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 چكیده
 یو طراح یشهر  را در توسعه رومندین یگفتمان یشهر پذیری زیست
کرده  دایرواج پ یشهر یزیر برنامه  نهیشیکه در پ دهد یبازتاب م یشهر

منتخب  یها شاخص لیراستا، پژوهش حاضر با هدف تحل نیاست. در ا
 نیشهر اهواز صورت گرفته است. ا در مناطق کالن یکالبد پذیری زیست

 ها و و داده یلیتحل -یفیروش، توص ثیو از ح یکاربرد عپژوهش از نو
شده است. در  یآور جمع یشیمایو پ یا اطالعات به دو روش کتابخانه

 یبیو روش ترک Topsis ،Vikor ،Sarیها ها از مدل داده لیوتحل هیتجز
اول،  هدر رتب 3 همنطق ،دهد ینشان م جی)ادغام(، بهره گرفته شد. نتا

ر د  1، منطقه 4 هدر رتب 1 ه، منطق1 هدر رتب 6 همنطق ،3 هدر رتب 1 همنطق
 ( قرارنیتر آخر )نامطلوب هدر رتب 4 هو منطق 6در رتبه  7، منطقه 5رتبه 

 پذیری زیستسطح  ثیشهر از ح نیا هگرفته است. در کل، مناطق هفتگان
و شکل  یتحرک شهر رساخت،یمسکن، ز تیفیک یها شاخصدر  یکالبد
 پذیری زیست تیبه لحاظ سطح مطلوب که یطور به ؛متفاوت است یشهر
   1و  6، 4، 1کامل و مناطق  تیدر سطح مطلوب 1و 3ها مناطق تن یکالبد

مشخص شد. ارائه  یکالبد پذیری زیستمناطق  نیتر نامطلوب
توسعه حمل و نقل  ،یبافت فرسوده شهر ینیچون بازآفر ییراهکارها

در  یبهبود ساخت و ساز گام مؤثر و یو دسترس رساختیتوسعه ز ،ارزان
 .است یکالبد یریپذ ستیز ریمس

 

شهر  کالن ،یکالبد یها شاخص ،پذیری زیست :كلیدی های واژه

 .اهواز

 

 

Abstract 

Urban livability in urban development and urban design 
reflects the strong discourse-that is prevalent in urban 
planning. This study aimed to analyze the livability of 
the physical parameters of Ahvaz have taken place in 
metropolitan areas. This type of research is applied and 
the method is analytic. Data and information were 
collected in two ways library and survey. The data 
analysis models Topsis, Vikor, Sar and combination 
(merger) was used.The results show that reg 2 is ranked 
first, reg1 in rank 2, reg 6 in rank 3, region 3 in rank 4, 
reg 8 in rank 5, reg 7 in rank 6 and finally reg 4 in the 
last rank (unfavorable). In general, the seventh regions 
of this city differ in terms of the level of physical habitat 
in the indicators of the quality of housing, infrastructure, 
urban mobility and urban form. In terms of the level of 
utility of physical viability, only areas 2 and 1 were at 
the level of complete desirability and areas 8,3,4,6 and 4 
were the most undesirable areas of physical livability. 
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Metropolitan. 
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 مقدمه
ظهور مناطق  ستم،یقرن ب ینیشهرنش نینو یها دهیاز پد یکی

و  یشزهر  تیز بوده است. توسعه روزافززون جمع  یشهر کالن
 یتوجه بزه اسزتانداردها   یجا به یفیک یکردهایرو ینیگزیجا
شزده اسزت، کزه در     یریپزذ  ستیباعث طرح موضوع ز یکم
 یسز یاست )ع یقلمروها و ابعاد مختلف قابل بررس ها، اسیمق
 ی را در توسعه رومندین یپذیری گفتمان (. زیست19111131لو،

 ی نهیشز یکزه در پ  دهزد  یبازتزاب مز   یشهر یو طراح یشهر
بزه وجزود    یگفتمان نیشده است. چن جیرا یشهر یزیر برنامه

اشزاره   یاجتمزاع  یوزنزدگ  یشزهر  طیمح نیارتباط مطلوب ب
از  یریپزذ  سزت ی(. ز4411135و همکزاران،   انیز )غفار کند یم
 گزر ید یشهر است و از سو یقو تیو جذاب تأثیر اهگو سو کی

 شتریب یگذار هیجذب سرما قیرا از طر یارتباطات و آثار شهر
 ن،ی. بنززابرابخشززد یشززدت مزز یو فرهنگزز یو منززابع انسززان

 داریز پا ی و توسعه کیبا شهر سالم، شهر اکولوژ یریپذ ستیز
کزه بزا    یمفهوم ی منزله به ،یریپذ ستیدارد. ز یکیارتباط نزد

سروکار  یانسان یها سکونتگاه ینیو ع یو ابعاد ذهن ایزوا تمام
پززذیری از  (. مفهززوم زیسززت Saitluanga,2013:223دارد )

اسزت و از   یشزهر  یقزو  تأثیرجاذبه و  ی دهنده نشان سو کی
به دست  قیشهر را از طر یگذارتأثیرارتباطات و  گر،ید یسو

 شزتر یشزدت ب  ینو انسزا  یمنابع فرهنگ ،یگذار هیآوردن سرما
است که با  یدر حال نی(. اWang,2011:318)دیخواهد بخش

بزا   ،یریپزذ  سزت یشده درحوزه مفهوم ز توجه به مطالب مطرح
. دهنزد  یرا نشان نمز  یمطلوب تیوضع رانیا یشهرها یبررس

در چنزد   رانیز ا یشزهرها  ی قارچ گونه ۀو توسع تیرشد جمع
 کشززور را بززا مشززکالت یشززهر یهززا طیگذشززته، محزز ۀدهزز
رو  روبزه  یطز یمح سزت یو ز هزا  رساختیز ،یاجتماع ،یداقتصا

(. طبزق آمزار   1111131کرده است)ساسان پزور و همکزاران،   
%  11) 1115از سززال ینیکشززور، نسززبت شهرنشزز  یرسززم
 راتییتغ رانی( در انی% شهرنش 71) 1139( تا سال نیشهرنش

همچنان ادامه  ینیروند رو به رشد شهرنش نیکرده و ا یادیز
 یارهززایشززدت از مع را بززه رانیززا یشززهرها درونزز نیززدارد. ا

دور کزرده اسزت    یطیمح ستیز یو استانداردها یریپذ ستیز
(. شزهر اهزواز، مرکزز اسزتان     6411135پزور،   و ملک ینی)حس

 تیززبززا جمع 1139سززال  یخوزسززتان، بززر اسززاس سرشززمار
و  یاجتمزاع  ،ینفر با مسائل و مشزکالت اقتصزاد   1964177

مشزکالت   کزه  یطزور  جه است. بهموا یاریبس یطیمح ستیز
 یهزا  بزا،، مهزاجرت   تیز موجود شهر اهواز ازجمله رشد جمع

نامناسب  تیفیگردها و ک زیوجود غبار و ر ،روستایی – یشهر
آورده اسزت و   نییشزهروندان را پزا   یزندگ تیفیآب شرب، ک

رو سزاخته   شدت با بحران روبزه  شهر اهواز را به یریپذ ستیز
بزر آن اسزت تزا     یسزع  ضرقیق حااست. بدین ترتیب، در تح

 ر،یپزذ  سزت یهزای جوامزع ز   مؤلفزه  نیتزر  ضمن شناسایی مهم
شود.  یابیشهر اهواز ارز در مناطق کالن یکالبد یریپذ ستیز

انزد   با توجه به مقدمه و طرح مسئله، سؤا،ت پژوهش عبزارت 
منزاطق   یپذیری کالبزد  زیست یها شاخص تیوضع که نیاز ا

اسزت  و منزاطق    تیز وباز مطلشهر اهواز در چه سزطح   کالن
 گریکدینسبت به  یپذیری کالبد شهر اهواز ازنظر زیست کالن

 قرار دارند   یا در چه رتبه
 یده اصزل اساسز   "با عنزوان  ی(، پژوهش3911وان ) بون

 یبزا تزراکم بزا، مطالعزه مزورد      سزت یقابل ز یشهرها یبرا
 یبرا یزیر برنامه -11 ریپذ ستیز یده اصل شهرها "سنگاپور

 کیز نزد -1تنزوع؛   رفتنیپزذ  -3و رشد در درازمدت، یزسازبا
 یگیهمسززا یتوسززعه واحزدها -4بززه مزردم،   عزت یکزردن طب 

وساز  ونقل و ساخت حمل جادیا -6 یعموم یفضاها جادیا -5
و  ینز یتزراکم بزا تنزوع گز    لیتعد -7(، یمحور ادهیمتناسب)پ

 شزتر یب تیز امن یفعزال نمزودن فضزاها بزرا     -1سبز  یمرزها
اصل مشزارکت   تیتقو -19 ینو و بوم یها حل هرا تیتقو -3
 و شهروندان. یدولت، بخش خصوص وندیبا پ

 یاثرات انسجام شهر "با عنوان ی(، پژوهش3913کرا ) مک
 یو خزارج  یداخلز  یهزا  حومه ۀسی1 مقایپذیری شهر بر زیست
که با هزدف درک بهتزر اثزر شزکل      ا،یدر استرال"سبانیشهر بر
الت صورت گرفته است به پذیری مح منسجم بر زیست یشهر

مزوارد   یپذیری در دو حومه در برخز  که زیست دیرس جهینت نیا
 طیتوجه به شرا ن،یموارد متفاوت است .بنابرا یو در برخ شابهم

 دارد. یزیر در برنامه یهر حومه نقش مهم یمحل
 "( ، در پژوهش خود به با عنوان3914و همکاران ) بدلند
کشزف   یبزرا  ایاسزترال  از ییهزا  1 درسیپزذیری شزهر   زیست
 نیبه دنبال انجام ا "یسالمت اجتماع یریگ اندازه یا شاخصه
و رفزاه   یدر ارتباط با سزالمت اجتمزاع   یکل ۀحوز11پژوهش

شزد کزه    دییز مشخص شد و ارتباط آن با سزالمت و رفزاه تأ  
آمزوزش، شزغل و درآمزد، سزالمت و      ت،یز شامل1 جزرم و امن 
و  یمحلز  یذاو فرهنگ، غز  حیمسکن، تفر ،یخدمات اجتماع

ونقزل و   حمل ،یباز عموم یفضا ،یعیطب طیکا،ها، مح گرید
 بودند. یمحل یو دموکراس یانسجام اجتماع
 تیز قابل "(، در پژوهش خزود بزا عنزوان    1131) یاسدآباد

)مزورد1   یشزهر  داریز توسزعه پا  یشهرها در راستا یریپذ ستیز
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اسزت کزه    نیز از ا یپژوهش حاک نیا جینتا "شهر تهران( کالن
 ؛یشزهر تهزران در هزر سزه بعزد اجتمزاع       کزالن  یریپذ تسیز

 شزده  یابیارز نییدر حد متوسط به پا یطیمح ستیو ز یاقتصاد
 نخواهد رفت. شیپ داریبه سمت توسعه پا یروند کنون نیا باو 

(، در پژوهش خود با عنوان 1134) لو یسیو ع راندوستیا
)مطالعززه ی شززهر یهززا طیدر محزز یریپززذ سززتیشززاخص ز"

 دهیرس جهینت نیبه ا "شهر مقدس قم یش مرکز1 بخیمورد
در  رییتغ ها، تیفعال ییتمرکززدا یبرا ییها استیس دیاند که با

 تیتثب یتالش برا ،یبر خودمحور یتوسعه مبتن یها استیس
خزدمات   تیز فیک شیافززا  ،یمنطقزه )نوسزاز   یمیقدساکنان 

بخزش از شزهر    نیز در ا یزنزدگ  تیز فیمحله( اتخاذ شود تا ک
 .ابدیبهبود 
(، در پژوهش خود 1135) و همکاران یمهرنجان یمانیسل

1 مفهزوم، اصزول، ابعزاد و    یشزهر  یریپزذ  سزت یز"با عنزوان  
 طیکه بزا توجزه بزه شزرا     اند دهیرس جهینت نیبه ا "ها شاخص

و  تیز اهم ۀدربزار  یجهان توافق کل یشهرها شتریامروز، در ب
در  یشزهر  یریپزذ  سزت یز نیزی و تب لیضرورت شناخت، تحل

اصول،  ف،یتعر ۀوجود دارد؛ اما اجماع نظر دربار گونوناابعاد گ
امر  نیعلت ا نیتر آن وجود ندارد. مهم یها و شاخص ارهایمع
 ،یمکان طیمفهوم به شرا نیا میمستق یدر وابستگ توان یرا م
 یتیریو مزد  یاقتصزاد  یتر از همه، بستر اجتماع و مهم یزمان
 هدف دانست. ۀجامع

بهتزر واژه   رای شناخت هر چهنامه شهرسازی ب فرهنگ در
فراهم سزاختن کیفیزت   »پذیری، از معانی مشابهی نظیر زیست

مکزان  » نیو همچنز « زندگی مناسزب بزرای زنزدگی خزوب    
تززوان واژه  شززده اسززت. مززی ارائززه« مناسززبی بززرای زنززدگی

را مترادف با مفهوم شرایط زندگی تفسزیر کزرد    یریپذ ستیز
وجزود در یزک   هزای زیسزتی م   و قابلیت ایطکوشد شر که می

(. 147 1131، نزژاد  ی)بنزدرآباد و احمزد   نمایزد  نیمکان را تبیز 
بزه   یاسزت کزه امکزان دسترسز     ییجا ریپذ ستیسکونتگاه ز

ونقزل، ارتباطزات، آب و بهداشزت؛ غزذا،      حمل یها رساختیز
پاک، مسزکن مناسزب، شزغل مناسزب و موردعالقزه؛       یهوا
 دسزاز  ایز شزهروندان مه  مزه ه یها را بزرا  سبز و پارک یفضا
(Hankins,2009:546.) 

و  یاجتمزاع  ،یذهنز  یبزه ارتقزاخ خوشزبخت    یریپذ ستیز
آن  یدیز و توسعه سزاکنانش توجزه دارد و اصزول کل    یکیزیف

 باشزززد یتعامزززل، مشزززارکت مززز   ،یعزززدالت، دسترسززز 
(Song,2011:3 کنزززدی و بزززای معتقدنزززد کزززه مفهزززوم .)

شززود و معززرف  پززذیری بززا رفززاه جامعززه تعریززف مززی زیسززت

کند کزه   می بدیلت ییجا که یک مکان را بههایی است  ویژگی
درآن دارنززد. مؤسسززه  یزنززدگ همززواره مززردم  تمایززل بززه 

پزذیری را کیفیزت    ونقل ویکتوریا، زیست حمل یگذار استیس
محیطی و اجتماعی موجود در یک ناحیه توصیف کرده اسزت  
که توسط ساکنین، کارکنان، مشتریان و همچنزین بیننزدگان   

(، یمشامل ایمنزی و بهداشزت عمزو    باشد و درک می آن قابل
)تمیززی، سروصزدا، غبزارات،     محزل  یطز یمح سزت یشرایط ز

کیفیت هوا و آب(، وضعیت تعامالت اجتمزاعی دلذزذیر بزودن    
هزایی بزرای    محله، انصاف، احترام، هویزت جامعزه(، فرصزت   

فزرد   و وجود منابع منحصربه یشناس ییبایتفریح و سرگرمی، ز
ای تززاریخی، درختززان فرهنگززی و محیطی،ماننززد سززاختاره 

و  یدی)رشز  سال و سبک های معمزاری سزنتی هسزتند    کهن
 یریپذ ستیهای فدرال ز (. اداره بزرگراه15311135 همکاران،

تعریف کرده است. برای توصیف طیفی از اقدامات  گونه نیرا ا
هزا، ارتقزای کیفیزت زنزدگی      شود که هزدف از آن  استفاده می
تزر پایزداری    هزداف وسزیع  پشزتیبانی از ا  حال، نیجامعه و درع
در ارتباط  یپذیری دربردارنده موضوعاتی چندبعد است. زیست

بززا طراحززی همززراه بززا جامعززه، کززاربری زمززین، حفاظززت از  
پزذیری، بهداشزت و    و دسترسی یریپذ کیتحر ست،یز طیمح

سزالمت عمززومی و رفززاه اقتصززادی اسززت. بنززابراین مفهززوم  
برای زنزدگی   ازیای از شرایط موردن به مجموعه ،یریپذ ستیز

شود که موجبات  یک محدوده معین گفته می درمناسب افراد 
زمزان   آسایش، رفاه و رضزایتمندی سزاکنانش را بزرای مزدت    

کنند. تاکنون تعریزف روشزن و واحزدی از     فراهم می یطو،ن
 & Leby) پززذیری ارائززه نشززده اسززت   مفهززوم زیسززت 

Hashim,2010:336     اما هلزن معتقزد اسزت تفزاوت آرا در .)
های علمی آنزان   زمینه زیرامیان محققین، امری عادی است؛ 

تناسب نوع تخصص خود، تعریف  با یکدیگر متفاوت بوده و به
 (. Heylen,2006:146) اند خاصی را ارائه کرده

 یپژوهشز  نتزل یبه همزراه مزارک ل   اردیاپل 1363سال  در
پژوهش  نیانجام دادند و در ا پذیر زیست یها ابانیخ ی درباره
امزا   کسزان ی یا بزا گسزتره   سزکو یفرانس را در سان ابانیخسه 
پژوهش نشزان داد   نیا جیو نتا دندیمتفاوت سنج یها یژگیو

 یهزا  ابزان یعنزوان خ  یمحلز  ریز هزا آمدوشزد غ   که در محلزه 
بزه همزراه آلزن     اردیز اپل نیمشهور اسزت. همچنز   پذیر زیست

انجمزن   یا در مجلزه  یا با انتشار مقاله 1313در سال  کوبزیج
 یطراحز  هیز انیب کیز  یسزو  با عنوان بزه   کایسازان آمرشهر 
از  یکیارائه نمودند که  یشهر یزندگ یرا برا یاهداف یشهر
و آلزن   اردیپذیری است. از منظر اپل آن هدف زیست نیتر مهم
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 منیا یطیباشد که افراد بتواند در مح ییجا دیشهر با کوبزیج
ر از تزراکم  دو بزه  ،یو سالمت شیکودکان( با آسا یبرا ژهیو )به
 ی)جعفزر  کننزد  یو هزوا زنزدگ   یصزوت  یها یآلودگ ت،یجمع

 (.16911131 ،یاسدآباد
در سزال   یریپزذ  ستیز یها ابانیدر کتاب خ اردیاپل دانللد

 ابزان یامزن، خ  میعنزوان حزر   بزه  ابزان یخ ریز نظ یاصول 1311
 کیز عنزوان   بزه  ابانیو سالم، خ پذیر زیست یطیعنوان مح به

عنزوان   به ابانیخ ،یگیقلمرو همساعنوان  به ابانیهمستان، خ
 عنزوان  بزه  ابزان یخ ،یریادگیو  ،یریادگیو  یباز یبرا یمکان
را  یخیعنوان مکان تزار  به ابانیبخش، خ سبز، و فرح یطیمح
 )بنزدرآباد،  دانزد  یمز  پزذیر  زیست ابانیخ کی طیشرا نیتر مهم

در  1317لنارد در سزال   یسوزان و هنر نی(. همچن5111139
 یچهار بخش اساسز  پذیر زیست ینوان شهرهاکتاب خود با ع
 کیز تراف کننده، تیعوامل تقو ،یاصول طراح ،یاصول اجتماع

شامل فزراهم   یاند. اصول اجتماع مطرح نموده ادهیپ تیو اهم
آسان، امکان استفاده منظم و مکرر از فضزا،   یآوردن دسترس

 کی ی. اصول طراحشود می یزیانگ حس تعلق، خاطره تیتقو
 ت،یمدار، حزس محصزور   ادهیپ یشامل طراح ذیرپ زیستشهر 
 یهزا  مکزان  یو تنزوع طراحز   یدگیز چیسبز، پ یفضا یطراح

شزهر   کیز  ی کننزده  تیز . عوامل تقوشود میمکث و نشستن 
و  هزا  شزا   یها و کاف کافه ها، یشامل بازارها، ورد پذیر زیست

 ادهیز . پشزود  می یابانیخ یها یها و سرگرم جشنواره تینها در
 ازیتوجه به ن ن،یزم یونقل و کاربر ناسب حملشامل ت یمدار

 اسیمق نقل،و مختلف حمل یها به گونه یدسترس ن،یهمه سن
نگاران  مختلف روزنامه اتینظر 3991. در سال  شود می یانسان
بزا عنزوان    یدر کتزاب  ریپزذ  سزت یدر باب شهر ز سندگانیو نو
مزوارد   نیتزر  شد کزه مهزم   یگردآور پذیر زیستشهر  یسو به

در شزهرها،   ادهیز کتاب توجزه بزه حرکزت پ    نیاره در امورداش
سزبز درون   یانفوذ فضز  ،یانسان اسیشکل فشرده شهر و مق
جوامزع   جزاد یازجملزه اصزول ا   هزا  یمحالت و اختالط کاربر

 (.5611139شده است )بندرآباد،  مطرح پذیر زیست
 یپذیری را ناش ( زیستH-GAC) وسنیمنطقه ه یشورا
کزه   یبز یترک یمدار با کاربر ادهیپ یها مکان جادیا ییاز توانا

و در جهزت   آورد یونقل را فزراهم مز   مختلف حمل یها نهیگز
. آژانزس  دانزد  یمز  یاقتصزاد  شزرفت یو پ سزت یز طیبهبود مح

 پزذیر  زیست( جوامع CMAP) کاگویشهر ش کالن یزیر برنامه
 یهزا  نزه یکزه گز  داند یم یمدار ادهیو پ منیسالم، ا وامعرا ج

موقزع بزه مزدارس،     بزه  یجهت دسترسز ونقل را  مختلف حمل
. آورند یفراهم م یاساس یازهایو ن یمراکز کار، خدمات شهر

در  یگذار هیرا سرما یریپذ ستیز کا،یونقل آمر دپارتمان حمل
 ومناسزب   یدسترس که ینحو ونقل، خدمات و مسکن به حمل
و سزازگار   داریپا ییجا جابه یها نهیگز قیها از طر به آن یکاف

نموده است. واحد اطالعات  فیباشد، تعر ایمه ستیز طیبا مح
 تیز فیکزه بزه ک   دانزد  یم یپذیری را عامل زیست ست،یاکونوم
 اریو تشابه بسز  یدگیتن درهم نی. اکند یکمک م یزندگ یبا،
سزبب شزده    یزنزدگ  تیز فیو ک یریپذ ستیدو مفهوم ز انیم

دو را  نیا انیهم به کار روند، اما تفاوت م یجا است اغلب به
 یعز یشزده و طب  سزاخته  یها طیدر وجود امکانات مح توان یم
( تفزاوت  یبز  ایز ( و تجربه و قضاوت )خوب، بد، یریپذ ستی)ز

( عنوان کزرد.  یزندگ تیفیها )ک کاربران پس از استفاده از آن
 یاست که با رفاه کلز  یهنذ یموضوع یزندگ تیفیک رو، نیازا

 ینز یع طیشزرا  یریپذ ستیافراد در ارتباط است و ز یو عموم
و  یکالبززد ،یاقتصززاد ،یاسززت کززه در آن ملزومززات اجتمززاع

و رفاه درازمدت آحزاد جامعزه    شیمنظور آسا به یطیمح ستیز
قزرار   گریکزد یدو مفهوم در طول  نیا ن،یبنابراشود میفراهم 
 یۀتنهزا در سزا   یمطلزوب زنزدگ   تیفیک گر،ید عبارت دارند. به

 شزتر یه ب. با توجه بشود میمکان محقق  کیدر  یریپذ ستیز
نظزر وجزود    نیا ،یریپذ ستیز ی شده در حوزه مطالعات انجام

 یامزن، جزذاب، دارا   دیز با ریپزذ  سزت یمکزان ز  کیز دارد که 
مسزاکن   ،یامکانزات آموزشز   ،یو انسزجام اجتمزاع   یوستگیپ

 یارتبزاط دارد(، فضزاها   تغالمتنوع و قابل استطاعت)که با اش
داشزت  خدمات سزالمت و به  ،یمحل دیباز، مراکز خر یعموم

 التیامکانززات و تسززه ،یطززیمح سززتیز یداریززمناسززب، پا
 یبزرا  نهیمناسب و به یونقل عموم حمل ،یحیو تفر یفرهنگ

و همکززاران،  یبززی)حب باشززد یسززوار و دوچرخززه یرو ادهیززپ
4111133.) 
نقزاط   یدارا کزه  نیز بزا توجزه بزه ا    یریپزذ  ستیز مفهوم

 نیاسزت،ا  یزندگ تیفیو ک یداریمانند پا یمیاشتراک با مفاه
 یبررسز  یمتفزاوت و متنزوع   یکردهایرا دارد که از رو تیقابل

بخزش،   نیز قزرارداد. در ا  یابیشود و آن را موردسنجش و ارز
 یمختلف علم یها مفهوم در رشته نیموجود به ا یکردهایرو

بزا توجزه بزه کنکزاش در منزابع       یمختلف زمزان  طیو در شرا
لزف  مخت یهزا  مفهوم در حزوزه  نیا اتیمختلف موجود در ادب

قرارگرفتززه اسززت  یدانززش، اسززتخراج شززده و مززورد بررسزز 
 (51111331 ،ی)خراسان

 کیز  فیبه تعر لیم :پذیر زیستبه شهر  یتجرب کردیور
 یریز گ موجزب شزکل   یتجرب قاتیتحق قیمکان خوب از طر
شزد،   یالدیمز  1369پزذیری از اواخزر دهزه     اصطالح زیست
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 کزم  اریبسز  یالدیمز  1379اصطالح تا اواسط دهه نیاگرچه ا
حزوزه   نیز ا یمورداستفاده و توجزه قرارگرفتزه بزود. محققزان    

 تیز هزا فعال  دانشزگاه  یزیز ر برنامزه  یهزا  تمزان عمدتاً در دپار
از مطالعزات   یریز گ محققزان بزر بهزره    نیز ا دیز اند. تأک داشته
 یساز روزمره مردم جهت مفهوم یشناخت زندگ یبرا یتجرب

 (ینززیع یارهززایبززر مع دیزز)تأک بززود پززذیر زیسززتمکززان 
 (.1155 1139آباد،)بندر

 نیا :یذهن یستیو مطالعات بهز یادراکات فرد کردیرو
 نیز ا نیزی افراد جهزت تع  تیو ارجح تیعمدتاً بر رضا کردیرو

 یازهزا یانتظارات؛ ن نیمکان خاص قادر به تأم ایموضوع که آ
 یارهزا یبزر مع  دی)تأکباشزد  یافزراد مز   ینسزب  تیو رضا یفرد
 (.1511133نژاد و همکاران، ی(. )حاتمیذهن
 یبزرا  یاجتمزاع  یارهایمع کردی)رو :یزندگ تیفیک کردیرو
در  یریپزذ  ستیبه بهبود ز لیکه تما ی( محققانیزندگ تیفیک

مکزان محزور را بزا     یکردهزا یتزا رو  کوشزند  یمز  ،دارند مکان
 تیز فی. منظزور از ک نزد ینما قیز تلف یزندگ تیفیک یها یابیارز

 ،یفرهنگز  ،یاجتمزاع  یهزا  توجه بزه شزاخص   یشهر یزندگ
( در یفز ی)ک ی( و ذهنی)کم ینیدر دو وجه ع یو روان یطیحم

معنزا کزه    نیاست. بد یشهر یزندگ تیفیک یزیر روند برنامه
 ینز یصزورت مشزخص و ع   ها به شاخص یریگ عالوه بر اندازه

 زیز هزا ن  شاخص نیو نوع نگاه شهروندان به ا تیذهن ،دیبا یم
 یزیر هنام(. فارغ از بر11311135،یدری)حردیموردتوجه قرار بگ

 کزه  نیز ا نیدر عز  ،یشزهر  یزنزدگ  تیز فیک یمنظور ارتقزا  به
 ینز یو ع یاست، ابعاد ذهن یا رشته انیو م یچندبعد یمفهوم

 ایز  یموضزوع  یزیر صرف برنامه نی؛ بنابرامان دربر داردأتو را
 یهزا و آرزوهزا   ها؛ آمال؛ نگرش بدون توجه به ارزش یموضع

نخواهد بود.  اهگشمفهوم را نیخاص آنان به ا تیمردم و ذهن
 یزنزدگ  تیز فیک یمنظور ارتقا به یزیر است که برنامه یهیبد

و  ارهززایبززه مع یابیدسززت ازمنززدین یدر مراکززز شززهر یشززهر
شزهروندان را از   یتمندیو رضزا  شیاسزت کزه آسزا    یطیشرا
 .دیآنان پاسخ گو یو روان یماد یازهایبرآوردن ن قیطر

 و روش كار ها داده
و ازنظر هزدف   یلیتحل -یفیحاضر ازنظر روش، توص پژوهش
 یدانیززم -یداده از روش اسززناد یودر گززردآور یکززاربرد
 نیز ا یگزذار  ارزش یراسزتا بزرا   نیز شزده اسزت. در ا   استفاده
 نینفزر از متخصصز   19 نیو بز  هیته یا ها، پرسشنامه شاخص

 یها دگاهیپرسشنامه از د ییروا یبررس یشده است. برا عیتوز
 یشناسز  جامعزه  ،یشزهر  یزیز ر و برنامزه  ایز جغراف اسانکارشن

 یبزرا  قیز تحق نیز بهره گرفته شزد. در ا  یو شهرساز یشهر
کرونبزا  اسزتفاده شزد.     یاز روش آلفا قیتحق ییایسنجش پا

 زانیز بزه م  قیتحق نیآمده در ا دست کرونبا  به یآلفا بیضر
در سزطح قابزل    ییایپا بیضر دهد یبوده که نشان م 111/9
 یمختلف یها ها و مدل ها از روش داده لیاست. در تحل یقبول

شزانون،   یآنتروپ بیشده است. ابتدا، با استفاده از ضر استفاده
از  یریز گ شزد. سزذس، بزا بهزره     یساز اسیمق یها ب شاخص

و روش  TOPSIS ،VIKOR ،SAR یهزززززززا مزززززززدل
شزهر   در سزطح کزالن   یپزذیری شزهر   )ادغام(، زیستیبیترک

از  یآمار یها . به کمک آزمونشد یبند اهواز محاسبه و رتبه
پرداختزه شزده    ییفضزا  یها لیبه تحل SPSSافزار  نرم قیطر

 یهزا  شزاخص  تزأثیر  یینهزا  یجهزت بررسز   تیاست. در نها
در منزاطق شزهر اهزواز، بزا      یپذیری کالبزد  بر زیست یکالبد

 یهزا  مزدل  فرایند. ردیسنجش قرار گ یا نمونه تک یآژمون ت
 1ستشده ا در ادامه ارائه یلیتحل

 TOPSIS مدل

 TOPSISمزدل   اره،یچنزدمع  یریگ میتصم یها از روش یکی
 دیز با یانتخزاب  نزۀ یمفهوم اسزتوار اسزت کزه گز    نیاست. بر ا

فاصله را  نیشتریآل مثبت و ب دهیحل ا فاصله را با راه نیکمتر
 نزه یگز mروش  نیز داشته باشزد. در ا  یمنف آل دهیحل ا با راه
تزوان   یشزد و هزر مسزئله را مز     یابیز شزاخص ارز  n لهیوس به
در نظزر   یبعد n یینقطه در فضا mشامل  یهندس یستمیس

 است. ریشش گام، به شرح ز یروش که دارا نیگرفت. ا
 نخست1 گام

 م؛یتصم سیبه دست آوردن و استاندارد کردن ماتر

 

 دوم1 گام
 دهی وزنپژوهش  نیاستانداردشده. در ا سیبه ماتر یده وزن

آن بزا اسزتفاده از مزدل     یهزا  و شزاخص  میتصم سیبه ماتر
 شده است. شانون انجام یتروپآن

 

 سوم1 گام
 ها؛ فاصله ۀبه دست آوردن انداز
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 چهارم1 گام
 ؛یمنف ایآل مثبت  دهیبه راه حل ا ینسب یکیمحاسبۀ نزد

 

حزل   از راه Ai نزۀ یاست که هر چزه فاصزلۀ گز   مشخص
خواهد بزود.   تر کینزد 1به  ینسب یکیکمتر باشد، نزد آل دهیا

در دسزتور   یرا بزر اسزاس نزولز    هزا  نزه یگز یبنزد  سذس، رتبه
 داشت. میکارخواه

  VIKOR مدل

 (یاریچنزدمع  یسزاز  نزه یو به یحزل سازشز   )راه VIKOR مدل
 یریز گ میحل مسزئلۀ تصزم   یبرا ارهیچندمع یریگ میروش تصم

( مختلزف  یریگ اندازه یواحدها) نامتناسب( یارهایگسسته با مع
و  ینزد ب رتبزه  یمدل بزرا  نیشده است. ا و متعارض توسعه داده

 1 گارسزاز  یهزا  حل راه نییو تع وهایدسته آلترنات کیانتخاب از 
متعزارض متمرکزشزده اسزت کزه بزه       یارهزا یمسزئله مع  یبرا

کمزک کنزد.    یینهزا  میبه تصزم  دنیرس یبرا رندگانیگ میتصم
آل  دهیحل به ا راه نیتر کیبا نزد یاحتمال یحل حل سازگار راه راه

حزل   ست که بر اسزاس راه ا یجواب زین یاست. منظور از سازگار
 یبنزد  بزه رت یبزرا  VIKOR. مزدل  شزود  مزی حاصزل   یتوافق
حزل مسزائل    یبزرا  شزتر یو ب رود یمختلف به کار م یها نهیگز

بزر   یتوافق یها حل راه یروش بر مبنا نیگسسته کاربرد دارد. ا
 نزۀ یمدل همواره چنزد گز  نیمتضاد است. در ا یارهایمع یمبنا

 اریز بزر اسزاس چنزد مع    هزا  نزه یگز نیز مختلف وجود دارد کزه ا 
بر اسزاس   ها نهیگز ت،ی. درنهاشود می یابیصورت مستقل ارز به

 یهزا  مزدل بزا مزدل    نیز ا یشد. تفزاوت اصزل   یبند ارزش رتبه
است که بزرخالف   نیا یا شبکه ای یسلسله مراتب یریگ میتصم

 ها نهیو گز ارهایمع نیب یزوج ساتیمدل مقا نیها، در ا آن مدل
 یارمیز مع کیز طور مسزتقل   را به نهیهر گزو  ردیگ یصورت نم
 است1 ریز رقرا مدل به فرایندسنجد. 

 نخست1 گام
 م؛یتصم سیماتر لیتشک

 

 دوم1 گام
 مطلوب و نامطلوب؛ تیمحاسبۀ وضع

 

 سوم1 گام
 ؛Qi کوریمحاسبۀ شاخص و

 

 ها نهیگز یبند تیچهارم، اولو گام
ر شزده د  محاسزبه  Qi کوریمرحله، بر اساس شاخص و نیا در

و سزذس   یبند تر رتبه تر به بزرگ از کوچک ها نهیگام قبل، گز
 .شود می یریگ میتصم

 SAR مدل

روش  اره،یچنزدمع  یریز گ میتصم یها از روش یاریبس همانند
با توجه بزه   ها نهیگز یبند رتبه ۀیساده بر پا یتجمع یبند رتبه
هزا   به استاندارد کردن داده یازیروش ن نیاست. در ا اریهر مع

شزده   اختصزاص داده  یها رتبه یاساس کاربر مبنا رایز ،ستین
و  یروش صعود نیادر  ن،ی. همچنهاست نهیاز گز کیبه هر 
در رتبۀ  یکسانی جیاست و منجر به نتا شده فیرتبه تعر ینزول
هزر   یها برتر . ارزش حاصل از مجموع شاخصشود می یینها
 راینزد ف. دهزد  ینشزان مز   ها نهیگز ریبا سا سهیرا در مقا نهیگز

 است1 ریقرار ز مدل به
 نخست1 گام
 وضع موجود؛ سیماتر لیتشک

 

 دوم1 گام
 ریمقزاد  نیازنظر هر شاخص. کمتر ها نهیگز یبیترت یبند رتبه

 .ردیگ یم1رتبۀ  سیخام ماتر
 سوم1 گام
 ؛یرتبۀ وزن ریو محاسبه مقاد دهی وزن
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 .یبند تیو اولو یبند رتبه ،یینها ازاتیچهارم، محاسبۀ امت گام

 

 ییفضززا لیززو تحل یبنززد رتبززه یمقالززه حاضززر بززرا در
 4شزهر اهزواز از تعزداد     منزاطق کزالن   یپذیری کالبد زیست

 (.1شده است)جدول   شاخص استفاده

  کالبدی در کالنشهر اهواز پذیری زیستو نماگرهای سنجش  ها شاخص. 1 جدول

 
 ابعاد

 ها مؤلفه ها شاخص

بد
کال

 ی

قطعات، درصد ساختمان بهبودیافته، تراکم ساختمانی، نوع مصالح  مساحتمیانگین  ،ساختمان قدمتمیانگین  (H) مسکنکیفیت 
 )اسکلت بتنی، و فلزی(

درصزد   بزر،،  نیمشزترک  درصزد  ،آشامیدنی آب از برخوردار خانوارهای روزانه(، درصد آب)لیتر مصرف سرانه (I) رساختیز
اینترنت)واحزد هرتزز(،    پهنای باند دارای رایانه خانگی،درصد خانوار  پست، مراکز تعداد ،خانگی گاز نیمشترک

نفزر،   هزار 10 هر ازای به نشانی آتش مراکز ثابت، درصد مشترکین تلفن همراه، تعداد تلفن درصد مشترکین
 سرانه فضای سبز

 ،ای جزاده نقزل، مزرگ و میزر در تصزادفات      و حمزل  صرفه بزودن  به عمومی، مقرون نقل و حمل از استفاده (UM)تحرک شهری
 سکونت( و کار محل دقیقه)بین به سفر زمان میانگین مدت

 خیابان به یافته اختصاص خیابان، زمین ها، تراکم تراکم تقاطع خیابان (UFشکل شهری)

 

 شرح و تفسیر نتایج
درجزۀ تمرکزز و    یریز گ انزدازه  ،یآنتروپز  بیبا اسزتفاده از ضزر  

 زانیز . مشزود  یمز انجام  ییایجغراف یها دهیپد ییفضا یپراکندگ
و تعداد شهرها در سزطح شزبکۀ    تیاستقرار جمع ییتعادل فضا

 یبزرا  ن،یمحاسبه شد. بنزابرا  یو مل یا منطقه ،یاستان ،یشهر
گانزۀ   هفت یحدر نوا تیجمع ییفضا  عیتوز یها یژگیو لیتحل
شزده اسزت. در    اسزتفاده  ینسب یآنتروپ بیاهواز، از ضر یشهر

  یآور ها جمع ردنظر، دادهمو ییها گام نخست، بر اساس شاخص
 

 لیوضزع موجزود تشزک    سیهزا مزاتر   آن قیز شد. سذس، بزا تلف 
 زانیم Pi ،یآنتروپ بیضر Eرابطه،  نی(. در ا11)رابطه  شود می
 تعداد مناطق است. Nشهر و  تیکل جمع به iمنطقۀ  تیجمع

 

 و عاد،نزه  کامالً عیتوز انگریب ،1مقداری آنتروپ بیضر در
 .است نامتعادل امالًک عیتوز ،مقدار صفر

 یآنتروپ بیضر اساس بر 1139 سال در اهواز یشهر مناطق در تیجمع ییفضا عیتوز .2جدول

 PI LNPI PI LNPI (نفر) تیجمع یشهر مناطق

 -3774/9 -3431/1 1431/9 135935 1 منطقه

 -3761/9 -3511/1 1411/9 37451 3 منطقه

 -1935/9 -763/1 1717/9 177136 1 منطقه

 -1563/9 -3665/1 3111/9 133153 4 طقهمن

 -1511/9 -1153/1 3611/9 171139 6 منطقه

 -1317/9 -3641/1 3763/9 159156 7 منطقه

 -3113/9 -1136/1 3341/9 111113 1 منطقه

 -5671/1 -3711/1 1 135935 شهر کل
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 3717/9برابزر   1139آمده در سال  دست به یآنتروپ بیضر
که  دهد یکم است و نشان م اریبس 1با عدد  است که فاصلۀ آن

در مناطق شهر اهواز وجود دارد. بر اساس  تیمتعادل جمع عیتوز
تراکم در سطح شزهر اهزواز  در    نیانگیگرفته، م محاسبات انجام

منطقۀ  نیتر رتراکمنفر در هکتار است. پ 1/64، حدود 1139سال
 ر اسزت و  نفر در هکتزا  1/111برابر  یبا تراکم 4منطقۀ  ،یشهر
 

 یبزا تراکمز   یتز یمنطقۀ شهر به لحاظ جمع نیتر کم تراکم
 قرار دارد. 3نفر در هکتار، در منطقۀ 3/43برابر 

نفززر در  19-79برابززر  یبززا تراکمزز زیززن 7و  6، 1منطقزه  
شهر اسزت.   ینواح نیتر متراکم یبند دوم طبقه ۀهکتار، در رد

نفزر در   3/43برابر  یدر شمال و شر، بناب با تراکم 1منطقۀ 
 قرارگرفته است.  یبند سوم طبقه ۀهکتار، در رد

. در گزام  میپزرداز  یمز  قیتحق یها داده لیادامه، به تحل در
شد.  یآور ها جمع موردنظر، داده ییها نخست، بر اساس شاخص

 .شود می لیوضع موجود تشک سیها ماتر آن قیسذس، با تلف

 میتصم سیماتر لیتشک اول گام .3 جدول

 1 منطقه 7 منطقه 6 منطقه 4 منطقه 1 منطقه 3منطقه 1 قهمنط ها شاخص

 3/9 51/9 9 54/9 5/1 61/9 33/9 (H) مسکنکیفیت 

 31/9 9 9 16/9 49/9 41/9 13/9 (I) رساختیز

 53/6 41/3 77/4 95/4 94/3 31/9 56/1 (UM) تحرک شهری

 9 9 41/9 49/9 56/9 34/3 53/1 (UF) شکل شهری

 
 

وضزع موجزود، بزا     سیمزاتر  لیتشزک  در گام دوم، پس از
 قیز تحق یهزا  شانون، وزن شاخص یآنتروپ بیاستفاده از ضر

را، ابتزدا در   ینظم یب یبه معنا یآنتروپ ۀاست. واژ شده نییتع
و در  یکینززامیترمود ۀدر حززوز وسیردلززف کلوسزز1165سززال 
اطالعزات و ارتباطزات مطزرح     ۀکلودشانون در حوز1314سال

از سزطح   یا انزدازه  یکه آنتروپز  نشان داده است نونکرد. شا
 یاحتمال است. آنتروپ عیاز توز یاطالعات و تابع تیعدم قطع
 . شود می فیتعر ریصورت ز شانون به

 یریپذ ستیز نییتب یبرا دهد، ینشان م 4جدول  چنانکه
 یهفززت منطقززه شززهر  یاز چهززار شززاخص بززرا  یکالبززد
 از  کیز هزر   ۀشزده اسزت. آمارهزا و وزن نرمزال شزد      استفاده

 

شزهر   منتخب در کالن یکالبد یریپذ ستیز یها شاخص
آمده است. بر اساس آن، شزاخص مسزکن    5اهواز در جدول 

 به خود اختصاص داده است. اوزن ر نیشتریب

 
 شانون یآنتروپ بیضر از استفاده با ها شاخص به دهی وزن دوم گام .4جدول

 WJ شده نرمال وزن DJ انحراف درجۀ EJ شانون یآنتروپ شاخص

 646/9 154/9 1133/9 (H) مسکنکیفیت 

 373/9 931/9 9934/9 (I) رساختیز

 731/9 3917/9 9673/9 (UM) تحرک شهری

 133/9 1794/9 9575/9 (UF) شکل شهری
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 میتصم سیماتر کردن استاندارد سوم، گام .5 جدول

 1 منطقه 7 منطقه 6 منطقه 4 منطقه 1منطقه 3 منطقه 1 منطقه شاخص
 914334545/9 917635944/9 9 91149637/9 19661491/9 9671193/9 913631/9 (H) مسکنکیفیت 
 9111591/9 9146147/9 9951195/9 9333463/9 914171/9 9531436/9 9313914/9 (I) رساختیز

 9 9113737/9 9969644/9 9931451/9 9947193/9 9161341/9 9133337/9 (UM) تحرک شهری
 9116395/9 9111475/9 9973143/9 994933/9 131656/9 9 334343/9 (UF) شکل شهری

 
 

 TOPSIS ،VIKOR یهزا  در گام چهارم، مراحزل مزدل  
گانۀ شهر اهواز انجزام شزد. مزدل     مناطق هفت یبرا  SARو

TOPSIS یریپزذ  سزت یز یچگونگ نییتب یها از روش یکی 
روش، ابتدا هفت منطقزه بزا اسزتفاده از     نیاست. در ا یکالبد

داد. سذس با استفاده از  لیرا تشک سیماتر کیچهار شاخص 
با انجام  ت،یها و درنها شاخص یده وزن شانون، یمدل آنتروپ

ها انجام شد. مقدار مدل  آن یبند ، رتبهTOPSISمراحل مدل 
TOPSIS  کند،  لیم کیاست و هر چه به سمت  کیصفر و

آمزده از   دسزت  بزه  جیرتبه است. با توجه به نتا نیبا،تر یدارا
 بیبزززا ضزززر 3، منطقزززه 6، در جزززدول TOPSISدل مززز

 بیبززا ضززر  4نخسززت، منطقززه   1رتبززه در 71136494/9
 رتبۀ ، آخر قرار گرفت. نیدرآخر 335911167/9

 

 TOPSIS با یشهر مناطق بندی رتبه .6 جدول

 Si * Si یشهر منطقه
- TOPSIS رتبه 

 3 614511393/9 111333141/9 134546971/9 1 منطقه
 1 71136494/9 115631414/9 131419541/9 3 منطقه
 4 139153191/9 179936944/9 365767431/9 1 منطقه
 7 335911167/9 931439941/9 131361737/9 4 منطقه
 1 461341167/9 169114163/9 331463391/9 6 منطقه
 6 317953941/9 939514693/9 136563951/9 7 منطقه
 5 11153111/9 146441757/9 111331711/9 1 منطقه

 
 

شززهر اهززواز بززر اسززاس مززدل   یکالبززد یریپززذ سززتیز
VIKOR شده است. مقزدار مزدل    محاسبه زینVIKOR زیز ن 

تفاوت که هزر چزه بزه سزمت صزفر       نیاست، با ا 1و  9 نیب
 رتبه را دارد. نیشتریباشد ب تر کینزد

  VIKOR با یشهر مناطق بندی رتبه .7 جدول

 رتبه S R VIKOR یشهر منطقه
 3 541174/9 344631/9 6571971/9 1 همنطق
 1 9 935111147/9 1111791/9 3 منطقه
 4 7117746/9 334631/9 7717711/9 1 منطقه
 7 1 355713/9 713313/9 4 منطقه
 1 653311/9 391573/9 6197913/9 6 منطقه
 6 3131965/9 355713/9 7711756/9 7 منطقه
 5 1341146/9 364113/9 613477/9 1 منطقه

 
 

بزر   یبنزد  رتبزه  دهزد،  ینشان مز  7گونه که جدول  همان
 VIKOR نیکه کمتر یا گونه اساس ارزش صورت گرفته، به

را بززه خززود اختصززاص داده اسززت.  تیززاولو نیارزش بززا،تر

 ازاتیز ، امتSARشزهر اهزواز در مزدل     یکالبد یریپذ ستیز
 ریمحاسزبه مجمزوع مقزاد    قیاز طر ها نهیاز گز کیهر  یینها

چهارگانزه   یهزا  ازنظر شزاخص  ها نهیاز گز کیهر  یزنرتبۀ و
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( شزد.  1) هزا  نزه یتعزداد گز  بزر  میمحاسزبه شزد. سزذس، تقسز    
منزاطق بزه لحزاظ     یبنزد  تیز اساس، به اولو نیبر ا ت،یدرنها

 SAR. مقدار مزدل  شود میاقدام  یریپذ ستیاز ز یبرخوردار
 1است. هرچقدر به سمت  1و  9 نیب TOPSISهمانند مدل 

رتبزۀ   نیزی تع یرتبه است. برا نیبا،تر یرااشد، داب تر کینزد

پزس   ت،یمدل استفاده شد. در نها 1 نیانگیاز م ینواح یینها
 SAR و TOPSIS ،VIKORیهززا از انجززام مراحززل مززدل 

گانزه شزهر اهزواز بزا اسزتفاده از       مناطق هفت یبرا یبند  رتبه
 شده است. ادغام( انجام) یبیروش ترک
 

   SAR با یشهر مناطق بندی رتبه . 8جدول

 رتبه F SAR یشهر منطقه
 3 4345656/9 133131/3 1 منطقه
 1 463517/9 11146/1 3 منطقه
 4 139711/9 69163/1 1 منطقه
 7 339441/9 19334/1 4 منطقه
 1 113196/9 31951/1 6 منطقه
 5 341147/9 174657/1 7 منطقه
 6 3167433/9 411746/1 1 منطقه

 
 

 (ادغامی)بیترک روش و  SARو TOPSIS ،VIKORهای  مدل با یشهر مناطق یبند رتبه. 9جدول

 
 

آمزده از روش   دسزت  بزه  جیبر اساس نتا ،یکل یبند در جمع
در  714434/9 بیبزا ضزر   3، منطقزۀ  3مطابق جدول  ،یبیترک
، 3در رتبزۀ  7193313/9 بیبزا ضزر   1منطقه  ن،یبا،تر 1رتبۀ 
بزا   1، منطقزه  1در رتبزۀ   111661114/9 بیبزا ضزر   6منطقۀ
 بیبززا ضززر  7و منطقززه  4در رتبززۀ  151139113/9 بیضززر

 133911776/9 بیبا ضر 1، منطقه 5در رتبۀ  167316911/9
، 7در رتبززۀ  341144496/9 بیبززا ضززر 4و منطقززه 6در رتبززۀ 

از آن اسززت کززه  یحززاک جززهینت نیززقززرار دارد. ا نیتززر نییپززا
 نامناسب بوده است.  یکالبد یریپذ ستیز

 هوازدر کالنشهر ا یکالبد یریپذ ستیاصل ز لیتحل

بعد ذکزر شزده صزورت     4 لیاصل با توجه به تحل نیا لیتحل
نشززان 19بززه دسززت آمززده در جززدول  جیگرفتززه اسززت، نتززا

، 95/9کوچک تراز  ی% و سطح خطا35نانیکه با اطمدهد می
وجزود   یمفزروض و واقعز   نیانگیدو م نیب یدار یتفاوت معن

 یریپزذ  سزت یز یطزورکل  بزه  ن،یانگیز دو م سزه یدارد که با مقا
 .شود می یابیارز نییمناطق، متوسط به پا طحدر س یکالبد
 

 کالبدی پذیری زیست اصل تحلیل نتایج  .11 جدول

 طمیناناسطح  با دو میانگین اختالف میانگین واقعی میانگین مفروض سطح معناداری tآماره 
35 % 51/5- 9 313 13/371 17/1- 

 

 منطقه
 یشهر

 بیضر رتبه TOPSIS بیضر
VIKOR 

 مدل 1 نیانگیم رتبه SAR بیضر رتبه
 رتبۀ
 یبیترک

 3 1793313/9 3 4345656/9 3 541174/9 3 614511393/9 1 منطقه
 1 714435/9 1 463517/9 1 9 1 71136494/9 3 منطقه

 4 151139113/9 4 139711/9 4 7117746/9 4 139153191/9 1 نطقهم
 7 341144496/9 7 339441/9 7 1 7 335911167/9 4 منطقه
 1 111661114/9 1 113196/9 1 653311/9 1 461341167/9 6 منطقه
 5 167316911/9 5 341147/9 6 3131965/9 6 317953941/9 7 منطقه
 6 133911776/9 6 3167433/9 5 1341146/9 5 11153111/9 1 منطقه
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شززناخت سززطح   یمناسززب بززرا  یارهززایاز مع یکززی
هزا بزر اسزاس نمزرات      آن یبنزد  طبقزه  یکالبد یریپذ ستیز

مطلوب و نزامطلوب   مهیاستانداردشده به سه سطح مطلوب، ن
کزه   دهزد  یسه مدل نشان مز  نیانگیم یازهایامت جیاست. نتا

 یبنزد  میبزر اسزاس تقسز    یدرمجموع از هفت منطقزه شزهر  

 ،1، 6، 1)یمنطقۀ شهر 5و  لوب( مط1و 3) دو منطقۀ ،ییفضا
منززاطق  نیشززتریب نیاسززت و بنززابرا ( نززامطلوب بززوده4و 7

   نزامطلوب  یکالبزد  یریپزذ  سزت یشهر اهواز به لحزاظ ز  کالن
 شده است. شناخته

 یکالبد یریپذ ستیمناطق شهر اهواز به لحاظ ز یبند پهنه .11جدول

 منطقه یاسام یفراوان درصد منطقه تعداد مدل سه نیانگیم

 1 و 3 منطقه % 39 3 مطلوب 1-7/9 نیب

 9 9 9 مطلوب نسبتاً 7/9-4/9 نیب

 4 و 7 ، 1 ،6 ،1 منطقه % 19 5 نامطلوب 4/9 از کمتر
 
 

 
 سطح مناطق کالنشهر اهواز در پذیری کالبدی زیست اصل فضایی تحلیل .2شکل

 

 گیری بحث و نتیجه
 ژهیز متعزدد بزه و   یهزا  وجزود کارخانزه   لیز شهر اهزواز بزه دل  

کشزور   ینعتاز مناطق ص یکی یساز فو،د و لوله یها کارخانه
در شزهر همزواره مشزکالت     یها صزنعت  کارخانه جادیاست . ا

 یبزر رو  میرمسزتق یو غ میصورت مستق را چه به یادیز اریبس
 تیز فیآمزدن ک  نییبه وجود آورده و باعزث پزا   یشهر ستیز

از اشزکال   یکز یعنزوان   گردوغبار به دهیشده است. پد یگزند
از  ،یمززیبززا منشززاخ اقل یعززیو مخززاطرات طب یجززو یآلززودگ
 ،یاست که در ابعاد جهزان  یعیطب یها دهیپد نیزتریبرانگ بحث
گرفته  متفاوت شکل زانیبا شدت و م یو محل یمل ،یا منطقه

شزهر بزه لحزاظ سزطح      نیز گانۀ ا است. در کل، مناطق هفت

بزه لحزاظ سزطح     کزه  یطزور  متفاوت است، بزه  یریپذ ستیز
در سزطح   1و3تنهزا منزاطق    یکالبزد  یریپذ ستیز تیمطلوب
کامززل اسززت. بززه لحززاظ نززامطلوب بززودن از      تیززبمطلو

 نیتزر  نزامطلوب  4و 1، 1، 6منزاطق   ،یکالبزد  یریپزذ  ستیز
 مناطق مشخص شد. 

بعزد   ،یریپزذ  سزت یدر سزنجش ز  گزذار تأثیراز ابعاد  یکی
جامعزه را از   تیوضزع  تزوان  یآن م قیاست که از طر یکالبد
 ییدر شزکوفا  گذارتأثیر ییایو جغراف یکیزیف یها یژگینظر و

 یهزا  بزودن شزاخص   نییکرد. متوسط بزه پزا   یابیارز یهرش
 تیدر سزطح منزاطق، نشزان از وضزع     یکالبزد  یریپذ ستیز

 نیا جهیدر شهر است. و در نت یکالبد یریپذ ستینامطلوب ز
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نخواهد رفت. بزر   داریو توسعه پا یداریپا یشهر هرگز به سو
منززاطق از لحززاظ   نیصززورت گرفتززه، بزز  یابیززاسززاس ارز

. شزود  میمالحظه  یا تفاوت قابل توجه یبدکال یریپذ ستیز
به عنوان بافزت   ن،ییپا یکالبد یریپذ ستیمناطق با ز نیدر ا
مهزاجران روسزتاها و    نیشزتر یو اغلزب فرسزوده، ب   یا هیحاش
. کننزد  یمز  یدرآنها زنزدگ  نییمتوسط به پا یدرآمد یها گروه

شزبکه معزابر،    ریتعم نهیدر زم یتوجه جد ازمندیمناطق ن نیا
مناسزب   یها رساختیز جادیا ،یمناسب شهر یدسترسبهبود 

 یزیر موضوع، برنامه نی. با توجه به اباشند یو بهبود مساکن م
در  یکالبزد  یریپزذ  ستیبه ز دنیمنابع و رس صیتخص جهت

 نییباشد که در سطوح پزا  ییها بر محور منطقه دیشهر با نیا
 رانیمسزئو،ن و مزد   جهزت،  نیاند. ازا قرارگرفته یریپذ ستیز

 نیز بزه ا  یتوجه کزاف  دیبا یشهر یها یزیر در برنامه ،یشهر
 یرتقاا یبرا شنهادیپژوهش پ نیها داشته باشند. در ا شاخص
 شهر ارائه کرد1 نیدر ا یریپذ ستیسطح ز

 در اطراف شزهر و   یسبز کمربند یفضا جادیو ا گسترش
 یهزا  آسفالت یریگ درون شهر اهواز، جهت کاهش آفتاب

 رهیو غ ابانیخ
 شزهر اهزواز    میمسکن همساز با اقل نهیبه یالگو یطراح

 یکیمکان یها منظور کاهش ضرورت استفاده از دستگاه به
 .شوند یشهر م یدما شیسبب افزا ،یشیسرما

 منظزور اسزتفاده از    بزه  یو اشاعه فرهنزگ مردمز   قیتشو
باهزدف   یشخص هینقل لیوسا یبجا یعموم هینقل لیوسا

 لیتزردد وسزا   ا،ریز کاهش تردد خودروها در مرکز شهر ز
 یدما شیسبب افزا ست،یز طیمح یعالوه بر آلودگ هینقل

 .شوند یم زیهوا ن
 به  هیرو یب یها شهر و مهار مهاجرت تیرشد جمع کنترل

 یمنظزور کزاهش آلزودگ    اهزواز بزه   یشهر بزرگ و صنعت
و جذب  دیجد یها شهر و ساخت شهرها و شهرک یهوا
  یتیجمع یزهایرسر

 هزا   منظزور انتقزال کارخانزه    هبز  یصنعت یها شهرک جادیا
 ینیگزیکننده هوا به خارج از شهر اهواز و جا آلوده یصنعت
 یبجزا  ن،ییبزا مصزرف سزوخت پزا     دیز جد یهزا  لیاتومب
 .یمیقد یو خودروها ها لیاتومب
 
طززرح پسززادکتری بززا عنززوان  از برگرفتززه حاضززر لززهمقا
بزا حمایزت     "راهبردهای تحقق شهر خزال، در ایزران  "

نززاوری ریاسززت جمهززوری، صززندو، معاونززت علمززی و ف
باشززد. از پژوهشززگران و فنززاوران کشززور مززی  حمایززت

 منابع
 شاخص .(1134)اصغر  علی لو، یسیع و ومرثیک راندوست،یا

ی1 مورد مطالعه) یشهر های محیط در پذیری زیست
 و اقتصاد فصلنامه .(قم مقدس شهری مرکز بخش

 .111-191 (،11) 4، شهری مدیریت

ی ابیارز. (1131) فرشته ،نژاد احمدی و رضایعل بندرآباد،
 شهر اصول بر تأکید بای زندگ تیفیکی ها شاخص
 و پژوهش مجله .تهران 33 منطقه در پذیر زیست
 . 74-55(، 16) 5 ،یشهری زیر برنامه
 .یمعان تای مبان از پذیر زیست شهر. (1139) رضایعل بندرآباد،

 .آذرخش انتشارات1 تهران
 شهرها پذیری زیست یبررس .(1131) حمزه ،یاسدآباد یجعفر

 شهر کالن مورد مطالعه1 .یشهر داریپا توسعه یراستا در

 دانشگاه دانشکده جغرافیا، ،کارشناسی ارشد نامه پایان .تهران

 .یخوارزم

 نگاهی(. 1133)فرزاد  حیدری، و رضا داوود، قشقایی، حبیبی،
 .ایران پذیر زیست شهر معیارهای و های ویژگی به

 .تهران شهری، ایدارپ توسعه و المللی عمران بین اجالس
ی کردستانی خسرومحمدرضا و  ،یرضوان ن،یحس نژاد، یحاتم

 دو ی منطقه پذیری زیست زانیم سنجشپ(. 1133) بایفر

 ،یطیمح مخاطرات ییفضا لیتحل هینشر .سنندج شهر
1 (4 ،)31-17. 
 یابیارز. (1135) محسن پور، ملک و عباس ،ینیحس

 عمران، ا،یجغراف مجله .کرمانشاه شهر پذیری زیست

 .63-51 (،1) 1 ،یمعمار ،یسازرشه
 فرسودههای بافت پذیری زیست لیتحل .(1135) یتق ،یدریح

 رساله .زنجان شهر یمرکز بخش1 یمورد مطالعه یشهر

 .یخوارزم دانشگاه ،یانسان علوم دانشکده ،یدکتر
 یابیزار .(1133) محمدرضا ،یرضوان و نیمحمدام ،یخراسان

 ییروستا های سکونتگاه در پذیری زیست های مؤلفه
 .(نیورام شهرستان1 یمورد یبررسی )شهر رامونیپ

 .15-1 (،1) 5 ،ییروستا توسعهفصلنامه 

 نیمیس ،ییتو،و  یعل موحد، اصغر، م،یابراه ،یدیرش
 با زیتبر شهری کالن منطقهیی فضا لیتحل .(1135)
 16 ،ییایجغراف یفضا فصلنامه .پذیری زیست کردیرو
(54،) 155-176. 
 حمزه ،اسدآبادیی جعفر و نیمیس، ییتو، فرزانه، پور،ساسان
 توسعهی راستا در شهرها پذیری زیست تیقابل .(1131)
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 فصلنامه .(تهران شهر کالن موردمطالعه) یشهر داریپا
 .157-133(، 43)13 ،ایجغراف

 ان،یز عیرف ،نیمیسز  ،ییتزو،  ،محمزد  ،یمهرنجزان  یمانیسزل 
. (1135) فزروغ  نزژاد،  یخزائز  و احمزد  زنگانزه، ، یمجتبز 

 .هزا  شاخص و ابعاد اصول، مفهوم، 1یشهر یریپذ ستیز
   37 (،1) 6 ،یشزهر  ریززی  برنامه یایجغرافهای  پژوهش

-59. 
 بر یدرآمد .(1133ی )محمدتق ان،یرضو و میمر ،یصفو

 شهر یبرا ییالگو عنوان به پذیر زیست شهر هینظر
 

 نیاول .یبوم های جنبه بر دیتأک با یرانیا یماسال یفردا     

 .تهران، فردا شهر یجستجو در یمل شیهما
 یافتیز ره یریپزذ  سزت یز انگاره .(1131)اصغر  علی لو،ی سیع

 .ییروسزتا  جوامزع  در یزندگ تیفیک یارتقا جهت نینو
 .113-197 (،146)11 ،روستا طیمح و مسکن فصلنامه

 یعلز  ،یشزماع و  هرطزا  ،یزادیز پر ،محمزد  بهرمان، انیغفار
ی شزهر  محزالت  پزذیری  زیست ییفضا لیتحل .(1135)

 های دو فصلنامه پژوهش .تهران11ه منطقمورد مطالعه1 

 .51-45(، 14)7 ،زیست محیط
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