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Abstract 
Urban sprawl phenomenon is a multidimensional phenomenon that has many 
consequences, especially in social and public health aspects. The purpose of the 
present research is to investigate the sprawl phenomena in neighborhoods and 
their impact on the physical activity in Ahvaz. The research is applied in terms of 
purpose and in terms of method it is descriptive-analytical. Survey data in the 
scattered section for 116 neighborhoods were extracted from the statistical block 
and from land-use layer of Ahvaz city. 17 indices including population density, 
housing density, household density, net residential density, number of mixed land 
use parcels per neighborhood…. were used. The data were analyzed using ArcGIS 
software and DEMATEL (weighting) Vikor (ranking) techniques. In the second 
part (citizens' physical activity) a questionnaire was used to collect data. The 
statistical population is the residents of two neighborhoods that are in the first 
and last ranks in the sprawl form. The results show that Kianshahr neighborhood 
and Zeytoon Karmandi neighborhood are in the last place in terms of sprawl rate. 
The results of the physical activity questionnaire in these two neighborhoods 
showed that physical activity and sport activity of Zeytoon Karmandi 
neighborhood were higher than Kianshahr neighborhood. Therefore, sprawl in 
Ahwaz city reduces physical activity. 
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Extended Abstract 
1.1. Introduction 
Urban sprawl an aspect of built environment 
with low population density, auto 
dependency, single-use zoning, has been 
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identified as a public health hazard for many 
reasons. In relation to public health research 
urban sprawl is associated with things like 
physical inactivity, obesity, fatalities due to 
traffic accidents, poor air quality, citizens' 
energy consumption, emergency response 
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times, adolescent driving, lack of social 
capital and the intervals and times traveled 
by personal vehicles. Ahvaz city of 
Khuzestan province has had a great physical 
growth due to variables such as natural 
population growth, increased migration due 
to war, development of oil industries. This 
growth has taken place in plain and without 
natural barriers, without proper control and 
planning, which has led to the emergence of 
dispersed sprawl phenomenon in this city. 
This research by the multi-criteria approach 
aims to first investigate sprawl in 
neighborhoods of Ahvaz city and then 
evaluate its impact on physical activity in 
two neighborhoods of the city. 
1.2. Research Methodology 
The research methodology in part of urban 
sprawl is the local-spatial approach. First, 
each neighborhood is rated for investigation 
of urban sprawl using ArcGIS software, then 
neighborhoods are ranked in terms of sprawl 
rates. VIKOR technique was used to rank the 
neighborhoods. DEMATEL technique was 
used to weight the indices. The first and last 
neighborhoods in the ranking were selected 
as sample neighborhoods for physical 
activity survey. A questionnaire was used to 
measure physical activity in these 
neighborhoods. The variables in question 
were age, gender, walking time per day, daily 
activities and exercise time.  

1.3. Research Findings 
The results show that Kianshahr 
neighborhood and Zeytoon Karmandi 
neighborhood are in the last place in terms 
of sprawl rate. The results of the physical 
activity questionnaire in these two 
neighborhoods showed that physical activity 
and sport activity of Zeytoon Karmandi 
neighborhood were higher than Kianshahr 
neighborhood. Therefore, sprawl in Ahwaz 
city reduces physical activity. The results of 
neighborhood rankings using VIKOR model 
showed that Kianshahr neighborhood and 
Zeytoon Karmandi neighborhood were in 
the last place in terms of sprawl rate. The 
results of the questionnaire show that the 
average walking staff in the Zeytoon 

Karmandi neighborhood is higher than the 
Kianshahr neighborhood and exercise a 
higher percentage.  

1.4. Conclusion 
What is noteworthy here is the difference in 
the characteristics of the sprawl 
neighborhoods compared to the western-
sprawl features of the western cities, which 
have been mentioned in numerous studies. 
Neighborhoods that are ranked first in the 
term of sprawl their inhabitants have a lower 
economic and social status than the 
residents of low sprawl neighborhoods. That 
differs from suburbanization and 
neighborhoods with sprawl neighborhoods 
in US and Australian cities. In Iran and in the 
city of Ahvaz, people with higher economic 
and social conditions are living in high-
density neighborhoods. Thus, the factors of 
poverty, land value, illegal possession of land 
have led to the formation of neighborhoods 
with sprawl characteristics, but in the 
western sprawl style the rich have settled in 
the suburbs for a better life. 
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 چکیده
  از  ناشی مهاجرت افزایش جمعیت، طبیعی  رشد مانند متغیرهای سبب به خوزستان استان  مرکز اهواز  شهر

 و   ایجلگه   بستر  در  رشد  این.  است  داشته  زیادی  کالبدی  رشد  غیره  و  نفتی  و  فوالد  صنایع  توسعه  جنگ،
 پدیده  ظهور   سبب  که  است  گرفته  صورت   مناسب  ریزی برنامه   و  کنترل  بدون  طبیعی،  موانع  بدون

  زیادی   پیامدهای  که  است  چندبعدی  پدیده  شهری،  روییپراکنده  پدیده.  است  شده  شهر  این  در  روییپراکنده
 در   روییپراکنده  پدیده  بررسی  تحقیق  هدف.  دارد  همراه  به  عمومی   سالمت  و   اجتماعی  بعد   در  ویژهبه  را

 تحقیق   روش   نظر   از   و  کاربردی   هدف،   نظر  از   تحقیق.  است  اهواز   شهر   در   بدنی   فعالیت  بر  آن   تأثیر   و  محالت
  کاربری الیه و آماری  بلوک  از  محله ۱۱۶ برای روییپراکنده بخش در تحقیق دادهای . است تحلیلی – توصیفی

 تراکم  مسکونی،  واحد  تراکم  جمعیت،  تراکم   شامل  شاخص  ۱۷  از.  است  شده  استخراج  اهواز   شهر  اراضی
  های کاربری   مساحت  نسبت  محله،  هر  در  ترکیبی  کاربری  دارای  قطعات  تعداد  مسکونی،  خالص  تراکم  خانوار،
  مساحت   نسبت  محله،  تجاری  کاربری  نسبت  شاغلین،  نسبت  محله،   مساحت  کل  به   محله   هر  ترکیبی
 مساحت  به  خدماتی  هایکاربری   مساحت  نسبت  محله،  ساختمانی  تراکم  محله،   مساحت  کل  به  شده  ساخته
  مرکز   از  فاصله  تراکم،  باالترین  به  جمعیت  تراکم  نسبت  تراکم،  باالترین  به  ساختمانی  تراکم  نسبت  محله،
 قطعات   اندازه  میانگین  و   طبقه  یک   هایساختمان   نسبت  محله،  مساحت  از  بایر   هایزمین  نسبت   شهر،

 وزن  جهت(  دیمتل  هایتکنیک  و  ArcGIS  افزارنرم  از  هاداده  تحلیل  جهت.  است  شدهاستفاده  مسکونی
 پرسشنامه  از )  شهروندان  بدنی  فعالیت(  دوم  بخش  در .  است  شده  استفاده)  بندیرتبه   جهت(  ویکور)  دهی

  اول  هایرتبه   در که  است  ایمحله   دو  ساکنان  آماری  جامعه.  است  شده  استفاده  هاداده   گردآوری منظور  به
  محله  و  اول  رتبه  در  کیانشهر   محله  دهدمی   نشان  تحقیق  نتایج.  اندقرارگرفته  روییپراکنده  نظر   از  آخر  و

 این   در  بدنی  فعالیت  پرسشنامه  نتایج.  اندقرارگرفته  روییپراکنده  میزان  نظر   از  آخر  رتبه   در  کارمندی  زیتون
 باشد؛می  کیانشهر  محله   از  باالتر  کارمندی  زیتون  محله  ورزشی  فعالیت  و  بدنی  فعالیت  داد  نشان   محله  دو

 .دهدمی کاهش را بدنی فعالیت رویی پراکنده اهواز شهر  در بنابراین

 کلیدواژه ها: 
  فعالیت رویی،پراکنده 

  تراکم، سالمتی، بدنی،
 اهواز  شهر
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 مقدمه ١
رشد   الگوی  و  است  مداوم  فرآیند  یک  شهرنشینی 

  .استدهنده این پدیده در حال تحول  فضایی، نشان
به   گذشته  دهه  چند  در  شهرنشینی  توسعه  روند 

های اقتصادی در مناطق شهری باعث  دلیل فرصت
شهری    مهاجرت  افزایش مراکز  سمت  به  جمعیت 

  ۲۰۱۴). در سال  Siddiqui et al,2017:1شده است (
درصد رسیده است که   ۵۴جمعیت ساکنان شهر به  

تا سال  انتظار می به    ۶۶به    ۲۰۵۰رود  برسد  درصد 
ویژه شهرنشینی  ین معنی که شهرنشینی جهانی بها

). Jiao et al,2018:102در آسیا ادامه خواهد داشت (
کالن مناطق  از  بسیاری  در  شهری  در  رشد  شهری 

به جهان،  درحالسراسر  کشورهای  در  توسعه،  ویژه 
منجر به تغییر در کاربری زمین و پوشش زمین شده  

شهری    ). مناطقAkintunde et al2016:44است (
ها نیازمند به حداقل رساندن  و گسترش فضایی آن

تجدید، جلوگیری  استفاده نادرست از منابع غیرقابل
های  از اختالل در تعادل اکوسیستم، کاهش نابرابری

اجتماعی و ترویج توسعه فراگیر و پایدار هستند. با  
پدیده این دوم،  جهانی  جنگ  زمان  از  حال 

تاریخ،پراکنده با  شهری  پیامدهای    رویی  و  علل 
متفاوت، به تدریج به یکی از الگوهای توسعه فضایی  
است  شده  تبدیل  جهان  سراسر  در  شهری 

)Mosammam et l,2016:104  فرم لحاظ  از   .(
پراکنده در  شهری،  متضاد  فرم  یک  عنوان  به  رویی 

اندازه فشرده  شهر  از  مطلوب  نوع  یک  گیری  برابر 
شهر فشرده به  شود. بنابراین هرگونه انحراف از  می

صورت رشد حومه، توسعه نواری، توسعه جهشی و 
رویی شهر  پراکنده ممکن است همه به عنوان پراکنده

).  Patacchini & Zenou,2009:4  (محسوب شوند
تفاوت این دو فرم عمدتاً در تراکم ساختمانی، کاربری  

حمل شبکه  ساختار  و  تأثیر  ترکیبی  است.  ونقل 
ای متفاوت مالحظه قابلمحیطی این دو فرم به طور 

پراکنده زیرا  راه  است  یک  عنوان  به  شهری  رویی 
می حساب  به  شهرها  رشد  برای  ناپایدار  آید  بسیار 

)Pozoukidou, & Ntriankos,2017:30  در  .(
درحال نتیجه  کشورهای  اغلب  پدیده  این  توسعه، 

برنامه از  شهرنشینی  شهری، سبقت  ریزی 
نام سیاست مسکن  و  زمین  دولتی  ناسب،  های 
تالشمهاجرت و  روستایی  و  شهری  های  های 

کم و  متوسط  مسکن  خانوارهای  یافتن  برای  درآمد 
(ارزان است  شهری  حاشیه  در   Deng andقیمت 

Huang,2004:211حال نگرانی عمده در مورد ). بااین
رویی شهری و تغییرات کاربری زمین با اثرات  پراکنده

زیست اقتصادی  منفی  و  اجتماعی  همراه  محیطی، 
) این Hasse and Lathrop, 2003:160است   .(

محیط جدی  طوری  به  و  مشکالت  انسانی  زیست 
کنند  توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی را تهدید می

)He et al,2018:57  و با پیامدهای سالمت عمومی (
) است  با Zhou et al,2017:1همراه  ارتباط  در   .(

جامعه،   عمومی  سالمت  با  مرتبط  تحقیقات 
تحرک  پراکنده عدم  همچون  مواردی  با  شهری  رویی 

مرگ چاقی،  تصادفات فیزیکی،  از  ناشی  ومیر 
زمان   ، انرژی  مصرف  هوا،  پایین  کیفیت  رانندگی، 
نوجوانان،  رانندگی  اضطراری،  وقایع  به  پاسخگویی 

زمان و  فواصل  و  اجتماعی  سرمایه  طی  فقدان  های 
شده توسط وسایل نقلیه شخصی در ارتباط است 

)Ewing and Hamidi, 2014رویی شهری،  ). پراکنده
ساخته محیط  از  جنبه  جمعیت  یک  تراکم  با  شده 

پایین، وابستگی به خودرو منطقه بندی تک کاربری، 
به زیادی  دالیل  عمومی  به  سالمت  خطر  عنوان 

پراکندهشناخته است.  اثرات  شده  طریق  از  رویی 
مستقیم بر چاقی، عدم فعالیت و همچنین از طرق 

می بر  دیگر  نامطلوب  پیامدهای  به  منجر  تواند 
به شود.  پراکندهعنوانسالمتی  با مثال  ممکن  رویی 

بین   مرزهای جغرافیایی  ایجاد  و  زمان سفر  افزایش 
محل کار مردم، سکونت و خرید سرمایه اجتماعی را  

رویی شهری ممکن  کاهش دهد. عالوه بر این پراکنده
افزایش انتشار  است در آلودگی هوا و آب ناشی از  

جاده  از  ناشی  محیطی  آلودگی  و  های  خودروها 
وساز و های ساختطوالنی، قطعات پارکینگ، سایت

باشد.   داشته  نقش  گسترده  توسعه  عوامل  دیگر 
شده که  کاهش فضای سبز و افزایش سطوح ساخته

شود که سبب افزایش نرخ  منجر به جزایر گرمایی می
( مرگ است  شده  ).  Griffin et al.2013:51ومیر 
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محیط  واضح یک  آن  طریق  از  که  مکانیزم  ترین 
گذارد یک ساختار است  پراکنده بر سالمت تأثیر می

را که مردم به طور روزمره   که میزان فعالیت بدنی 
 ,Sturm, & Cohenکند (دهند، محدود میانجام می

رویی بر فعالیت فیزیکی  ). تأثیر پراکنده494 :2004
ویژه  زیادی در سطح جهان بههای  و چاقی در پژوهش

) آمریکا  کشور   Lopez,2004، Ewing etدر 
al,2003،James,2013  ،Garden & 

Jalaludin,2009، Sturm & Cohen,2004، Day 
et al,2013، Zhao& Kaestner,2004 ،Ewing et 

al,2014  ،Lee et al,2009  مورد بررسی قرار گرفته .(
با   پژوهش  این  تفاوت  پیشین  پژوهشاست.  های 

رویی با استفاده از تکنیک  این است که ابتدا پراکنده
گیرد و بین  بندی مورد بررسی قرار میوزن دهی و رتبه

پراکندهمحله میزان  باالترین  که  با  ای  دارد  را  رویی 
متغیر  محله نظر  از  دارد  را  میزان  کمترین  که  ای 

می صورت  مقایسه  بدنی  در  فعالیت  گیرد. 
صدیق  هایپژوهش مانند  کاظمی  ۲۰۱۸(  ١داخلی   ،(

پور۲۰۱۷(٢ نیک  بحرینی  ۲۰۱۷(  ٣)،  خسروی ٤)،  و 
و همکاران  ٦)، لطفی  ۲۰۱۲(  ٥)، لطفی و شکیبایی۲۰۱۰(
محمدی۲۰۱۷( و  نسترن  عوامل  ۲۰۱۸(  ٧)،  تأثیر   ،(

بندی محالت  روی و سطحمحیطی و کالبدی بر پیاده
اند  قرار دادهروی را مورد بررسی  از نظر قابلیت پیاده

شاخص از  تعدادی  در  ترکیبی، که  (کاربری  ها 
پژوهش مشترک میدسترسی این  با  اما ها)  باشند. 

رویی و پژوهشی به صورت مشخص با عنوان پراکنده
 نشده است. روی انجامفعالیت بدنی و پیاده

سبب  به  خوزستان  استان  مرکز  اهواز  شهر 
افزای جمعیت،  طبیعی  رشد  مانند  ش  متغیرهای 

مهاجرت ناشی از جنگ، توسعه صنایع فوالد و نفتی 
و غیره رشد کالبدی زیادی داشته است. این رشد در  

ای و بدون موانع طبیعی، بدون کنترل و  بستر جلگه
سبب  برنامه که  است  گرفته  صورت  مناسب  ریزی 

پراکنده پدیده  این شهر شده است. ظهور  در  رویی 
 

1 - Sadigh 
2 - Kazemi 
3 - Nikpour 
4 - Bahraini & Khosravi 

کرد چند شاخصه  این پژوهش درنظر دارد ابتدا با روی
بررسی پراکنده مورد  را  اهواز  شهر  محالت  در  رویی 

قرار دهد سپس تأثیر آن را بر فعالیت بدنی در دو 
 محله از شهر را ارزیابی کند. 

مبانی نظری و پیشینه  ۲
 تحقیق

 روییپراکنده ۲٫۱
پراکنده دقیق  قرار  تعریف  بحث  مورد  گرچه  رویی 

که   است  این  عمومی  توافق  یک  است  گرفته 
برنامهپراکنده غیر  الگوی  با  نامتوازن  رویی  و  ریزی 

می رخ  زیادی  فرآیندهای  اثر  در  با رشد،  و  دهد 
می مشخص  منابع  از  ناکارآمد  گردد  استفاده 

)Bhatta et al,2010:731(پراکنده شهری  .  رویی 
در   جدید  توسعه  پراکندگی  عنوان  به  است  ممکن 

گر  های خالی از دیقطعات جداگانه که توسط زمین
شدهبخش جدا  گردد  ها  تعریف  اند، 

)Alabi,2009:158رویی شهری در  ). اصطالح پراکنده
ابتدا به عنوان الگویی برای توصیف نوعی از توسعه  

روند توسعه و به عنوان یک  شهری، فعلی برای یک
شهری   شکل  از  خاص  نوع  یک  توصیف  برای  اسم 
و  بیستم  قرن  اواخر  در  گرفت.  قرار  استفاده  مورد 

پراکندهاو پدیده  بیستم،  قرن  الگوی  ایل  به  رویی 
است  شده  تبدیل  غالب  شهری  توسعه 

)Pozoukidou, & Ntriankos,2017:30  تعاریف  .(
و  اروپایی  ادبیات  از  عمدتاً  که  دارد  وجود  گوناگونی 

می ناشی  بااینآمریکای شمالی  علیرغم  شوند.  حال، 
شناخت این پدیده و اهمیت آن برای توسعه پایدار  

 ,Johnsonهری، هنوز تعریف جهانی وجود ندارد (ش
2001; Jaret et al. 2009; Terzi and Bolen, 

2009; Jaeger et al, 2010, Hamidi et al, 2015  .(
فشرده   مراکز  از  خارج  در  پراکنده  توسعه  همچنین 

بزرگراه امتداد  در  و روستایی  های  ها و حومهشهری 

5 - Lotfi & Shikibaei 
6 - Lotfi 
7 - Nastarn &Mohammadi 
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پراکنده عنوان  به  شناروستایی  میرویی  شود.  خته 
رویی شهری با سه مسئله دینامیک فضایی  پراکنده

ای که  مرتبط است: تراکم مرکزی یا شهرهای هسته
میریشه نمایان  را  رشد  تاریخی  ظهور های  کنند؛ 

لبه و  شهرهای  رقابت  هسته  کارکردهای  با  که  ای 
کنند و حومه سازی سریع پیرامون شهرها  تکمیل می

ین نمود فضایی این نوع  که فراگیرتر  - هسته و لبه–
) است  رایج Nengroo,et al,2017:1رشد  ترین  ). 
)  ۱۹۹۴و    Ewing  )۱۹۹۷رویی توسط  تعریف پراکنده

) الگوی پراکنده و  ۱ویژگی ارائه شده است:    ۵با بیان  
مناطق   در  شده  رها  فضاهای  با  توسعه  گسسته 

شده،   تراکم  ۲ساخته  با  مسکونی  مناطق  توسعه   (
باعث گست  واحدهای مسکونی  پایین که  رش وسیع 

های خصوصی و عدم وجود فضای باز  منفرد با عرصه
می کنار  ۳شود،  عمومی  در  تجاری  نواری  توسعه   (

) تفکیک کاربری زمین؛  ۴ونقل،  محورهای اصلی حمل
کاربری دیگر  از  را  مسکونی  و  مناطق  شهری  های 

) دسترسی  ۵کند،  عملکردهای شهری را از هم جدا می
ید به وسایل نقلیه خصوصی عمدتاً  کم وابستگی شد

) زمین  کاربری  تفکیک  دلیل   & Frenkelبه 
Ashkenazi,2008:57.( 

 روییسنجش پراکنده  ۲٫۲
رویی شهری  عدم وجود توافق در مورد تعریف پراکنده

 Wilson etکند ( گیری این پدیده را دشوار میاندازه
al. 2003:275, Jaeger et al. 2010:397  به  .(

سنجش   پراکندهمنظور  درجه  و  رویی، ابعاد 
ها معموالً  اند. آنهای جدیدی به وجود آمدهشاخص

جمعیت   تراکم  بر  تمرکز  هستند.  دوبعدی  یا  یک 
)Schneider and Woodcock, 2008  ،Fulton 

et al, 2000) زمین  گسترش   (Yu et al, 2007 ،(
 ) شغل  به   ,Weitz and Crawfordدسترسی 

ن نسبت رشد تبدیل  ). به عنوان مثال محققی2012
های شهری را در ارتباط با تغییر جمعیت برای  زمین

پراکنده نسبی  شدت  کردند  تعیین  مقایسه  رویی 
)Kasanko et al, 2006پراکنده براساس  ).  رویی 

میزان توزیع مساوی از مناطق ساخته با استفاده از  
جینی  روش ضریب  یا  نسبی  آنتروپی  مانند  های 

(اندازه است  شده   ;Tsai, 2005گیری 
Martellozzo and Clarke, 2011; Hu et al, 

شاخصه2015 و  ).  موران  شاخص  مانند  های 
چشمشاخص نقشههای  براساس  که  های  انداز 

گستردهطبقه طور  به  است  زمین  پوشش  ای  بندی 
اندازه پراکندهبرای  میگیری  استفاده  شود  رویی 

)Altieri et al, 2014، Zhou et al, 2017  ،Huang 
et al, 2007 .( 

سنجشدرحالی تککه  دادههای  با  های  بعدی 
شوند ولی  آسانی محاسبه میموجود در دسترس به

بهآن و  ها  اجتماعی  منفی  تأثیرات  ندرت 
پراکندهزیست میمحیطی  درنظر  را  گیرند  رویی 

)Ewing and Hamidi, 2015رسد که  ). به نظر می
د یا عدم یک آستانه (ارزش معین) برای تعیین وجو 

پراکنده اغلب وجود  مقابل،  در  ندارد.  وجود  رویی 
ها در طول زمان (برای یک شهر) یا  مقادیر شاخص

بین شهرها مقایسه میهم تعریف  زمان  شود. روند 
شاخصمناسب دیگری  ترین  چیز  هر  از  بیشتر  ها 

توجه   باید  دارد.  اطالعات  به  دسترسی  به  بستگی 
ارتب در  همچنین  تمایزات  که  منطقه  داشت  با  اط 

شوند؛ بنابراین، مطالعات  تحت بررسی شناسایی می
های مربوط به  متحده بیشتر بر شاخصموردی ایاالت
ها، تراکم تقاطع واحدهای مسکونی تک  شبکه جاده

 ,Holcombe and Williamsخانوار متمرکز است (
) چهار شاخص  ۲۰۰۲). اوینگ و همکاران (2012:257

جواری  ) هم۲اکم مسکونی،  ) تر ۱رویی شامل  پراکنده
) قدرت فعالیت  ۳ها، شغل و خدمات،  ترکیبی خانه

) دسترسی به شبکه خیابانی  ۴مراکز و مرکز شهرها و  
منطقه شهری    ۸۳رویی در  گیری پراکندهبرای اندازه

نویسندگان  ایاالت دادند.  ارائه  شاخص    ۲۲متحده 
گیری این چهار شاخص ایجاد کردند. به  برای اندازه

شاخصهترک امتیاز  سطح  یب  شاخص  هر  های 
شد  پراکنده مشخص  شهری  منطقه  هر  در  رویی 

)Ewing et al,2002) از پنج  ۲۰۰۴). سونگ و کناپ (
ها شامل طراحی خیابان، تراکم، کاربری  گروه شاخص

سنجش   برای  پیاده  دسترسی  و  دسترسی  ترکیبی، 
کردند پراکنده استفاده  محله  سطح  در  .  رویی 

Arribas-Bel    و) بررسی  ۲۰۱۱همکاران  در   (
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رویی شهری در اروپا از شش شاخص اتصال،  پراکنده
عدم تمرکز، تراکم، پراکندگی، دسترسی به فضای باز  
و   مورفولوژی شهری  دو دسته  در  ترکیبی  کاربری  و 

  ۲۰۰۸ترکیب داخلی استفاده کردند. پنس در سال  
پراکنده میزان  سنجش  برای  خود  پژوهش  رویی  در 

های تراکم واحد مسکونی،  ا از شاخصمنطقه اوماه
اشتغال،  مرکزیت  و  مسکونی  واحد  اشتغال،  تراکم 
مجاورت محل اشتغال واحد مسکونی استفاده کرد 

)Pence,2008  .(Yue  ) در بررسی  ۲۰۱۶و همکاران (
از  پراکنده چین  بزرگ  شهرهای  در  شهری  رویی 

انطباق   عدم  رشد  (نسبت  شاخصه  تک  سنجش 
بعدی  عیت) و سنجش سهگسترش زمین و رشد جم

(تراکم کم، انقطاع کاربری زمین و دسترسی ضعیف)  
 استفاده کردند.

 رویی و فعالیت بدنیپراکنده  ۲٫۳
هزینه از  پراکندهیکی  زندگی  کیفیت  این  های  رویی 

پراکنده چطور  که  را  است  شخصی  سالمت  رویی 
دهد. تأثیرات بالقوه سالمت که  تحت تأثیر قرار می

تأثیر   است  کرده  جلب  خود  به  را  توجه  بیشترین 
پیاده، پراکنده عابر  خطر  فیزیکی،  فعالیت  بر  رویی 

استرس   و  هوا  آلودگی  سبب  به  تنفسی  سالمت 
). استفاده بسیار  Burchell et al,2005:109است (

روی کمتر و محیط  شخصی)، پیادهونقل (زیاد از حمل
روانی  و  جسمی  سالمت  بر  بد  تأثیر  باعث  آلوده 

پراکنده است.  شده  و  انسان  مستقیم  تأثیر  رویی 
غیرمستقیم بر سالمت دارد. بعضی به طور مستقیم  

می مربوط  اتومبیل  به  زیاد  وابستگی  شوند:  به 
ومیر  آلودگی هوا، تصادفات اتومبیل، صدمات و مرگ

. دیگر اثرات مربوط به الگوهای استفاده از  عابر پیاده
اند: کاهش  روییدهنده پراکندهزمین است که نشان

فعالیت بدنی، تهدید کمیت و کمیت آب، گسترش  
). به نظر  Iram et al,2012:81جزیره گرمایی شهر (

پراکندهمی سالمت  رسد  بر  نامطلوب  تأثیر  رویی 
ن است  جسمی سالمندان و شاید فقرا دارد. این ممک

به این دلیل باشد که فقرا و سالمندان منابع کمتری  
های تحمیلی محیط از قبیل  برای کاهش محدودیت

ونقل شخصی دارند. دسترسی کمتر به وسایل حمل

و   فیزیکی  تحرک  از  است  ممکن  نیز  سالمند  افراد 
کاهش بینایی و شنوایی رنج ببرند و به همین دلیل  

رکت در محیط با ممکن است توانایی کمتری برای ح
خیابان یا  اتومبیل  در  سرعت  باشند.  گسترده  های 

پیاده است  ممکن  پراکنده  در  شهرهای  روی 
طوالنیفاصله و  های  بازارها  مانند  مقاصدی  از  تر 

های شهرهای پراکنده که  ها دشوار باشد. ویژگیپارک
اند از توسعه کم  گذارند. عبارتبر سالمتی تأثیر می

سعه تک عملکردی، شبکه خیابانی  تراکم پراکنده، تو
فروشگاه قرارگیری  و  ضعیف  و  بااتصال  ها 

از فواصل  های حملایستگاه ونقل عمومی در خارج 
(پیاده ).  Sturm, & Cohen,2004:494روی 

) ) بیان کردند که  ۲۰۱۳همچنین گریفین و همکاران 
رویی منجر به نتایج نامطلوب سالمت هم از  پراکنده

ر چاقی و عدم فعالیت است. به  طریق اثر مستقیم ب
پراکنده مثال،  با عنوان  است  ممکن  شهری  رویی 

جغرافیایی   مرزهای  ایجاد  و  مسافرت  زمان  افزایش 
باعث  زندگی  محل  و  خرید  مراکز  کار،  محل  بین 
کاهش سرمایه اجتماعی شود. سرمایه اجتماعی به  
فردی   سالمت  برای  ریسکی  مستقل  عامل  عنوان 

ومیر است  روقی و علت مرگضعیف، بیماری قلبی ع
)Griffin et al,2013:51.( 

ویژگی در  شهر  ساخت  چشمگیر  های  تأثیر 
گزینه از  استفاده  نحوه  و  شهری  های  سفرهای 

شده است. چگونگی ساخت ونقل امری ثابتحمل
ریزی  های طراحی و برنامهمحیط و توجه به مشخصه

گیری از سفرهای پیاده و دوچرخه و شهری در بهره
گونهبه حملطورکلی  فعالیت  های  بر  متکی  ونقل 

ونقل توأم با فعالیت بدنی (که از آن به عنوان حمل
مینام به  برده  توجه  افزایش  است.  تأثیرگذار  شود) 

تواند در حل مشکالت  ونقل توأم با فعالیت میحمل
شود.  حمل واقع  مؤثر  عمومی  سالمت  و  ونقل 
و دو چرخ روی  ونقل به شکل پیادههای حملگزینه

های را در زمینه گره ترافیک، تواند مزیتسواری می
تقاضا برای پارکینگ و آلودگی هوا در پی داشته باشد  

 ).۳۸: ۱۳۹۲(زبردست و ریاضی، 
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در تحقیقات مختلف رابطه علت و معلولی بین  
فعالیت بدنی و سالمت فرد به اثبات رسیده است 

)Fairclough & Stratton,2004:14  ساخت  .(
فعالیت  م  سطح  بر  اثرگذار  متغیرهای  از  یکی  حیط 

های  ). فعالیتHumphrey,2005:237بدنی است ( 
های  توانند زمینهبدنی از جمله عواملی هستند که می

کاهش خطر   و  افراد  و جسمی  روانی  ارتقا سالمت 
های عروق کرنر قلب، دیابت  ابتال به چاقی، بیماری

شدت کاهش ها را به  و همچنین برخی سرطان  Bنوع  
) اخیر  Frumkin, 2004:2دهند  مطالعه  چندین   .(

منتشر شده است که دریافتند افرادی که در مناطق  
کنند فعالیت بدنی کمتری دارند و  پراکنده زندگی می

مکان در  که  افرادی  از  زندگی  بیشتری  فشرده  های 
میمی تجربه  را  اضافه  و  چاقی  از  کنند  یکی  کنند. 

ناحیه    ۴۴۸یی و سالمتی را  رومطالعاتی که پراکنده
پراکنده شاخص  از  استفاده  با  رشد شهری  رویی 

افزایش   هر  برای  که  داد  نشان  آمریکا  هوشمند 
پراکندهپنجاه میزان  متوسط  درصدی  طور  به  رویی، 

تر بود. ساکنان مناطق  وزن ساکنین یک پوند سنگین
پراکنده نیز احتماالً فشار خونی باالتری دارند و کمتر 

کنند. یک تحقیق که در محدوده یک  روی میپیاده
خانه از  شرکتکیلومتر  منطقه  های  در  کنندگان 

آتالنتا انجام شد به این نتایج دست یافتند که افرادی  
پیاده مسیرهای  در  به  که  دارند  قرار  بیشتری  روی 

قابل پیادهمیزان  و  دارند  کمتری  چاقی  روی توجهی 
می رانندگی  کمتر  و  داشتند  این  کر بیشتری  دند. 

در   ساعت  نیم  هر  افزایش  که  دریافت  مطالعه 
را   چاقی  احتمال  روز  در  افزایش    ۳ماشین  درصد 

متوجه  می مطالعات  از  تعدادی  مقابل  در  دهد. 
پیاده پذیر زندگی  شده افرادی که در جوامع  اند که 

کنند.  های بیشتری را با پا طی میکنند مسافتمی
پازآنجایی مناطق  در  که  افرادی  زندگی  که  راکنده 

های  کنند بیشتر در حال رانندگی هستند و گزینهمی
آن و  دارند  کمتری  سفر  همچنین  جایگزین  ها 

به  فرصت سالم  بدنی  فعالیت  برای  کمتری  های 
آنچه به عنوان زندگی  –عنوان بخشی از زندگی روزمره  

دارند. عدم فعالیت فیزیکی    -شودفعال شناخته می
اثر چاقی  بر  واضحی  طور  همچنین  می  به  و  گذارد 

ها از جمله دیابت،  نقش مهمی در بسیاری از بیماری
فعالیت   عدم  دارد.  باال  فشارخون  و  روده  سرطان 
مرتبط   نفر  هزار  دویست  از  بیش  مرگ  به  فیزیکی 
که  باورند  این  بر  بهداشتی  مقامات  برخی  و  است 
از   اصلی سالمتی  مسئله  عنوان  به  زودی  به  چاقی 

گیرد. هزینه درمان چاقی، سیگار کشیدن پیشی می
عدم  بیماری با  مرتبط  شرایط  سایر  و  مزمن  های 

بدنی   میلیارد دالر در سال تخمین زده    ۷۷فعالیت 
(می موقعیت  Burchell et al,2005:109شود   .(

و   حومه  بین  فاصله  افزایش  باعث  حومه  سکونتی 
مقصد (مثل شغل) وابستگی به اتومبیل را افزایش  

رساند، عدم وجود را به حداقل میروی  دهد، پیادهمی
دوچرخهپیاده مسیرهای  طرحرو  و  های  سواری 

ای معمول  خیابانی کول د ساک که در مناطق حومه
می دهند  هستند  کاهش  را  بدنی  فعالیت  توانند 

)Saelens et al. 2003، Berrigan and Troiano, 
). در شهرهای با الگوی رشد پراکنده به دلیل  2002

وآمد ن مسیر تا مراکز خرید و کار، رفتطوالنی بود
کیفیت  و  نامناسب  عرض  خودروها،  سریع  و  زیاد 

پیاده خدمات پایین  و  مبلمان  وجود  عدم  روها، 
نظارت  عدم  نتیجه  در  محیطی  ناامنی  شهری، 

-اجتماعی به خاطر تراکم پایین مسکونی سبب می
پیاده از  افراد  که  میگردد  اجتناب  و روی  ورزند 

خودروی شخصی را ترجیح دهند (بحرینی  استفاده از  
کند که  ). کورتی نیز تأکید می۱۲:  ۱۳۸۹و خسروی،  

محله در  که  زندگی  افرادی  باالتری  تراکم  با  های 
فعالیتمی پیادهکنند  بیشتری  های  بدنی  و  روی 

محله در  که  دارند  افرادی  به  تراکم  نسبت  کم  های 
می (زندگی  عالوه  Giles-Corti,2014:23کنند  بر  ). 

ویژگی بین  رابطه  مطالعات  محله  این،  های طراحی 
مانند   هستند  رویی  پراکند  به  مربوط  که 

پیاده زیبایی وجود  و  شناسی،  خیابانی  اتصال  روها، 
(شاخص توده بدنی)    BMIفعالیت بدنی و شاخص  

 ) کردند  ). Saelens and Handy,2008:550بیان 
) همکاران  و  آموزش،  ۲۰۰۳اوینگ  کنترل،  از  بعد   (

های جمعیتی  صرف میوه و سبزیجات و دیگر ویژگیم 
ساالن  و رفتاری به این نتایج دست یافتند که بزرگ

باالتری   بدنی  توده  شاخص  پراکنده،  مناطق  در 
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)BMIبزرگ به  نسبت  مناطق  )  در  ساکن  ساالن 
) دارند  همچنین  Ewing et al,2003:47فشرده   .(

) همکاران  و  توسعه  ۲۰۱۴اوینگ  که  کردند  بیان   (
ممکن  ف فشرده  صورت  به  حومه  و  شهری  ضاهای 

است بر چاقی و بیمارهای مزمن تأثیر مثبت داشته  
  Zhaoaهای  ). ارزیابیEwing et al,2014:118باشد (

درصدی  ) نشان داد که کاهش یکKaestner )۲۰۱۰  و
  ۲/۰تا    ۱/۰در جمعیت مناطق متراکم باعث افزایش  

منطق آستانه جمعیت  به  توجه  با  چاقی  ه  درصدی 
های نشان داد که تغییر در  شود. بررسیمتراکم می

جمعیت منطقه شهری (از دست دادن جمعیت در  
حومه در  رشد  و  مرکزی  افزایش  شهر  را  چاقی  ها) 

). بیشترین  Zhao & Kaestner,2010:785دهد (می
تمرکز تحقیقات و تجربیات جغرافیایی بر روی مسئله  

توان  ا میساخت ر چاقی و رابطه آن با محیط انسان
در آمریکا، استرالیا و کانادا، انگلستان و سپس سایر  
کشورهای اروپایی مشاهده کرد. در آمریکا تجربیات  

محیط و  بدنی  فعالیت  روی  بر  بیشتر  های  عملی 
های اولیه  دوستدار فعالیت انجام شده است که پایه 

دهه   اواخر  در  عمومی    ۱۹۹۰آن  جراحان  گزارش  با 
فعالی درباره  شهروندان  آمریکا  سالمت  و  بدنی  ت 

های غیردولتی بسیاری از جمله  شکل گرفت. سازمان
موسسه رابرت وود جانسون و برنامه زندگی فعال به  
در   تجربیات عملی  و  تحقیقات  از  آن  کمک طراحی 

کنند. در انگلستان تحقیقات و این زمینه حمایت می
ساخت بر  تجربیات عملی در حوزه تأثیر محیط انسان

بدنی و چاقی از اوایل قرن حاضر آغاز شده    فعالیت
از جمله اسناد    ۲۰۰۷است. گزارش فورسایت در سال  

را  چاقی  مسئله  تنیده  درهم  ابعاد  که  است  مهمی 
). اسلیسکی و  ۲۱۷:  ۲۰۱۵،  ١کند (حکیمیانمطرح می

سال   در  مقاله  ۲۰۱۲همکاران  ارتباط در  حول  ای 
پراکنپراکنده عنوان  با  چاقی  و  شهری  رویی  دهرویی 

ونقل فعال، فعالیت بدنی  شهری و ارتباط آن با حمل
ارتباط  این  بررسی  به  کانادایی  جوانان  در  چاقی  و 

وتحلیل چندسطحی  پرداختند. این پروژه یک تجزیه
رویی شهری و چاقی و چندمقطعی از ارتباط پراکنده

 
1 - Hakimian 

ساله    ۱۹تا    ۱۲و مسائل مرتبط با آن در میان جوانان  
در   که  انجام  منط  ۳۳است  کانادا  از  متروپلیتن  قه 

نفر، یک    ۴گرفته است. طبق نتایج پژوهش از هر  
میزان   به  روز  در  درگیر    ۳۰نفر  بیشتر  و  دقیقه 

نفر به مدت    ۱نفر    ۳ونقل فعال است، از هر  حمل
دقیقه و بیشتر در روز فعالیت بدنی متوسط تا    ۶۰

می انجام  اظهار شدید  که  افرادی  میان  از  و  دهد 
نفر یک   ۴شوند، در هر  ه چاق محسوب میداشتند ک

نفر به اضافه وزن و چاقی مفرط ابتال داشته است.  
وارد کردن اطالعات فردی و منطقه با  ای  در نهایت 

ی شهر یک  گیری گردیده که مدل رشد پراکنده نتیجه
مسئله مرتبط با سالمت عمومی است و تأثیرگذاری  
باشد.   منفی  یا  مثبت  جهت  در  است  ممکن  آن 

و پراکنده چاقی  با  مستقیم  طور  به  شهری  رویی 
شود، بلکه ارتباط آن از طریق  اضافه وزن مربوط نمی

حمل و  شدید  تا  متوسط  بدنی  فعالیت  ونقل  مهار 
باشد که در ساله می  ۱۵تا    ۱۲فعال در بین جوانان  

ارتباط مشاهده  بررسی این  وجود  پژوهش  این  های 
ساله    ۴۸-۴۳  ساالنشده است. این نتایج برای بزرگ

داده  دست  به  بیشتری  نسبت  و  است  متفاوت 
های توسعه  است، بنابراین در هنگام اتخاذ سیاست

انسانشهری، در زمینه وارد کردن  ی محیط  ساخت 
) است  ضروری  افراد  ). Sliske et al,2012:88سن 

) در گزارشی با عنوان توسعه  ۲۰۱۴کورتی و همکاران (
فیزیک فعالیت  اثرات  تراکم:  با کم  آن  ارتباط  و  ی 

گیری در  پیامدهای سالمتی در یک بازبینی، به نتیجه
نموده کوشش  بحث  شواهد  این  گزارش  این  اند. 

زیر   قرار  به  که  است  یافته  نامتناقضی  مقطعی 
افرادی که در محله۱هستند: تراکم زندگی  )  های کم 

کنند در مناطق کم  هایی که گمان میکنند، یا آنمی
هستند ساکن  در  تراکم  که  افرادی  به  نسبت   ،

میمحله زندگی  باال  تراکم  با  کمتر  های  کنند، 
میپیاده بالعکس)،  رویی  (و  در  ۲کنند  افراد ساکن   (

مناطق با تراکم کمتر، با افزایش اضافه وزن و چاقی  
ساالن و نوجوانان) مواجه هستند و این امر  (در بزرگ

ن  ) ارتباط مثبت بی ۳کند،  در کودکان کمتر بروز می
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تراکم از  و  افراد  پیادهدرک  و  باال  و های  روی 
نیز  دوچرخه متناقضی  شواهد  همچنین  سواری، 

آمده که بدین  دستهای پژوهش بهبراساس بررسی
شرح است: تراکم مسکونی با انتخاب حالت سفر در  

های باالی مسکونی به طور مثبتی  ارتباط است. تراکم
وارد به طور  ونقل فعال و در اکثر م های حملبا مدل

است.  ارتباط  در  خودرویی  وابستگی  با  معکوسی 
توسعهازاین در  زندگی  احتمال  رو،  تراکم،  کم  های 

افزایش وابستگی ساکنان به خودرو کاهش انتخاب  
-Gilesونقل فعال را در پی دارد (حالت سفر با حمل

Corti et al,2014:17) یوکد  و  وندگریفت   .(۲۰۰۴  (
ی مکانی شکل گرفته بوسیله  کنند که الگوها بیان می
رویی عامل مهمی در افزایش چاقی هستند.  پراکنده

و  مدرسه  کار،  مانند  جدید  مکانی  الگوهای 
پیاده فعالیت صورت  به  راحتی  به  اجتماعی  های 

های دسترسی نیستند. با استفاده از تحلیل دادهقابل
استفاده نشان دادند که    ۱۹۹۰سطح استانی از دهه  

داشتن  یافته (ثابت نگهح زمین توسعهبا افزایش سط 
است   داشته  همراه  به  را  چاقی  افزایش  جمعیت) 

)Vandegrift & Yoked,2004:221  کدام  .(
فعالیتویژگی جامعه،  طراحی  را های  بدنی  های 

کند؟ به طور خاص، کدام عوامل افراد را  تشویق می
کنند  وادار به عدم استفاده از خودرو برای سفرها می

افراد تشویق    و  فعالیت  شروع  برای  را  غیرفعال 
اندازه این عوامل در مناطق پراکنده  می کند؟ تا چه 

می دیده  رو)  سال(پراکنده  در  اخیر،  شوند؟  های 
سؤاالت   این  پاسخ  به  کمک  برای  زیادی  شواهد 

آمده است. فرانک، انگلد و اسچمید سه بعد  دستبه
  کند که به سازماندهی پاسخ محیط را شناسایی می

می کمک  سؤاالت  این  کاربری  به  الگوهای  کنند.: 
ویژگی سیستمزمین،  طراحی،  حملهای  ونقل.  های 

این از  دادن  هریک  شکل  در  مشخصی  نقش  ها 
مقیاس   در  زمین  کاربری  الگوهای  دارند.  فعالیت 

می عمل  بزرگ  فعالیتفضایی  تنظیم  و  های  کنند 
می تعیین  شهری  منطقه  سراسر  در  را  کنند.  بدنی 

تر  های طراحی در یک مقیاس فضایی کوچکیویژگ
ها؛ ها شامل معماری یا ساختمانکنند. مثالعمل می

انداز  رو، چشمعرض، سایه سازی درخت، تعبیه پیاده

یک پارک؛ زمانی که باهم باشند حس مکان را ایجاد 
های مختلف  ونقل کاربریهای حملکنند. سیستممی

می متصل  آسرا  و  نسبی  سهولت  و  انی  کند 
ونقل و رانندگی را  سواری، حملرویی، دوچرخهپیاده

می عوامل  مشخص  از  بسیاری  تحقیقات  کند. 
کردهتعیین مشخص  را  بدنی  فعالیت  اند.  کننده 

های طراحی محله، تراکم، کاربری زمین،  شامل ویژگی
بخش، حضور  ها، مناظر لذتوجود و کیفیت پیاده راه 

 Frumkinباشند (دیگر افراد فعال بدنی و ایمنی می
et al,2004:99.(  ) کنند  ) بیان می۲۰۰۶لوپز و هاینس

های خاصی از محیط ساخته شده مانند وجود ویژگی
چراغپیاده خیابانی، روها،  اتصاالت  خیابانی،  های 

را   بدنی  فعالیت  ترکیبی  کاربری  و  جمعیت  تراکم 
می و تشویق  چاقی  به  ابتال  خطر  بنابراین  کند 

به مربوط  می  مشکالت  کاهش  را  دهند.  سالمت 
کول مانند  دیگر  پارک- د-عوامل  فقدان  ها، ساک، 

حمل و  باال  سرعت  با  محور  ترافیک  خودرو  ونقل 
ممکن است فعالیت را کاهش دهد و در نهایت خطر 

کند مطالعات قبلی  چاقی را افزایش دهد. اشاره می
پارک نزدیکی  در  که  افرادی  دادند  زندگی  نشان  ها 

کنند و از لحاظ  ها استفاده میاز آن  کنند بیشترمی
تر از کسانی هستند که دورتر از فعالیت بدنی فعال

کنند و محالتی که ترکیبی از انواع  ها زندگی میپارک
ها از جمله تجاری، صنعتی، مسکونی و اداری  کاربری

می تقویت  را  بدنی  درحالیفعالیت  که کنند 
تشکیلمحله مسکن  از  منحصراً  که  اند، هشدهایی 

می مختل  را  بدنی  (فعالیت   & Lopezکنند 
Hynes,2006:2  ارتباط بین ). نتایج مطالعات قبلی 

رویی و چاقی باعث شده که مراکز کنترل و  پراکنده
) بیماری  از  بهداشت  ۲۰۰۳پیشگیری  سازمان   ،(

) هوشمند  ۲۰۰۴جهانی  رشد  عنوان  (به  دیگران  و   (
ابزار   به عنوان یک  را  آمریکا) طراحی دوباره جامعه 

  CDCبرای کنترل چاقی توصیه کنند. به عنوان مثال  
فیزیکی   لحاظ  از  افراد  که  مناطقی  برای  زیر  موارد 

می یا  هستند  توصیه  فعال  باشند،  فعال  توانند 
ها کند: بهبود دسترسی جغرافیایی از سوپرمارکتمی

ناحیه خدماتدر  با  بهبود های  نامناسب،  رسانی 
افزایش   بیرونی،  تفریحی  مناطق  به  دسترسی 
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دوچرخهزیرساخت افزایش های  سواری، 
پیادهزیرساخت از  حمایت  از  های  حمایت  روی، 

مناطق  مکان از  پیاده  مقاصد  در  مدارس  یابی 
امنیت   افزایش  ترکیبی،  کاربری  توسعه  مسکونی، 

). همچنین  Zhao & Kaestner,2010:780شخصی (
بستر   در  که  پژوهشی  در  کوهساری  و  لطفی 

درحال انجام  کشورهای  تهران)  شهر  (مورد:  توسعه 
شاخصداده دس اند  پارکهای  به  اماکن ترسی  ها، 

تفریحی و ورزشی، دسترسی به مراکز خرید، شرایط  
ترکیبی،  پیاده کاربری  مسکونی،  تراکم  رو، 

عنوان  زیبایی به  را  خیابانی  اتصال  و  محله  شناسی 
 Lotfiاند (روی ذکر کردههای مؤثر بر پیادهشاخص

&Koohsar,2011:402.( 

 روش تحقیق  ۳
رویی در محالت  دههدف تحقیق حاضر بررسی پراکن

بدنی   فعالیت  بر  آن  تأثیر  بررسی  و  اهواز  شهر 
پراکندهمی بخش  در  پژوهش  روش  رویی  باشد. 

فضایی بدین-رویکرد  است  ابتدا  مکانی  که  صورت 
پراکنده بررسی  از  برای  اهواز  شهر  محالت  در  رویی 

استفاده شده است.    ۱های در جدول شماره  شاخص
نرم از  استفاده  محله    ArcGISافزار  با  هر  امتیاز 

میزان  دستبه نظر  از  محالت  سپس  است  آمده 
رتبهپراکنده شدهرویی  رتبه اند.بندی  بندی  جهت 

برای   استفاده شده است.  ویکور  تکنیک  از  محالت 
ها نیز از تکنیک دیمتل بهره گرفته  وزن دهی شاخص

های اول و شد. از بین محالت دو محله که در رتبه
قرارگرفته نمونه  اند  آخر  محالت  عنوان  به 

بدنی  شدهانتخاب فعالیت  وضعیت  اینکه  برای  اند. 
در این محالت سنجش شود از پرسشنامه استفاده 
سن،  شامل  پرسش  مورد  متغیرهای  است.  شده 

های روزانه  روی در روز، فعالیتجنسیت، مدت پیاده
باشند. جامعه آماری تحقیق شامل  و زمان ورزش می

باشند. حجم نمونه  اب شده میساکنان دو محله انتخ
باشد که حجم نمونه در  نفر می   ۳۸۴آمده  دستبه

 هر محله با توجه به نسبت جمعیت مشخص شد. 

 

 

 

 

 رویی محالت های سنجش پراکنده شاخص   -   ١  جدول 

 توضیح  شاخص 

 تراکم جمعیت 
جمعیت محله 
مساحت محله  

 

 مسکونی در واحد سطح (محله) تراکم  
تعداد  واحدهای مسکونی  محله  

مساحت محله  
 

 تراکم ساختمانی محله 
�طبقات  در� مساحت زیربنا 

مساحت محله  
 

 تراکم خالص مسکونی 
جمعیت محله 

مساحت کاربری  مسکونی  
 

 خانوار تقسیم بر مساحت محله  تراکم خانوار 

 نسبت تراکم 
 تراکم جمعیت نسبت تراکم جمعیت به باالترین 

 نسبت تراکم ساختمانی به باالترین تراکم ساختمانی 
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 توضیح  شاخص 

 کاربری ترکیبی 
 تعداد قطعات دارای کاربری ترکیبی در هر محله 

 های ترکیبی هر محله به کل مساحت محله نسبت مساحت کاربری
 نسبت شاغلین محله به کل شاغلین شهر تمرکز اشتغال 

 فاصله برحسب متر از مرکز شهر میزان   فاصله از مرکز شهر 
 نسبت زمین بایر به کل مساحت محله  زمین بایر 

 های محله های دارای یک طبقه به کل ساختماننسبت ساختمان تعداد طبقات
 نسبت مساحت ساخته شده به کل مساحت محله  نسبت مساحت ساخته شده

 مسکونی میانگین اندازه قطعات   میانگین اندازه قطعات مسکونی 
 های خدماتی به مساحت محله نسبت مساحت کاربری های خدماتی نسبت کاربری

 های تجاری کل شهرنسبت کاربری تجاری محله به کاربری نسبت کاربری تجاری 
 

 شهرستان  و خوزستان  استان مرکز اهواز شهر
 ٣١بین      دریا سطح  از متر  ١٦ متوسط  ارتفاع با اهواز
 دقیقه ۲۳ و درجه  ٣١تا   شمالی دقیقه ١٣ و درجه

 ٤٨تا        شرقی دقیقه ٣٢ و درجه ٤٨ و شمالی 
 منطقه هشت شامل  و  واقع  غربی  ۴۷ و درجه

(رنگزن شهرداري  است  همکاران،  ١بوده  ).  ٥:  ٢٠١١و 
جمعیت این شهر طبق اعالم مرکز آمار ایران در سال  

با    ١٣٩٥ آمار    ١١٨٤٧٨٨برابر  نفر بوده است (مرکز 

کالن هفتمین  عنوان  به  که  پرجمعیت  ایران)  شهر 
).  ٢:  ١٣٩٦رود (لطفی و همکاران، ایران به شمار می

بوده   شهری  منطقه  هشت  از  متشکل  اهواز  شهر 
ری به شهرستان  منطقه پنج شه   ۱۳۹۱است در سال  

 ۴منطقه    ۱۳۹۵کارون تبدیل شده است و در سال  
شهری به دو منطقه جداگانه تقسیم شد. در حال 

 شود. شهر هشت منطقه را شامل میحاضر این کالن

 

 
 محدوده مورد مطالعه   -   ١  شکل 

 
1 - Rangzan 
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 ها و بحثیافته ۴
رویی در این پژوهش از رویکرد  پراکندهجهت بررسی  

های اولیه  چند شاخصه استفاده شده است. تالش
پراکنده بررسی  شاخص  برای  یک  به  منحصر  رویی 

بود   اشتغال)  تراکم  یا  جمعیت  (تراکم  تراکم  مانند 
اندازه شاخصه)  اخیراً  (چند  چندبعدی  گیری 

است پراکنده شده  اقدام  کمی  مطالعات  در  رویی 
)Liu et all,2018:90داده به  توجه  با  در  ).  های 

شاخص    ۱۷ها از  دسترس و امکان محاسبه شاخص
شاخص از  تراکم  بعد  در  است.  شده  های  استفاده 

سطح   واحد  در  مسکونی  تراکم  جمعیت،  تراکم 
خالص   تراکم  محله،  ساختمانی  تراکم  (محله)، 
و  جمعیت  تراکم  نسبت  و  خانوار  تراکم  مسکونی، 

ن تراکم استفاده شده است. در  ساختمانی به باالتری
شاخصه از  ترکیبی  کاربری  تعداد  شاخص  های 

بهره   ترکیبی  کاربری  قطعات  مساحت  و  قطعات 
های نسبت شاغلین  گرفته شد همچنین از شاخصه

محله به کل شاغلین شهر، میزان فاصله بر حسب  
متر از مرکز شهر، نسبت زمین بایر به کل مساحت 

ارای یک طبقه به کل  های دمحله، نسبت ساختمان
های محله، نسبت مساحت ساخته شده ساختمان

قطعات   اندازه  میانگین  محله،  مساحت  کل  به 
کاربری مساحت  نسبت  به  مسکونی،  خدماتی  های 

به   محله  تجاری  کاربری  نسبت  محله،  مساحت 
های تجاری کل شهر استفاده شد. با استفاده کاربری
نرم شاخص    ArcGISافزار  از  هر    ۱۱۶در  وضعیت 

مورد  دادهای  شد.  مشخص  اهواز  شهر  محله 
ها، الیه کاربری اراضی  استفاده برای محاسبه شاخص

محالت   مرز  و  اهواز  شهر  آماری  بلوک  اهواز،  شهر 
می اهواز  وضعیت  شهر  مورد   ۱۷باشد.  شاخص 

 ارائه شده است. ۲استفاده در شکل شماره 

 

 
 های تحقیق در محالت شهر اهواز نمایش فضایی شاخص   -   ٢  شکل 
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 های تحقیق در محالت شهر اهواز نمایش فضایی شاخص   -   ٣  شکل 

 

شاخص که  توجه  بررسی  با  جهت  تحقیق  های 
رویی اهمیت یکسانی ندارند برای تعیین وزن  پراکنده

تکمیل   استفاده شده است. جهت  دیمتل  از روش 
کارشناسان استفاده گردید.    ۱۰پرسشنامه از نظرات  

و   ۲آمده در جدول شماره  دستبا توجه به نتایج به
شماره   مسکونی  ۳شکل  قطعات  اندازه  ،  میانگین 

کاربری   دارای  قطعات  تعداد  شهر،  مرکز  از  فاصله 
کاربری مساحت  نسبت  محله،  هر  در  های  ترکیبی 

نسبت  محله،  مساحت  کل  به  محله  هر  ترکیبی 
کاربری تجاری محله، نسبت شاغلین، تراکم ناخالص 

تراکم،   باالترین  به  تراکم جمعیت  مسکونی، نسبت 
کاربری مساحت  مساحت نسبت  به  خدماتی  های 

تراکم،  محله باالترین  به  ساختمانی  تراکم  نسبت   ،
ساختمان زمیننسبت  نسبت  طبقه،  یک  های  های 

از مساحت محله، تراکم واحد مسکونی، تراکم   بایر 
مساحت  نسبت  مسکونی،  خالص  تراکم  خانوار، 
تراکم  و  محله  مساحت  کل  به  شده  ساخته 
ساختمانی محله به ترتیب کمترین تا بیشترین وزن  

 ردند.را به دست آو

 
 ها مرحله نهایی تکنیک دیمتل جهت محاسبه وزن   -   ٢  جدول 

R J R+J R+J R-J Wj W ̅j 
١٩٠٥٢٠٩٣/٥  ٠٨٣٦٦٠٣٢٢/٧  ٢٧٤١٨١٢٦/١٢  ٢٧٤١٨١٢٦/١٢  ١/ ٨٩٣١٣٩٣٨٩  ٤١٩٣١٩٧٢/١٢  ٠٥٧٠٦٣٥٩/٠  

٣٧٧٣٣٧٦٢/٦  ٢١٣١٩٦٤١٣/٧  ٥٩٠٥٣٤٠٣/١٣  ٥٩٠٥٣٤٠٣/١٣  ٨٣٥٨٥٨٧٩٤/٠ -  ٦١٦٢١٣٦٩/١٣  ٠٦٢٥٦٣٠١١/٠  

٠٠٦٠٧٧٥٧/٧  ٠٩٣٠٠١٤٢٨/٧  ٠٩٩٠٧٩/١٤  ٠٩٩٠٧٩/١٤  ٠٨٦٩٢٣٨٦/٠ -  ٠٩٩٣٤٦٩٥/١٤  ٠٦٤٧٨٢٨٨٤/٠  

٨١٧٨٨٥٩٩/٦  ٧٧٥٠٥٧١٥٦/٧  ٥٩٢٩٤٣١٥/١٤  ٥٩٢٩٤٣١٥/١٤  ٩٥٧١٧١١٦٦/٠ -  ٦٢٤٣٠٠٥٤/١٤  ٠٦٧١٩٤٩١٢/٠  

٥٣٨٢١٦٥٤/٥  ٠٢٤١٦٣٧٢٤/٦  ٥٦٢٣٨٠٢٧/١١  ٥٦٢٣٨٠٢٧/١١  ٤٨٥٩٤٧١٨٢/٠  ٥٧٢٥٨٧٥٣/١١  ٠٥٣١٧٣٠٧٣/٠  

٥٥٩١٧٢٣٨/٥  ١١٧٧٩٥١٢٦/٦  ٦٧٦٩٦٧٥/١١  ٦٧٦٩٦٧٥/١١  ٥٥٨٦٢٢٧٤٧/٠  ٦٩٠٣٢٢٠٤/١١  ٠٥٣٧١٤٠٣٣/٠  

٥٩٤٣٧٤٠١/٦  ٨٧٨٠٢٠١٣٨/١  ٤٧٢٣٩٤١٤٥/٨  ٤٧٢٣٩٤١٤٥/٨  ٧١٦٣٥٣٨٦٨/٤  ٦٩٦٦٧٢٤٣٧/٩  ٠٤٤٥٥٣٧٢٤/٠  

٢٨٥٧٥٧٥٦/٥  ٤٦٧١٥٥٤٣٥/٦  ٧٥٢٩١٣/١١  ٧٥٢٩١٣/١١  ١٨١٣٩٧٨٧٦/١  ٨١٢١٤٠٥٧/١١  ٠٥٤٢٧٣٧٥٧/٠  

٦٤٠١٠٩٣٧/٥  ١٣٩١٠٩٩٢٣/٦  ٧٧٩٢١٩٣/١١  ٧٧٩٢١٩٣/١١  ٤٩٩٠٠٠٥٤٨/٠  ٧٨٩٧٨٤٠٩/١١  0.054171035 

٦/ ١٦١٧٣٩٨١  ٣٨٩٠٤٠٩٩٦/٧  ٥٥٠٧٨٠٨/١٣  ٥٥٠٧٨٠٨/١٣  ٢٢٧٣٠١١٨٨/١  ٦٠٦٢٤٥٩٤/١٣  ٠٦٢٥١٧٢١٢/٠  
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R J R+J R+J R-J Wj W ̅j 
١٤١٠٤٣٢٢/٧  ٣٤٧٣٦٤٦٧٧/٦  ٤٨٨٤٠٧٩/١٣  ٤٨٨٤٠٧٩/١٣  ٧٩٣٦٧٨٥٤٢/٠  ١٣/ ٥١١٧٣٨٣٥  ٠٦٢٠٨٢٩٧٣/٠  

٢٠٥٢٣٨٧٣/٧  ٧٠٣٢٢١٠٧٢/٧  ٩٠٨٤٥٩٨١/١٤  ٩٠٨٤٥٩٨١/١٤  ٤٩٧٩٨٢٣٣٨/٠  ٩١٦٧٧٤٤٦/١٤  ٠٦٨٥٣٨٧٥٤/٠  

٣٣٥٢٥٢٤/٧  ٨٨٨٦٣٢٥٢٥/٧  ٢٢٣٨٨٤٩٣/١٥  ٢٢٣٨٨٤٩٣/١٥  ٥٥٣٣٨٠١٢٣/٠  ٢٣٣٩٣٩١٤/١٥  ٠٦٩٩٩٦٠٤٥/٠  

٩٤٩٣٤٦٨٧/٦  ٢٧٩٦١٣١٦٢/٦  ٢٢٨٩٦٠٠٣/١٣  ٢٢٨٩٦٠٠٣/١٣  ٦٦٩٧٣٣٧١/٠  ٢٤٥٩٠٢٢٧/١٣  ٠٦٠٨٦١٥٢٥/٠  

٣٦١٠٦٥٠٨/٧  ٩١٣٠٠٩٥٢٧/٥  ٢٧٤٠٧٤٦/١٣  ٢٧٤٠٧٤٦/١٣  ٤٤٨٠٥٥٥٥/١  ٣٥٢٨٢٤٤٨/١٣  ٠٦١٣٥٢٨٠٥/٠  

٣٨١٠٦٥٠٨/٧  ٤٨٥٤٧٠٧٤٤/٦  ٨٧٤٧٣٤٥٦/١٢  ٨٧٤٧٣٤٥٦/١٢  ٠٩٦٢٠٦٩٢٨/٠  ٨٧٥٠٩٤٠١/١٢  ٠٥٩١٥٧٧٥٦/٠  

٣٩٢٥٧٢٥/٥  ١٤٧٤٦٢٠٣٢/٤  ٥٤٠٠٣٤٥٣٢/٩  ٥٤٠٠٣٤٥٣٢/٩  ٢٤٥١١٠٤٦٨/١  ٦٢٠٩٤٣٧٦٦/٩  ٠٤٤٢٠٥٧٧/٠  

     ٦٨٤١٥/٢١٧  ١ 
 

 
 آمده با استفاده از روش دیمتل دست های به وزن   -   ٤  شکل 

 

رتبه وضعیت  برای  نظر  از  محالت  بندی 
است. پراکنده استفاده شده  ویکور  تکنیک  از  رویی 
واحد شاخص تراکم  مسکونی،  ناخالص  تراکم  های 

مسکونی، تراکم خانوار، تراکم خالص مسکونی، تعداد  
نسبت  محله،  هر  در  ترکیبی  کاربری  دارای  قطعات 

کاربری کل  مساحت  به  محله  هر  ترکیبی  های 
مح کاربری  مساحت  نسبت  شاغلین،  نسبت  له، 

تجاری محله، نسبت مساحت ساخته شده به کل  
نسبت  محله،  ساختمانی  تراکم  محله،  مساحت 

کاربری محله،  مساحت  مساحت  به  خدماتی  های 
نسبت  تراکم،  باالترین  به  ساختمانی  تراکم  نسبت 
عنوان   به  تراکم  باالترین  به  جمعیت  تراکم 

ششاخص این  کاهش  (با  منفی  ها  اخصهای 

میپراکنده پیدا  افزایش  شاخصرویی  و  های  کند) 
زمین نسبت  شهر،  مرکز  از  از  فاصله  بایر  های 

و مساحت محله، نسبت ساختمان های یک طبقه 
عنوان   به  مسکونی  قطعات  اندازه  میانگین 

پراکندهشاخص مقدار  افزایش  (با  مثبت  رویی  های 
می پیدا  استفادهافزایش  وزنشدهکند)    های اند. 

در  دستبه دیمتل  تکنیک  از  استفاده  با  آمده 
در  شاخص ویکور  نهایی  نتیجه  گردید.  ضرب  ها 

گویای این مطلب   ۴و شکل شماره    ۳جدول شماره  
رویی  است که محله کیانشهر باالترین میزان پراکنده
رویی  و محله زیتون کارمندی کمترین میزان پراکنده

 در شهر اهواز را دارد. 
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

رویی در محالت و تأثیر آن بر بررسی پدیده پراکنده. آروین، دکتر احمد پور احمد، دکتر کرامت هللا زیاری و دکتر سعید زنگنه شهرکیمحمود 
 فعالیت بدنی (مطالعه موردی: شهر اهواز) 

 نتیجه نهایی ویکور   -   ٣  جدول 

 Q نام رتبه  Q نام رتبه  Q نام رتبه 
 ٥١٨٦٥٦٧٨٢/٠ علوي کوي ٨١ ٣٦٨٥٢٠١٩١/٠ رسالت غرب  ٤١ ٠٠٣٢١٢٩٦/٠ کيانشهر ١
 منازل ٢

 شهرداري 
 ٥١٩٤٣٤٦٦١/٠ سپيدار ٨٢ ٣٧٢٤٨٣٥٨٥/٠ پاداد شهر   ٥فاز  ٤٢ ٠٢٩١٤٨٩٦١/٠

 متري ٢٠ ٨٣ ٣٧٨٩٤١٩٢٧/٠ کوي پليس ٤٣ ٠٤٣٥٤٠٥٨٥/٠ سياحي ٣
 شهرداري 

٥٢٦٩٤٤٣٣٣/٠ 

  شهيد دانشگاه ٨٤ ٣٩١٠٩٥٨٩١/٠ منازل راه آهن ٤٤ ٠٤٤١٥١٠٧١/٠ گلبهار  ٤
 چمران

٥٥١٦٦٢١٢١/٠ 

مجتمع مسکوني   ٤٥ ٠٤٥٠٢٣٨٣٨/٠ کريشان  ٥
 گلستان

 ٥٥٣٩٠٤٦٣٤/٠ آباد  لشکر ٨٥ ٣٩١١٧٢١٧٢/٠

 ٥٥٧٩٥٠٨٧٣/٠ حصیرآباد ٨٦ ٤٠٩٠٨٦٢٠٨/٠ گلستان جنوبي ٤٦ ٠٦٢٦٣٩٦٧٦/٠ الهيه ٦
 ٥٦٤٥٧٩٦٧٨/٠ خرداد  ١٥ منازل ٨٧ ٤١٩٤٠١٨٩٥/٠ منازل جانبازان  ٤٧ ٠٧٤٧٩٥٣٤٢/٠ عليا  چنيبه ٧
 ٥٦٦٥٥٢٨٥٤/٠ ١ پرديس ٨٨ ٤١٩٥٥١٦٩٢/٠ مهاجرين  ٤٨ ٠٩٠٠٠٣١٦٥/٠ گلدشت ٨
 ٥٦٨٨٤٠١/٠ زعفرانيه  ٨٩ ٤٢٦٥٥٣٣٩١/٠ نيو سايد ٤٩ ١٢٣٩٢٩٥٣٨/٠ مندلي  ٩
 ٥٧٥٧٧٧٦١٦/٠ منش سلطان ٩٠ ٤٢٦٦٣٠٧٢٩/٠ فرهنگ شهر ٥٠ ١٣٤٨٨٧٥٤/٠ طاهر آل ١٠
 ٥٨٥٧٢٩٥٨٧/٠ جنوبي  کمپلو ٩١ ٤٣٠٢٤٣١٦١/٠ کوي رمضان  ٥١ ١٣٧٥٩٣٢٥٩/٠ ٢ زويه ١١
  سالم شهر ٩٢ ٤٣٢٣٥١٧٥٨/٠ شهروند ٥٢ ١٤٣١٤١١٩٨/٠ فوالد منازل ١٢

 )لشکر(
٥٨٦٩٨٠٩٧٩/٠ 

 ٥٩٠٤٩٣٢٧٤/٠ دانشگاه  شهرک ٩٣ ٤٣٦٧٤٥٥٥٢/٠ مجاهد ٥٣ ١٤٨٥٣٠٤٦٧/٠ امام  کوي ١٣
 ٦٠٥٥٦١٠٠٧/٠ راه ملي ٩٤ ٤٣٧٧٩٩٩٩/٠ عامري ٥٤ ١٥٢٨٧١٠٣٢/٠ مالشيه ١٤
 ٦١٥٠٢٢٥٩٢/٠ شهر  آزاد ٩٥ ٤٣٨١٧٦٤١٧/٠ شهرک برق  ٥٥ ١٥٤٣٣٠٢٥٦/٠ آباد  سليم ١٥
 ٦١٦٠٤١٧٣٤/٠ جواهري ٩٦ ٠/ ٤٤٧٢٣٠٠٨٥ کوي دولت ٥٦ ١٦٩٦٩٥٩١٥/٠ خلف سيد ١٦
 ٦١٨٥١٩٩٥٥/٠ مندائي  صابئين ٩٧ ٤٤٧٨٧٥٠٨١/٠ پاداد شهر  ١فاز  ٥٧ ١٦٩٨٤١٧٦٧/٠ زاده معين ١٧
 ٦١٩٦٨٢٦٦١/٠ آسفالت آخر ٩٨ ٤٤٩١٥٦٣٧٨/٠ خروسيه ٥٨ ١٧٠٤٤٦٣٦٧/٠ سادات  ١٨
 ٦٤٣٩٩٨١٤٢/٠ شهر  زيبا ٩٩ ٤٥٣٠٢٤٣٧٩/٠ شهرک نفت ٥٩ ١٨٠١٠٥٨٤٢/٠ ابوذر  کوي ١٩
 ٦٨٠٠٧٩٦٢٥/٠ شيخ  باغ ١٠٠ ٤٥٣٦٨٣٤٢٦/٠ ٦٠پاره  ٦٠ ٢١٧٩١٠٨٢٤/٠ طالب  کوي ٢٠
 ٦٨٠١٩١١١٩/٠ کوروش ٣ فاز ١٠١ ٤٥٨٦٦٦١٥٩/٠ کوي سيلو ٦١ ٢١٨٤٤٦٩١٨/٠ ٢ پرديس ٢١
 ٧٠٤٠٠٦٣٥٥/٠ متري سي ١٠٢ ٤٦٢٥٨٠٠٠٧/٠ نظام مهندسي ٦٢ ٢٢٢١٣١٣٣٢/٠ جانبازان  ٢٢
 رسالت ٢٣

 شرق
 ٧٢٥٤٦٢٧٦٥/٠ هنر با ١٠٣ ٤٦٣٨٩٤٨٢٣/٠ پاستوريزه ٦٣ ٢٣٠٣٤٨٠٣٧/٠

 ٧٣٠٠١٨٢٣٨/٠ يوسفي  ١٠٤ ٤٧٠٣٨١٤٥٢/٠ کوي فوالد ٦٤ ٢٤٤٥٩٥٩٩٦/٠ بوستان ٢٤
 ٧٧٧٦٩٠٤٥٦/٠ سعدي ١٠٥ ٤٧٥٨٠٩٦٧٣/٠ کوي طالقاني ٦٥ ٢٤٧٥٧٥٣٥٥/٠ پيام شهرک ٢٥
 ٧٨٢٤١٨١٩/٠ غربي کيانپارس ١٠٦ ٤٧٧٢٤٩١٨٢/٠ آهن افشار ٦٦ ٢٥٩٨٦٧٦٦٩/٠ بهارستان ٢٦
  تراکتور ٢٧

 سازي 
 ٧٨٩٣٣٣٠٠٤/٠ مخابرات منازل ١٠٧ ٠/ ٤٨٥٧٦٤٠٢٤ جهاد  ٦٧ ٢٦٢١٠٢٣٨٦/٠

 ٧٩٣١١٢٨٥٥/٠ شهر  پاداد ١٠٨ ٤٩١٧٧١٤٢٦/٠ بنفشه  ٦٨ ٢٦٢٣٩٧٩٧٩/٠ ترابري  و راه ٢٨
 ٧٩٧٨٤١٥٤١/٠ شمالي  گلستان ١٠٩ ٤٩٢٨١٢٢٠١/٠ زيتون کارگري  ٦٩ ٢٨٦٢٣٢٨٤/٠ ٣ پرديس ٢٩
 شهرک ٣٠

 رزمندگان 
 ٨١٠٢٨٩٤٩٢/٠ بهمن  ٢٢ کوي ١١٠ ٠/ ٤٩٢٨٤٢٠٢٨ پاداد شهر ٢فاز  ٧٠ ٠/ ٢٨٩٨٢٥٦٦٤
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

رویی در محالت و تأثیر آن بر بررسی پدیده پراکنده. شهرکی  زنگنه سعید زیاری و دکتر هللا کرامت احمد، دکتر پور احمد  آروین، دکتر محمود
 فعالیت بدنی (مطالعه موردی: شهر اهواز) 

 Q نام رتبه  Q نام رتبه  Q نام رتبه 
 ٨١٨٨٢٤٨٢٨/٠ عبدالحميد  بازار ١١١ ٤٩٣٢٢١٩٠٨/٠ چهارصد دستگاه  ٧١ ٣٠١١٤٠١٣٩/٠ کارون  ٣١
 ٨٨١٨١٤٤١١/٠ امانيه  ١١٢ ٤٩٣٨٤٧٤٥٦/٠ منبع آب  ٧٢ ٣١٨٧٧٧٠٣٧/٠ نبوت ٣٢
 ٨٨٣٨٠١٤٤٤/٠ معين  باغ ١١٣ ٤٩٤٩٧٩٤٨٧/٠ بهزاد شهر ٧٣ ٣٢٨٦٦٩٤٥٢/٠ پيام  کوي ٣٣
  کوي ٣٤

 فرهنگيان 
 ٠/ ٩٣٦٠٠٤٣٤٣ طبيعي  منابع ١١٤ ٤٩٧١٥٨٦٤٦/٠ آسياباد  ٧٤ ٣٤٠٦٨٤٩٧٤/٠

 ٩٤١٩٤١٧١٣/٠ کوروش  ٢  و ١ فاز ١١٥ ٠/ ٥٠٠٠٣٠٧٦٧ کوي معلمين  ٧٥ ٠/ ٣٤١٣٢٨٠٦٨ ١ زويه ٣٥
 ٩٤٤٥٧٨٤٥٤/٠ کارمندی  زیتون  ١١٦ ٥٠١٥١٥٣٤٩/٠ کمپلو شمالي  ٧٦ ٣٤٤٧١١٦٢٩/٠ آغاجاري  ٣٦
    ٥٠٦٦٦٤١٨٥/٠ رفيس آباد  ٧٧ ٣٥٠٠٨٤١٢/٠ ايثار  کوي ٣٧
    ٥٠٨٦٨٤٧٢٥/٠ کيانپارس شرقي  ٧٨ ٣٥٨٢٥٦٧١٥/٠ طالقاني  کوي ٣٨
    ٥١١٤٨٦٩٨٤/٠ کيان آباد  ٧٩ ٣٦٧١٠٦١٠٢/٠ عليه  خز ٣٩
    ٥١٨٥٢٣٠٩/٠ کوروش  ٤فاز  ٨٠ ٠/ ٣٦٧٥٠٤١٤ زرگان  ٤٠

 

توجه شکل شماره از  می  ۴  با  توان گفت هرچه 
به سمت حاشیه شهر محالت گسترش    مرکز شهر 

پراکنده دارای  کردند  و  پیدا  هستند  بیشتری  رویی 
منطقه مرکزی شهر و محالت با شرایط اقتصادی و  

باالتر کیانپارس، (   اجتماعی  کارمندی،  زیتون  مانند 
رویی را دارند. در این  گلستان) کمترین میزان پراکنده

آپارتمان زندگی  و  خدمات  میزان  محالت  نشینی 
 حالت دارند.باالتری از سایر م

 

 
 رویی بندی محالت شهر اهواز از نظر میزان پراکنده نقشه رتبه   -   ٥  شکل 

 

طور که در بخش ادبیات تحقیق ذکر گردید  همان
پراکنده شامل  شهری  عمده  فرم  فشرده دو  و  رویی 

هایی که دارند  توجه به ویژگیها با  باشد این فرممی 
ها با نمود  پیامدهایی زیادی را در پی دارند. این فرم

در ساختار شهرها، مزایای و معایبی به همراه دارند و 
های دیگر در فضای شهر و مربوط به زندگی  ویژگی

دهند. یکی از این  شهروندان را محدود یا افزایش می
باش می  شهروندان  بدنی  فعالیت  بر  پیامدها  که  د 

می تأثیر  چاقی  و  نکته  سالمتی  این  ذکر  گذارد. 
ضروری است که محدود کردن و تشویق این پدیده 
این   در  است  زیادی  عواملی  تأثیر  تحت  شهرها  در 
تأثیرگذاری فرم شهر است. طبق   بر  تأکید  پژوهش 
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

رویی در محالت و تأثیر آن بر بررسی پدیده پراکنده. آروین، دکتر احمد پور احمد، دکتر کرامت هللا زیاری و دکتر سعید زنگنه شهرکیمحمود 
 فعالیت بدنی (مطالعه موردی: شهر اهواز) 

به رتبه  دستنتایج  در  کارمندی  زیتون  محله  آمده 
ا  اول  رتبه  در  کیانشهر  محله  و  میزان  آخر  نظر  ز 

رویی قرار گرفتند. برای اینکه تفاوت به خوبی  پراکنده
باشد   علمی  مقایسه  مبنای  و  گردد  مشخص 
این دو محله   پرسشنامه سنجش فعالیت بدنی در 
حجم   محالت،  جمعیت  به  توجه  با  گردید.  توزیع 

برابر   کارمندی  زیتون  محله  در  در   ۲۴۰نمونه  و  با 
نتایج پرسشنامه  باشد.  نفر می  ۱۴۴محله کیانشهر  

شماره   جدول  در  خالصه  صورت  شده    ۴به  ارائه 
کارمندی   زیتون  محله  در  میانگین سنی    ۳۳است. 

کیانشهر   محله  در  و  است. دستبه  ۳۱سال  آمده 
مردان   و  زنان  بین  مساوی  صورت  به  پرسشنامه 

روی در روز در محله زیتون  تقسیم شد. مدت پیاده
کیانش  ۱۷کارمندی   محله  در  و  دقیقه    ۱۳هر  دقیقه 

پیادهمی اولویت  فعالیتباشد.  در  محله  روی  در  ها 
باشد و در زیتون خرید، اوقات فراغت، کار، ورزش می

درصد پاسخگویان    ۶۱باشد.  محله کیانشهر خرید می
و   کارمندی  زیتون  کیانشهر    ۶۴محله  محله  درصد 

برای   را   ( اردیبهشت  آخر  تا  آبان  (اوایل  فصل سرد 
کردند و همچنین در محله زیتون    روی انتخابپیاده

  ۵۰کارمندی عامل کمبود امکانات و فضای مناسب با  
با   کیانشهر  محله  در  و  مهم  ۵۴درصد  ترین  درصد 

روی روزانه است و بعدازآن عامل دمای هوا  مانع پیاده
باشد. می

 
 نتایج تحلیل پرسشنامه فعالیت بدنی   -   ٤  جدول 

زیتون  گویه شاخص
 کارمندی 

 کیانشهر 

 ١٣ ٢٣ دقیقه روی در روز مدت پیاده 
روی  های روزانه پیاده برای کدام یکی از فعالیت 

 کنید؟می 
 ٣٨ ٥٣ خرید 

 ٩ ١٣ کار 
 ٤ ١٦ اوقات فراغت

 ١٤ ٩ ورزش 

 ١٩ ١٠ تحصیل 

 ١٧ ٠ کدام هیچ 

 ٢٦ ٣٥ بله  کنید؟ ورزش می 

 ٧٤ ٦٥ خیر 

 ٣٥ ٤٤ شب اگر ورزش 

 ٥٨ ٥٦ روز 

 ١٢ ٥ اوایل خرداد تا آخر مهر  فصل ورزش

 ٧٧ ٦٦ اوایل آبان تا اواخر اردیبهشت 

 ١١ ٢٩ کل سال

 ١١ ١٨ اوایل خرداد تا آخر مهر  روی فصل پیاده

 ٦٤ ٦١ اوایل آبان تا اواخر اردیبهشت 

 ٢٦ ٢٠ کل سال

 ٣٦ ٤٠ دمای هوا  روی مانع پیاده
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زیتون  گویه شاخص
 کارمندی 

 کیانشهر 

عدم وجود امکانات و فضای  
 مناسب 

٥٤ ٥٠ 

 ٦ ٣ امنیت 
 ٤ ٧ کمبود وقت 
 ٠ ٠ عدم عالقه 

 ٠ ٠ مشکل بدنی 
 

 گیرینتیجه ۵
در   دوم  جنگ  از  بعد  شهرها  گسترش  و  رشد 

توسعه پدیده  کشورهای  ظهور  سبب  یافته 
های  رویی شده است. محققان غربی در دههپراکنده

ویژگی  ۱۹۸۰و    ۱۹۷۰ سنجش  پدیده بر  این  های 
دهه   از  شدند  پیامدهای    ۱۹۹۰متمرکز  و  ابعاد  بر 

ازآن ابعاد و پیامدهای اجتماعی  محیطی و پسزیست
ق مهم  موردتوجه  پیامدهای  از  یکی  گرفت.  رار 

رویی در مطالعات غربی اهمیت یافته است  پراکنده
پراکنده شهروندان  رابطه  عمومی  سالمت  با  رویی 

رویی شهری فرم و محیط  باشد. با ظهور پراکندهمی
یابد و تراکم جمعیت و ساختمانی  شهری را تغییر می

ونقل خودرو محور افزایش و  دهد، حملرا کاهش می
روی شهروندان را کاهش پیدا  فعالیت بدنی و پیاده

کند. این پدیده به شکل متفاوت و با تأثیرگذاری  می
درحال کشورهای  در  متفاوت  رخ  عوامل  نیز  توسعه 

توسعه  داده است. شهر اهواز یکی از شهرهای درحال
در کشور ایران با تحوالت اجتماعی و اقتصادی رشد 

است که باعث شد    های اخیر داشتهزیادی در دهه
این   هدف  گردد.  ظاهر  شهر  پیکر  بر  پدیده  این 

پراکنده تأثیر  پژوهش بررسی  و  اهواز  رویی در شهر 
می شهروندان  بدنی  فعالیت  بر  همین  آن  در  باشد 

شاخص که تراکم جمعیتی، تراکم ساخت،   ۱۷راستا  
ها و فاصله از مرکز شهر  کاربری ترکیبی، تراکم کاربری

محله از شهر    ۱۱۶رویی در  راکندهدهد پرا نشان می
اهواز مورد بررسی قرار گرفت و محالت از نظر میزان  

رتبهپراکنده هر شاخص  بندی شدهرویی  مقدار  اند. 
با   سپس  گردید  محاسبه  محالت  تفکیک  به  در 

اقدام به رتبه از مدل ویکور  و استفاده  بندی گردید 
ها از تکنیک دیمتل استفاده برای وزن دهی شاخص

ده است. میانگین اندازه قطعات مسکونی، فاصله  ش
از مرکز شهر، تعداد قطعات دارای کاربری ترکیبی در  

کاربری مساحت  نسبت  محله،  هر  هر  ترکیبی  های 
محله به کل مساحت محله، نسبت کاربری تجاری  
مسکونی،   ناخالص  تراکم  شاغلین،  نسبت  محله، 
نسبت  تراکم،  باالترین  به  جمعیت  تراکم  نسبت 

کاربریمس محله،  احت  مساحت  به  خدماتی  های 
نسبت  تراکم،  باالترین  به  ساختمانی  تراکم  نسبت 

زمینساختمان نسبت  طبقه،  یک  از  های  بایر  های 
ها تراکم واحد مسکونی تراکم خانوار،  مساحت محله

تراکم خالص مسکونی، نسبت مساحت ساخته شده  
به   تراکم ساختمانی محله  و  به کل مساحت محله 

ب کمترین تا بیشترین وزن را به دست آوردند. ترتی
آمده از دو مدل، محله  دستبا توجه به این نتیجه به

کیانشهر در رتبه اول و محله زیتون کارمندی در رتبه  
 رویی قرار گرفته است.آخر از نظر میزان پراکنده

اینجا قابل های  ذکر است تفاوت ویژگیآنچه در 
پراکنده دارای  بامحالت  با رویی  مقایسه  در  التر 

رویی شهرهای غربی است که در های پراکندهویژگی
از  مطالعات بی شماری ذکر شده است. محالت که 
پراکنده رتبهنظر  در  گرفتند  رویی  قرار  اول  های 

ها نسبت به ساکنان محالت را رتبه پایین  ساکنان آن
تری  رویی وضعیت اقتصادی و اجتماعی پایینپراکنده

ای که  حومهدارند  با  ویژگی  با  ن  محالت  و  نشینی 
پراکنده استرالیا ویژگی  و  آمریکا  شهرهای  در  رویی 

متفاوت است. در کشور ایران و شهر اهواز افراد با  
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شرایط اقتصادی و اجتماعی باالتر در محالت با تراکم  
شوند.  نشینی ساکن میباال و سبک زندگی آپارتمان

ت زمین،  ارزانی  فقر،  عوامل  غیرقانونی  بنابراین  ملک 
گیری این محالت شده است اما در  زمین باعث شکل

پراکنده منظور  سبک  به  ثروتمند  افراد  غربی  رویی 
 اند. ها ساکن شدهزندگی بهتر در حومه

پراکنده تأثیر  بررسی  جهت  ادامه  بر  در  رویی 
محله   دو  در  پرسشنامه  شهروندان  بدنی  فعالیت 

. عدم وجود زیتون کارمندی و کیانشهر توزیع گردید
سازمانی جهت بررسی این متغیرها و عدم دسترسی  

هایی مانند چاقی و اضافه وزن شهروندان، دو به داده
انتخاب گردید. در پژوهش های خارجی مانند  محله 

)Alfonzo et all,2014  ،Ewing et all,2014  ،et 
all,2012  Seliske  ،Garden, & Jalaludin,2009 ،

Ewing et all,2003جه رابطه  )  بررسی  ت 
ها از  رویی با فعالیت بدنی و چاقی و بیماریپراکنده

های مراکز بهداشت استفاده شده است که در داده
داده این  به  دسترسی  امکان  پژوهش  وجود  این  ها 

ها، چاقی را به عنوان  نداشت. در واقع این پژوهش
اند اما در این پژوهش به  متغیر وابسته بررسی کرده

محدودیت داده  سبب  به  چاقی  دسترسی  های 
شهروندان، فعالیت بدنی را به عنوان متغیر وابسته  

گرفته هماندرنظر  است.  و  شده  اوینگ  که  طور 
بیان می۲۰۰۳همکاران ( کند عدم فعالیت فیزیکی  ) 

فشارخون،   چاقی،  به  ابتال  خطر  افزایش  باعث 
قلبی   بیماری  و  استخوان  پوکی  سرطان،  دیابت، 

بدمی فعالیت  واسطهشود.  متغیر  عنوان  به  ای  نی 
می پراکندهمحسوب  ویژگیشود.  خود رویی  های 

مانند دسترسی نامناسب، تراکم کم، فاصله از مرکز  
غالب  شده  ساخته  محیط  بر  را  خدمات  و  شهر 

ویژگیمی این  و  کاهش  کند  را  بدنی  فعالیت  ها 
و  می بیماری  سبب  بدنی  فعالیت  کاهش  و  دهند 

 شود. چاقی می

بر   مینتایج  نشان  پرسشنامه  در  رسی  که  دهد 
پیاده روی نسبت به  محله زیتون کارمندی میانگین 

 
1 - Ghodrat Nama 

باشد و درصد باالتری ورزش محله کیانشهر باالتر می
به  می دسترسی  کارمندی  زیتون  محله  در  کنند. 

مغازه  و  باال  خدمات  کیانشهر  محله  به  نسبت  ها 
باشد و تراکم جمعیت نیز باال است. ساکنان برای  می

کار  فعالیت و  فراغت  اوقات  خرید،  مانند  های 
پیادهمدت را  بیشتری  میزمان  محله  روی  در  کنند. 

امکانات   به  دسترسی  سبب  به  کارمندی  زیتون 
اقتصادی ساکنان درصد  توانایی  و همچنین  ورزشی 
ورزش  به  کیانشهر  محله  به  نسبت  باالتری 

پردازند. در هر دو محله اکثر پاسخگویان فصول  می
پیادهسرد   و  ورزش  زمان  عنوان  به  ترجیح  را  روی 

دهند این شاخص جهت بررسی تأثیر هوای گرم  می
بررسی بدنی  فعالیت  کاهش  بر  اهواز  شده  شهر 

های خرداد تا مهرماه هوای شهر اهواز  است. در ماه
میطاقت فعالیت  فرسا  هم  شب  در  حتی  باشد 

کند. عالوه بر شرایط هوا،  شهروندان کاهش پیدا می
مل کمبود امکانات و فضای مناسب بخصوص در  عا

رویی قرار  های باال از نظر پراکندهمحالتی که در رتبه
نیز  می امنیت  عامل  همچنین  است.  مشهود  گیرند 

فعالیت کاهش  اهواز  باعث  شهر  در  بدنی  های 
می شب  هنگام  در  با  بخصوص  ها  یافته  گردد. 

قدرت (  ١نماپژوهش  همکاران  این  ۲۰۱۹و  به  که   (
(دسترسین زندگی  محل  وضعیت  رسید  ها،  تیجه 

ها در شهر اهواز  ها) و ساختار پارکجواریامنیت، هم
معنی و  مثبت  تأثیر  بدنی  فعالیت  دارد. بر  داری 
و همکاران   ٢همسو می باشد. همچنین مرجان امینی

ترین شاخص ) مؤلفه محیطی و امکاناتی را مهم۲۰۱۶(
در   سالمندان  بدنی  فعالیت  ذکر  بر  اهواز  شهر 

 اند. کرده

و    Jamesهای پژوهش  نتایج این پژوهش با یافته
) آماری  ۲۰۱۳همکاران  ارتباط  کردند  بیان  که   (

، فعالیت بدنی تفریحی، تراکم  BMI داری بینمعنی
(شاخص خیابان  به  دسترسی  و  های  مسکونی 

) و ۲۰۱۴رویی) وجود دارد، با پژوهش اوینگ (پراکنده
سی بر فعالیت بدنی و چاقی در  همکاران که به برر 

شاخص نظر  از  آخر  و  اول  رتبه  شهرستان  های  دو 

2 - Amini 
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اند، همسو می  رویی در کشور آمریکا پرداختهپراکنده
 باشد. 

نکته مهم در رابطه با فعالیت بدنی در شهر اهواز  
پیاده امکانات  و  مناسب  فضای  که  است  روی این 

ندارد.  وجود  نیز  باال  تراکم  با  محالت  در  حتی 
که  همان (  Alfonzoطور  همکاران  بیان  ۲۰۱۴و   (

های با تراکم باال به سبب کاهش  کنند که محلهمی
روی کاهش پیدا  ها، فضا برای پیادهفضای باز، پارک

کند. در این محالت فضا و تراکم موجود را کاربری  می
زیرساخت و  است  کرده  اشغال  و مسکونی  ها 

همچنین سو  روی فراهم نشده است.  تسهیالت پیاده
) بیان کردند که در شهرهای چین  ۲۰۱۴و همکاران (

روی ازحد، تراکم اثر منفی بر پیادهبه علت تراکم بیش
سویی   از  دارد.  بدنی)  )  Forsyth  )۲۰۰۷(فعالیت 

های باالتر از نظر استفاده کارآمد افزاید که تراکممی
زیرساخت و از  انرژی  راندمان  مسکن،  قیمت  ها، 

 ن، از مزایای بسیاری برخوردار است. سرزندگی خیابا
به باالتر  تراکم  ویژگیاما  سایر  مانند  های  تنهایی، 

نمی نظر  به  شده،  ساخته  راهمحیط  که  حل رسد 
های بهداشت عمومی برای افزایش  قطعی در برنامه

 فعالیت بدنی باشد. 

بدیننتیجه پژوهش  کلی  قابلگیری  بیان  صورت 
ویژ  با  اهواز  که محالت شهر  پراکندهاست  رویی  گی 

درحالیافتهگسترش و  این    اند  و  هستند  گسترش 
ویژه در  های بدنی بهها باعث کاهش فعالیتمؤلفه

تراکم کم  میمحالت  همتر  کنترل  گردد  با  زمان 
بسترهای  پراکنده باید  اهواز  شهر  در  شهری  رویی 

 ساز فعالیت بدنی در کل محالت فراهم گردد. زمینه
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