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چکيده
امروزه زیستپذیری بهعنوان رویکردی منتج از نظریة توسعة پایدار درپی کاهش مشکالت
اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و زیستمحیطی شهرها و جوامع بر مبنای نیازها و ظرفیتهای آنهاست.
زیستپذیری از اصولی پیروی میکند که در واقع اجزای مورد نیاز برای حرکت به سمت پایداری
است .از اینرو دستیابی به شهر زیست پذیر بسیار پر اهمیت است .هدف این پژوهش شناسایی و
ارزیابی شاخصها و عوامل مؤثر بر دستیابی به شهر زیستپذیر در بافتهای فرسوده و غیرفرسوده
شهری است که بهصورت مطالعه موردی در منطقة  10شهر تهران صورت گرفته است .روش تحقیق
در این پژوهش بهصورت توصیفی -تحلیلی و پیمایشی است .جامعة آماری تحقیق حاضر را ساکنان
منطقة  10شهر تهران تشکیل میدهند .برای دستیابی به حجم منطقی از نمونه با استفاده از
فرمول کوکران  384نمونه تعیین شده و بهصورت تصادفی طبقهای انتخاب شدهاند .ابزار اصلی
گردآوری دادهها در پژوهش حاضر پرسشنامه است .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیلهای آماری نشان
میدهد که منطقة  10شهر تهران بهلحاظ زیستپذیری شهری در شرایط غیر قابل قبولی است.
همچنین نتایج حاصل از آزمون  tمستقل نشان میدهد که در منطقة  10تهران ،بین بافت فرسوده و
غیرفرسودة شهری بهلحاظ شاخصها و عوامل دستیابی به شهر زیستپذیر تفاوت معنیداری وجود
دارد.
واژگان کليدی :زیستپذیری ،کیفیت زندگی ،توسعة پایدار ،منطقة  10شهر تهران.
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 -1مقدمه
امروزه نیمی از جمعیت کرة زمین در مراکز شهری زندگی میکنند و این روند رشد شتابان
شهرنشینی چالشهای کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی ،همچون کاهش منابع طبیعی،
آلودگیها ،تسهیالت شهری نامناسب و توزیع نامتعادل خدمات شهری را به دنبال داشته و منجر به
افت زیستپذیری شده است (ساسانپور .)242 ،1397 ،مخصوصاً کالنشهرها که با مشکالت جدایی
گزینی قومی ،تفکیک کاربریها ،جدایی محل کار از سکونت ،فرسودگی و زوال محالت ،افزایش
ترافیک ،ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی و نابرابری در دسترسی به فرصتها و منابع مواجه
شدهاند .مجموعة عوامل فوق سبب شده است که زیستپذیری به جهت تهدیدهای پیش روی
زندگی شهری اهمیت دوچندانی پیدا کند .محالت زیستپذیر ،حس بیشتری از تعلق به جامعه و
مکان را القا میکنند .در همین جهت ،منطقة  10تهران به دلیل تراکم جمعیت و بافت ریزدانه و
نفوذناپذیر بزرگترین بافت فرسودة شهر تهران را در خود جای داده است .حدود  53درصد بافت
این منطقه فرسوده است و از این نظر دارای بیشترین سهم بافت فرسوده نسبت به مساحت منطقه
است (نجمآبادی .)122 ،1397 ،از آنجا که مفهوم زیستپذیری دارای نقاط اشتراک با مفاهیمی
مانند پایداری و کیفیت زندگی است ،لذا بررسی منطقة  10تهران ،که بیشتر مساحتش را بافت
فرسوده به خود اختصاص داده است ،دارای اهمیت بسیاری است .بنابراین هدف این تحقیق تحلیل و
ارزیابی شاخصها و عوامل مؤثر در دستیابی به شهر زیستپذیر است که این بررسی در بافتهای
فرسوده و غیرفرسوده صورت گرفته است .به این منظور پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سؤاالت ذیل
است:
 -1منطقة  10شهر تهران بهلحاظ دستیابی به شاخصها و عوامل شهر زیستپذیر در چه وضعیتی
قرار دارد؟  -2آیا بین بافت فرسوده و غیرفرسوده شهری بهلحاظ دستیابی به معیارهای شهر
زیستپذیر تفاوت معنیداری وجود دارد؟  -3آیا محالت منطقة  10بهلحاظ دستیابی به شهر
زیستپذیر دارای تفاوت معنیداری هستند؟
 -2مبانی نظری
 -2-1زيستپذيری؛ معانی و مفاهيم
واژه زیستپذیری را ادارة ملی هنر امریکا در سال  1970برای اولین بار و بهمنظور دستیابی به
ایدههای برنامهریزی شهری مدنظر قرار داد ( .)Larice, 2005: 58از آن زمان تاکنون ،موج گستردة
شهرنشینی و مشکالت آن همواره بهطور فزایندهای بر اهمیت زیستپذیری افزوده و چشمپوشی از آن
را دشوار و غیرممکن کرده است (سلیمانی مهرنجانی و همکاران .)28 :1395 ،بر این اساس
زیستپذیری یکی از مباحث و تئوریهای اخیر در برنامهریزی شهری است که مانند دیگر تئوریهای
نوین مثل شهر توانا ،شهر خالق ،شهر پایدار ،شهر تابآور ،ما را به سوی داشتن شهری مطلوبتر برای
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زندگی و توسعة شهری پایدار رهنمون میسازد (بندر آباد .)3 :1390 ،آنچه بهعنوان زیستپذیری
مطرح میشود ،ترجمة فارسی انتخابشده برای عبارت انگلیسی ( )livabilityاست ،در نتیجه شهر
زیستپذیر معادل عبارت ( )livable cityآورده شده است .تاکنون تعریف واحدی از مفهوم
زیستپذیری ارائه نشده است ( .)Lau Leby & Hashim, 2010: 55: Southworth, 2004: 33یکی از
دالیل مهم چنین مسألهای این است که زیستپذیری مفهومی پیچیده و درعینحال چندبعدی دارد
( .)Knox, 2011: 16این مفهوم چندبعدی گاه با مفاهیم کیفیت زندگی ،رفاه و رضایتمندی از
شرایط زندگی دارای همپوشانیهای بسیاری است و جنبههای مختلفی نظیر مسائل مادی و غیرمادی
را دربرمیگیرد ( .)Dajian & Peter, 2010, 248: Senlier et al., 2009: 215برخی محققان معتقدند
که زیستپذیری مفهومی پیچیده است که با تعدادی از مفاهیم و اصطالحات دیگر مانند پایداری،
کیفیت زندگی و کیفیت مکان و اجتماعات سالم در ارتباط است ( Norris & Pittman, 2000, 115:
 .)Blassingame, 1998: 2: Kennedy & Buys, 2010: 74اگرچه زیستپذیری بهعنوان یک مفهوم
میتواند با توجه به بستر و زمینهای که در آن تعریف میشود ،بسیار گسترده و یا محدود باشد .با
وجود این ،کیفیت زندگی در هر مکان در مرکز این مفهوم قرار دارد و شامل نماگرهای قابل
اندازهگیری بسیار متنوعی است که معموالً تراکم ،حمل و نقل ،امنیت و پایداری اجزای ثابت آن را
تشکیل میدهند ( .)Perogordo, 2007: 240ویلر بر این باور است که واژة زیستپذیری بهصورت
فزاینده بهمنظور توصیف شرایطی به کار میرود که ارتباط مستقیمی با کیفیت زندگی دارد
( .)Wheeler, 2001: 43زیستپذیری شهری میتواند بهعنوان کیفیت محیط شهری که نیاز انسان به
امنیت اجتماعی ،سالمت و رفاه در سطح فردی و اجتماع را فراهم می کند ،تعریف شود ( Saitluanga,
.)2014: 543
در حال حاضر ،دو سازمان مهم در سطح بینالمللی وجود دارند که هرساله گزارش جهانی
شهرهای زیستپذیر را منتشر میکنند :واحد هوش اقتصادی (  )EIU1و مؤسسة مرسر(2ماجدی و
بندرآباد .)66 ،1393 ،واحد هوش اقتصادی ،هر شهر را بر مبنای شاخصهای متنوع و متعدد که در
 5طبقه :ثبات (امنیت) ،مراقبتهای بهداشتی ،فرهنگ و محیط زیست ،آموزش و زیرساخت ،تقسیم
شدهاند ،ارزیابی و در پنج طبقه ،ردهبندی میکند ( . )The Economist Intelligence Unit, 2015: 1-7
مؤسسة مرسر ،هر سال یک بار مطالعهای دربارة کیفیت زیست بیش از  380شهر جهان بر اساس
ارزیابیهایی از  10طبقهبندی اصلی و  39معیار و شاخص انجام میدهد .شیوة امتیازبندی شهرها
نسبت به شهر نیویورک در ایاالت متحده انجام میشود .بدین ترتیب که امتیاز  100برای این شهر
بهعنوان مبنا در نظر گرفته میشود و دیگر شهرها نسبت به این عدد امتیازبندی و ردهبندی
میشوند (.)www.mercer.com/qualityofliving#city-rating-tables
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 -2-2زيستپذيری و توسعة پايدار
یک فقدان عمده در تحقیقات و سیاستهای اخیر در مورد ارتباط بین زیستپذیری و توسعة
پایدار وجود دارد .شباهتهای بسیاری بین مفاهیم زیستپذیری و پایداری وجود دارد .بهعنوان مثال
هر دو به تأمین نیازها ،عدالت و برابری و کیفیت محیط زندگی توجه نشان میدهند .در عین حال
تفاوتهای متعددی نیز بین آنها وجود دارد از جمله این که زیستپذیری بر روی دوره زمانی
کوتاهمدت و پایداری بر روی دورههای زمانی بلندمدت تمرکز دارند ( .)Van Dorst, 2010: 113تمایز
بین شاخصهای زیستپذیری با شاخصهای پایداری در این است که شاخصهای زیستپذیری
آنچه را که امروز در حال وقوع است اندازه میگیرند ،اما شاخصهای پایداری ،ظرفیت موجود برای
آنچه در آینده رخ خواهد داد را اندازهگیری میکند .زیستپذیری اشاره به زیرمجموعهای از اهداف
پایداری دارد که مستقیماً اعضای جامعه را تحت تأثیر قرار میدهند .زیستپذیری و پایداری معمو ًال
دارای اهداف مشترک ،اما غالباً دارای چشماندازها و اولویتهای متفاوت هستند .بهعنوان مثال هر
دوی آنها به دنبال کاهش آلودگی هستند ،این در حالی است که تمرکز پایداری بر روی گازهایی
است که باعث تغییر اقلیم میشوند ولی زیستپذیری بر روی هوای محلی و آلودگی صوتی تمرکز
دارد ( .)Flynn et al, 2002: 5چازال در مطالعهای با عنوان نگرش سیستمی به زیستپذیری و
پایداری ،به تحلیل تفاوت موجود بین دو مفهوم زیستپذیری و پایداری پرداخته است .ایشان
چارچوب زمانی را مهمترین بعد متصور برای تدوین معنای هریک از این مفاهیم دانسته است و بر این
مبنا بیان میکند زیستپذیری عبارت از وضعیت خواستهها در ارتباط با رضایت از زندگی در یک
مکان خاص برای یک فرد و یا یک گروه از افراد در حال حاضر ،ولی پایداری ظرفیت تحقق خواستهها
برای یک فرد یا یک گروهی از افراد در طی زمان است ( .)Chazal, 2010: 588در شکل ( )1میتوان
ارتباط بین زیستپذیری و پایداری را مشاهده نمود.

شکل ( )1زيستپذيری بهعنوان زيرمجموعة پايداری
مأخذ)Lowe et al, 2013, 13( :
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پایداری دارای یکسری ارزشهای جهانشمول و بر مبنای گزارش برانت لند ،تعریف آن دارای
سه بخش زیست محیطی ،اقتصادی و برابری است .این در حالی است که زیستپذیری بر روی
موضوعات مربوط به امروز تمرکز دارد و بیش از زمینه و بستر جهانی ،به زمینه و بستر بومی
میاندیشد .در حالی که بسیاری از متخصصان دانشگاهی بر این باور هستند که پایداری و
زیستپذیری دارای همپوشانی هستند (.)Andrews, 2001: 209
 -3-2زيستپذيری و کيفيت زندگی
«زیستپذیری» و «کیفیت زندگی» واژههایی هستند که دارای تشابهات و تفاوتهای مفهومی
مختلفی هستند که به بررسی این دو مفهوم پرداخته میشود .تاکنون محققان بسیاری دربارة ارتباط
این دو مفهوم تحقیق نمودهاند .به عقیدة وان کمپ و همکاران مهمترین تشابه بین این دو مفهوم و
مهم ترین وجه ممیز آنها نسبت به مفهوم پایداری ،این است که هر دو در زمان حال و در همین
مکان هستند .یعنی االن و اینجا ،دو کلیدواژة درک مفاهیم کیفیت زندگی و زیستپذیری هستند
که همین دو واژه ،موجب تفکیک مقیاس و چشمانداز آنها از مفاهیم مشابه و مجاور مانند پایداری
هستند (.)Van Kamp et al, 2003: 14
زیستپذیری بهعنوان ویژگی های یک جامعه ،که مناسب بودنش برای زندگی انسان را تحت
تأثیر قرار میدهد ،تعریف میشود .حال آنکه تعریف کیفیت زندگی بهعنوان اثرات زیستپذیری یک
جامعه بر ساکنان آن ذکر میشود .)Vanzerrr & Seskin, 2011: 3-4( .الزم به ذکر است آنچه که
«مناسب بودن برای زندگی بشر» را تشکیل می دهد ممکن است بر اساس ارزش زمینههای
مخصوص جامعه متفاوت باشد.
وقتی که برنامهریزان شهری در مورد باال بردن کیفیت زندگی صحبت میکنند ،بهطور کلی در
مورد شرایط خارجی که در کیفیت زندگی (مانند سطح درآمد و یا دسترسی به خدمات و منابع)
نقش دارند ،صحبت می کنند و کمتر به تجربة داخلی کیفیت زندگی که بیشتر بر اساس قضاوت
ذهنی و رضایت از زندگی بهعنوان یک کل است صحبت میکند). (Pichardo-Muñiz, 2010: 7
بهعنوان مثال شاخص های کیفیت زندگی جامعه به منافع حاصل از افزایش فعالیت بدنی؛ تنفس در
هوای پاک؛ داشتن دسترسی به گزینههای حمل و نقل ،شغل ،مسکن ،آموزش و پرورش ،فضای باز،
غذای سالم؛ داشتن فرصت کافی برای تفریح و اوقات فراغت؛ زندگی در یک جامعة دلپذیر ،امن،
منسجم؛ و داشتن حس تعلق اجتماعی می پردازند .در حالی که این جنبهها بسیار شبیه به جنبههای
زیست پذیری هستند (در واقع دو واژه اغلب به جای یکدیگر در زمینة برنامهریزی شهری استفاده
میشوند) ،این تمایز در تفاوت را میتوان بدین صورت مطرح کرد که زیستپذیری اشاره به خدمات
و تسهیالت اجتماعی دارد ،حال آنکه کیفیت زندگی اشاره به نحوة شکلدهی این تسهیالت و نفع
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رساندن آنها به تجارب انسانی دارد .در جدول ( )1نمونههایی از عوامل زیستپذیری و تأثیر و
منفعت آنها بر کیفیت زندگی انسانی آمده است.
جدول ( )1نمونههايی از عوامل زيستپذيری و تأثير آنها بر کيفيت زندگی
مفهوم

عوامل زیستپذیری

توسعة اقتصادی
مسکن

دسترسی به کار و خدمات و خواروبار
وجود مسکن ،محل مناسب آن و تنوع آنها

کیفیت محیط

کیفیت هوا ،زیباییشناسی ،سروصدا ،کیفیت
آب ،گازهای گلخانهای ،پارکها و فضاهای باز

سالمت فیزیکی و ذهنی ،حفاظت در
برابر برخی بالیای طبیعی

توسعة اجتماعی

انسجام اجتماعی ،منابع تاریخی و فرهنگی،
فرصتهای آموزشی

احساس تعلق مکانی
تابآوری ،سرمایة اجتماعی ،تحرک
اجتماعی

حملونقل

دسترسی به شبکة خطوط دارای تالقی
متعدد ،جابهجایی ،امنیت ،دسترسی به کار،
مسکن و خدمات ،جاذبة خیابانها

مستقل بودن جابهجایی ،زمان حرکت
قابل اعتماد و مطلوب ،بهداشت فیزیکی
و روانی

برابری

توزیع عادالنة خدمات

احساس امنیت اجتماعی ،قرار داشتن
در معرض عقاید مختلف

مآخذ:

منافع کیفیت زندگی
درآمد مناسب ،اوقات فراغت مطلوب
داشتن سرپناه ،امنیت و ایمنی

Van Zerr & Seskin, 2011: 4

 -2-4مدل مفهومی
زیستپذیری ،طیف گستردهای از نیازهای انسانی ،از غذا و امنیت گرفته تا زیبایی و نمادهای
فرهنگی و احساس تعلق به اجتماع یا مکان را شامل میشود .مروری جامعی بر مطالعات
زیستپذیری گویای این واقعیت است که زیستپذیری یک مفهوم پیچیده ،چندبعدی و مورد تأیید
همه است و مجموع معیارها و شاخصهای گوناگونی را دربرمیگیرد .بنابراین میتوان یک شهر
زیست پذیر را در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و محیطی مورد بررسی قرار داد .در شکل ()2
کلیة عوامل و شاخصهای دستیابی به شهر زیستپذیر نشان داده شدهاند.
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شکل ( )2شاخصهای و عوامل دستيابی به شهر زيستپذير
مأخذ :يافتههای تحقيق

 -2-5پيشينه
برنامة رشد هوشمند شهری اتاوا در کانادا ،که یکی از پیشگامان برنامهریزی شهر زیستپذیر در
دنیاست پس از مطالعة کالن و جامع در این شهر به این نتیجه رسید که شهر زیستپذیر شهری
است که مردم آن دسترسی به گزینه های مناسب و متفاوت حمل و نقل و مسکن داشته باشند و
مقاصد موجود به راحتی با اتومبیل یا بدون آن قابل دسترسی باشد .همچنین این مطالعات نشان داد
که عواملی مانند رشد سری ع ،فقدان اراضی زراعی و فضاهای باز ،کمبود مسکن ،رشد نابرابری
اجتماعی ،ضعف رو به تزاید هویت محلی ،مکانی و زندگی اجتماعی؛ تهدیدات جدی برای
زیستپذیری شهری محسوب میشوند (.)ttawa county planning commission, 2004
بالساس در تحقیقی با نگاهی انتقادی به بررسی و اندازهگیری زیستپذیری شهری در مراکز
شهری پرداخته است و به این نتیجه رسید که یک شهر زیستپذیر باید امن ،پاک ،زیبا ،از نظر
اقتصادی پویا ،مقرون به صرفه برای جمعیت متنوع و مدیریت کارآمد ،زیرساختهای کاربردی،
مؤسسات و فعالیتهای فرهنگی جذاب ،پارکهای فراوان ،سیست م حمل و نقل عمومی کارآمد،
فرصتهای فراوان اشتغال و همچنین تضمینکنندة حس اجتماعی باال باشد (.)Balsas, 2004
آلیسون و پیترز در پژوهشی با عنوان حفاظت مراکز تاریخی و شهرهای زیستپذی،؛ عالوه بر
اینکه  10شهر زیستپذیر جهان را در سال  2010معرفی کردهاند ،شاخصهای شهر زیستپذیر را بر
مبنای واحدهای همسایگی ،ساخت مسکن و توریسم مورد تحلیل قرار دادهاند .در این تحقیق ذکر
شده است برنامهها بایستی تالش کنند مکانهای تاریخی و قدیمی شهر را جذابتر و قابل دسترستر
برای همه اقشار شهروندی برنامهریزی کنند و در این زمینه تورهای مشخص پیادهروی در این مراکز
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بهبود پیدا کنند ،همچنین تخصیص اعتبارات بهمنظور حفاظت و زیستپذیری مراکز تاریخی و
قدیمی شهر نقش حیاتی دارد (.)Allison, & Peters, 2010
الئو لبی و هاریزا هاشیم در پژوهشی به بررسی ابعاد و ویژگیهای زیستپذیری و اهمیت آنها از
نگاه ساکنان پرداختهاند .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که ابعاد زیستپذیری عبارتاند از بعد
اجتماعی ،کالبدی ،عملکردی و امنیت .از این میان مهمترین بعد از نگاه ساکنان امنیت و کم
اهمیتترین آنها بعد اجتماعی است (.)Lau Leby & Hariza Hashim, 2010
محمودی و همکاران در مقالهای با عنوان خیابان زیستپذیر؛ اثرات مشکالت فیزیکی بر کیفیت و
قابلیت زندگی در خیابانهای کواالالمپور پردختهاند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که مشکالت
فیزیکی مانند نامناسب بودن سنگ فرش پیادهرو ،خدمات عمومی ناکافی ،تراکم ترافیک و  ...وضعیت
زیستپذیری در خیابانهای کواالالمپور رو به وخامت نهاده است (.)Mahmoudi et al., 2014
بدلند و همکارانش در تحقیق تحت عنوان زیستپذیری شهری درسهایی از استرالیا برای کشف
شاخصهای اندازهگیری سالمت اجتماعی به این نتیجه رسیدند که جرم و امنیت ،آموزش ،شغل و
درآمد ،سالمت و خدمات اجتماعی ،مسکن ،تفریح و فرهنگ ،غذای محلی و دیگر کاالها ،محیط
طبیعی ،فضای باز عمومی ،حمل ونقل ،انسجام اجتماعی و دموکراسی محلی ارتباط معنیداری با
سالمت اجتماعی و رفاه جامعه در استرالیا دارند (.)Badland et al., 2014
دانگ ژن و همکارانش در مطالعهای به بررسی زیستپذیری در شهرهای بزرگ چین پرداختهاند.
یافتههای این تحقیق نشان میدهد که شش عامل راحتی امکانات عمومی ،محیط طبیعی ،محیط
اجتماعی -فرهنگی ،امنیت شهری ،بهداشت محیطی و حمل و نقل مناسب ،نقش مهم و تعیین
کنندهای در زیستپذیری شهری چین داشتهاند .در بین این عوامل ،حمل و نقل مناسب و سالمت
محیطی دارای اهمیت بیشتری بودهاند (.)Dongsheng et al., 2018
ساسانپور و همکاران ( )1394در تحقیقی تحت عنوان سنجش و ارزیابی زیستپذیری شهری
در مناطق 22گانة تهران به این نتیجه رسیدهاند که در میان مناطق 22گانة تهران ،مناطق یک و سه
به ترتیب از نظر بعد زیست محیطی ،بعد اجتمادی و بعد اقتصادی از بیشترین زیستپذیری نسبت به
دیگر مناطق برخوردارند .در مقابل ،منطقة  20دارای کمترین میزان زیستپذیری در بین مناطق شهر
تهران است.
عبداللهی و حسنزاده ( )1395در مطالعهای به شناسایی و اولویتبندی شاخصهای سازندة
برنامهریزی شهری در زیستپذیری شهری (مطالعة موردی :مناطق چهارگانة شهر کرمان)
پرداختهاند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که از میان شاخص های مورد بررسی؛ شاخصهای
کالبدی بیشترین و شاخصهای اجتماعی کمترین سهم را در زیستپذیری شهر کرمان داشتهاند.
حیدری و همکاران ( )1396در تحقیق به تحلیل عوامل مؤثر بر زیستپذیری بافتهای فرسوده
شهری در بخش مرکزی شهر زنجان پرداختهاند .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که
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زیستپذیری بافت فرسودة شهر زنجان در حد متوسط بوده است .همچنین تحلیل شاخصها به
تفکیک بافت بر اساس آزمون شفه و تحلیل عاملی نشان داد که عامل مدیریتی بهعنوان عاملی ضعیف
در بافت فرسودة شهر زنجان مطرح است.
حدود  53درصد از مساحت منطقة  10تهران دارای بافتی فرسوده است که این مسأله بررسی
زیستپذیری شهری را در این منطقه بسیار مهم کرده است .در هیچ اثری تاکنون به بررسی میزان
زیستپذیری در بافت فرسوده و غیرفرسوده بهطور همزمان و مقایسه آنها پرداخته نشده است.
تفاوت و نوآوری بارز این تحقیق بررسی همزمان زیستپذیری شهری در دو بافت فرسوده و
غیرفرسوده بهطور همزمان است.
 -3دادهها و روش شناسی
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از حیث روش توصیفی -تحلیلی و پیمایشی است .جامعة آماری
تحقیق حاضر را ساکنان منطقة  10شهر تهران که بر طبق آخرین سرشماری سال  1395مرکز آمار
ایران ،جمعیتی بالغ بر  327115است ،تشکیل میدهند .برای دستیابی به حجم منطقی از تعداد
نمونهها با استفاده از فرمول کوکران  384نمونه تعیین شدهاند .همچنین برای انتخاب نمونهها از
روش تصادفی طبقهای استفاده شده است .در جدول ( )2نحوه انتخاب نمونهها نشان داده شده است.
در اولین گام هر ناحیه ،براساس سهمی که از کل جمعیت منطقه به خود اختصاص دادهاند ،حجم
نمونه برای آنها تعیین شده است .سپس همین نسبت توزیع جمعیت به حجم نمونه در بین
محالت هر ناحیه اعمال شده است و در آخر هر محله براساس نسبت سهم بافت فرسودهای که به
خود اختصاص داده است ،حجم نمونه برایش تعیین شده است .در نهایت حجم نمونهها در بافت
فرسوده  53درصد ( 205نفر) و در بافت غیرفرسوده  47درصد (  179نفر) را به خود اختصاص
می دهند که در جامعة آماری نیز چنین نسبتی بین بافت فرسوده و غیرفرسوده در منطقه وجود
دارد .در جدول ( )3معیارهای شهر زیستپذیر از نگاه محققان و مؤسسات معتبر بینالمللی نشان
داده شده است .بدین ترتیب هر شاخص از نگاه تحقیقات صورتگرفته شناسایی و انتخاب شده
است .همچنان که بیان شد ،شاخصهای زیستپذیری در مقیاس محلی و مناسب شرایط کنونی
هستند .در جدول ( )4نماگرهایی که برای ارزیابی شاخصها شناسایی شدهاند ،نشان داده شدهاند.
جدول ( )2نحوة انتخاب نمونهها براساس سهم نواحی ،محالت و نسبت بافت فرسوده
شرح

سهم از کل
جمعیت (درصد)

حجم
نمونه

ناحیة
1

42

161

محله

تعداد
نمونهها

بافت
فرسوده

بافت
غیرفرسوده

شبیری  -جی
سلیمانی -تیموری

29
42

6
18

23
24

بریانک

63

48

15

 ...............................42مطالعات ساختار و کارکرد شهری ،سال هفتم ،شمارهی بيست وچهارم ،پاييز 1399
هفت چنار
ناحیة
2

32

123

ناحیة
3

26

100

مجموع

100

384

27

19

8

هاشمی

48

40

8

کارون جنوبی

31

23

8

سلسبیل جنوبی

44

26

18

زنجان جنوبی
کارون شمالی

29
31

15
5

14
26

سلسبیل شمالی

40

5

35

-

384

205

179

مأخذ :يافتههای تحقيق
جدول ( )3معيارهای شهر زيستپذير از نگاه محققان خارجی و داخلی
معیار (شاخص)

محققان
( (Hu & Hu, )Kennedy & Buys, 2010 ( )The Economist Intelligence Unit, 2015

آموزش

)Lowe et ( )Van Dorst, 2010( )Wesley, 2013( 2014) (VanZerr & Seskin, 2011

)Badland et al., 2014( )al, 2013
(مؤسسة مرسر) (ساسانپور و همکاران)1394 ،

بهداشت

()Saitluanga, 2014( )Lowe et al, 2013( )The Economist Intelligence Unit, 2015
()Badland et al., 2014
(مؤسسة مرسر) (ساسانپور و همکاران)1394 ،

امنیت

( )Wheeler, 2001( )Wang et al, 2011( )The Economist Intelligence Unit, 2015
)Saitluanga, ( )Perogordo, 2007( (VanZerr & Seskin, 2011) (Hu & Hu, 2014
( )Dongsheng et al, 2018( )Lowe et al, 2013( )2014ایراندوست و همکاران)1394 ،
(پریزادی و بیگدلی( )1395 ،ساسانپور و همکاران)1394 ،

مشارکت و
دموکراسی
محلی

()Badland et al., 2014((VanZerr & Seskin, 2011) )Lowe et al, 2013

اشتغال و درآمد
غذا وکاالهای
محلی

)(Hu & Hu, )Wang et al, 2011( )Badland et al., 2014( (VanZerr & Seskin, 2011

)( )Lowe et al, 2013( 2014ساسان پور و همکاران)1394 ،
()Badland et al., 2014( )Wheeler, 2001( )Lowe et al, 2013
(مؤسسه مرسر)

ادامه جدول ( )3معيارهای شهر زيستپذير از نگاه محققان خارجی و داخلی
معیار (شاخص)

محققان

مسکن

))Ottawa county planning commission, 2004( (VanZerr & Seskin, 2011
(( )Badland et al., 2014مؤسسه مرسر) (ساسان پور و همکاران)1394 ،

زیرساخت

(( )The Economist Intelligence Unit, 2015ساسان پور و همکاران)1394 ،

حمل و نقل

()Marshall, 2013( (VanZerr & Seskin, 2011) )Miller et al, 2013

تحليل شاخصها و عوامل مؤثر بر دستيابی به شهر زيستپذير در بافتهای فرسوده و غيرفرسوده شهری43..............
(Badland et al., ( )Dongsheng et al, 2018( )Wang et al, 2011( )Lowe et al, 2013

( )2014ساسان پور و همکاران( )1394 ،مؤسسه مرسر)
فضای باز
عمومی
امکانات اوقات
فراغت

()Lowe et al, 2013( )Wheeler, 2001( )Badland et al., 2014
(( )Ottawa county planning commission, 2004پریزادی و بیگدلی)1395 ،
((Hu & Hu, )Lowe et al, 2013( (VanZerr & Seskin, 2011) )Wheeler, 2001
))Dongsheng et al, 2018( )Badland et al., 2014( 2014

مدیریت مصرف

()Badland et al., 2014( )Lowe et al, 2013

بهداشت محیط

()Wang et al, 2011( (VanZerr & Seskin, 2011) )Wheeler, 2001
))Dongsheng et al, 2018( (Hu & Hu, 2014

فضای سبز و
پوشش گیاهی

(( )Dongsheng et al, 2018( )Wheeler, 2001ساسان پور و همکاران)1394 ،
مأخذ :يافتههای تحقيق
جدول ( )4عوامل ،معيارها و زيرمعيارهای شهر زيستپذير

عامل

معیار
(شاخص)

زیرمعیار (نماگر)

آموزش

برخورداری از فضاهای آموزشی مناسب ،کیفیت دسترسی به مدارس و
فضاهای آموزشی ،کیفیت تجهیزات آموزشی ،کیفیت ساختمانهای
آموزشی ،کیفیت تدریس معلمان و اساتید

بهداشت

اجتماعی

امنیت

مشارکت و
دموکراسی
محلی

دسترسی به مراقبتهای بهداشتی عمومی و خصوصی ،کیفیت بیمارستانها
و درمانگاهها ،کیفیت خدمات پزشکی و بهداشتی
احساس امنیت شهروندان ،وقوع عمد جرم خشن (قتل و  ،)...کیفیت
آزادیهای فردی ،سطح ناهنجاریهای اجتماعی (تردد معتادان ،سرقت،
وندالیسم و ،)...وجود امنیت برای وسایل نقلیة پارکشده در خیابان ،وجود
نزاعهای خیابانی
فرصت داشتن بیان نظرات خود در موضوعات مهم ،عضویت در سازمانهای
اجتماعی محلی ،احساس تعلق داشتن به جامعه ،فعالیتهای داوطلبانه،
پذیرش فرهنگهای گوناگون در جامعه ،میزان روحیة کار گروهی در بین
شهروندان ،میزان ارتباط شهروندان با شورای شهر و شورایاریها ،میزان
احترام شهروندان به یکدیگر

ادامه جدول ( )4عوامل ،معيارها و زيرمعيارهای شهر زيستپذير
عامل

معیار
(شاخص)

زیرمعیار (نماگر)

اقتصادی

اشتغال و
درآمد

میزان بیکاری ،تعدد فرصتهای شغلی ،درآمد مناسب و کافی ،داشتن شغل
مناسب ،تناسب بار تکفل ،میزان دسترسی به شغل مناسب
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غذا وکاالهای
محلی

امنیت غذایی ،تراکم رستورانها و فستفودها ،هزینة غذا ،نزدیکی به
فروشگاههای مواد غذایی سالم ،تعداد سوپرمارکتها ،فستفودها و
فروشگاهها

مسکن

قیمت مسکن ،کیفیت مسکن ،تراکم نفر در واحد مسکونی ،تعداد اتاق کافی
در مسکن ،میزان مساحت مناسب و کافی در مسکن ،میزان در دسترس
بودن مسکن با کیفیت خوب

زیرساخت

کیفیت تأمین انرژی ،کیفیت شبکة راهها ،کیفیت تأمین آب شهری ،کیفیت
شبکة آب ،برق ،گاز ،تلفن ،پست و اینترنت ،دسترسی به بانک و خدمات
بانکی ،کیفیت ارتباطات بینالمللی

حمل و نقل

دسترسی به حمل و نقل عمومی ،خدمات خیابانها و مسیرها به پیادهروها،
دسترسی به مترو ،محدودیتهای حمل و نقل ،زمان سفر

فضای باز
عمومی

تنوع فضاهای عمومی ،رضایت از کیفیت فضاهای عمومی ،درک و رضایت
جوانان از فضاهای عمومی موجود ،تعداد فضاهای عمومی ،چشمانداز
مناسب ساختمانها و معماری بناها ،چشمانداز مناسب معابر و خیابانها

امکانات اوقات
فراغت

میزان سرگرمی و فعالیت نسبت به جمعیت ،اجراهای تئاتری و موسیقی،
سینماها ،ورزش و اوقات فراغت ،کیفیت کتابخانهها

مدیریت
مصرف

مصرف برق خانگی ،مصرف انرژی گاز توسط هر خانوار ،میزان تولید زبالة
خانگی ،استفاده از آب شهری برای مصارف غیرضروری

بهداشت
محیط

کیفیت جمعآوری زباله ،کیفیت جمعآوری فاضالب ،عدم وجود حیوانات
موذی و ولگرد ،میزان آرامش و فقدان آلودگی صوتی ،نظافت اماکن عمومی

فضای سبز و
پوشش گیاهی

کیفیت خیابانها و کوچهها و پیادهروها از نظر درختان ،کمیت و توزیع
پراکندگی فضای سبز ،کیفیت فضای سبز محله ،کیفیت پارکها

کالبدی

محيطی

مأخذ :يافتههای تحقيق

ابزار اصلی جمعآوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه بوده است که روایی محتوایی آن
توسط کارشناسان و اساتید مدیریت ،اقتصاد و برنامهریزی شهری مورد تأیید قرار گرفته است.
همچنین برای سنجش پایایی ابزار پژوهش از آلفای کرونباخ استفاده شده که ضریب آلفای
محاسبهشده برابر با  0/855است که گویای پایایی قابل قبول ابزار تحقیق است .در جدول ( )5مقدار
آلفای مشاهدهشده در هریک از عوامل زیستپذیری نشان داده شده است.

جدول ( )5مقدار آلفای کرونباخ مشاهدهشده
عامل
اجتماعی

شاخص
آموزش

مقدار آلفای کرونباخ
0/857

بهداشت

0/841

مجموع
0/849

تحليل شاخصها و عوامل مؤثر بر دستيابی به شهر زيستپذير در بافتهای فرسوده و غيرفرسوده شهری45..............

اقتصادی

کالبدی

محیطی

امنیت

0/844

مشارکت و دموکراسی محلی

0/854

اشتغال و درآمد

0/851

غذا وکاالهای محلی

0/857

مسکن

0/866

زیرساخت

0/851

حمل و نقل

0/853

فضای باز عمومی

0/860

امکانات اوقات فراغت

0/859

مدیریت مصرف

0/856

بهداشت محیط

0/858

فضای سبز و پوشش گیاهی

0/867

0/858

0/855

0/860

مأخذ :يافتههای تحقيق

الزم به ذکر است که شیوة امتیازبندی نماگرها براساس ادبیات جهانی زیستپذیری صورت
گرفته است .امتیازبندی در شاخصهای جهانی زیستپذیری دربرگیرندة نمرهای بین ( 1بدترین) تا
( 100ایدهآل) است .بدین معنی که برای هر نماگر از  1تا  100امتیاز در پنج طیف مطلوب (  80تا
 ،)100قابل قبول ( 70تا  ،)80قابل تحمل ( 60تا  ،)70غیرقابل قبول ( 50تا  )60و تحملناپذیر
( 50به پایین) در نظر گرفته شده است .در جدول ( )6این نحوة امتیازبندی تشریح شده است.
در این پژوهش ،برای معرفی محدودة مورد مطالعه از نرمافزار  GISو برای کدگذاری ،طبقهبندی
و تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  Spssاستفاده شده است.
جدول ( )6امتيازبندی نماگرها براساس ادبيات جهانی
امتیاز

وضعیت

توضیح

100-80

مطلوب

چالشهای کمی (در صورت وجود) برای استانداردهای زندگی
وجود دارد.

80-70

قابل قبول

زندگی روزانه بهطور کلی خوب است ،اما برخی از جنبههای
زندگی ممکن است با یکسری مشکالت مواجه شوند.

70-60

قابل تحمل

عوامل منفی بر زندگی روزانه تأثیر دارند.

60-50

غیرقابل قبول

زیستپذیری بهطور قابل مالحظهای محدود شده است.
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 50و کمتر

تحملناپذیر

بیشتر جنبههای زندگی بهشدت محدود شدهاند.

مأخذ)The Economist Intelligence Unit, 2015: 2 ( :

قلمرو پژوهش
منطقة  10یکی از مناطق قدیمی و کوچک کالنشهر تهران است که حدود یک قرن پیش شکل
گرفته است و تراکم باالی جمعیت از ویژگیهای بارز این منطقه به حساب میآید .بارگاه مقدس
امامزاده معصوم و موزة آثار هفتچنار مهم ترین اماکن تاریخی منطقه هستند .مساحت منطقه معادل
 817هکتار است که کوچک ترین منطقة شهرداری تهران بعد از منطقة هفده محسوب میشود .در
حال حاضر منطقة  10دارای  3ناحیه و  10محله است .این منطقه با مناطق  9 ،11 ،17و  2هممرز
است (شهرداری تهران.)6 ،1391 ،
سابقة توسعة منطقه مبنی بر قطعهبندی کوچک زمین و ساختار نیمهروستایی قدیمیتر ،این
منطقه را به یکی از نواحی جذاب جهت اسکان طبقة متوسط و کمدرآمد تبدیل کرده است .این
منطقه از لحاظ معماری و شهرسازی دارای خیابانهای باریک ،کوچه های متعدد تودرتو و کمعرض و
منطقهای فرسوده است .این منطقه دارای  64خیابان اصلی و فرعی است (عبداللهی.)110 ،1392 ،
منطقة  10تهران در محدودة مرکزی شهر و از حیث موقعیت ،در فاصلة مناسبی از بازار تهران قرار
گرفته و از طریق شریانهای درون شهری نظیر نواب ،یادگار امام ،خیابان آزادی ،قزوین و امام
خمینی دسترسی مناسبی به سطح شهر تهران دارد (میرآخورلو .)70 ،1395 ،در شکل ( )2که از
چهار نقشه تشکیل شده است؛ موقعیت فضایی منطقة  10در شهر تهران ،بلوکهای دارای بافت
فرسوده ،کاربری اراضی منطقة  10به همراه پهنههای بهمپیوستة بافت فرسوده (که بهصورت  2 ،1و
 3مشخص شده) و محالت منطقة  10نشان داده شده است.

تحليل شاخصها و عوامل مؤثر بر دستيابی به شهر زيستپذير در بافتهای فرسوده و غيرفرسوده شهری47..............

شکل ( )2معرفی منطقة  10شهر تهران
مأخذ :نگارندگان

 -4تجزيه و تحليل يافتهها
در اولین گام پاسخگویان بر مبنای توزیع جنسی طبقهبندی شدهاند .یافتهها حاکی از آن است
که از میان پاسخگویان تعداد زنان  107نفر و تعداد مردان  277نفر بوده است .بنابراین میتوان
گفت که مردان با  72/1درصد در مقابل نسبت  27/9درصد زنان هستند .اغلب نمونههای
بررسیشده 219 ،نفر (معادل  57درصد) متأهل و  165نفر (معادل  43درصد) را مجردین تشکیل
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میدهند .به لحاظ وضعیت تحصیالتی ،اغلب افراد مورد بررسی دارای تحصیالت لیسانس و باالتر
بودهاند؛ بهطوری که بیش از  53درصد از نمونهها در طبقات لیسانس ،فوقلیسانس و دکتری قرار
داشتهاند .از لحاظ مالکیت  181نفر مالک (معادل  47درصد) و  203نفر (معادل  53درصد)
مستأجر بودهاند.
در جدول ( ،)7وضعیت زیستپذیری منطقة  10به تفکیک شاخصها مورد بررسی قرار گرفته
است .یافتههای این جدول نشان میدهد که شاخصهای اقتصادی ضعیفترین امتیازها را به خود
اختصاص دادهاند به گونهای که محدودة مورد مطالعه بهلحاظ دو شاخص اشتغال و درآمد و مسکن
در پایین ترین امتیازات قرار گرفته است .در هیچ کدام از شاخصهای بررسیشده وضعیت مطلوبی
وجود نداشته است.
جدول ( )7بررسی وضعيت شاخصهای زيستپذيری شهری
عامل

شاخص

اجتماعی

آموزش

64/4

بهداشت

70/7

امنیت
مشارکت و دموکراسی محلی

73/2
53/9

قابل قبول
غیرقابل قبول

اشتغال و درآمد

33/6

تحملناپذیر

غذا وکاالهای محلی

75/2

قابل قبول

مسکن

40/3

تحملناپذیر

زیرساخت

68/5

قابل تحمل

حمل و نقل

64/3

قابل تحمل

فضای باز عمومی

47/4

تحملناپذیر

امکانات اوقات فراغت

52/6

غیرقابل قبول

مدیریت مصرف

65/1

قابل تحمل

بهداشت محیط

62/9

قابل تحمل

فضای سبز و پوشش گیاهی

50/8

غیرقابل قبول

اقتصادی

کالبدی

محیطی

امتیاز زیستپذیری

وضعیت
قابل تحمل
قابل قبول

مأخذ :يافتههای تحقيق

در جدول ( )8امتیاز نهایی زیستپذیری منطقه به همراه امتیاز هر عامل نشان داده شده است.
یافتهها حاکی از این است که در هیچکدام از عوامل بررسیشدة زیستپذیری ،وضعیت مطلوب و یا
حتی قابل قبولی در منطقه مشاهده نمیشود .بهترین وضعیت متعلق به عامل اجتماعی
زیستپذیری است که مجموع امتیازهای آن  65/6است و دارای یک شرایط قابل تحمل بهلحاظ
زیستپذیری شهری است .در مجموع امتیاز زیستپذیری برابر با  58/3است که نشان از شرایط
غیرقابل قبول در منطقه دارد.
جدول ( )8بررسی وضعيت عوامل زيستپذيری شهری
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مجموع

عامل

نمره نهایی

وضعیت

اجتماعی

65/6

قابل تحمل

اقتصادی

49/7

تحملناپذیر

کالبدی

58/2

غیرقابل قبول

محیطی

59/6

غیرقابل قبول

58/3

مأخذ :يافتههای تحقيق

در جهت پاسخ به این سؤال پژوهش که بین بافت فرسودة شهری و بافت غیرفرسوده تفاوت
معنیداری وجود دارد یا خیر ،از آزمون  tبین دو جامعة مستقل استفاده شد .بدین ترتیب،
شاخصهای شهر زیستپذیر بین بافتهای فرسوده و غیرفرسوده مورد بررسی قرار گرفتهاند.
یافتههای جدول ( )9نشان میدهد که در اغلب شاخصها تفاوت معنیداری بین بافت فرسوده و
غیرفرسوده وجود دارد .منفی بودن مقادیر آمارة  tنشان از این دارد که میانگین جامعة اول (بافت
فرسوده) از میانگین جامعة دوم (بافت غیرفرسوده) کوچکتر است .بنابراین مروری بر یافتههای
جدول فوق نشان از این دارد که در اغلب شاخصها بافت فرسوده وضعیت نامناسبتری داشته است.
در عامل اجتماعی شاخصهای آموزش ،در عامل اقتصادی شاخص غذا و کاالهای محلی ،در
عامل کالبدی شاخص زیرساخت و در عامل محیطی شاخص مدیریت مصرف دارای تفاوت
معنیداری بین بافت فرسوده و غیرفرسوده نیستند .در سایر شاخصها بین بافت فرسوده و
غیرفرسودة شهری تفاوت معنیداری وجود دارد.
یافتههای جدول ( )10نشان می دهد که در کلیة عوامل بین بافت فرسوده و غیرفرسودة شهری
تفاوت معنیداری در دستیابی به شهر زیستپذیر وجود دارد .بدین ترتیب که نتایج نشان میدهد
در عاملهای اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی ،با سطح اطمینان  99درصد ،تفاوت معنیداری بین این
دو بافت وجود دارد .همچنین در عامل محیطی با سطح اطمینان  95درصدی این تفاوت معنیدار
گزارش شده است.
جدول ( )9مقايسة شاخصهای شهر زيستپذير در بافتهای فرسوده و غيرفرسوده
عامل

مقدار t

سطح معنیداری
0/103

)(sig

آموزش

-1/63

**

فاصلة اطمینان 0/95

اختالف
میانگین

حدپایین

حد باال

-1/09

-2/41

0/223

ارزیابی
عدم تفاوت

بهداشت

-4/54

0/000

-3/08

-4/41

-1/74

تفاوت

امنیت
مشارکت و
دموکراسی محلی

-5/73

** 0/000

-3/77

-5/07

-2/48

تفاوت

-4/97

** 0/000

-3/42

-4/77

-2/07

تفاوت

اشتغال و درآمد

-4/34

** 0/000

-3/13

-4/55

-1/71

تفاوت

غذا وکاالهای

0/764

0/445

0/730

-1/14

2/60

عدم تفاوت
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محلی
مسکن

-8/37

**

0/000

تفاوت

-5/50

-6/79

-4/20

زیرساخت

0/57

0/569

0/309

-0/75

1/37

عدم تفاوت

حمل و نقل

-2/26

* 0/024

-1/60

-2/99

-0/21

تفاوت

فضای باز عمومی
امکانات اوقات
فراغت

-6/99

** 0/000

-4/60

-5/89

-3/30

تفاوت

-2/38

* 0/018

-1/79

-3/27

-0/31

تفاوت

مدیریت مصرف

0/60

0/543

0/416

-0/92

1/76

عدم تفاوت

بهداشت محیط

-2/89

** 0/004

-2/09

-3/51

-0/67

تفاوت

فضای سبز و
پوشش گیاهی

-2/09

* 0/036

-1/46

-2/84

-0/09

تفاوت

مأخذ :يافتههای تحقيق (** معنیدار در سطح  99درصد * ،معنیدار در سطح  95درصد)
جدول ( )10بررسی وضعيت عوامل شهر زيستپذير در بافتهای فرسوده و غيرفرسوده
عامل

مقدار t

اجتماعی

-7/83

اقتصادی

-5/87

کالبدی

-4/59

محیطی

-2/53

تعداد
مشاهدات

امتیاز

فرسوده

205

64/20

غیرفرسوده
فرسوده

179
205

67/06
48/62

غیرفرسوده

179

51/25

فرسوده

205

57/08

غیرفرسوده

179

59/01

فرسوده

205

59/16

غیرفرسوده

179

60/17

بافت

سطح
معنیداری
** 0/000
** 0/000
** 0/000
* 0/012

مأخذ :يافتههای تحقيق (** معنیدار در سطح  99درصد * ،معنیدار در سطح  95درصد)

برای پاسخ به سؤال سوم تحقیق از تحلیل خوشهای استفاده شده است که یک روش برای
شناسایی مناطق همگن بهلحاظ مزیتهای مکانی است .یافتههای حاصل از روش تحلیل خوشهای
سلسلهمراتبی نشان میدهد که محالت منطقة 10تهران در سه خوشة همگن قابل دستهبندی
هستند و بین محالت تفاوت معنیداری وجود دارد .در شکل ( )3خوشهبندی محالت منطقة 10
شهر تهران براساس معیارهای شهر زیستپذیر نشان داده شده است .برای اطالع از امتیاز
زیستپذیری هرکدام از محالت جدول ( )11نشان داده شده است .نتایج حاکی از آن است که
محالت بریانک ،هاشمی ،هفتچنار ،کارون جنوبی و سلیمانی -تیموری در یک دسته طبقهبندی
شده و پایینترین امتیازات را به خود اختصاص دادهاند .نگاهی به مساحت این مناطق و سهم بافت
فرسودة هرکدام گویای این واقعیت است که این محالت دارای بیشترین بافت فرسودهاند.
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شکل ( )3خوشهبندی محالت منطقة  10شهر تهران براساس معيارهای شهر زيستپذير
مأخذ :يافتههای تحقيق

گروهها

اول

دوم
سوم

جدول ( )11امتيازات محالت براساس تحليل خوشهای
امتیازات
محالت
51/72
بریانک
51/88
هاشمی
52/65
هفتچنار
53/20
کارون جنوبی
55/63
سلیمانی -تیموری
59/95
شبیری -جی
59/44
سلسبیل جنوبی
58/61
زنجان جنوبی
64/39
کارون شمالی
65/92
سلسبیل شمالی

میانگین

53/01

59/33
65/15

مأخذ :يافتههای تحقيق

 -5نتيجهگيری و پيشنهادها
افزایش جمعیت شهرها و به تبع آن مشکالت کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی و افت کیفیت زندگی
ساکنان ،برنامهریزان شهری را با چالشهای جدیدی مواجه نموده است .در این میان زیستپذیری را
میتوان بهعنوان گامی در جهت رسیدن به توسعة پایدار تلقی کرد؛ چرا که توسعة پایدار آرمانی با
چشمانداز بلندمدت است که برای دستیابی به آن باید از رویکردهای واقعی با راهبردهای کوتاه مدت
استفاده نمود که ضمن تأمین نیازها ،به برابری و ارتقای کیفیت محیط زندگی توجه نشان دهد.
در این تحقیق به بررسی شاخصها و عوامل زیستپذیری شهری در منطقة  10شهر تهران
پرداخته شده است .یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیلهای بدست آمده نشان میدهد که مجموع
امتیاز زیستپذیری در منطقة  10تهران برابر با  58/3است که امتیاز پایینی است و نشان از وضعیت
غیرقابل قبول در سطح منطقة مورد مطالعه دارد .از مجموع چهار بعد بررسیشده ،عامل اجتماعی با
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امتیاز  65/6در شرایط قابل تحمل ،عامل اقتصادی با امتیاز  49/7در شرایط تحملناپذیر ،عامل
کالبدی با امتیاز  58/2در شرایط غیرقابل قبول و عامل محیطی با امتیاز  59/6در وضعیت غیرقابل
قبولی قرار دارند .بنابراین در هیچ بعدی از زیستپذیری شرایط مطلوب و قابل قبولی وجود ندارد.
همچنین بدترین شرایط متعلق به عامل اقتصادی زیستپذیری و بهترین شرایط به عامل اجتماعی
اختصاص دارد .نتایج حاصل از آزمون  tمستقل نشان میدهد که در منطقة  10تهران ،بین بافت
فرسوده و غیرفرسودة شهری بهلحاظ شاخصها و عوامل دستیابی به شهر زیستپذیر تفاوت
معنیداری وجود دارد .در اغلب شاخصها تفاوت معنیداری بین این دو نوع بافت وجود دارد.
همچنین کلیه عوامل دستیابی به شهر زیستپذیر دارای تفاوت معنیداری بین بافت فرسوده و
غیرفرسوده را نشان میدهند.
نتایج حاصل از تحلیل خوشهای نشان میدهد که بین محالت منطقة  10تهران بهلحاظ
دستیابی به مالکهای شهر زیستپذیر تفاوت معنیداری وجود دارد ،به گونهای که میتوان این
محالت را در سه دسته گروهبندی کرد .بدین ترتیب که محالت کارون شمالی و سلسبیل شمالی
دارای بیشترین امتیاز زیستپذیری هستند و در یک گروه قرار گرفتهاند .همچنین محالت بریانک،
هاشمی ،هفتچنار ،کارون جنوبی و سلیمانی -تیموری در یک دسته طبقهبندی شده و پایینترین
امتیازات را به خود اختصاص دادهاند .این پنج محله دارای فرسودگی بافت بیشتری نیز نسبت به
سایر محالتاند .نگاهی به شاخصها و عوامل زیستپذیری بین محالت منطقة  10تهران گویای
عدم تعادل و تفاوت زیاد بین این محالت است .بنابراین در اولین گام الزم است تا این محالت که
اغلب جز محالت با درصد باالی فرسودگی بافت هستند ،بیشتر مورد توجه و عنایت برنامهریزان و
تصمیمگیران قرار گیرند.
در این زمینه شرط الزم برای تحقق زیستپذیری بافت فرسودة شهر ،تسهیلگری و ایجاد تعامل
میان سازندگان ،ساکنان بافت و مدیریت شهری از یک سو و برقراری ارتباط میان الگوهای نوسازی
مدرن و الگوهای سنتی فرهنگگرا و هویتمحور از سوی دیگر است تا شیوههای نوسازی مدرن در
هماهنگی با مسائل فرهنگی بافت باشد .نتیجة چنین اقدامی ،سبب بهبود وضعیت مسکن در محالت
و فراهم آوردن فرصتهای متنوع در این زمینه میشود (تنوع موجب ایجاد محالت سرزنده و پویا و
اقامت شهروندان مختلف بهلحاظ پایگاه اجتماعی و اقتصادی در محالت میگردد).
بنابراین الزم است تا سیاستهای مدیریت شهری با توجه و تأکید بیشتری به سمت حمایت از
جوامع موجود (از طریق ایجاد هویت محلهای ،حس تعلق به مکان ،تعامالت اجتماعی شهروندان،
امنیت) ،تشویق توسعة کاربریهای مختلط ،حفاظت از منابع محیطی ،حفاظت از چشماندازهای
تاریخی ،سرمایهگذاری در زمینههای اقتصادی و فراهم آوردن زمینههای مشارکت شهروندان حرکت
کند.
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