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 چکیده

های شهری، بستتر بتا های انسانی به محیطرشد شهرنشینی و تمایل جمعیت اهداف:

-ست. زیستپذیری شهری را بیش از پیش فراهم ساخته ات شدن مفهوم زیستمیاه

پایدار شهری و همچتون ستکه دارای دو توسعة پذیری شهری یکی از مبانی اساسی 

 باشدکه یک روی آن معیشت است و روی دومش پایداری بوم شناختی است. رو می

شهر تهران گانه کلانبیست  ودوپذیری مناطق با هدف سنجش زیست پژوهش حاضر

 باشد.ره میگیری چندمعیاهای تصمیمبا استفاده از مدل

 نتو  از موضتو  اهتداف بته توجته با شناختی روش نظر از حاضر پژوهش روش:

 روش از اطلاعات گردآوری برای است. تحلیلی -توصیفی روش لحاظ به و کاربردی

 مد هایشاخص و ابعاد به توجه با ه است.شد استفاده میدانی و ایکتابخانه اسنادی

 و متخصصان، محققان برای شده طراحی ةنامپرسش نظری مبانی و موضو  در نظر

 آزمون پیش مرحله اولیه نامةپرسش صافی از عبور از پس ابعاد و هاشاخص از برخی

 رفتند. کار نهایی به نامهپرسش در

بیست و دو گانة مناطق مناطق  تمامی نتایج این پژوهش نشان داد در :/ نتایجهایافته

 تفتاوت نظتر از منتاطق بتین و نیست سانیک پذیریزیست شرایط شهر تهران؛کلان
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بنتدی کته کته رتبته طتوریه ب شود.می دیده معناداری تفاوت پذیریزیست شاخص

 7منطقة شهر تهران با تکیه بر مدل ویکور نشان داد که کلانبیست و دو گانة مناطق 

( در جایگاه نخست و 2پذیری با اتخاذ کمترین میزان ویکور)با بیشترین میزان زیست

( بته ترتیتب در 17/2بتا میتزان ویکتور) 3منطقتة ( و 03/2با میزان ویکور) 2نطقة م

بتا   71،70، 71، 71، 73، 32های اول تا سوم قرار گرفتند. در مقابتل متتاطق جایگاه

 های آخر قرار گرفتند.اتخاذ بیشترین میزان ویکور محاسبه شده در جایگاه

مختاطرات و کننتدۀ ترین عوامتل تشتدید ی از مهمشهرنشینی مهار نشده، امروزه یک :گیرینتیجه

باشد  و رشد جمعیت و به تبع آن تمرکز، ترافیک، شهر تهران میپذیری در کلانزیستدهندۀکاهش 

اندازی شهر بر اراضس پیرامونی و حریم شهری خود بستر تحریک و تشتدید رشد کالبدی و دست

 ای و غیره را فراهم آورده است.انهگیری جزایر گرمایی، گازهای گلخچون شکل یمخاطرات

گیری های تصمیمپذیری، مدلزیستپایدار شهری، تحلیل مسیر، توسعة  :هاکلیدواژه

 تهران. شهرکلان 33چندمعیاره، مناطق 

 مقدمه .1

 ننساا ندگیز کیفیت یتقاار را فیاییاجغر تمطالعا از غایی فهد ارههمو نناافیداجغر

 نماز )از دور ربسیا یهانماز از فیااجغر علم از که دمتعد یفرتعا در .انددهکر انعنو

 نناافیداجغر ست.ا هشد تاکید محیط و ننساا متقابل ۀبطرا بر ستا هشد ئهارا نتوستن( تاکنوارا

 )ادیبیند ادهبو ننساا ندگیز به بخشی مطلوبیت جهت در بطهرا ینا دنکر بهینه پی در ارههمو

سکونت و  اصلی شهرها به مکان امروز، جهان (. در32 .ص ،7232 ،قنبری، سده، کشاورز

 که ایپدیده عنوان به فعالیت و شهرنشینی به شیوه برتر زندگی تبدیل شده است. شهرنشینی

مدرن، از عوامل مهم تاثیرگذار بر سلامت  زندگی ضروری و مختلف هایتداخل جنبه اثر در

 و است، بستر شده اجتماعی پیچیده از روابط ایشبکه اجتماعی شهروندان و مظهر -فردی

)بازوندی و  باشدمی نیز شهروندان زندگی در های اساسیاز چالش بسیاری دهندۀشکل

 (. 22 .ص ،7232شهبازی، 

 امکانات و مدارس به نابرابر دسترسی طراحی، و قیمت لحاظ از مناسب مسکن تهیة چالش 

 انتد.فاجعته ایتن از هتاییبختش تنهتا دیگتر، مسائل بسیاری و های بهداشتیمراقبت آموزشی،
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 آستیب فرهنگتی و اجتمتاعی شناسی،های بومجنبه از که کنیممی زندگی ایجامعه در بنابراین،

 شتر  شرایط ذکرشده، که آنجا است از سریع و اساسی جوییچاره نیازمند و است دیده بسیار

 آن بتا مواجهه برای نیگوناگو راهکارهای است، معاصر شهرهای از بسیاری وضعیت و اوضا 

در   (.22 .ص ،7232 نتژاد،فرخی ،، تولایی، رفیعیان، زنگنهشده است )سلیمانی مهرنجانی ارائه

 تحقیتق مسائلی روی بر شهری محققان و نوآوران ریزان،برنامه این راستا برای یافتن راهکارها،

 شتهری همگتون زنتدگی استیسی و اجتماعی فیزیکی، فنّاورانه، ابعاد به را ابداعات که کنندمی

 و تابتوور پایدار، کارآمد، مناسب، یعملکرد با شهرهایی ایجاد هاآن هدف که زیرا ؛دهند پیوند

(. یکتی از ایتن 032، ص. 327، 7تاپیتته و جتونز ،است )برکتر، بتانکس گالیتک پذیرترزیست

 نیازهتای به خپاس اهمیت و ریزیبرنامه هایاولویت تکامل با که است پذیریزیست راهکارها،

 زنتدگی کیفیتت و امکانتات تسهیلات، وجوی جست در که پساصنعتی افزایش جامعة حال در

 رشتد مثتل خطراتتی از آگاهی دلیل به دیگر، به عبارت است. گرفته رونق است، بیشتر و بالاتر

 کمبتود بتاز، و فضتاهای کشتاورزی هتایزمین رفتن بین از شلوغی، و ازدحام جمعیت، سریع

 مکتان، بته حتس تعلتق رفتن بین از و اجتماعی هاینابرابری افزایش مناسب، و ولمعق مسکن

 بته پذیریزیست کنند، می تهدید را جوامع زندگی کیفیت که اجتماعی زندگی و هویت مکانی

 قابلیتت و تتوان معنای به پذیریزیست (.3 .، ص3227، 3)ویلر است کرده رشد و آمده وجود

 کیفیتت ارتقای جهت در غیرمادی و مادی از اعم ساکنان زیستی ینیازها مینأت برای مکان یک

 ، ص7231، استت )خراستانی شتهروندان عموم هایتوانمندی شکوفایی بستر ایجاد و زندگی

پذیری با اصول کلیدی خود شامل برابتری، عتدالت، امنیتت، مشتارکت، تفتر  و زیست(. 77.

ستاکنان همة ، اقتصادی، کالبدی و روانی قدرت بخشیدن به دنبال  دستیابی به سلامت اجتماعی

 یک از دهد کهمی مطالعات نشان (.22، ص. 3222، 2در یک سیستم شهری است )سیتی پالس

 ریزیبرنامه وظایف جدید با ارتباط در شهری پذیریزیست به پرداختن و اهمیت ضرورت سو

 تسهیلات امکانات ویجستج در شدیداً که شدن صنعتی از پس جامعه نیازهای دهی بهپاسخ در

ایجتاد یتک شتهر بنتابراین، استت.  یافتته چنتدان دو نیز اهمیتی امروز زندگی شهری و کیفیت

                                                 
1. Bricker, Banks, Galik, Tapete, & Jones 

2  . Wheeler 

3. Cities Plus 
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 به را شهری ساکنان است نیاز شهری ریزانبرنامه و است پیچیده و بزرگ تعهد یک پذیرزیست

 در( 3227) ویلتر (.03 .، ص3272، 7)تنگ چی پذیری حمایت کنندهای زیستشاخصه لحاظ

 بتهکته کیفیتت زنتدگی شتهری را برنتدۀ پژوهشی تهدیدهای متعدد از بتین  شهر کالیفرنیا در

حتد  در ستازیخانته کمبتود بتاز، فضتاهای کمبتود شتلوغی، و ازدحتام شهری، رشد صورت

 زنتدگی و مکتان حتس کالبتدی، هویتت دادن دست از و اجتماعی عدالتیبی رشد استطاعت،

 طتور بته ایتران شهرهای امری که در حال حاضر .دهد یاست را نشان م یافته تجلی اجتماعی

، زادهابتراهیم)نشتینی حاشیه نظیر مشکلاتی و معضلات با خاص طور به آن شهرهایکلان و عام

هتتای آموزشتتی، درمتتانی، تفریحتتی و کمبتتود ستترانه (،32 ، ص.7212 ،بریمتتانی و نصتتیری

(، 7211شهری )قربانی و نوشاد، ندۀ پراک(، رشد 7213زاده لمسو، زاده و حبیبورزشی)ابراهیم

، (، فقدان حمل و نقل عمومی مناستب )فلتا  منشتادی7237ترافیک )افشار کهن و همکاران، 

-زیستت کیفیتت امتروز عوامتل این باشد که( و غیره مواجه می7232روحی و فلا  منشادی، 

-نمتی مستتثنی عتدهقا ایتن از نیز تهران شهرکلان و است آورده پائین را ایران شهرهای پذیری

نفتوس  و بر اساس سرشتماریجمعیت نفر  7127222دارای تقریباً  7221در سال تهران . باشد

 و هجتدهمین(. 7231)مرکز آمار ایتران،  باشدمی جمعیت نفر  1032120، 7231  و مسکن سال

 اقتصتادی، مشتکلات و مستائل با دنیا شهرهای کلان اکثر مانند است که جهان جمعیت پر شهر

شتهر تهتران کلتان (.7237 ایتران، آمتار است )مرکتز روبرو بسیاری محیطی زیست و تماعیاج

امتا خطترات  ؛کنتدهایی است که آن را از سایر کلان شهرهای کشور متمایز میدارای خصیصه

ها قابل جبران است که شاید تا سال ها خسارات ناشی از آن این شهرجبران ناپذیری در کمین 

 ةنتیجتپوگرافی تهران، وارونگی هوا، جمعیتت بتیش از ظرفیتت تهتران کته نباشد. موقعیت تو

 نه ایآینده در را شهر این منطقی، و درست ریزیبرنامه یک نبود .های بی رویه استبارگذاری

 بتود. خواهتد مشتکل دچتار آن در زیستتن حتتی که کرد خواهد شهری تبدیل به دور چندان

 از ناشتی روزافزونتی بطور تهران شهردر کلان ذیریپزیست بحث اهمیت و ضرورت ،بنابراین

 و هستتند ستالم که نه است شهری مصرف و زندگی ناپایدار الگوهای به نسبت آگاهی افزایش

فقدان یک شد.  خواهد آن اطراف و تهران محیطی منابع کاهش موجب درازمدت در و پایدار نه

                                                 
1. Teng chye 
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ای نه چندان دور به شهری تبتدیل آیندهریزی مشارکتی، عقلانی و منطقی این شهر را در برنامه

ای مواجه خواهد کرد ها با مشکلاتی عدیدهها، تراکمها، سرانهدسترسی ةزمینخواهد کرد که در 

پتژوهش راستتا  همتین با توجه به مطالب فتو  درخواهد شد.  که زیستن در آن دچار چالش

 ر تهران با استفاده از متدلشهکلانبیست و دوگانة پذیری مناطق با هدف سنجش زیست حاضر

   .باشدگیری چند معیاره ویکور میتصمیم

 تحقیق پیشینة .9

پتذیری شتهری مطالعتاتی در ختار  و داختل تحقیتق در متورد زیستتپیشتینة با بررسی 

 شود: ها اشاره میکشورمان صورت گرفته که در زیر به مهمترین آن

 مطالعات خارجی -

 فتدرال  ۀاداررشتد هوشتمند و » ( در پژوهشی تحتت عنتوان3277) 7دپارتمان حمل و نقل آمریکا

پذیری در ارتباط با حمل و نقل پرداخته است. مطالعتات ایتن زیستهای لفهؤمبه بررسی « بزرگراه

پذیری، سرمایه گذاری در حمل و نقل عمومی، دهد در جهت دستیابی به زیستدپارتمان نشان می

هتای جابجتایی اسب و کافی به آن ها از طریتق گزینتهخدمات و مسکن به نحوی که دسترسی من

 باشد.ضروری میشود پایدار و سازگار با محیط زیست مهیا 

 پذیری در واحدهای همسایگی متراکم در داکا پرداخته به بررسی زیست پژوهشی( در 3272)3ساتو

-یاستتریتزی و ستدوین راهبردهایی برای بهبود سیستتم برنامته پژوهشاست. هدف اصلی این 

باشتد. بترای ارزیتابی پذیری در واحدهای همستایگی متتراکم متیگذاری به منظور ارتقای زیست

شاخص شامل: حمل و نقل عمومی، تسهیلات اجتماعتات، فضتاهای بتاز، حتس  0 پذیریزیست

تعلق اجتماعات، حس امنیت و فضای سکونتی مورد بررسی واقع شده که نتایج آن بیانگر ایتن امتر 

هتا بایتد در ریتزیباشتد و برنامتهثیر تراکم نمتیأبطور کلی زیست پذیری فقط تحت تباشد که می

 پذیری بهتر باشد. جستجوی ایجاد زیست

 

                                                 
1. US.Dept. of Transportation 

2. Satu 
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 مطالعات داخلی -

 (در 7237خراسانی )بتا شتهری پیرامون روستاهای پذیریزیست تعیین»باعنوان  خود دکتری ةرسال 

 در به این نتیجه رسید که زیست پتذیری« ینورام شهرستان موردی ةمطالعی، زندگ کیفیت رویکرد

 پذیریزیست اجتماعی و اقتصادی ابعاد ، است. همچنین متوسط درشرایط روستاها این در مجمو 

   .است نامطلوب وضعیت در محیطیزیست بعد و متوسط سطح در

 ا های کیفیت زنتدگی بتارزیابی شاخص»( در پژوهشی تحت عنوان 7232) بندرآباد و احمدی نژاد

با استفاده از مدل تاپسیس بته ارزیتابی میتزان « تهران 33 ةمنطقکید بر اصول شهر زیست پذیر در أت

زیست پذیری شهرک گلستان در قالب دو بعد عینی و ذهنی در قلمروهتای اجتمتاعی، اقتصتادی، 

-اند که این مهم نشان متیکالبدی و زیباشناختی، دسترسی و حمل و نقل و خدمات شهری پراخته

-ها از نظر شهروندان سهم متفاوتی در تحقق پذیری شهرهای زیستتد هر یک از این شاخصده

   پذیر دارند

 بتا « پذیری شتهر کرمانشتاهارزیابی زیست»(، پژوهشی تحت عنوان 7231پور)ملک حسینی و ملک

و  SPSSافتزار پذیری در شهر کرمانشاه و با استفاده از نرمهای زیستسنجی شاخصهدف قابلیت

هتای ها حاکی از آن بتود کته مجمتو  شتاخصهای آماری انجام دادند و نتایج پژوهش آنزمونآ

، پایین تر از حد متوسط قترار دارد و بعتد اجتمتاعی 13/3پذیری در شهر کرمانشاه با میانگینزیست

-های شهری و زیرستاخت، در وضعیت مطلوبی قرار داشته و ابعاد اقتصادی، چالش71/2با میانگین

 اند.کمترین میزان را به خود اختصاص داده 21/3و  17/3، 20/3شهری به ترتیب با میانگینهای 

پتذیری منتاطق شتهری سنجی زیستقابلیت»(، در پژوهشی به 7231)، علیزاده و اعرابی مقدم پورساسان

قابلیتت  عمیق وتها حاکی از آن بود که تفااند. نتایج پژوهش آنپرداخته« RALSPIارومیه با استفاده از مدل 

 امتر ایتن به و دهدمی نشان را شهر ارومیه پذیریزیست عدم درنهایت و ارومیه شهر مناطق میان زیستپذیری

 شتهر پایتداری بته دستیابی مدتکوتاه در پذیریبه زیست دستیابی عدم صورت در که شودمی معطوف مهم

 .خواهد شد مواجه چالش با بلندمدت در ارومیه

های انجام یافته در نوآوری این پژوهش نسبت به پژوهش ةجنبگرفته مطالعات صورت نةیپیشبا بررسی  

 732)اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی( در قالتب  جامع نماگرهایپذیری استفاده از مورد زیست
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انتد. رفتهسنجه صورت گ 02یرنماگر و ز 2با اکثرا  هگرفتهای صورتپژوهش در مقایسه با که باشدسنجه می

 .تا کنون در هیچ تحقیقی ارائه نشده است این حجم از نماگرهای جامع و کامل

  تحقیق شناسیروش .2

 تحقیقروش . 1. 2

 -توصیفی روش لحاظ به و کاربردی نو  از موضو  اهداف به توجه با شناختی رو نظر از حاضر پژوهش

. استت شده استفاده نامه()پرسشمیدانی و ایخانهکتاب اسنادی روش از اطلاعات گردآوری برای است. تحلیلی

-نفر را در بتر متی 1032120، 7231آماری، ساکنان شهر تهران می باشد که بر اساس سرشماری سال  ةجامع

 درصتد 1 خطتای ستطح بتا کوکران گیرینمونه فرمول براساس مطالعه مورد درمناطق ابتدا نمونه تعدادگیرد. 

شهر تهتران نفر به دست آمده است و با توجه به گستردگی کلان  211 شهری، ةمنطق 33 برای که شد محاسبه

 مطالعته، متورد منتاطق از یتک هتر بته سپس و ساخته ققمح ةنامرسشپ 211 ،نامهو احتمال ریزش پرسش

در پتژوهش بته  گیترینمونته روش .(7)جدول شد تخصیص داده متناسب یةسهم جمعیت، تعداد براساس

 (7) مورد نیاز به شر  زیر بدست خواهد آمد: ةنمونحجم  کوکران طبق فرمول  است.احتمالی  صورت
 

 
 

متورد منطقة  33با توجه به تعداد جمعیت یا جامعه نمونه، نسبت درصد و حجم نمونه در 

 :شدمطالعه به شر  زیر انتخاب 

ی نمونه برآورد گردیتد. ولتی بترای روایت 211بدین ترتیب بر اساس فرمول کوکران تعداد 

 عنتوانبه که شهروندان ةنامپرسش روایی بررسی برایپرسشنامه افزایش پیدا کرد. 211بیشتر به 

 شتهر تهترانکلتان ةگانت بیستت و دومناطق  پذیریزیست سنجش برای تحقیق این اصلی ابزار

 شتهری، ریتزیبرنامه و جغرافیا هایرشته کارشناسان نظرات از است، گرفته قرار استفاده مورد

 .  است شده گرفته بهره شناسیجامعه و شهری ةتوسع
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 قالتب در التذکرفتو  منابع از مستخر  نماگرهای تحقیق، نهایی نماگرهای به رسیدن برای

 بتا و مرحلته دو طتی در ایشتان. گرفتت قرار کارشناسان از نفر 21 اختیار در اولیه نامةپرسش

 که اولیه نامةپرسش. کردند دهینوز نامهپرسش در موجود نماگرهای به دلفی روش از استفاده

 تعداد دلفی، دوگانة مراحل پایان در که بود  گویه 372 دارای گرفت قرار متخصصان اختیار در

استتخرا  و  7231آماری سرشماری ستال نامة سالگویه نیز از  11ماند. تعداد  باقی گویه 732

در بتین ابعتاد بیشتترین  .گرفتت قترار استفاده مورد نهایی نامةپرسش در سؤالات قالب در بقیه

 .(3)جدول باشدمتغیر می 21نماگرها مربوط به بخش کالبدی )زیرساختی( با 
 

 هاپذیری شهری به تفکیک ابعاد و شاخصنماگرهای زیست-1جدول

 7230مأخذ: نگارندگان، 

 نماگرها هاشاخص ابعاد

 اقتصادی

اشتغال و 

 درآمد

گذاری  سودآور و پر رونق های شغلی متعدد در منطقه، سرمایهصتدرآمد مناسب سرپرست خانواده، تعدد فر

در منطقه، امکان خرید یا اجاره مسکن با قیمت مناسب در منطقه، امکان دسترسی به شغل مناسب در منطقه، 

های های شغلی موجود در منطقههای مجاور، درآمد مناسب فرصتامکان دسترسی به شغل مناسب در منطقه

 مجاور. 

 سکن م

برخوداری از حمام مناسب و بهداشتی در ، غیره.استحکام بنای مسکن در صورت بروز بحران)سیل،زلزله و 

 های کافی در مسکن، میزانمسکن، برخورداری از سیستم گرمایش و سرمایش مناسب در مسکن، تعداد اتا 

رداری از روشنایی کافی فاضلاب در مسکن، مساحت مناسب و کافی مسکن، برخو دفع سیستم از برخورداری

در مسکن، نسبت رشد خانوار به واحد مسکونی، درصد کمبود واحد مسکونی، نفر در اتا ، خانوار در خانوار، 

نفر در واحد مسکونی، اتا  در واحد مسکونی، خانوار در واحد مسکنونی، نفر در اتا ، درصد مستاجران، 

 722سال، سطح زیر بنا زیر  31سال، قدمت بیش از  1-31سال، قدمت بین  1درصد مالکان، قدمت کمتر از  

متر مربع، سطح زیر بنابی بیشتر از  222تا  327متر مربع، سطح زیربنا از  322تا  727متر مربع، سطح زیر بنا از 

های کم دوام، تعداد های نیمه دوام، درصد ساختمانسال، درصد ساختمان های با دوام، درصد ساختمان 222

 های اتوبوس به هکتار اهگمنطقه، تعداد اتوبوس در هر کیلومتر مربع، مساحت ایست 33تفکیک  اتوبوس به

حمل و 

نقل 

 عمومی

کیفیت و عملکرد مطلوب حمل و نقل عمومی)تاکسی، اتوبوس، مترو(، ساعات مناسب کار حمل و نقل 

عمومی، تعداد مناسب  های حمل و نقل عمومی، قیمت مناسب حمل و نقلعمومی، توزیع مناسب ایستگاه

حمل بار،  دسترسی مناسب به وسایل حمل و نقل عمومی،  ةنقلیعمومی، تعداد مناسب وسایل  ةنقیلوسایل 

 دسترسی آسان به اتوبان. 

 کالبدی

امکانات و 

خدمات 

 زیرساختی

عت کیفیت آب شرب شهری، کیفیت بر  در منطقه، کیفیت گاز در منطقه، کیفیت خطوط تلفن در منطقه، سر

ای و بزرگ در منطقه، وجود های زنجیرهاینترنت در منطقه،  تنو  کالاها و خدمات در منطقه، وجود فروشگاه

 های خوابار، طول پاساژها و بازارهای محلی پر رونق در منطقه، کیفیت تامین نیازهای روزمره توسط فروشگاه
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 1ادامه جدول 

 نماگرها هاشاخص ابعاد

 کالبدی

امکانات و 

مات خد

 زیرساختی

معابر کمتر از متر ، طول معابر کمتر از متر ، مساحت معابر)کیلومتر مربع(، نسبت طول معابر کمتر از به 

مساحت، طول بزرگراه )کیلومتر مربع(، مساحت بزرگراه در منطقه )کیلومتر مربع(، نسبت بزرگراه به مساحت، 

-راهة شبک ها در منطقه،کیفیتتعداد خدمات بانک معابر بزرگراهی، ةمساحت بزرگراه )هکتار(، وضعیت شبک

، تعداد ایستگاه انتقال 7231، تعداد ایستگاه بازیافت در سال 7231های سلامت شهری در سال ها، تعداد خانه

، تعداد 7231آوری مکانیزه در سال ، تعداد مخازن جمع7231، تعداد غرفه بازیافت در سال 7231در سال 

، میانگین کیفیت مدیریت محیط 7231های خورشیدی در سال جهز به آبگرمکنهای بهداشتی مسرویس

، تعداد پارکینگ به 7231ها در سال ، ظرفیت اسمی پارکنیک7231های آب و فاضلاب در سال زیست پروژه

، تعداد دفاتر خدمات 7231، تعداد پارکینگ در اختیار شهرداری در سال 7231تفکیک مناطق در سال 

، تعداد 7231ای( در سال ، تعداد میادین و بازارها )ثابت و محله7231در هر منطقه در سال الکترونیک 

، سرانه تاسیسات 7231، مساحت میادین و بازارهای روز  )متر مربع( در سال 7231ای در سال بازارهای محله

 .  7231سال منطقه در  33، سرانه تجهیزات شهری به تفکیک 7231منطقه در سال  33شهر به تفکیک 

 اجتماعی

آموزش 

 عمومی

-آموزان به کلاسکیفیت معلمان و مدیران آموزشی، کیفیت و امکانات آموزش مدارس، کیفیت دسترسی دانش

، فضای آموزش غیره(های فو  العاده)کنکور،تقویتی و های فو  العاده)کنکور،تقویتی و ...(، کیفیت کلاس

کیفیت مدارس نوساز و نوسازی شده منطقه، کیفیت  وزان،مناسب برای گذران اوقات فراغت دانش آم

دانش دسترسی دسترسی دانش آموزان با پای پیاده به مدرسه، فضای آموزشی مناسب و کافی مدارس، کیفیت 

های مدارس منطقه، ساختمان کیفیتمناطق مجاور،کیفیت تجهیزات آموزشی مدارس،  به مدارس آموزان

  7231طقه در سال من 33سرانه آموزشی به تفکیک 

 بهداشت

بهداشتی و  پزشکی، خدمات ها، کیفیتدرمانگاه و هابیمارستان دسترسی به بیمارستان و درمانگاه، کیفیت

عمومی، کیفیت خدمات تخصصی درمانی)آزمایشگاه،رادیولوژی،سونوگرافی  و فردی بهداشت درمانی، کیفیت

 به خصوصی، دسترسی بهداشتی هایمراقبت به رسیدر منطقه، دست 771و...(، کیفیت عملکرد اورژانس 

 از سطحی، کیفیت هایآب دفع عمومی، کیفیت بهداشتی هایمراقبت عمومی، کیفیت بهداشتی هایمراقبت

، 7231موذی، نسبت تعداد انشعابات فاضلاب به تعداد واحد مسکونی در پروانه در سال  حیوانات بردن بین

 . 7231ه در سال منطق 33درمانی به تفکیک  ةسران

مشارکت 

و 

 همبستگی

همیاری شهروندان برای آبادانی منطقه، ارتباط مردم با اعضای شورایاری، خودیاری مردم در حین انجام 

های عمرانی در منطقه، حضور و همفکری زنان شهر در امور منطقه همانند مردان، روحیه کار گروهی پروژه

ردم منطقه به یکدیگر، استقبال شهردار و شورای اسلامی شهر از مشارکت در بین اهالی منطقه، میزان احترام م

مردم، میزان عضویت در نهادهای مدنی، اعطای کمک مالی و فکری به نهادهای مدنی، مشارکت در حفظ و 

سازی محیط مناطق شهری، میزان مدارای قومی و مذهبی، تعامل و رفت آمد با دوستان و همسایگان، سالم

های به همسایگان و خویشاوندان، رابطه دوستان به اعضای خانواده، عدم درگیری و نزا  بین گسترش کمک

 اهالی 
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 1ادامه جدول 

 نماگرها هاشاخص ابعاد

 اجتماعی

پیوستگی 

و تعلق 

 مکانی

خوب با بستگان و  ةتمایل شهروندان به زندگی در منطقه، حس دلتنگی در صورت دوری از منطقه، رابط

منطقه، تمایل به اشتغال در منطقه، تمایل به  ةر منطقه، امیدوار به بهبود شرایط زندگی و توسعهمسایگان د

ترین مکان بودن گذاری در منطقه، تمایل به گذران اوقات فراغت در منطقه، اعتقاد به مناسبسرمایه

 منطقه برای زندگی، تمایل به زندگی در منطقه در صورت وجود شرایط کار 

امنیت 

ی و فرد

 اجتماعی

ای، های قومی و طایفهپایین بودن میزان جرایم )سوء مصرف مواد مخدر، سرقت و...(، پایین بودن نزا 

پایین بودن میزان نزا  بین افراد بومی و تازه وارد، امنیت تردد زنان در طی شبانه روز، امنیت تردد پیاده در 

امنیت عبور از جاده و خیابان از نظر سرعت شب، امنیت تردد سواره در شب در خیابان های منطقه، 

 ها در طی شبانه روز در منطقه، کیفیت عملکرد پاسگاه انتظامی در منطقه اتومبیل

تفریحات 

و اوقات 

 فراغت

 اجرای های مکان و سینماها دسترسی به پارک، کیفیت فضای بازی کودکان در پارک، کیفیت

های خوب در منطقه،کیفیت ها و کافی شاپدر منطقه، رستورانها ها، وجود موزهکتابخانه تئاتر،کیفیت

 ها،کیفیترستوران فضاها و امکانات ورزشی،کیفیت امکانات تفریحی و گذران اوقات فراغت، کیفیت

منطقه در سال  33مذهبی، سرانه تفریحی و توریستی به تفکیک  و فرهنگی اماکن تاریخی،کیفیت اماکن

منطقه در سال  33مذهبی به تفکیک  ة، سران7231منطقه در سال  33یک فرهنگی به تفک ة، سران7231

7231 . 

زیست 

 محیطی

فضاهای 

 سبز و باز

 و هاخیابان ها،کیفیتپارک ها، کیفیت فضای سبز کودکان، تعداد پارک برای بازی باز فضای کیفیت

، 31فضای سبز در سال سبز، سرانه پارک و  فضای پراکندگی توزیع و درختان، کمیت نظر از هاکوچه

  7231فضای سبز موجود در معابر در سال  نة، سرا7231تفریحی و توریستی در سال ة سران

 آلودگی

برخوداری منطقه از محیط پاکیزه، میزان آلودگی صوتی در منطقه، میزان آلودگی هوا در منطقه،کیفیت 

های سطحی کیفیت جمع آوری آبآوری زباله)زمان،نظم،مداوم بودن جمع آوری(از سطح منطقه،جمع

آلودگی ناشی از  آلودگی ناشی از رفت و آمد وسایل نقلیه، از سطح منطقه،کیفیت جمع آوری فاضلاب،

های صنعتی در منطقه، آلودگی ناشی از  ناشی از نزدیکی به محل رهاسازی ضایعات و نخاله کارگاه

های سنجش ، تعداد ایستگاه7231ال های سنجش آلودگی هوا در سجات ساختمانی، تعداد ایستگاه

  (بلیدس) بزرگراه هیحاش یمسکون مناطق روز در یصوت یآلودگ نیانگیم، 7231آلودگی صوتی در سال 

-چشم

 انداز

ها در منطقه، حفاظت و نگهداری از آثار انداز زیبای طبیعی در منطقه، وجود بافت فرسودهوجود چشم

مذهبی خاص در  –ها و نمادهای ملی ث فرهنگی، وجود نشانهتاریخی توسط شهرداری و سازمان میرا

ها و معماری بناها در انداز مناسب ساختمانها در منطقه، چشمانداز مناسب معابر و خیابانمنطقه، چشم

 منطقه، وجود چشم انداز فضای سبز    
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( Vikorگیتری چنتد معیتاره ویکتور )تکنیک تصمیم از استفاده با شدهگردآوری اطلاعات

 باشتد.ساختار ریاضی این مدل به شر  ذیل متیقرار گرفته است.  آماری تحلیل و تجزیه مورد

 های ذیل است:مراحل این روش شامل گام

. شودمیمکان تشکیل  m شاخص و  nگیری از ماتریس اولیه تصمیمگیری: تشکیل ماتریس تصمیم

njCدر ایتن متتاتریس j ,...,2,1 و هتتا معتترف شتاخصmiAi ,...,2,1  معتترف

njmiXباشد. همچنینها مییا مکان هاگزینه ij ,...,2,1;,...,2,1  ارزش  یدهنده نشان

 .باشدمیام  jام در شاخص  iگزینه 

 از. باشتد امj  شتاخص برای ام i گزینه اولیه مقدار  Xijکه زمانی: هاداده مقیاسبی ماتریس تشکیل

 (3) .کرد استفاده سازیمقیاسبی برای توانمی زیر رابطه

 
شده باشد. کته در ایتن ها محاسبهتعیین وزن معیارها: اوزان معیارها باید برای بیان اهمیت روابط آن

ای اهمیت حاضر با استفاده از روش توان رتبهپژوهش شده است. در ای استفادهمقاله از روش توان رتبه

 (2) ( با استتفاده از فرمتول2-7هر معیار یا وزن را در یک مقیاسی بین) 




2

2

)1(

)1(

rkn

rjn
w

بته  

 ةرتبنامه ارائه داده بودند هایی که برنامه ریزان از طریق پرسشبندیدست آوردیم. ابتدا بر اساس اولویت

)1(2مستقیم داده شد. سپس با استفاده از فرمول  rjn ها وزن داده و مجمو  کل رتبهبه شاخص

اضتتافه یتتک شتتد و بتته تتتوان دو رستتید. ستتپس بتتا استتتفاده از معادلتته مستتتقیم به ةرتبتتای هتتا منهتت

(2) 


2

2

)1(

)1(

rkn

rjn

آمده، یعنتتتی وزن معیتتتاری کتتته از دستتتتها بهوزن استتتتاندارد شتتتاخص 

فرمول
2)1(  rjn شتده اند تقسیمآمده، بر مجمو  کل معیارها که بته تتوان دو رستیدهدستبه

 .درنهایت وزن هر معیار به ترتیب زیر ارائه شد است.

آل و حتل ایتدههتر گزینته از راه ةفاصل ةمحاسآل: این مرحله حل ایدهها از راهگزینه ةفاصل ةمحاسب

 :ها برای ارزش نهایی برا اساس روابط ذیل استسپس حاصل جمع آن
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(1)    

                   

sجایی کته iانگر نستبت فاصتله گزینته بیتi ام از

حل ام از راهiبیانگر نسبت فاصله گزینه Riآل مثبت )بهترین ترکیب یا شاخص مطلوبیت( وحل ایدهراه

s آل منفی) بدترین ترکیب یا شاخص نارضایتی( است. برترین رتبه بر استاس ارزشایده i و بتدترین

sآید. که در این پژوهش بر اساس روابط بالا به دست می Riساس ارزش رتبه بر ا i وRi   به شتر

 . ذیل است

Qمحاسبه مقدار ویکور
I این مقدار برای هریک از :iشود:صورت زیر تعریف میها به 

 

 (1  )   

SMaxSکته: ییدرجا i
i


 ،SMinS i

i




 ،RMaxR i
i




RMinRو   i
i




وزن استتراتژی و 

 اکثریت موافق معیار یا حداکثر مطلوبیت گروهی است.




















SS
SS i

آل حل ایدهبیانگر نسبت فاصله از راه

 است.امiافقت اکثریت برای نسبت دیگر موعبارتام و بهiمنفی گزینه 























RR

RRi

ام و به معنی مخالفتت بتا نستبت گزینته iحل ایده آل گزینه بیانگر نسبت فاصله از راه

iکه مقداراست. بنابراین هنگامیامv باشتد شتاخص 1/2تتر از بزرگQ
I  منجتر بته اکثریتت موافتق

Qشود شاخصمی 1/2که مقدار آن کمتر از شود. و هنگامیمی
I .بیانگر نگترش منفتی اکثریتت استت

است بیانگر نگرش توافقی متخصصان ارزیابی استت کته در ایتن  1/2برابر  vطورکلی وقتی مقداربه

 شده است. در نظر گرفته 1/2پژوهش مقدار آن 

Qبر اساس مقادیر راهکارهابندی رتبهیی: گام نها
I 

 مورد مطالعهة منطق .9. 2

های متر اختلاف ارتفا (، در دامنه 122شهر تهران با اختلاف ارتفا  متفاوت از شمال به جنوب )کلان

ر تهران شه، جمعیت کلان7231جنوبی البرز مرکزی گسترده شده است. بر اساس نتایج سرشماری سال 

j

jijjii ffffwMaxR )]/()([  
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کیلومتر مربع اسکان و استقرار  170ای معادل نفر است که در پهنه 1032120گانه  بیست و دودر مناطق 

های جمعیتی، تفاوت در وسعت مناطق، تفاوت در (. علاوه بر تفاوت7231یافته است )مرکز آمار ایران، 

ا و منتابع شتهری، از دیگتر هتهای خدماتی و نابرابری در توزیع فرصتتدسترسی به امکانات و سرانه

تهران استت. تهتران در  شهراقتصادی کلان -های سازمان فضایی و نظام اجتماعیها و مشخصهویژگی

های متعدد و متنوعی را ها و فعالیتپایتختی، امکانات، فرصت ةسابقطول بیش از بیش از دویست سال 

امروزه، نه تنها یک مرکز سیاسی، بلکه یتک در خود متمرکز و انباشته کرده است. به همین دلیل، تهران 

هتای قطب اقتصادی و جمعیتی است که با مسائل متعدد ناشی از تمرکزگرایی و قطبی شدن در عرصته

  .(3 ، ص.7230)علی اکبری و اکبری،  اجتماعی، اقتصادی و فضایی مواجه است
 

 
 شهر تهرانموقعیت جغرافیایی و تقسیمات کالبدی کلان -1شکل

 .رسیم: نگارندگان باز ت

 مبانی نظری تحقیق .4

پذیری اساساً از اواخر قرن بیستم مورد توجه قترار کرفتته استت. و تتاکنون تعریتف مفهوم زیست

-زیستت (.11، ص 3272، 7)لبتی و هاشتم پذیری ارائه نشده استروشن و واحدی از مفهوم زیست

                                                 
1.Leby & Hashim 
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از مفتاهیم و اصتطلاحات دیگتر ماننتد  پذیری، مفهومی پیچیده، چند بُعدی و کلی است که با تعدادی

 ،3222، 7)نوریس و پیتتمن پایداری، کیفیت زندگی و کیفیت مکان، و اجتماعات سالم در ارتباط است

، 3221، 2)لتاریس پذیری هستندمردم و مکان، دو سوی مفهوم زیست (.732، ص. 7331، 3بلاسی گیم

ا  محلتی استت و مشتتمل بتر بستیاری از پتذیری متنعکس کننتده رفتاه یتک اجتمتزیست (.1 .ص

کند که مردم تمایل به زنتدگی در آنجتا در زمتان خصوصیاتی است که یک مکان را تبدیل به جایی می

پتذیر، سکونتگاه زیست (.72 .، ص3221، 2)کمیسیون رقابت و بهره وری ویکتوریا حال و آینده دارند

( 3222) 0مایکتل ستاوتورث (.0 .، ص3221، 1)نل و گولتدمن مکان مناسب برای کار و زندگی است

یک ارزش دارای ابهام استت کته توستط افتراد گونتاگون بته صتورت »پذیری معتقد است که زیست

-پتذیری یکتی از بتزرگکند که زیست( پیشنهاد می3222) 1دیوید گادشالک«. شودمتفاوتی تفسیر می

شتده تتاکنون بیشتتر ر کلی تعاریف ارائهطوریزی شهری در دوران معاصر است. بههای برنامهترین ایده

فراصتنعتی و جامعتة ریزی به سمت نیازهای روزافزون های برنامهبا توجه به اهمیّت تحول در اولویت

پتذیری بته دلیتل اهمیتت تهدیتدهای اند. مفهوم زیستتدر جستجوی تسهیلات و کیفیت زندگی بوده

واملی مانند رشتد ستریع، فقتدان اراضتی وضعیت کیفیت زندگی رشد یافته است. عحوزۀ موجود در 

زراعی و فضاهای باز، کمبود مسکن، رشد نتابرابری اجتمتاعی، ضتعف رو بته تزایتد هویتت محلتی، 

بستتر  .شتوندپتذیری اجتمتا  محستوب متیمکانی و زندگی اجتماعی، تهدیدات جدی برای زیست

، تولتایی و جعفتری پورنتوان کشور آمریکا دانست )ساساپذیری را میحضور و گسترش ایدۀ زیست

( بتر 7312) 1پذیری اول بار بتر مبنتای کتار آبراهتام متازلوزیستنظریة (. 722 ، ص.7232، اسدآبادی

مباحث کیفیت زنتدگی بته طتور کلتی توستط  هحوزروی نیازهای انسانی شکل گرفت. این نظریه در 

 "3احستاس عمتومی" دهنده ایتن دیتدگاه استت کتهوینهوون توسعه پیدا کرده است، کسی که توسعه

پتذیرتری شتود زمتانی کته در اجتماعتات بهتتر و زیستتها متیمردم منجر به زندگی بهتری برای آن
                                                 
1. Norris & Pittman 

2. Blassingame 

3. Larice 

4  . Victorian Competition and Efiiciency Commission 

5 .Nel & Goldman. 

6. Michael Southworth 

7. David Godschalk 

8. Abraham Maslow 

9. Common Sense 
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امتا ؛ پذیرتر است کاملاً روشتن نیستتچه اجتماعی زیستا زندگی کنند. وی معتقد است، این که دقیق

 تر هستتند، شادتر و راضیشودقدر مسلم این است که مردم در اجتماعاتی که نیازهایشان بهتر برآورده 

 در طولتانی تتاریخی و پیشتینه پتذیریزیست گفت توانمی رو، این . از(322ص.، 3227، 7)رادکلیف

 نشتده خوانتده نتام ایتن بته بیستتم، قرن اواخر تا چند هر دارد. شهری ریزی هو برنام شهر هایاندیشه

فیت محیطتی، تستهیلات محلتی و شود: کیپذیری معمولاً با سه قلمرو اصلی مشخص میزیست است.

همچنتین مستکن، اشتتغال، تفریحتات، نظافتت و امنیتت،  (.7331، 3)لنتارد و لنتارد بهزیستی فتردی

 (. 111 .، ص3223 ،2و همکتاران )هتاولی پذیری در مطالعه هاولی و همکاران استقلمروهای زیست

بهداشت عمومی( شترایط پذیری مشتمل بر امنیت و بهداشت )امنیت ترافیکی، امنیت شخصی، زیست

محیط محلی )پاکیزگی، سروصدا، گردوغبار، کیفیت هوا، کیفیت آب( کیفیت روابط اجتمتاعی )روابتط 

های تفریح و سرگرمی، زیبتایی شناستی، وجتود ای( فرصتای، احترام، هویت و شخصیت محلهمحله

ل، معمتاری ستنتی( های فرهنگتی، درختتان کهنستامنابع فرهنگی و محیطی منحصر به فرد )ساختمان

هتای فرصتت"در گتزارش ( 3221) 2اوبرلینتک (.3221)مسابقه ویکتوریا و کمیسیون بتازدهی،  است

پذیری را چنین ذکر کترده استت: مستکن، حمتل و اجزای زیست"پذیرایجاد اجتماعات محلی زیست

 رهبتریو  ریتزینقل و جابجایی، کاربری زمین، همکاری و تعامتل، درک اجتمتاعی محلتی و برنامته

   (.1 ص. ،3221)اوبرلینک، 

 بتر بنتا است. کرده تشبیه پیاز یک به را آن پذیریزیست کلیت اهمیت بیان در 1(3227) ریبسینزکی

 بته اگتر استت. متعتدد هایلایه از متشکل اما ساده، ظاهر در است؛ همچون پیاز پذیریزیست او، تعبیر

،  3222، 0)ون کمت  رودمتی دستت از آن کلیت شود، نگریسته هالایه دیگر از مجزا و جداگانه لایه هر

 انستانگرای و شتهری نظتران صتاحب هتاینوشتته از ختود پذیری، در کارطرفداران زیست (.0 .ص

انتد وئیس متامفورد، ویلیتام او وایتت و برنتارد رودوفستکی الهتام گرفتتهلقرن بیستم، مانند  ترقدیمی

 کته دهتدمی نشان پذیریزیست زمینة در شده ئهارا یفتعار تحلیل و (. مطالعه31 ، ص.7232، 1)ویلر

                                                 
1. Radcliff 

2  . Lennard and Lennard 

3. Howley, Peter & Scotl, Mark & Redmondb, Declan 

4. Oberlink 

5. Rybczynski 

6. Van kamp 

7. Wheeler 
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 هوشتمند رشد و زندگی کیفیت ، شهر روستا پایداری، رویکردها همچون و مفاهیم برخی با مفهوم این

 شتهری هتایسیاستت بته انتقتادی هتاییعنوان پاستخبه جملگی زیرا؛ دارد پوشانی هم نوشهرگرای و

 مستکن هتا،معضتل بزرگتراه آلتودگی، ازدحام، پراکنده، توسعة مثل: آن منفی جانبی اثرات و نامطلوب

 دارند. پذیریزیست با مشترکی هایجنبه و اندیافته توسعه و غیره  نابجا هایطراحی ضعیف، عمومی

 های تحقیق. یافته5

پـذیری بـا اسـتفاده از شهر تهران از لحاظ زیسـتگانه کلانبیست و دوبررسی وضعیت مناطق  . 1. 5

 کورمدل وی

گیتری هتای تصتمیمدر گام اول این پژوهش با استفاده از روش ویکور که یکی از مهمترین روش

شهر تهران با توجته بته میتزان  ةگان بیست و دوبندی هر یک از مناطق باشد جهت رتبهچند معیاره می

 ها استفاده شده است.پذیری آنزیست
 

 شهر تهرانکلان ةگانیست ودوبپذیری در سطح مناطق نمرات نهایی زیست -9 جدول

 7230مأخذ: نگارندگان، 
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7 13/2 02/2 11/2 32/2 31/2 12/2 30/3 37/7 31/3 00/2 13/2 11/7 11/3 

3 27/2 21/2 12/2 12/2 13/3 11/3 21/3 21/7 21/3 11/3 02/3 03/7 03/3 

2 01/2 07/2 11/2 20/2 30/3 22/2 22/3 10/7 23/3 12/2 17/3 12/7 17/3 

2 32/2 32/2 37/2 21/2 2 13/3 31/7 21/7 13/7 12/3 23/3 03/7 33/3 

1 21/2 22/2 13/2 21/2 23/3 11/3 3 21/7 32/7 13/3 11/3 01/7 21/3 

0 32/2 23/2 12/2 10/2 27/2 01/3 31/7 22/7 13/7 33/3 22/3 13/7 30/3 

1 31/2 27/2 10/2 13/2 33/3 10/3 31/7 22/7 33/7 12/3 11/3 02/7 12/3 

1 22/2 27/2 12/2 10/2 32/3 10/3 73/3 21/7 31/7 17/3 11/3 00/7 11/3 

3 31/2 22/2 12/2 12/2 2 12/3 23/3 23/7 32/7 17/3 07/3 02/7 11/3 
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 9ادامه جدول 
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72 71/2 21/2 23/2 10/2 33/3 12/3 31/7 22/7 13/7 22/3 02/3 02/7 23/3 

77 27/3 23/2 10/2 11/2 22/2 12/3 21/3 20/7 22/3 01/3 02/3 01/7 13/3 

73 77/2 21/2 12/2 12/2 23/2 01/3 32/7 22/7 11/7 12/3 02/3 02/7 12/3 

72 32/2 31/2 21/2 23/2 17/3 13/3 22/3 22/7 31/7 22/3 22/3 13/7 31/3 

72 31/2 21/2 11/2 12/2 33/3 11/3 21/3 27/7 31/7 11/3 23/3 01/7 21/3 

71 11/3 11/3 22/2 12/3 22/3 33/3 03/7 23/7 12/7 33/3 21/3 32/7 22/3 

70 12/3 32/3 72/2 32/3 22/3 22/3 02/7 21/7 11/7 10/3 21/3 21/7 21/3 

71 07/3 01/3 21/3 23/3 23/3 70/3 00/7 21/7 11/7 27/2 21/3 21/7 22/3 

71 20/3 21/3 10/2 22/2 32/3 33/3 21/7 10/7 12/7 32/3 30/3 01/7 72/3 

73 32/7 12/7 02/7 17/7 22/3 12/7 32/7 22/7 02/7 12/7 30/7 27/7 32/7 

32 11/7 11/7 3 01/7 32/3 30/3 2397 23/7 13/7 71/7 72/7 71/7 37/7 

37 23/2 37/2 21/3 17/2 33/3 17/3 33/7 21/7 32/7 03/3 03/3 02/7 12/3 

33 12/2 12/2 20/2 23/2 10/3 13/3 71/3 23/7 30/7 23/2 02/3 02/7 02/3 

 

 (.2: وزن هر معیار به ترتیب زیر ارائه شد)جدولهاداده مقیاسبی ماتریس تشکیل
 

 وزن هر گزینه در معیارهای موردمطالعه -2جدول 

 7230مأخذ: نگارندگان، 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 شاخص

weight 202/2 202/2 207/2 210/2 237/2 202/2 227/2 212/2 731/2 221/2 

 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 شاخص
 

weight 223/2 222/2 222/2 2222/2 222/2 2270/2 223/2 
 

آل و حتل ایتدهفاصله هر گزینته از راه ةمحاسبآل: این مرحله حل ایدهها از راهفاصله گزینه ةمحاسب

sدر این پژوهش بر اساس روابتط بالتا  .رای ارزش نهایی استها بسپس حاصل جمع آن i وRi  بته

 .(2 جدول) شر  ذیل است
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sمقدار سودمندی) ةمحاسبجدول  -4 جدول i(و مقدار تأسف )Ri راهکار( هر 

 7230مأخذ: نگارندگان، 

 si ri مناطق si ri مناطق

 3231/2 3231/2 77منطقه  E 20/2 72-E 20/2-72 7 ةمنطق

 3123/2 3123/2 73منطقه  3221/2 3221/2 3 ةمنطق

 3312/2 3312/2 72منطقه  3321/2 3321/2 2 ةمنطق

 3122/2 3122/2 72منطقه  3733/2 3733/2 2 ةمنطق

 3123/2 3123/2 71منطقه  1111/2 1111/2 1 ةمنط

 3111/2 3111/2 70منطقه  3721/2 3721/2 0 ةنطقم

 1212/2 1212/2 71منطقه  3072/2 3072/2 1 ةمنطق

 1311/2 1311/2 71منطقه  3110/2 3110/2 1 ةمنطق

 1777/2 1777/2 73منطقه  3217/2 3217/2 3 ةمنطق

 7 7 32منطقه  3122/2 3122/2 72 ةمنطق

 0377/2 0377/2 37منطقه  3232/2 3232/2 77 ةمنطق

 3321/2 3321/2 33منطقه  1102/2 1102/2 73 ةمنطق

 

Qمحاسبه مقدار ویکور 
I ن ابر اساس محاسبات صورت گرفتته از ستوی محققت پژوهش: در این

 دست آمد: مقادیر زیر به
 

Sکمترین و بیشترین مقدار) -5جدول i(و )Ri) 

 7230مأخذ: نگارندگان، 

R


 R


 S


 S


 

7312/2 7732/2 077/2 2703/2 

 

Qمقادیر  
I (است.1در این پژوهش برای هر معیار به شر  جدول ذیل ) 

 

Qبر اساس مقادیر راهکارهابندی رتبه -6جدول
I: 

 7230مأخذ: نگارندگان، 

 جایگاه مناطق Qi مناطق جایگاه مناطق Qi مناطق

 73 323220/2 73منطقه 7 2 7 ةمنطق

 72 321231/2 77منطقه 3 037721/2 2ةمنطق
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 6ادامه جدول 

 جایگاه مناطق Qi مناطق جایگاه مناطق Qi مناطق

 72 307207/2 72نطقهم 2 177213/2 3 ةمنطق

 71 312273/2 0منطقه 2 110222/2 33 ةمنطق

 70 311003/2 72منطقه 1 121222/2 1ة منطق

 71 312233/2 70منطقه 0 111132/2 1ة منطق

 71 312113/2 71منطقه 1 131122/2 2ة منطق

 73 311113/2 71منطقه 1 133371/2 72ة منطق

 32 332010/2 71منطقه 3 372021/2 3ة منطق

 37 33217/2 73منطقه 72 331221/2 1ة منطق

 33 7 32منطقه 77 322013/2 37 ةمنطق

 

Qبر اساس مقادیر راهکارهابندی رتبه
I : گانه  بیست و دودر نهایت در این مرحله هر یک از مناطق

-با بیشترین میتزان زیستت 7 ةمنطقبندی شدند که در  نتیجه با توجه به میزان ویکور محاسبه شده رتبه

 3 ةمنطق( و 03/2با میزان ویکور) 2 ةمنطق( در جایگاه نخست و 2کمترین میزان ویکور) پذیری با اتخاذ

، 71، 73، 32متتاطق  ابتلهای اول تا سوم قرار گرفتند. در مق( به ترتیب در جایگاه17/2با میزان ویکور)

های اخر قرار گرفتنتد. شده در جایگاهیزان ویکور محاسبهبا اتخاذ بیشترین مسایر مناطق  ، و71،70، 71

بندی شدند برای نمایش بهتر وضعیت هریک از مناطق شهر با توجه به میزان ویکور در سه طیف دسته

   .دشومیکه در جدول زیر مشاهده 
 

 گانهبیست و دوپذیری مناطق مناطق با توجه به میزان زیست بندی نهاییاولویت -7جدول 

 7230خذ: نگارندگان، مأ

 وضعیت مناطق میانگین Qi مناطق

 2 7 ةمنطق

 وضعیت مطلوب 12222/2 – 22222/2
 037/2 2ة منطق

 177/2 3 ةمنطق

 110/2 33 ةمنطق

 121/2 1ة منطق

 113/2 1ة منطق وضعیت نیمه مطلوب 32222/2 – 12227/2

 133/2 2ة منطق
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 7ادامه جدول  

 وضعیت مناطق نمیانگی Qi مناطق

 وضعیت نیمه مطلوب 32222/2 – 12227/2 322/2 72ة منطق

 371/2 3ة منطق

 وضعیت نامطلوب 22222/7 – 32227/2

 331/2 1ة منطق

 322/2 37 ةمنطق

 323/2 73ة منطق

 321/2 77ة منطق

 307/2 72ة منطق

 312/2 0ة منطق

 313/2 72ة منطق

 312/2 70ة منطق

 312/2 71ة نطقم

 310/2 71ة منطق

 332/2 71ة منطق

 331/2 73ة منطق

 7 32ة منطق

 

گانه بته شتر  زیتر در سته طیتف بیست و دو، مناطق شودمیطور که در جدول نیز مشاهده همان

وضعیت نیمته  قرار گرفته است.  33و  3، 2، 7وضعیت مطلوب: در این طیف مناطق .بندی شدنددسته

 .72و  2، 1، 1منطقه قرار گرفته است که عبارتند از مناطق  2ب: در این طیف نیز در مجمو  مطلو

هتای منطقه قرار گرفته است که بیشتر ایتن منتاطق نیتز در پهنته 72وضعیت نامطلوب: در مجمو  

کته وضتعیت د شتومتیاند. با توجه به شکل زیر مشتاهده شهر تهران قرار گرفتهجنوبی و داخلی کلان

پذیری نامطلوب طوری که اکثر  مناطق جنوبی وضعیت زیستهباشد بپذیری مناطق یکسان نمیستزی

جنتوبی  ةپهنتشمال تهران  به سمت  مناطق  ةپهنشهر تهران از سمت مناطق پذیری کلاندارد و زیست

 دهد. به وضو  نمایش میرا زیر وضعیت هریک از مناطق  سیر نزولی داشته است. شکل
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 شدهگانه با توجه به میزان ویکور محاسبه بیست و دووضعیت هر یک از مناطق  -9شکل 

 7230بازترسیم: نگارندگان 

 گیری و پیشنهادها. نتیجه6

-زیستت ایجاد و است معاصر دوران شهری ریزیبرنامه هایایده ترینبزرگ از یکی پذیریزیست 

-در این میان مسائل مرتبط بتا زیستت است. ایکننده نگران ةمسال سوم جهان شهرهای در میان پذیری

شهری به صتورت حتادتری بتروز پذیری در کشورهای جنوب به دلیل نرخ رشد شتابان جمعیت کلان

 شرایط شهر تهران؛کلان ةگان بیست و دومناطق مناطق  تمامی است؛ نتایج این پژوهش نشان داد دره کرد

 تفتاوت پتذیریزیستت شاخص تفاوت نظر از مطالعه مورد مناطق بین و نیست یکسان پذیریزیست

شتهر تهتران از لحتاظ کلتان ةگان بیست و دوبندی مناطق که که رتبه طوری هب شود.می دیده معناداری

با بیشترین  7 ةمنطقباشد که گیری چندمعیاره ویکور بیانگر این میپذیری با تکیه بر مدل تصمیمزیست

بتا میتزان  2 ةمنطقت( در جایگتاه نخستت و 2میتزان ویکتور)کمتترین  با اتختاذ و پذیریمیزان زیست

های اول تا ستوم قترار گرفتنتد. در ( به ترتیب در جایگاه17/2با میزان ویکور) 3ةمنطق( و 03/2ویکور)

شتده در با اتخاذ بیشترین میتزان ویکتور محاستبهسایر مناطق .، و71،70، 71، 71، 73، 32اطق نمقابل م
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-پذیری مناطق یکسان نمیباشد وضعیت زیستاین نتایج حاکی از آن میند. های آخر قرار گرفتجایگاه

 نزولی سیر پذیری نامطلوب دارد ووضعیت زیست منطقه( 72) مناطق جنوبی بیشترطوری که ه باشد ب

 شتده کشتیده تهتران شتهر مرکزی مناطق سوی به بالا پذیریزیست دارای مناطق پس از پذیریزیست

-های جنوبی و داخلی کلانطقه قرار گرفته است که بیشتر این مناطق نیز در پهنهمن 72در مجمو   است.

در وضتعیت نیمته  71/2مناطق در وضعیت مطلوب،  71/2اند. و از لحاظ آماری شهر تهران قرار گرفته

( 7232پور و همکتاران )های ساساناین نتایج با یافتهوب قرار دارند. لدر وضعیت نامط 02/2مطلوب و 

بتا باشد. پذیری قرار دارند همسو میدر آن مناطق یک و سه در رتبه اول برخورداری از نظر زیستکه 

اینکه شهر تهران امروزه با مسائل و مشکلات اجتماعی،  اقتصادی، کالبدی و زیست توجه به نتایج فو  

کانات اداری و ت گرفته از باز توزیع وسیع جمعیت بخاطر تمرکز امأنش ،ترو اسمحیطی فراوانی روبه

تترین عوامتل سیاسی است. از طرفی مهاجرت گسترده با توجه به شرایط اقتصادی و بیکتاری از مهتم

محیطی و در نهایت کاهش فیزیکی ناموزون، ناامنی، تراکم، مسائل زیست ةتوسعشکل دهنده به الگوی 

طتوری کته شهرنشتینی بهشهر است. پایدار در این کلان ةهای توسعلفهؤمپذیری و دور شدن از زیست

 ۀدهنتدمخاطرات و کتاهش ۀتشدیدکنند ترین عواملامروزه یکی از مهم بالا، جمعیتی رشدمهارنشده و 

باشد  و رشد جمعیت و به تبع آن تمرکز، ترافیک، رشد کالبتدی و شهر تهران میپذیری در کلانزیست

یتک و تشتدید مختاطرات چتون پیرامونی و حریم شهری خود بستر تحر ضیاندازی شهر بر ارادست

با توجه به نتتایج پتژوهش  ای و غیره را فراهم آورده است.گیری جزایر گرمایی، گازهای گلخانهشکل

 که عبارتند از:د شومیشهری تهران ارائه پذیر مناطق کلانذیل در جهت ارتقای زیست هایپیشنهاد

  (. بته 71، 71، 71، 73، 32زی )جنوبی و مرکت ةپهنتوجه به ارتقای وضعیت اقتصادی در مناطق

یک به دلیل وجود مراکتز تجتاری و امکانتات و ختدمات  ةکه منطقگر به موازات آنیعبارت د

های دیگتر نیتز اقتصادی نواحی و پهنه ةتوسعیابد، به رشد و زیرساختی و ... رشد و توسعه می

ای را ایجاد هظقابل ملاح در مقایسه با سایر مناطق، شکاف 33، 3، 2، 7 ةمنطقا که رتوجه شود، چ

 .اند.کرده

 هتای توستعه مبتنتی بتر پیتادههتای متدیریت شتهری )سیاستتتوجه بیشتتری بته سیاستت-

 محیطتی، منتابع از حفاظت مختلط، هایکاربری توسعة ها، تشویقمحوری،تمرکززدایی فعالیت

 انسانی(. مقیاس در طراحی تاریخی، اندازهایاز چشم حفاظت
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 لات، ارتباطات و همکاری متقابل اعضای جامعه با یکدیگر، ارتقای مشارکت و افزایش دامنه تعام

همبستگی اجتماعی، افزایش اعتماد و جلب شتهروندان توستط متدیران و مستئولان در منتاطق 

 نامطلوب.

 فقر، کاهش برای شهری مسؤلان و مدیران سوی از اقتصادی مناسب هایفعالیت و اقدامات انجام 

 .اشتغالی جدید هایتفرص ایجاد طریق از

 آوردن فتراهم ( و71، 70، 71، 71، 73، 32جنوب تهران ) ةپهنمناطق  بهبود وضعیت مسکن در 

 شتهروندان اقامت و پویا و ایجاد محلات سرزنده موجب زمینه )تنو  این در متنو  هایفرصت

 (،دشومی محلات در اجتماعی( و اقتصادی لحاظ )از متفاوت

 هویت ایجاد ت و خدمات زیرساختی و حمایت از جوامع موجود )از طریقامکانا ةتوزیع عادلان 

اجتماعی شهروندان، امنیت( از سوی مستئولان متدیریت  تعاملات مکان، به تعلق حس ای،محله

 شهری  

 زیبایی وضعیت بهبود جهت شهر ةابنی و هاساختمان نماسازی کاربردی و مناسب ضوابط اتخاذ 

 شهر. منظر و سیما

 شتهروندان، آمتد و رفت مشکل رفع جهت عمومی نقل و حمل سیستم ایجاد برای ریزیبرنامه 

و  شتب در روشنایی مناسب، سازی)کف پیاده عبور مسیرهای و هاخیابان کیفیت بهبود همچنین

 .(غیره

 شتهر بته وستایل و امکانتات های پهنه جنوبی، داخلی کلانهای سطح منطقهتجهیز کردن پارک

مندی هر چه بیشتر شتهروندان از فضتای ها و بهرهافزایش کارایی آن ةزمینر رفاهی و تفریحی د

 سبز مطلوب.

 های توسعه مبتنتی بتر ختودرو محتوری، گستترش و ها، تغییر در سیاستدایی فعالیتز تمرکز

نقل عمومی از جمله خطوط اتوبوسراتی تندرو  و خطوط حملة نقلیافزایش ساعات کار وسایل 

   .70، 73، 32، 71ق و مترو به سمت مناط
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 نامهکتاب

 کارهتایه را و شهری هایناهنجاری نشینی:(. حاشیه7212زاده،  ؛ بریمانی، ف؛ نصیری، ی. )ابراهیم .7

 .737-722، (2) 3 ،توسعه و جغرافیانامة دو فصل زاهدان. آباد کریم آن، موردشناسی: تعدیل

 یدر نتواح یزنتدگ تیتفیک هتایشتاخص یبررست .(7232) .م ،یو قنبتر .کشاورز، ز ؛سده، م یبیاد .3

مطالعات  ةمجل .شهرستان اردستان استان اصفهان یبخش مرکز های: دهستانیمورد ةمطالع یی،روستا
 .702-713، (33) 0.، دانشگاه اصفهان ایو محله یشهر هایو پژوهش

فیک شهری، مورد (. بررسی ابعاد اجتماعی مسألة کنترل ترا7237افشارکهن،  .؛ بلالی، ا.؛ قدسی،  . ) .2

 .13-32(، 2) 3، مجلة مطالعات شهرمطالعه: مشهد. 

-بهتره و میتزان شهروندان ذهنی تصویر ایجاد در سرزندگی (. نقش7232بازوندی، ف؛ شهبازی، م. ) .2

هتای نامتة پتژوهشدو فصلتهران(.  سپهسالار خیابان راهپیاده موردی: شهری )مطالعة فضای از گیری

 .22-22(، 7) 7، منظر شهر

 چاپ اول. تهران: انتشارات آذرخش. پذیر از مبانی تا معنا.شهر زیست(. 7232آباد،  . ) بندر .1

های کیفیت زندگی با تأکید بر اصتول شتهر (. ارزیابی شاخص7233نژاد، ف. )بندرآباد،  ؛ و احمدی .0

 .11-12(، 70) 1، ریزی شهریمجلة پژوهش و برنامهتهران.  33پذیر در منطقة زیست
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