشههههکان ومکانیههههک، عمههههران مهندسههههین جملههههه از

 ههههایپهههرو ه و ههههاایهههده بههها تههها. محیطهههی فنهههاوری حیطهههه متخصهههص
 شههههرهای در ههههاییپهههارك پهههذیری زیسهههت چهههارچوب در شهههدهطراحهههی

 یهههک عنهههوان بهههه موفقیهههت صهههورت در و شهههود احهههدا  مطالعهههه مهههورد
 .رود بکار هااستان سایر برای مدل

Nicola Alexandra 
Szibbo - 
Elizabeth 

Macdonald 
2015 

در پژوهشهههی تحهههت عنهههوان )زیسهههت پهههذیری ،چهههالش هههها وموفقیهههت     
دانشهههگاه کالیفرنیههها بهههه ارزیهههابی   ههههای واحهههد همسهههایگی پایهههدار( در   

زیسههههت پههههذیری پایههههدار در  ابعههههاد اقتصههههادی ،اجتمههههاعی، و زیسههههت 
محیطهههی درمقیهههاس واحهههدهای همسهههایگی مهههی پهههردازد .ایهههن پهههژوهش  

ههههای هوشهههمند ارتبهههاطی ب( طراحهههی الگهههوی در سهههه سهههطح الف:مکهههان
واحهههد ههههای همسهههایگی .خ(  زیرسهههاخت ههههای شههههری وسهههاختمانهای    

های همسهههایگی مهههی پهههردازد.و درپایهههان نتهههایج سهههبز بهههه ارزیهههابی واحهههد
بهههدین صهههورت اسهههت کهههه پایهههداری اجتمهههاعی، اقتصهههادی و زیسهههت      
محیطهههی بهههیش از پهههیش در واحهههدهای همسهههایگی و محهههالت بایهههد       

 مورد توجه قرار گیرد.

Mohadeseh 
Mahmoudi- 

Faizah Ahmad-
Bushra Abbasi 

2015 

ت در پژوهشههههی تحههههت عنههههوان)اثرات مسههههائل کالبههههدی بههههر کیفیهههه  
وزیسههههت پههههذیری خیابانهههههای کواالالمپههههور( در ایههههن پههههژوهش بههههه   
شناسههایی مسههائلی مههی پههردازد کههه زیسههت پههذیری را در ایههن خیابانههها        

 تحت تاثیر قرار می دهد.
و همچنهههین ادراك شههههروندان نسهههبت بهههه زیسهههت پهههذیری از طریهههق      
مشههاهدات و پرسشههنامه مههورد تحلیههل قههرار گرفتههه کههه نتههایج حاصههله         

حجهههم بهههاالی ترافیهههک ،ناکهههافی بهههودن خهههدمات نشهههان مهههی دههههد کهههه 
عمهههومی ،سهههنگ فهههرش نامناسهههب خیابهههان و کهههاربری ههههای نامناسهههب    

 بیشترین تاثیر را در کاهش سطح زیست پذیری دارد.
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به آن  1389باشد که از سال اما بررسی زیست پذیری شهری در کشور ما موضوعی جدید می

توجه شده است و تاکنون تعداد کمی بررسی در مورد زیست پذیری سکونتگاهی انجام شده است 

 که به مواردی در ذیل اشاره می شود:

 
 (فارسی منابع) قیتحق نهیشیپ.2 جدول

 هایافته سال محقق/محققین

 1389 آباد علیرضا بندر

تهههدوین اصهههول الگهههوی توسهههعه    "در رسهههاله دکتهههری خهههود بههها عنهههوان  

، 1فضههایی و شههکل شهههر زیسههت پههذیر ایرانههید مطالعههه مههوردی منههاطق         

کههههه در گههههروه شهرسههههازی دانشههههگاه آزاد     "شهههههر تهههههران  22و  15

انجهههام  1388-89اسهههالمی واحهههد علهههوم تحقیقهههات در سهههال تحصهههیلی    

شهههده اسهههت. ونتهههایج بهههه دسهههت آمهههده از   شهههده پذیرفتهههه شهههده و دفهههاع

ههههای انجهههام گرفتهههه در ایهههن رسهههاله مذلفهههه ههههای تأثیرگهههذار بهههر  تحلیهههل

ههههای مهههدیریت شههههری، بسهههتر   تغییهههر شهههکل شههههر شهههامل سیاسهههت   

هههههای طبیعههههی، الگههههوی تههههاریخی، فعالیههههت اقتصههههاد شهههههری و ارزش  

ههههای پشهههتیبانی کننهههده از یهههک اجتمهههاعی و فرهنگهههی بهههه عنهههوان بنیهههان

 یر شناسایی شدندشکل زیست پذ

حمزه اسدی 

 جعفرآبادی
1392 

بررسهههی زیسهههت پهههذیری شههههرها در راسهههتای    "بههها عنهههوان  یپژوهشهههدر

بهههه راهنمهههایی  "توسهههعه پایهههدار شههههری: مهههورد مطالعهههه کالنشههههر تههههران

خههانم دکتههر فرزانههه ساسههانپور بادسههته بنههدی معیارهههای زیسههت پههذیری         

در سهههه شهههاخص اجتمهههاعی ،اقتصهههادی و زیسهههت محیطهههی ودر محهههیط     

gis    و نهههرم افهههزار تحلیلهههیspss گانهههه تههههران را از لحهههاظ دارا  22منهههاطق

درگهههروه بهههودن معیارههههای زیسهههت پهههذیری رتبهههه بنهههدی نمهههوده اسهههت و  

یهههزی شههههری دانشهههگاه خهههوارزمی تههههران دفهههاع شهههده  جغرافیههها وبرنامهههه ر

 است

-فرزانه ساسانپور

–سیمین توالیی 

حمزه اسدی 

 جعفرآبادی

1393 

 در شههههری زیسهههت پهههذیری ارزیهههابی و در مقالهههه ای بههها عنهههوان) سهههنجش 

تهههران( بههه بررسههی زیسههت پههذیری      کالنشهههر گانههه  دو و بیسههت منههاطق

 پردازدشهری در مناطق بیست و دوگانه کالنشهرتهران می 

علی شماعی 

فرزانه ساسان پور 

محمد سلیماتی 

 تقی حیدری

1395 

 فرسهههوده بافهههت پهههذیری زیسهههت قابلیتههههای وان ارزیهههابیژوهشهههی بهههاعندر پ

 شهههههر فرسههههوده بافههههت: مههههوردی مطالعههههه) آن تقویههههت راهبردهههههای و

 نشههان  تحلیههل  نتههایج بههه بررسههی ایههن موضههوع پرداختنههد کههه       (زنجههان

 و قهههوت نقهههاط نظهههر از زنجهههان شههههر فرسهههوده بافهههت دهدکهههه مهههی

 و بههههوده برخههههوردار بههههاالیی پتانسههههیل از پههههذیری زیسههههت فرصههههتهای

 مداخلههه جهههت راهبههرد دارتههرین اولویههت عنههوان بههه تهههاجمی اسههتراتژی

 .است گشته تعیین فرسوده بافت پذیری زیست در
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 هامواد و روش -2

تحقیق نیز باید با با توجه به موضوع اصلی تحقیق که موضوعی چند وجهی است روش شناسی 

ین اساس و با استناد به منابع اساسی روش شناسی تحقیق، بر ا توجه کافی به این مهم انتخاب شود.

بررسی زیست تحلیلی با و جزء تحقیقات کاربردی است و به دنبال  –روش تحقیق از نوع توصیفی 

ه فرهنگی و زیست  بر اساس ابعاد )کالبدی، اقتصادی، اجتماعی کالنشهر اهوازمناطق پذیری 

گردآوری شده است.  برای بررسی این هدف در ابتدا ابعاد و در راستای توسعه پایدار  محیطی(

ای شناسایی شده است، شاخص های زیست پذیری  براساس روش دلفی و منابع و اطالعات کتابخانه

و درجه اهمیت هرکدام مدل آنتروپی شانون وزن  بعد از شناسایی این ابعاد و شاخص ها با استفاده از

ها مشخص شد و در ادامه برای رتبه بندی مناطق کالن شهر اهواز از روش تصمیم گیری چند از آن

و آزمون  spssیی ونرم افزار ایاطالعات جغراف ستمیساستفاده شده است و با استفاده از  topsisمعیاره 

t-test ار گرفت و در نهایت راهکارهایی و زیست پذیری کالن شهر اهواز مورد بررسی و ارزیابی قر

 یپژوهش روش گردآور نیدرا یبه طور کل پیشنهاداتی مناسب برای ارتقا زیست پذیری ارائه شد.

موضوع از  تیبنا به ماه یدانیاست. در روش م یه اسناد یو کتابخانه ا یدانیداده ها به دو صورت م

ه  یاستفاده شده است. و روش کتابخانه ا ینیمصاحبه، مشاهده ع ،یمثل پرسشگر یفنون مختلف

و جامع شهر اهواز، طرح بافت فرسوده شهر  یلیفرادست )ازجمله طرح تفص یاز طرح ها اسنادی

مختلف ،  یهاسال یآمار درط مرکز یازداده ها نیهمچن فرا دست( و یطرح ها گریاهواز و د

ی آمار استنباط قیاز طر ،یته بنداطالعات به دست آمده پس از دس انیاستفاده شده است و در پا

رسم نمودارها،  ی. برانداقرار گرفته لیو تحل هی( مورد تجزیفی)روش ک یفیتوص (  وی)روش کم

استفاده شده  EXCEL, ARCGIS, SPSS یها از نرم افزارهاداده یآمار لیها و تحلنقشه میترس

و کارشناسان برای امتیاز دهی به پرسش نامه ویژه متخصصین  10الزم به ذکر است که تعداد است. 

       و برای مبانی نظری و ادبیات مربوط به  شاخص های زیست محیطی استفاده شده استد

 وهیالزم به ذکر است که ش ای استفاده شده است.های اسنادی و منابع کتابخانهپذیری از روشزیست

تا  1هربعد از  یکه برا یمعن نیداست ب یریپذ ستیز یجهان اتیابعاد بر اساس ادب یبند ازیامت

(، 70تا 60) (، متوسط80 تا 70) (، قابل تحمل100تا 80) قابل قبول فیدر پنج ط ازیامت 100

. پژوهش حاضر از (در نظر گرفته شده استنییبه پا 50) قابل قبول ری( و غ60تا  50) نامطلوب

سال نامه بر اساس  است و اهوازمناطق کالنشهر آمار و اطالعات  دوجامعه تشکیل می شود، که یکی

نفر جمعیت است  1056589دارای  1390هکتار در سال  21257.13آماری این شهر با مساحت 

و جامعه دیگر مورد نظر کارشناسان و متخصصان هستند که با توجه به اهداف  باشدمنطقه می 8و 

ان با استفاده از مورد نظر پژوهش برای بررسی شاخص های زیست محیطی و نظرخواهی از ایش

 پرسشنامه بوده است.
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 حاضر پژوهش در رفته کار به و شده یساز یبوم یهاشاخص و ابعاد

 
 اهواز شهر مناطق مساحت و تیجمع 3 جدول

 1390کالنشهراهواز، یمارآ سالنامه: منبع

 

 هاشاخص ابعاد

 اجتماعی

 فرهنگی

 جنسی طالق، نسبت سرباری، نرخ خانوار، شاخص جمعیت، بعد ، تراکم چمعیت سوادی، جوانی با نرخ

 فرهنگی امنیت، سرانه آموزشی، میزان مذهبی، سرانه جمعیت، سرانه

 اقتصادی

 صنعت، نرخ فعال دربخش جمعیت بها، نرخ زمین، اجاره تکفل، قیمت بیکاری، بار اشتغال، نرخ نرخ

 شاغلین ، نسبت ساختمان شاغلین خدمات، نسبت دربخش فعال جمعیت اقتصادی، نرخ مشارکت

 متخصص شاغلین نقل، نسبت و حمل

زیست 

 محیطی

ریزگردها.الودگی صنعتی. الودگی وسایل نقلیه. الودگی اب. کیفیت جمع اوری زباله. کیفیت الودگی 

جمع اوری فاضالب . الودگی صوتی. کیفیت زیبایی طبیعی. کیفیت ساختمانها ومعماری بناها. کیفیت 

 معابر وخیابانها. کیفیت فضای سبز

 کالبدی
روها،  پیاده مسکونی، مساحت تجاری، سرانه انهسبز، سر فضای درمانی، سرانه ، سرانه اداری سرانه

 شیب صنعتی، میزان کاربری فرسوده، سرانه بافت های پهنه معابر، تعداد ورزشی، مساحت سرانه

 مساحت معیتج منطقه

1 125025 1067 
2 97458 2967 
3 177336 3112 
4 199352 3772 
5 177282 2439 
6 173390 2948 
7 150856 1709 

8 133112 2891 

 100 1056589 مجموع
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 خوزستان استان و کشور یاسیس ماتیتقس در اهواز شهر گاهیجا نقشه-1 شکل

 

 مفاهیم ومبانی نظری

 زیست پذیری

 که اندداده گوناگونی نظرات یپذیرزیست مفهوم پیرامون شهر حوزه اندیشمندان و نظرانصاحب

 با مرتبط موضوعات و مفاهیم به اشاره با تا اندداشته سعی هاآن. یکدیگرند کنندهتکمیل اغلب

 اندیشمندان از برخی. کنند ترروشن را کیفیت این آن، به رسیدن هایراه و یپذیرزیست

 دیگر برخی کنند،می معرفی فعالیت و فرم بین سازگاری صورت به را شهری یپذیرزیست

 را رفتارهای چه بستر مکان هر که دارد بستگی این به شهرها یپذیرزیست که کنندمی خاطرنشان

 به یپذیرزیست لنگ نظر طبق بنابراین. باشد چگونه هاآن به نسبت مردم تمایالت و کندمی تأمین

 ,Lang)است شده تعریف آن در گرفته صورت هایفعالیت و محیط بین سازگاری میزان عنوان

 گویندمی هاآن دهندمی توضیح دیگر ایگونه به را یپذیرزیست اندیشمندان از دیگر برخی( 2003

. باشد فراهم برایشان سایرین با تعامل امکان و یابند حضور»آن  در مردم که استپذیر زیست شهری

 مختلف موضوعات از متنوعی مجموعه شاملپذیر زیست اجتماع و یپذیرزیست تعاریف کلی طور به

 مفاهیم که مشارکت و برابری دسترسی، :شوندمی بیان راهنما اصول سری یک وسیله به که است

 دسترسی میزان به شهروندان زندگی کیفیت. گرفتهشکل هاآن مبنای بر یپذیرزیست به مربوط

 شغل مناسب، مسکن پاك، هوای غذا،( بهداشت و آب ارتباطات، ونقل،حمل) هازیرساخت به هاآن

 میزان به همچنین سکونتگاه یک یپذیر. زیستدارد بستگی هاپارك و سبز فضای و کنندهراضی

 بستگی نیازهایشان تأمین جهت در گیریتصمیم فرایند در مشارکت به آن ساکنان دسترسی

 (.Timmer & Seymour, 2005: 10)دارد.
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 گذشته سال در پذیری زیست شاخص لحاظ بهو ده شهر زیست پذیر بهبودیافته شهر ده

 
 

 
 report by The Economist Intelligence Unit(2016) منبع:

 

 بحثیافته های پژوهش و  -3

 زیست پذیری مناطق کالنشهر اهواز به لحاظ بعد اجتماعی:قابلیت  تحلیل

نشان از پیشرفت و ترقی هر جامعه می باشد، به نحوی  شاخص های اجتماعی در هرجامعه ای

که می توان گفت سایر ابعاد موثر بر زیست پذیری شهرها متاثر از بعد اجتماعی می باشد. در 

پژوهش حاضر برای تحلیل شاخص های زیست پذیری مناطق کالنشهر اهواز به روش کمی عمل 

اطق از داده های آماری موجود و طرح های شده، به طوری که برای بررسی میزان زیست پذیری من

 فرادست  استفاده شده است. شاخص ها مورد استفاده به شرح زیر می باشند
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 (فرهنگی ـ  اجتماعینتایج خروجی مدل تاپسیس )بعد  5 جدول

 

همانطور که در جدول مربوط به نتایج تاپسیس مشخص است به لحاظ شاخص های اجتماعی 

از  0.87کالنشهر اهواز در مقایسه با سایر مناطق با امتیاز  3وفرهنگی زیست پذیری، منطقه 

تری نسبت به سایر مناطق برخوردار است. باتوجه به جدول ماتریس میانگین در وضعیت  قابل قبول 

( ، نرخ جوانی جمعیت 96.14کالنشهر اهواز عواملی همچون نرخ باالی با سوادی ) 3منطقه 

( و نرخ پایین طالق نسبت به سایر مناطق سبب شده 1.1( شاخص سرباری)4) ( بعد خانوار34.1)

هتری به لحاظ زیست پذیری قرار بگیرد. این بدان معنا است که به لحاظ تا این منطقه در وضعیت ب

قرار  4ودر رتبه دوم منطقه  3ادبیات زیست پذیری در وضعیت قابل قبول قرار دارد. بعد از منطقه 

 در وضعیت قابل قبول قرار دارد.  3مانند منطقه 0.84دارد که با امتیاز

در رتبه بعدی قرار دارد و شرایط قابل تحمل می باشد. مناطق دیگر  0.73منطقه دو نیز با امتیاز

با  5منطقه  0.36با امتیاز  1منطقه  0.41با امتیاز 8کالنشهر اهواز به ترتیب عبارتند از منطقه 

مگی با توجه به قرار دارد که ه 0.19با امتیاز 7ودر انتها منطقه  0.24با امتیاز  6منطقه  34امتیاز

نسبت  7ادبیات جهانی زیست پذیری در وضعیت غیر قابل قبولی قرار دارند که در این بین منطقه 

به سایر مناطق بدترین شرایط را به لحاظ اجتماعی و فرهنگی دارا می باشد. ازجمله عواملی که 

قرار گیرد نرخ سبب شده این منطقه در بدترین شرایط زیست پذیری در بعد اجتماعی و فرهنگی 

(ونرخ 2.8( باال بودن شاخص سرباری)87( تراکم باالی جمعیت در منطقه)81.84پایین باسوادی،)

( میتوان ذکر کرد. از دیگر عواملی که سبب این کاهش و افت کیفیت زیست در 9.3باالی طالق )

حصیر آباد  این منطقه شده میتوان به وجود محالتی با اسکان غیر رسمی همچون محله منبع آب و

اشاره کرد که جز اولین اسکانهای غیر رسمی وبافت حاشیه نشین در کالنشهر اهواز بوده اند و 

این محالت تشکیل شده از روستاییانی هستند که در پی سیل مهاجرت از  معموال بافت اجتماعی

 روستا به شهر به این منطقه و دیگر مناطق کالنشهر اهواز هجوم آورده بودند.

 (cl)مقدار نتیجه نام منطقه رتبه

 0.8785 3منطقه  1

 0.8445 4منطقه  2

 0.7348 2منطقه  3

 0.4144 8منطقه  4

 0.3628 1منطقه 5

 0.3476 5منطقه  6

 0.2455 6منطقه  7

 0.1968 7منطقه  8



 151.................................................................زمناطق کالنشهر اهوا در یریپذ ستیزقابلیت  لیتحل
 

 
 یفرهنگ یاجتماع بعد لحاظ به اهواز کالنشهر مناطق تیوضع نقشه. 2شکل

 

 اهواز زیست پذیری کالنشهر قابلیتبرآن  اثرکالبدی و  بعد تأثیر بررسی

بعد از انجام مراحل مدل تاپسیس و سنجش وضعیت کالبدی کالنشهر اهواز باتوجه به خروجی 

 2بهترین شرایط قرار دارد.بعد ازمنطقه در  0.85با امتیاز 2می شویم که منطقه   مدل متوجه 

توان گفت که این برتری قرار دارد که با نگاهی به ماتریس میانگین می 0.80با امتیاز 4منظقه 

بدلیل عدم وجود پهنه های بافت فرسوده در این مناطق بوده وهمچنین مساحت باالی پیاده روها و 

رتبه  ه در وضعیت قابل قبول قرار بگیرند. درمنطق معابر دراین مناطق هست.که باعث شده این دو

 6و 1در وضیعت قابل تحمل .مناطق  0.70با امتیاز 8و منطقه  0.79با امتیاز 3های بعدی مناطق 

با 0.9با امتیاز  7منطقه  0.17با امتیاز 5در وضعیت نامطلوب و مناطق  0.54و 0.58با امتیاز 

ر دارند.که به علت وجود پهنه های بافت فرسوده اختالف و به شدت در وضعیت غیر قابل قبول قرا

معابر در این  مساحت پیاده روها و در این مناطق و قدمت و ریزدانگی ابنیه و کمبود سرانه ها و

 وضعیت قرار دارند.
 (یکالبد بعد) سیتاپس مدل یخروج جینتا.7جدول

 (clنتیجه)مقدار نام منطقه رتبه

 0.8518 2منطقه  1

 0.8054 4منطقه  2

 0.7976 3نطقه م 3

 0.7084 8منطقه  4

 0.586 1منطقه  5

 0.5408 6منطقه  6

 0.1775 5منطقه  7

 0.0992 7منطقه  8



 1396ی چهاردهم، تابستان. فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری، سال چهارم، شماره...152

 

 
 یکالبد بعد براساس شهراهواز مناطق تیوضع نقشه. 3شکل

 

 زیست پذیری مناطق کالنشهر اهواز به لحاظ بعد اقتصادی: قابلیت تحلیل

باشد که می زیست پذیری و توسعه پایدار اقتصاد از جمله مهم ترین فاکتورهای بررسیبعد 

به  شهر در مرحله بعد های اقتصادیهاست. در این قسمت با بررسی مذلفهساز بستر فعالیتزمینه

     ی که سطحهاشاخصشود. در بعد اقتصادی تعیین جایگاه مناطق در کل شهر پرداخته می

نرخ  بررسی قرارگرفته است مشتمل بر نرخ اشتغال، اهواز به وسیله آن مورد کالنشهرپذیری زیست

 نسبت شاغلین حمل ونقل، اجاره بها، نسبت شاغلین متخصص، قیمت زمین، بیکاری، بار تکفل،

شاغلین خدمات، مشارکت نسبت نسبت شاغلین صنعتی،  کارگران ساختمان، نسبت شاغلین و

 باشداقتصادی می

 
 خروجی مدل تاپسیس بعداقتصادی 9جدول 

 (clنتیجه)مقدار نام منطقه رتبه

 0.999 2منطقه  1

 0.6482 1منطقه  2

 0.4695 4منطقه  3

 0.4239 3منطقه  4

 0.2633 8منطقه  5

 0.2538 6منطقه  6

 0.1396 5منطقه  7

 0.0386 7منطقه  8
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در  0.99با امتیاز 2منطقه در بررسی نتایج بدست آمده از خروجی مدل مشخص می شود که 

سطح قابل قبولی قرار دارد. در  به لحاظ زیست پذیری در نظر اقتصادی قرار دارد و باالترین سطح از

با  3منطقه 0.46با امتیاز 4در وضعیت نامطلوب و مناطق  0.64با امتیاز 1های بعدی منطقه رتبه

در شرایط  0.13با امتیاز 5.منطقه  0.25با امتیاز 6منطقه 0.26امتیاز با 8منطقه  0.42امتیاز

در بدترین شرایط به لحاظ زیست پذیری اقتصادی  0.3متیازا با 7نهایت منطقه  غیرقابل قبول و در

نرخ  ( و4.0( نرخ پایین بیکاری )33.9کالنشهر اهواز بدلیل نرخ باالی اشتغال) 2قرار دارد. منطقه 

بهترین شرایط زیست پذیری قرار  در متخصص، نسبت باالی شاغلین،  (40باالی مشارکت اقتصادی)

کالنشهر اهواز شده  ی ثانویه درهای اخیر تبدیل به یک هستهدارد. از آنجایی این منطقه در سال

که منطقه مرکزی  1ارتقای شاخص های زیست پذیری اقتصادی از منطقه  توانسته به لحاظ بهبود و

(CBDمی باشد پیشی بگیرد. در ) ه یا منطقه مرکزی قرار دارد ک 1جی مدل منطقه رتبه بعدی خرو

 موقعیت مرکزی و ودن میزان سرانه کاربری های تجاری باال بوبه دلیل تجمع کاربری های مختلط، 

بخش  در 1منطقه  شاغلین در بیشتر قرار دارد. رتبه بعدی همچنین نرخ قابل قبول اشتغال در

پایین که  بسیار قرار دارد با امتیاز 7مدل منطقه خر خروجی آدر رتبه  خدمات به فعالیت مشغولند.

نشان دهنده وضعیت نامناسب اقتصادی در این منطقه می باشد.یاتوجه به شاخص های بکار رفته در 

پژوهش این منطقه دارای بیشترین شاغلین دربخش ساختمان می باشد ودرسایربخش های 

توجه به بررسی ادبیات جهانی  نجا بادر ای اقتصادی مخصوصا بخش متخصصین سهم پایینی دارد.

تطابق وضعیت مناطق بررسی شده نتایج به این ترتیب می باشد که : منطقه  زیست پذیری و

( شرایط نامطلوب، 0.46) 4منطقه  ( شرایط متوسط.0.64)1( شرایط قابل قبول. منطقه 0.99)2

( شرایط 0.25)6قه( شرایط نامطلوب، منط0.26) 8منطقه  ( شرایط نامطلوب،0.42)3منطقه

 .( درشرایط نامطلوب قرار دارد0.3)7( شرایط نامطلوب و منطقه 0.13) 5نامطلوب، منطقه

 
 یاقتصاد بعد لحاظ به اهواز شهر مناطق تیوضع نقشه. 4 شکل
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 النشهر اهواز به لحاظ بعد زیست محیطی:زیست پذیری مناطق ک قابلیت حلیلت

 شاخص های موثر بر زیست پذیری می باشد، از آنجا که بعد زیست محیطی از مهمترین

های طبیعی و انسانی قرار دارد در الیندهآکه به شدت مورد هجوم  اهواز بخصوص در کالنشهر

پژوهش حاضر نهایت تالش برای استخراخ شاخص های مهم وکلیدی شده است. برای وزن بخشی 

طرح های موجود( و بررسی های  به معیارها عالوه بر توجه به وضع موجود هر عامل )گزارش ها و

اساتید و کارشناسان محیط زیست شهری استفاده شده  میدانی، در قالب نظرسنجی از متخصصان و

 :شاخص های مورد استفاده در پژوهش حاضر به شرح زیر می باشد است.

 
 (زیست محیطیبعد) سیتاپس مدل یخروج جینتا. 11جدول

 وزن معیارها 

بعد زیست 

 محیطی

 0.1549 هوا ناشی از ریزگردهاالودگی 

 0.1313 ها و کارخانه های صنعتیآلودگی هوا ناشی از کارگاه

 0.1072 آلودگی هوا از رفت و آمد وسایل نقلیه

 0.1427 کیفیت آب شرب شهری

 0.913 کیفیت جمع آوری زباله

 0.027 کیفیت جمع آوری فاضالب

 0.0926 آلودگی صوتی

 0.0565 طبیعی در شهرکیفیت زیبای 

 0.0954 ها و معماری بناهاکیفیت ساختمان

 0.1316 هاکیفیت مناسب معابر و خیابان

 0.1049 کیفیت فضای سبز شهر

 

های زیست محیطی مذثر بر زیست پذیری در سطح مناطق برای شناخت وضعیت کلی شاخص

که پاسخ  آنجا شده است.. از استفاده (one sample T-test)ای کالنشهر اهواز از آزمون تی تک نمونه

باشد و با توجه به تعداد گویه های بررسی، مقدار ارزشی سه می متوسط در همه سذاالت بعد مورد

رو این باشد ازمی 33نظر عدد موردگویه است ارزش عددی وضعیت متوسط بعد  11این بعد که 

 33ارزش عددی با اهواز( مطالعه)کالنشهر جامعه موردفرض برابری میانگین مطلوبیت بعد مذکور در 

 .شده است به آزمون گذاشته
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 T-test آزمون جینتا  .12 جدول

 

 aشود سطح معناداری کمتر از مقدارای مشاهده میطور که در جدول آزمون تی تک نمونههمان

رو فرض برابر میانگین مطلوبیت بعد مذکور در جامعه با متوسط ارزشی موردنظر ( است، ازاین05/0)

توان نتیجه گرفت که ( رد شده است. الزم به ذکر است که با توجه به مقدار اختالف میانگین می33)

توان رو میمطلوبیت وضعیت بعد زیست محیطی مناطق کالنشهر اهوازکمتراز حد متوسط است ازاین

طورکلی تایید شده است. بعد موردنظر در شهر اهواز به  𝐻1رد شده وفرض 𝐻0 فرض  گفت که

های زیست محیطی کمتر ازحد عیت نامطلوبی دارد زیرا میانگین حاصل از مطالعه شاخصوض

 سطح معنا داری معیار
میانگین 

 مفروض

 میانگین

 واقعی

اختالف از 

 میانگین

در این منطقه   الودگی هوا ناشی از ریزگردها

 به چه صورت است
0.000 3.00 1.00 2- 

ها و کارخانه های آلودگی هوا ناشی از کارگاه

 صنعتی در این منطقه به چه صورت است
0.001 3.00 2.00 1- 

آلودگی هوا از رفت و آمد وسایل نقلیه  در 

 این منطقه به چه صورت است
0.000 3.00 2.00 1- 

این منطقه به چه  کیفیت آب شرب شهری در

 صورت است
0.000 3.00 1.00 2- 

این منطقه به چه  جمع آوری زباله درکیفیت 

 صورت است
0.00 3.00 2.00 2- 

این منطقه به  کیفیت جمع آوری فاضالب در

 چه صورت است
0.000 3.00 2.00 1- 

این منطقه به چه صورت  آلودگی صوتی در

 است
0.00 3.00 2.00 1- 

این منزقه  کیفیت زیبای طبیعی در شهر در

 به چه صورت است
0.000 3.00 2.00 1- 

این  ها و معماری بناها درکیفیت ساختمان

 منطقه به چه صورت است
0.01 3.00 2.00 1- 

این  ها درکیفیت مناسب معابر و خیابان

 منطقه به چه صورت است
0.000 3.00 2.00 1- 

این منطقه به چه  کیفیت فضای سبز شهر در

 صورت است
0.000 3.00 2.00 1- 

 33 0.000 محیطیوضعیت نهایی بعد زیست 
19 

 14- 
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های زیست محیطی باشد. پس از انجام تحلیل آماری در شاخصشده میمتوسط ارزشی محاسبه

های مستخرخ رو دادهشده است. ازاینمذثر بر زیست پذیری، به تحلیل فضایی بعد موردنظر پرداخته

های شده در شاخصشده است نقشه حاصلهای ساکنین بر روی  نقشه نمایش دادهاز پرسشنامه

دربهترین شرایط قرار دارد و به لحاظ  0.88با امتیاز 2دهد که منطقه زیست محیطی نشان می

با  0.63با امتیاز 3منطقه  2بعد از منطقه  وضعیت قابل قبول قرار دارد. ادبیات زیست پذیری در

شرایط  در 3نیز همانند منطقه 0.56با امتیاز 8منطقه  .مرتبه بعدی قرار دارد نامطلوب در شرایط

رتبه  در 4منطقه  در شرایط نامطلوب قرار دارد. 0.53نیز با امتیاز  6نامطلوب قرار دارد.منطقه 

 7و 1و 5بعد از این مناطق که در شرایط نامطلوب قرار دارند.مناطق 0.52بعدی قرار دارد با امتیاز

در شرایط اضطرار وغیر قابل قبول  0.17و 0.39و  0.47دارند که همگی به ترتیب با امتیازهایقرار 

 .برندزیست محیطی به سر می

 

 
 اهواز مناطق یطیمح ستیز بعد .5شکل

 

 گیرینتیجه -4

 وه فرهنگی، کالبدی، اقتصادی  توجه به بررسی ابعاد مختلف زیست پذیری )اجتماعی دراینجا با

مناطق کالنشهر اهواز و امتیازبندی ابعاد مورد نظر و مشخص شدن وضعیت هر  درزیست محیطی( 

گانه اکنون باتوجه به نتایج قبلی که بدست آمده با روی هم قرار دادن ابعاد 8کدام از ابعاد در مناطق 

پردازیم که نتایج مدل تاپسیس و مشخص شدن وضعیت کلی آنها درکالنشهر اهواز می مورد نظر در

 .در جدول زیر نمایش داده می شود حاصله
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 اهواز کالنشهر مناطق در یریپذ ستیز ابعاد یینها تیوضع.13 ولجد

 منطقه رتبه

2منطقه 0.74  

3منطقه  0.65  

4منطقه  0.62  

8منطقه  0.55  

1منطقه  0.55  

5منطقه  0.46  

6منطقه  0.29  

7منطقه  0.25  

 

حالت کلی و باتوجه به تمام ابعاد  کالنشهر اهواز در گانه8با توجه به نتایج بدست در بین مناطق 

پژوهش  رفته در و زیست محیطی( بکار اقتصادی فرهنگی ،کالبدی،ه  زیست پذیری )اجتماعی

در بهترین حالت نسبت به سایر مناطق قرار دارد که با توجه به  0.74با امتیاز 2حاضر منطقه 

وضعیت متوسط.  در 0.65با امتیاز 3ارد. منطقه ادبیات زیست پذیری دروضعیت قابل تحمل قرار د

با  1دروضعیت نامطلوب، منطقه  0.55با امتیاز8وضعیت متوسط. منطقه  در 0.62با امتیاز 4منطقه 

 6دروضعیت غیرقابل قبول.منطقه  0.46با امتیاز 5در وضعیت نامطلوب.منطقه  0.55امتیاز

 .ر داردقرا 0.25امتیاز با7و درنهایت منطقه  0.29باامتیاز

 

 
 اهواز کالنشهر مناطق در یریپذ ستیز ابعاد یینها نقشه. 6شکل
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بدست  0.52 توجه به نتایج حاصله ازمدل ومحاسبه میانگین از امتیاز مناطق ، امتیاز نهایی با

گانه کالنشهر اهواز می باشد که با 8مناطق  ید که این امتیاز امتیاز نهایی ابعاد زیست پذیری درآمی

اینجا برای اینکه  گیرد. دردر طیف نامطلوب قرار می 0.52ادبیات جهانی زیست پذیری امتیازنظر به 

نشان دادن شرایط زیست  اهمیت و همچنین ضریب تاثیری که در بدانیم کدام بعد باتوجه به وزن و

سبات ثیر را داشته نتایج حاصله از محااثرگذارتر بوده و بیشترین تأ اهواز دارد پذیری در کالنشهر

 ( را می آوریم.topsisمدل بکاررفته)

 
 اهواز کالنشهر درمناطق یریپذ ستیز ابعاد ریتاث بیضر .14لجدو

 

شهرها را به یک شهر سالم و  تواندیماکونومیست  هوشمندواحد در حقیقت آنچه که از دیدگاه 

 .باالترین استانداردهای شهری است و با کیفیت برای زندگی تبدیل کند، برخورداری ازپذیر زیست 

عمومی همچون ناوگان  ونقلحمل یهاسیسروساکنان یک شهر از آب سالم، برق، تلفن،  یمندبهره

تئاتر، سینما،  ،هارستورانخدماتی همچون  ترافیک، فضاهای مناسب نییپااتوبوسرانی و مترو، تراکم 

با  هادانشگاهشهری، مدارس و  یهاجنگلها،ورزشی، فضای سبز مناسب، پارك یهاسالن

زیست  ست. در عین حال بهداشت، محیطا باالی آموزشی و... از جمله این استانداردها استانداردهای

اینکه شهر اهواز امروزه با مسائل و .  تاز اولویت خاصی برخوردار اس و امنیت در شهرها همچنان

از  نشآت گرفتهفراوانی روبرو است.  اقتصادی و مشکالت اجتماعی، امنیتی، زیست محیطی و کالبدی

ترین عوامل شکل دهنده به الگوی باز توزیع وسیع جمعیت این شهر است. از طرفی مهاجرت از مهم

و درواقع کاهش زیست پذیری ودور زیست محیطی مسائل ، توسعۀ فیزیکی ناموزون، نا امنی، تراکم 

شهر گشته است. به طوری که شهرنشینی مهار نشده امروزه یکی از کالندر این شدن از توسعه پایدار 

باشد. و در کالنشهر اهواز می کاهش دهنده زیست پذیریترین عوامل تشدید کنندۀ مخاطرات و مهم

د کالبدی و دست اندازی شهر بر اراضی پیرامونی خود رشد جمعیت و به تبع آن تمرکزه ترافیک، رش

ای و غیره بستر تحریک و تشدید مخاطرات محیطی چون شکل گیری جزایر گرمایی، گازهای گلخانه

باتوجه به نتایج حاصله از وضعیت کلی زیست پذیری درکالنشهر اهواز به وضوح را فراهم آورده است. 

در بدترین  0.25ز در تمام ابعاد ودر حالت کلی با امتیازکالنشهر اهوا 7میتوان دید که منطقه 

شرایط به لحاظ زیست پذیری قرار داردکه ادامه این شرایط میتواند ادامه زندگی در این منطقه را با 

 بحران جدی مواجه کند.

  ابعاد ضریب تاثیر

1رتبه زیست محیطی 0.63  

2رتبه کالبدی 0.59  

3رتبه  اقتصادی 0.56  

4رتبه  اجتماعی 0.26  
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 : منابع
ی شهر زیست پذیر ایرانتدوین اصول الگوی توسعه فضایی و شکل "(د 1389آباد، علیرضا ) بندر .1

، استاد راهنما حمید ماجدی، استاد مشاور ایرخ اعتصام، دکتری "تهران 22و  15، 1مطالعه موردی مناطق 

 شهرسازی، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات.

 .تهران، انتشارات آذرخش، چا  اول، "شهر زیست پذیر از مبانی تا معنا"(د 1390آباد، علیرضا ) بندر .2

( مطالعات اسکان غیررسمی وتوانمندسازی محالت شهر اهواز، 1385دانشگاه شهید چمران اهواز) .3

 معاونت پژوهشی.

 در شهرها پذیری زیست ( قابلیت1393حمزه) اسدآبادی جعفری, سیمین توالیی, فرزانه پور ساسان .4

 .42شماره, 12دوره, 1393 پاییز: نشریه جغرافیا(تهران کالنشهر: مطالعه مورد) شهری پایدار توسعه راستای

 پذیری زیست ارزیابی و ( سنجش1394حمزه) اسدآبادی جعفری, سیمین توالیی, فرزانه پور ساسان .5

 .18 شماره ،5 دوره تهران، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، کالنشهر گانه دو و بیست مناطق در شهری

 اولین پذیر، زیست شهر هایویژگی و اصول ،۱۳۹۲ اسدآبادی، جعفری حمزه و فرزانه, پور ساسان .6

 هوایی. صنعت دانشگاه کومش، زیست محیط انجمن تهران، پایدار، توسعه و شهرسازی جغرافیا، ملی همایش

 مرکز انتشارات تهران، کالنشهر بر تأکید با کالنشهرها پایداری مبانی ،(1390) فرزانه پور، ساسان .7

 .تهران شهر ریزی برنامه مطالعات

 (، آمارنامه کالنشهراهواز، معاونت برنامه ریزی و توسعه.1390شهرداری اهواز) .8

 شناسیگونه بر مذثر هایشاخص ( تدوین1389ماجدی، حمید، ذاکرحقیقی،کیانوش، حبیب، فرح، ) .9

 .7شماره  4شهری هویت شهر، دوره  بافت

 .(، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهر اهواز1390مرکز آمار ایران،) .10

 هایشاخص ( ارزیابی1393محمدی ده چشمه، مصطفیدفیروزی،محمدعلید سعیدی ،جعفرد) .11

 پیاپی) 3 شماره ،11 دوره ،5 ،فصلنامه جغرافیایی سرزمین مقالهاهواز شهرکالن در محیطیزیست ناپایداری

 72-57 صفحه ،1393 پاییز ،(43

 با محیطی آلودگی و پایدار توسعه (،۱۳۹1منفرد، ) سجاد و محمد قلعه مالیی سجاد سعیدد, ملکی .12

 توسعه و محیطی مخاطرات جغرافیا، ملی همایش اولین ،(اهواز شهر: مطالعه مورد نمونه) ریزگردها بر تأکید

 اهواز. واحد اسالمی آزاد دانشگاه اهواز، پایدار،

( طرح جامع حوزه نفوذ شهراهواز، اهواز سازمان مسکن 1365مهندس مشاور پژوهش و عمران ) .13

 شهرسازی خوزستان.و

 .( بسوی شهرسازی انسانگرا، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، چا  اول1378یاراحمدی، امیر) .14
15. A Summary of the Livability Ranking and Overview, prepare for opportunity, Economist 

Intelligence Unit, August( 2016) 

16. Hall, p. (2003), smart Growth on two continedis, in p Neal. ed. Urban villages and the 

making of communities spon press London 
17. Mahmoudi Mohadeseh, Ahmad Faizah(2015) - The effects of physical problems on the 

quality and livability of Kuala Lumpur streets 

18. Alexandra, N,(2015)Livability and LEED-ND: The Challenges and Successes of 

Sustainable Neighborhood Rating Systems 
19. Lang, Robert. 2003 “Edgless Cities: exploring the elusive metropolis” Washington: 

Brookings Institute Press 
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