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Extended Abstract  

Introduction 

Spatial heterogeneities in cities are the product of complex economic and social relations with 

the natural environment. The existence of spatial inequalities in cities and the importance and 

role of these inequalities in their viability and development, has led to a special approach to 

sustainability in these spaces based on the spatial duality of livability. What is remarkable is the 

severe spatial heterogeneity in the viability of the metropolis of Tehran. As such, this 

heterogeneity and duality is evident even at the level of urban neighborhoods (zand , 12:1397) 

In this regard, Region 7, as the study area, in recent decades has faced many general and unique 

issues in terms of quality of life and livability. In line with the goals of stabilizing the 

neighborhoods of metropolitan areas, which are associated with improving the quality of the 

environment and maintaining its health and survival, creating balance and spatial and temporal 

balance, these shortcomings and issues that threaten the health of life in the city must be 

identified and evaluated. And then by examining the relevant theories of urban livability and 

proposed models for the corresponding cities, the optimal model of improving livability for the 

city is presented. 

 

Methodology 

The research method is applied in nature and based on a descriptive - analytical method. The 

analyzed data were obtained from the survey and the statistical sample consisted of residents of 

District Seven and the distribution of the sample was random cluster. Data collection method is 

primarily library information that is used to determine thematic boundaries, concepts, views and 

theories, and based on this knowledge, as well as basic studies on the geographical features of 

the region and biological experience, a suitable theory is selected for research. The data 

collection tool is a questionnaire. TOPSIS model has been used to analyze the data of spatial 

heterogeneity and duality in space. 

 

Results and Discussion 

Considering the environmental, physical, social, economic and managerial dimensions, 

livability of District 7 of Tehran Municipality and the factors and components affecting 

it, using the TOPSIS model, the explanatory extent of these dimensions in the livability 

of the region is determined. Based on this, first the dimensions and items of viability are 

calculated; This means that the questionnaire was filled out from the residents of the 

neighborhoods and was calculated in the average of the answers in the item And then it 
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is summarized below the dimensions and in order to evaluate the livability level of the 

neighborhoods, the sub-dimensions are placed in the TOPSIS model to measure the 

amount and livability level of the neighborhoods. In this method, the distance of each 

criterion with the ideal solution and the non-ideal path is calculated and the studied 

areas are arranged in descending order. The larger the value obtained, the better the 

ideal solution. Based on the studied data on the viability of Tehran's 7th district, 

Niloufar neighborhood with 0.967 points ranked first and Abbasabad neighborhood 

with 0.914 points had the highest viability score. There are neighborhoods that are 

located in the northern part of the region. In contrast, Shahed and Nezamabad 

neighborhoods had the lowest points with 0.082 and 0.220, respectively And ranked last 

in terms of viability There are neighborhoods that in terms of spatial structure with high 

population density, migratory and urban decay and have a network of narrow passages 

and in terms of economic value and population, unemployment is not in a good 

condition. 
 

Conclusion 

"Urban population growth" over the past few decades, although it has brought benefits to city 

dwellers, But this phenomenon has faced many cities, residents and city managers with 

problems and challenges in the social, cultural, economic, biological and physical fields. 

Continuation of this situation has caused cities to move away from the situation of stability and 

degrade the quality of life of residents. On this basis, "urban livability" was proposed as one of 

the approaches to the issue of sustainable development, and in order to solve urban challenges 

and problems. Based on this, the aim of the present study was to identify the most important 

factors affecting the promotion of livability in the eastern and western zones of District 7 of 

Tehran. By examining the theoretical background of research on the issue of urban viability, the 

idea of the present study  is the livability of cities located in urban areas (as geographical 

locations) changing. As the livability of metropolitan areas decreases with increasing spatial 

duality(The higher the spatial duality, the lower the livability) Also, the nature of livability and 

its spatial duality at the neighborhood scale are influenced by social, economic and 

environmental factors. Spatial duality of livability indicators of neighborhoods in District 7 of 

Tehran Municipality is due to the consequences of the rapid growth of Tehran, the 

disintegration of the distribution system of service centers within the city, especially at the 

neighborhood level, which has led to widespread inequalities in citizens' access to services and 

spatial duality. Economic backwardness and poverty may be exacerbated by poor access to 

services, which can result from the physical shape of places, inadequate and unequal 

distribution of service and financial resources. Inadequate and unequal distribution of basic and 

material resources in the metropolitan areas of Tehran. Human and material capital, due to the 

development of neighborhoods from their growth, is currently one of the challenges of 

managers and urban planners in meeting the needs of citizens. By examining the level of 

inequality in the distribution of services and identifying the spatial pattern of injustice in 

neighborhood resources and capital and the lack of comprehensive planning in the whole region, 

according to the capacities and limitations of each neighborhood, it can be found which 

neighborhood space organization is in a worse position. Basically, in a situation where 

inequality in access to facilities and services increases, the level of livability of neighborhoods 

is threatened and  As a result, it is necessary to review the policies and programs of the 

municipality and the responsible organizations in the field of sustainability of urban areas. 
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  تهران کالنشهر 7 منطقه در زیست پذیری فضایی دوگانگی
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 چکیده
 طبیعـی  محـی   اب اجتماعی و اقتصادی پیچیده رواب  و مناسبات محصول شهرها در فضایی هایناهمگونی
 و پـذیری  سـت زی در هـا نـابرابری  ایـن  که نقشی و اهمیت و شهرها در فضایی هاینابرابری وجود. هستند
 پـذیری  زیسـت  اییفضـ  دوگانگی مبنای بر فضاها این در پایداری رویكرد که شده سبب دارد، هاآن توسعه
 در پذیری زیست هایشاخص فضایی هایدوگانگی تبیین پژوهش این هدف. بگیرد قرار ایویژه توجه مورد
 بـه  و ربردیکـا  ماهیت لحاظ هب تحقیق روش. است بوده تهران شهرداری 7 منطقه غربی و شرقی پهنه دو

 نمونه و شدهحاصل پیمایش از تحلیل مورد های داده. است تحلیلی – توصیفی روشی بر مبتنی روش لحاظ
 ابـزار . سـت ا تصـادفی  ای خوشه صورت به نمونه توزیع و است بوده هفت منطقه ساکنان از متشكل آماری

  مـدل  از فضـا  در دوگـانگی  و فضـایی  ناهمگونی های داده تحلیل برای. است پرسشنامه ها، داده گردآوری

TOPSIS و یک رتبه امتیاز 967/0 با نیلوفر محله که  دهدمی نشان تحقیق های¬یافته. است شدهاستفاده 
 هـای محلـه  دادنـد  صـاص اخت خـود  به را بودن پذیر زیست امتیاز بیشترین 914/0 امتیاز با آبادعباس محله
 220/0 و 082/0 بـا  ترتیب به آبادنظام و شاهد محله مقابل در. گرفتند ارقر منطقه شمالی قسمت در هستند
 بـاال،  جمعیتـی  متـراک  بـا  فضایی ساختار ازنظر که هستند محالتی و دادند اختصاص خود به امتیاز کمترین

 شـرای   در کـاری بی تجمعی و اقتصادی ارزش ازنظر و باشدمی عرضکم معابر شبكه دارای و مهاجرنشین
  مسـكونی  اراضی کاربری در ییرتغ اقتصادی، هایگیریتصمیم تهران شهر 7 منطقه در. ندارند قرار یمناسب
 شـده  فضـایی  تعدال و پذیری زیست کاهش سبب مناطق و هامحله اداری و تجاری مراکز به آن تبدیل و

 پـذیری  تزیسـ  افـت  آن تبـع بـه  و اسـت  مناطق این در فضایی کانگی دو مشهود ظهور آن پیامد که است
 شـهری  پایـداری  درنهایت و بوده تأثیرگذار شهر کل بر و آورده وارد مجاور مناطق به را خود فشار تدریجبه

 .یابدنمی تحقق
 

 تهران شهرداری هفت منطقه فضایی، دوگانگی پایدار، توسعه پذیری، زیست واژگان کلیدی:
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 مقدمه
 جمعیـت  افـزایش  این پی در اما ،(53: 1396 پور، نقی) است اجتماعی زندگی یافتهتكامل نوع مدنیت و شهرنشینی هرچند

، «نظمیبی»، «محی  ریبتخ» ،«تراکم» ،«آلودگی» با شهرنشینی شهرها، بسیاری برای ؛(21 قرن) اکنونهم شهرنشین،
 آن، جتماعیا کالبد در یشهر شدید و مزمن هایمدرنیته بیماری تحقق زمان از. است شده روروبه «خشونت» و «آشوب»

 و محـی   ایجـاد  بـرای  شهرها از ار مردم اعتماد فقیرنشین، مناطق و هازاغه تمرکزها، و هاتراکم ها، آلودگی انواع ازجمله
 شـهرها  زا تعـدادی  جـدی،  هـای چـالش  ایـن  بـا . اسـت  کـرده  سـلب  انسانی و شهری زندگی یک برای مناسب کالبدی
 رو، پـیش  هـای چـالش  ننمـود  برطـرف  برای(. 1395 حیدری،) اند شده تزیس غیرقابل هاآن از قسمتی یا و شدهتخریب
 شـهر  ، امـن  شـهر  ه،فشـرد  شـهر  آرمانی، شهر خالق، شهر ، آور تاب شهر همچون متعددی و متنوع نظریات و هادیدگاه

 رویكـرد . شودمی ختم شهر رپایدا توسعه به رویكردها این همه که است شدهتدوین ،...و  کودك دوستدار شهر ، سالمندان
 بـرای  پایـدار  توسـعه  رویكردهای ینجدیدتر از یكی ،«شهرها کردن پذیر زیست» دیگرعبارتیبه یا شهری پذیری زیست
 ازنظـر  ام،بـادو  کالبـدی  ازنظـر  کـه  است محیطی شرای  آن واجد پذیر زیست شهر. است شهری مسائل و معضالت حل

 کـه  باشـد  پایدار تواندمی ای عهجام بنابراین. باشد پذیر هویت جتماعیا ازنظر و پاك محیطیزیست ازنظر پایدار، اقتصادی
 اشاره شهری پذیری زیست.دباش مطلوب شرای  دارای اجتماعی، و محیطیزیست اقتصادی، کالبدی، چهارگانه ابعاد ازنظر
  ابعـاد  در خـرد  و کالن واملع(. 3: 1396 همكاران، و موسوی) دارند نقش زندگی کیفیت افزایش در که دارد هاییجنبه به

 هسـتند  اثرگـذار  یاربسـ   شـهرها  پـذیری  زیست و زندگی کیفیت شرای  بر محیطیزیست و فیزیكی اجتماعی، اقتصادی،
 منفـی  اثـر  پذیری زیست طحس بر و کرده روبرو مشكل با را سیستم و مجموعه کل عوامل، از یكی ناپایداری با  طوریبه

 ایـن  بـین  ارتبـاط  و فضا رد عناصر مكانی قرارگیری و توزیع نحوه  با شهر فضایی ساختار و فرم کالبدی، حوزه در.  گذارد
 ساختار در هافرم و فضایی چیدمان نوع چینهم.باشدمی اثرگذار زندگی کیفیت و پذیری زیست سطح بر همدیگر با عناصر
 ایـن  شـود می تمحال سطح در فضایی دوگانگی موجب شهر اقتصادی اجتماعی، شرای  از تأثیرپذیری با شهرها فیزیكی
 تـراکم  افـزایش  یـا  کـاهش  بـا  کـه طوریبه سازدمی نمایان پذیری زیست هایشاخص در را خود اثرات فضایی دوگانگی
 حاضـر  پژوهش  راستا همین در. کندمی تغییر نیز پذیری زیست سطح قطعات اندازه و شكل  فضا، محصوریت ساختمانی،

.  اسـت  آن پـذیر  زیسـت  و فضـایی  دوگـانگی  بر اثرگذار عوامل و 7 منطقه محالت پذیر زیست تحلیل و بررسی دنبال به
 آمـار  مرکز) تاس داشته جمعیت نفر 8.693.706 تهران شهر ،1395 سال مسكن و نفوس عمومی سرشماری نتایج مطابق
 (.  1395 ایران،
 رو روبـه  بسـیار  محیطـی تزیس و اجتماعی ی،اقتصاد مشكالت و مسائل با دنیا شهرهایکالن از بسیاری بسان شهر این
. اسـت  تهـران  شـهر کـالن  پـذیری  زیسـت  وضعیت در فضایی شدید ناهمگونی است، توجهقابل میان این در آنچه. است
 پایدارسـازی  اهـداف  تایراسـ  در. اسـت  مشـهود  نیز شهری محالت سطح در حتی دوگانگی و ناهمگونی این کهطوریبه

 ضرورت نیز زمانی و فضایی لتعاد و توازن ایجاد آن، بقاء و سالمت حفظ و زیستمحی  کیفیت ءارتقا با مالزم که شهرها
 گردند ارزیابی و ناساییش داده قرار تهدید مورد را شهر در زندگی سالمت که مسائل و ها کاستی این بایستی دارد، حتمی

. گـردد  ارائه شهر برای یریپذ زیست ارتقاء بهینه الگوی متناظر، شهرهای برای پیشنهادشده هایمدل از الهام با سپس و
 مسائل با اخیر های دهه در مطالعه، مورد محدوده عنوانبه1395 سال در جمعیت نفر 312.194 با  7 منطقه  ارتباطدراین
 (. 12: 1397 زند،) است بوده مواجه پذیری زیست و زندگی کیفیت لحاظ به فردیمنحصربه و عام عدیده

 های سرانه کمبود ها، آلودگی انواع شلوغی، و ازدحام امنیت، کمبود و اجتماعی های¬آسیب وجود گویای شینپی مطالعات
 بافـت  گسـترش  ،(دارد تعلـق  سـبز  فضـاهای  بـه  منطقـه  کل از درصد 4 حدود) سبز فضاهای کمبود فرهنگی، و تفریحی
 هـای  کاربری کاهش تجاری، های اربریک گسترش اجتماعی، زندگی و مكان حس دادن دست از ،(هكتار 238) فرسوده
 شـهرداری  منـاطق  از دیگـر  بسـیاری  بسـان  منطقـه  این در. است بوده منطقه بومی جمعیت تعداد کاهش نیز و مسكونی
 زیست سطح بررسی دنبال به پژوهش که دارد تظاهر نیز فضایی دوگانگی عبارتی به یا و فضایی ناهمگونی نوعی تهران،
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 .هاستآن پذیری زیست و فضایی دوگانگی در ؤثرم عوامل و محالت پذیری
 اسـت  شدهانجام داخلی و خارجی متعدد هایپژوهش شهرهاکالن در فضایی دوگانگی و پذیری زیست مفهوم با ارتباط در
 :شودمی اشاره هاآن از بعضی به که

 مفهوم از روشنی یحتوض دارد عیس «شهری پذیری زیست از انتقادی بررسی» عنوان با پژوهشی در( 2019)  احمد اُسامه
 وجـود  اول؛: دانـد می ملعا دو از ناشی را پذیری زیست تعریف مورد در کلی توافق عدم و ابهام و دهد ارائه پذیری زیست

 سـكونتی  محـی   هر کلی کیفیت در کلیدی هایمؤلفه از که« تعلق حس» و «نشاط» ،«سرزندگی» همچون اصطالحاتی
 «بهزیستی» ،«زندگی تکیفی» ،«پایداری» همچون مختلف هایدیدگاه وجود دوم؛. نیستند انیكس یكدیگر با ولی هستند

 .دارد رویكردها و مفاهیم این بین در را ایواسطه نقش پذیری زیست و کندمی ترپیچیده را مسئله که است غیره و

 و شهروندان رفاه ادغام قطری از شهرها یپذیر زیست قابلیت ارزیابی» عنوان با ای¬مطالعه در ،(2015) همكاران و  زانال
 پذیر زیست میزان سپس. دان داده ارائه شهری پذیری زیست ارزیابی برای مفهومی مدل یک ابتدا ،«محیطیزیست اثرات
 هـا داده پوششـی  تحلیل مدل مبنای بر ترکیبی ایشاخصه ایجاد به منظور، همین به. است شده گیریاندازه شهرها بودن

 ورودی هـای شاخص زا استفاده با پذیری، زیست زمینه در شهر هر عملكرد گیریاندازه منظوربه سپس. است دهشپرداخته
 اثرات و شهروندان رفاه تغیرهایم و محور ورودی مدل از استفاده با بنابراین. است شدهپرداخته هاآن مقایسه به خروجی و

 سـیر  یابیارز پژوهش این رویكرد طورکلیبه. است شدهپرداخته راییکا گیریاندازه و هامحدودیت تعیین به محیطیزیست
 بـوده  هـا داده پوششـی  لتحلی مدل و لوئنبرگر وریبهره های شاخص از استفاده با زمان طول در شهرها عملكرد تكاملی
 .است
 طراحـی  در لیاصـ  عناصـر  بررسـی  باهـدف  «پـذیر  زیست شهر در هاخیابان» عنوان تحت ای پژوهش در( 2015)  رهام
 و پـردازد مـی  اسـت  هـا پارکینـگ  و نقلیه وسایل پیاده، عابران شامل که جامع رویكردی با پذیر زیست شهر در ها خیابان
 در درگیـر  جامع عناصر بهتر درك با که رسدمی نتیجه این به پذیر، زیست شهرهای در ها خیابان ویژگی برشمردن ضمن
 توانندمی ریزان برنامه است پیاده ابرع و نقلیه وسایل ریزیبرنامه گیرنده،میمتص شامل که پذیر زیست خیابان یک طراحی
 ترانزیـت  و راننـدگان  سـواران، دوچرخـه  پیاده، عابر شهروندان و کاربران تمام برای مطمئن و امن هایی خیابان و ها جاده
 رسـد  مـی  نتیجـه  ایـن  هب و هستند؛ شهر اقتصاد و اجتماع زیست، محی  با سازگار زندگی قابل های خیابان باشند، داشته

 پیـاده  جملـه  از ونقـل  حمـل  هایشیوه سایر اما است جایگزین ماشین آن در که هستند شهرهایی زندگی قابل شهرهای
 .کندمی تشویق را دوچرخه سواری و مداری
 مـورد ) پـذیری  سـت زی رویكـرد  بـا  غیررسـمی  های گاه سكونت تحلیل» عنوان با تحقیقی در ،(1398) همكاران و برزگر
 زنجـان  شـهر  یغیررسم محالت پذیری زیست بر مؤثر های سازوکار تحلیل به« (زنجان شهر غیررسمی محالت: مطالعه
 5.61 داری معنی ضریب با دیکالب بعد پذیری، زیست مختلف ابعاد بین از که دهدمی نشان تحقیق این نتایج. اند پرداخته

 اقتصـادی  بعد ،همچنین. زند می رقم را زنجان شهر غیررسمی محالت پذیری زیست بر حاکم وضعیت بیشتری میزان به
 مراتـب  در 0.41 تأثیر ضریب اب اجتماعی بعد و 0.81 تأثیر ضریب با محیطیزیست بعد دوم، رتبه در 0.94 تأثیر ضریب با

 .گیرند می قرار بعدی
 منـاطق  رکـزی م بخـش  در پـذیری  زیست یزانم تحلیل و ارزیابی» عنوان تحت پژوهشی در( 1397) همكاران و ایمانی
 عوامـل  توسـ   هشـد  تبیـین  تجمعـی  واریـانس  کـه  دادنـد  نشان« (تهران شهر 12 منطقه: موردی مطالعه) شهریکالن

 زیسـت  درصـد  94.472 مربوطـه  عوامل دهدمی نشان که باشدمی 94.472 کالبدی و محیطیزیست اجتماعی، اقتصادی،

 در 4.75 با برابر t آماره و 2.87 میانگین با تهران شهر 12 منطقه پذیری زیست شاخص نهمچنی. کنندمی بیان را پذیری

 منطقـه  پـذیری  زیسـت  بعادا تمامی t آماره گفت توانمی( 3) آزمون عددی مطلوبیت به توجه با و داشته قرار متوس  حد
 متفـاوت  تهران شهر 12 منطقه در یذیرپ زیست ابعاد که گفت توانمی دیگر طرف از. باشدمی قبولقابل تهران شهر 12
 .شودمی دیده معناداری تفاوت پذیری زیست هایشاخص ازنظر 12 منطقه نواحی بین و است
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 بـین  ارتبـاط  ظیـر ن موضوعاتی به «پذیری زیست مفهوم از چند هایی¬ناگفته» عنوان با پژوهشی در( 1396) پور ساسان
 ایـن  بیـانگر  تحقیق تایجن. است پرداخته پذیری زیست خاستگاه نیز و آن مطلوب اندازه و پذیری زیست شهر و شهرآرمان
 در پذیری زیست اینكه نهایت در دارد پیشینه مطلوب درجایی زندگی اندیشه آرمان اندازهبه پذیری زیست مفهوم که است

. اسـت  زندگی مناسب کیفیت کنندهتأمین پاسخگو و زنده پررونق، آینده معنای به شهروندان روی پیش های¬چالش حل
 .است پایدار زیستمحی  و پویا اقتصاد سرزنده، اجتماعات هدف سه تحقق مستلزم امر این
 

 مبانی نظری
و استفاده گسترده از آن، هنوز هیچ توافقی بر سر این « زیست پذیری»های متنوع برای دستیابی به باوجود تالش

است، « های قابل زندگی بودنویژگی»ن یک اسم به معنای عنوابه« زیست پذیری»اصطالح وجود ندارد. اصطالح 
مناسب »عنوان یک صفت  به معنای نیز تعریف شود و به« مناسب بودن برای زندگی انسان»تواند به معنی همچنین می

ها زشبستگی به ار« میزان مناسب بودن»وجود، (. بااین237: 1397) وارثی و دیگران،  است« 1قبول برای زندگییا قابل
های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر آن دارد. زیرا احساسات شخصی یا های خاص هر جامعه در زمینهو زمینه

کند. بنابراین زیست را مشخص می« زیست پذیری»تمایالت ساکنان یک مكان خاص، همان چیزی است که میزان 
است درواقع « خصوصیات شخصی»و « خصوصیات محیطی»پذیری یک عملكرد وابسته به رفتار ساکنان از تعامل بین 

را نیز بیشتر « زیست پذیری»های اصلی های خاص را شناسایی کنیم، ویژگیهرچه بیشتر تجربه ذهنی زندگی در مكان
(. زیست پذیری Ahmed, 2019: 166کنیم که چگونه این مفهوم را ارزیابی کنیم )کنیم و درك میشناسایی می

در محیطی است که با حضور « زندگی، کار و بازی»عنوان محلی برای ریزی شهر یا مراکز شهری بهامهشامل احیا و برن
صرفه، تنوع بهونقل متنوع و در دسترس، مسكن مقرونهای خوب، امكانات و خدمات عمومی، حملیا پشتیبانی زیرساخت

فیت زندگی توس  جوامع محلی یا ی کیها و محی  طبیعی دلپذیر برای تجربههای شغلی و ساختمانفرصت
 (.Wong, 2018: 3شده است )بازدیدکنندگان به میزان یكسان، مطرح

ده و یا سیار گستربشود، که در آن تعریف می ایتواند با توجه به بستر و زمینهعنوان یک مفهوم میزیست پذیری به 
 نما گرهای این مفهوم قرار داشته و شاملر مكان در مرکز توجه هوجود، کیفیت زندگی در محدود باشد. بااین

دهد ونقل، امنیت و پایداری، اجزای ثابت آن را تشكیل میگیری بسیار متنوعی است که معموالً تراکم، حملاندازهقابل
یت شده است: کیفظر گرفتهن(. در بیشتر تعاریف موجود، معنای زیست پذیری معادل کیفیت زندگی در 9: 1397)خراسانی، 

ونقل، ارتباطات، ها )حملها برای دسترسی به زیرساختشود با توانایی آنگی که توس  شهروندان یک شهر تجربه میزند
خورده است. همچنین ها گرهقیمت، اشتغال مؤثر و فضای سبز و پاركآب و فاضالب(، غذا، هوای پاك، مسكن ارزان

خود  نیازهای آوردنگیری برای بران آن شهر در تصمیممیزان زیست پذیری یک شهر با نحوه و میزان مشارکت ساکن
توان برای آن ارزش قائل ای پایداری عبارت از توانایی تقویت کیفیت زندگی است که میشود. در چنین زمینهتعیین می

 (. 66: 1390شد )ماجدی و بندر آباد، 
که از طوریشود. بهالبدی فضایی شهر منجر میدهی و ارتقاء کهایی است که به سازمانحلزیست پذیری دربرگیرنده راه

این طریق موجبات فراهم نمودن اقتصادی بادوام)اقتصاد شهری هماهنگ با تغییرات فنی و صنعتی جهت حفظ مشاغل 
پیوسته)همبستگی همای و تأمین مسكن مناسب در حد استطاعت ساکنین، با بار مالیاتی سرانه عادالنه(، اجتماعی بهپایه
زیست قابل سكونت و زندگی)هوای پاك، آب های شهر و ...( و محی عی و احساس تعلق شهروندان به میراثاجتما

های سطحی و زیرزمینی بدون آلودگی( را فراهم نموده و موجبات تحول در سازمان فضایی آشامیدنی سالم و اراضی و آب
های شهری و نده چگونگی عملكرد مناطق و محلهکنیابی فضایی شهری هم تعیینگردد. چراکه نحوه سازمانشهر می

محیطی، عدالت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و میزان دهنده نحوه دسترسی، میزان پایداری زیستدرنتیجه نشان

                                                           
1. Livable 
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تواند منجر به افزایش فواصل میان افراد، های فرهنگی و ... در این مناطق است. سازمان فضایی نامناسب مینوآوری
دمات و درنتیجه کاهش کیفیت زیست پذیری و کاهش سطح کیفیت زندگی گردد)آوندی و دیگران، ها و خفعالیت
1398.) 

های مفهوم سازد و شهروندان شهر خود را. بنابراین نگرش، زمینهاعتقاد دارد که شهر شهروندان خود را می 1ریچارد راجرز
ها ید داشته باشند. اساساً تجلی کیفیت در بسیاری از نظمها با یكدیگر تعامل سازنده باو محتوای کیفیت در کلیه زمینه

های سرزندگی، سرزندگی اجتماعی و ها است. سازمان فضایی از تجلی کیفیتمنوط به حضور و قوام کیفیت در سایر زمینه
و  های رفتاری، ادراکیشود و کیفیت فضایی و کالبدی محی  محله باع  کیفیتعملكردی در فضاهای شهر حادث می

 (.45:1388 )ذکاوت، شودساختاری شهری در آن می
ها رویكرد تجربی است. میل به تعریف یک های متفاوتی در ارتباط با زیست پذیری وجود دارد. یكی از این دیدگاهدیدگاه

میالدی  1960گیری اصطالح زیست پذیری از اواخر دهه کارگیری تحقیقات تجربی موجب شكلمكان خوب از طریق به
میالدی بسیار کم مورد استفاده و توجه قرارگرفته بود، محققانی که در  1970ردید. اگرچه این اصطالح تا اواس  دهه گ

ریزی، های برنامهاند عمدتاً دانشگاهیانی هستند که در دپارتماناین حوزه و در طی چند دهه گذشته دارای تحقیقاتی بوده
سازی گیری از مطالعات تجربی برای شناخت زندگی روزمره مردم جهت مفهومهفعالیت داشتند. تأکید این محققان بر بهر
یكی از مؤسسات سنجش شاخص کیفیت محی  در تعریف این نگرش، این رویكرد  2مكان زیست پذیر بود. موسسه مرسر

تانداردهای بالقوه صورت ارزیابی مكان از دیدگاه فردی خار  از مكان بر اساس اسداند که بهمی 3را سنجش کیفیت زندگی
 (. 47: 1392گردد )جعفری اسدآبادی، مكان در موقعیت میزبان تعریف می

ر مورد ن بیستم دهای اجتماعی است که در سراسر قردومین قلمرو مورد مطالعه در تحقیقات زیست پذیری شامل شاخص
های جاد شاخصکه به دنبال ای ها مطالعه و پژوهش شده است. این روش ابتدا توس  دانشمندان علوم اجتماعیآن

. ازجمله شده استادهگیری و مقایسه کمی مفاهیم مختلف زیست پذیری و کیفیت زندگی بودند استفاجتماعی برای اندازه
شناختی( توان به مفهوم کیفیت زندگی اشاره کرد که با سه ویژگی تجربه شخصی )فیلترهای روانها میاین شاخص

ی و شود. بنابراین هم عوامل طبیعی و محیطمحیطی بر ادراك افراد تعریف میعوامل زیستهای معمول و نقش ارزش
گیری لعه و اندازهد که مطاباورن که امروزه هنوز هم اکثر محققان بر اینهم عامل انسانی در این مفهوم مؤثر هستند. چنان

 (.70: 1394اد، عی نژ)خزا نی و محیطی استزیست پذیری و کیفیت زندگی نیازمند تحقیق در هر دو گروه عوامل انسا
یست طالعات زدر م رویكرد دیگر، مطالعات مبتنی بر رفاه و درك ساکنان است که به رویكرد درك و رضایت فردی

محی  از دیدگاه  یت مكان وگیری میزان مطلوبها، رضایت، رفاه افراد و اندازهپذیری مشهور است و بر پایه مطالعه اولویت
که تعداد های مردم ارزشمند و مهم است. درحالیها و اولویتهای محلی، مشكالت، خواستهست و در درك زمینهها اآن

های فردی است. اشتها بر پایه بردکمی مطالعه وجود دارد که مستقیماً درباره زیست پذیری باشد، اما بیشترین آن
و خشنودی  در شادی مؤثر اصلی، اعم از فیزیكی و روانی موضوع اصلی در این نوع تحقیقات زیست پذیری، تعیین عوامل

 آیند. می های میدانی به دستروش آوری داده ازافراد است که عمدتاً از طریق جمع
کوشند تا دارند، میها، دیدگاه کیفیت زندگی  است. محققانی که تمایل به بهبود زیست پذیری در مكانچهارمین آن

های کیفیت زندگی، تلفیق نمایند. رویكردی که هم از ابعاد ذهنی و هم ابعاد عینی با ارزیابیرا  4رویكردهای مكان محور
های اجتماعی، فرهنگی، محیطی، و روانی جوید. منظور از کیفیت زندگی شهری توجه به شاخصزیست پذیری، بهره می

ری است. بدین معنا که عالوه بر ریزی کیفیت زندگی شهدر دو وجه عینی )کمی( و ذهنی )کیفی( در روند برنامه

                                                           
1. Richard Rogers  
2. Quality of Living 

3 . Mercer 
4.  Place – Based  
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ها نیز مورد توجه باید ذهنیت و نوع نگاه شهروندان به این شاخصصورت مشخص و عینی میها بهگیری شاخصاندازه
ای رشتهمنظور ارتقاء، کیفیت زندگی شهری در عین اینكه مفهومی چندبعدی و میانریزی بهقرار بگیرد. فارغ از برنامه

ریزی موضوعی یا موضعی بدون توجه به صورت توأمان است. بنابراین صرف برنامهه ذهنی و عینی بهاست، دارای وجو
ها و آروزهای مردم و ذهنیت خاص آنان به این مفهوم راهگشا نخواهد بود )کوکبی و همكاران، نگرش، آمال، هاارزش
1384 :8.) 
شده، شامل عوامل اجتماعی، اقتصادی و طبیعی ی  ساختههای زیست پذیری متعدد و پیچیده بوده و عالوه بر محمؤلفه
 ,Southworthهای مختلف، تا حدودی متغیر هستند و مطلق نیستند )شوند. این عوامل در شهرها و فرهنگنیز می

های عنوان جنبهمحیطی را به(. در حال حاضر ، مفهوم شهرهای زیست پذیر، پایداری اجتماعی و زیست570 ;2016
های های مسكونی، اجتماعی، تجاری و محلشكل مكان ،(. همچنینBanzhaf et al, 2018: 2کند )ی میمهم تلق

کند. در عنوان مكانی برای زندگی و کار کمک میتوجهی در زیست پذیری و مطلوبیت شهر بهکار به میزان قابل
سواری ،اتصال شبكه خیابانی و وچرخهروی و دهای دسترسی مناسب ازجمله قابلیت پیادهشهرهای زیست پذیر، سیستم

های ها و خدمات محلی و سیستمها، مغازهها و مراکز تفریحات، مدارس، کتابخانهاندازه قطعات، دسترسی راحت به پارك
باشند. ابعاد دیگر شامل کیفیت جا شویم، ضروری میدهد تا با طریق مختلفی در شهر جابهونقل که به ما امكان میحمل

های مسكونی برای زندگی باید راحت و ایمن بوده و شكل و فرم این فضاهاست. محی  ،عمومی و همچنین فضاهای
شده باشند. یک شهر زیست پذیر، به های مختلف سنی، فرهنگی و اقتصادی طراحیبرای پشتیبانی از نیازهای گروه
خود بناشده است و ارتباطات ملموسی با گذشته  انداز و همچنین تاریخگذارد، بر مبنای چشممحی  طبیعی خود احترام می

ویژه در مناطق شهری با تراکم باال پاسخ ای که به عوامل اقلیمی مانند دسترسی به نور و آفتاب و بهخود دارد. طراحی
رای سوزی، سیل، سونامی یا افزایش سطح دریا بدهد. باالخره اینكه حفاظت از خطراتی مانند زلزله، رانش زمین، آتشمی

حفظ زندگی شهری اساسی است. سالمتی یک محی  شهری، یک ارزش اساسی برای زیست پذیری است که به بسیاری 
 (.Southworth, 2016: 570از این ابعاد بستگی دارد )

رات ه دور از تأثیدگار و بت و مانریزی برای زندگی باکیفییافتنی در مسیر برنامهشهر پایدار رویكردی نوین و آرمانی دست
جای شهر زندگی ر جایت که دآور محی  زیستی، توأم با کارایی و بازده اقتصادی برای آحاد شهروندانی اسمخرب و زیان

سالم،  الق، شهرون شهر خچهای اجرایی گوناگونی ها و چهارچوبکنند. رویكرد اخیر در قالب نظریهو امرار معاش می
ت. شهر پذیر اس ر زیستهای بنیادین شهده است. یكی از این چهارچوبشهر هوشمند، شهر تاب آور و غیره مطرح گردی

یستی، زای از رویكرد شهر پایدار، شهری است که با برخورداری از شرای  مطلوب محی  عنوان مؤلفهزیست پذیر به
را  یی و معنوروان های متناسب، رفاه و آسایش جسمی،مندی از زیرساختاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی و بهره

طی یبه منابع مح جای شهر فراهم آورده و در عین حرکت به سمت تعالی و پیشرفت،برای تمامی اقشار جامعه در جای
نابع طبیعی، ینكه از ماماید. در چنین شهری ضمن نتر حفظ میای هر چه طوالنیها را برای آیندهلطمه وارد نساخته و آن
عدم  اهمگونی و، فضای شهری تا حد امكان از نشودبه شكل کارآمد استفاده می فرهنگی -مالی، انسانی و اجتماعی

 (.42 :1393)ساسان پور و دیگران،  خوردتوازن به دور است و دوگانگی فضایی در آن به چشم نمی
ه مدنظر قرار دادر ویكرد اخیعنوان یكی از تجلیات رروی از رویكرد شهر پایدار، شهر زیست پذیر را بهاین تحقیق با دنباله

گی فضایی ین دوگانای تبیهای کیفیت زندگی که الگویی از زیست پذیری است، در کنكاش برو در آن با الهام از شاخص
حقیق را تقصود از مده و در محدوده مطالعاتی کوشش دارد تا به این مهم از دریچه ارزیابی زیست پذیری شهری واردش

 محقق سازد.
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 پژوهش روش

ل از مورد تحلی هایادهدتحلیلی است.  –ق به لحاظ ماهیت کاربردی و به لحاظ روش مبتنی بر روشی توصیفی این تحقی
شده و ینوکران تعیکشده و نمونه آماری متشكل از ساکنان منطقه هفت بوده است و تعداد نمونه با مدل پیمایش حاصل
ر محالت را در برگیرد. روش دنفر  از جامعه آماری  383طوری که ای تصادفی بوده بهصورت خوشهتوزیع نمونه به

ای که از آن برای تعیین حدود و ثغور موضوعی، شناخت مفاهیم، ها در وهله نخست اطالعات کتابخانهآوری دادهجمع
 های جغرافیایی منطقه وشده و بر اساس این شناخت و نیز مطالعات پایه در مورد ویژگیها و نظریات استفادهدیدگاه

-حلیل دادهست. برای تها، پرسشنامه اشده است. ابزار گردآوری دادهتجربه زیست، نظریه متناسب برای تحقیق برگزیده

 است. شده استفاده TOPSIS  های ناهمگونی فضایی و دوگانگی در فضا از مدل

 

 مورد مطالعه ۀمحدود
 1/2هكتار حدود  1540این منطقه با مساحت  شهرداری تهران است. 7مورد مطالعه در این تحقیق، منطقه  ةمحدود

 1395(. در سال 1398شهرداری تهران،  7گیرد )درگاه اینترنتی منطقه درصد از مساحت کل شهر تهران را در برمی
معیت شهر تهران را در جدرصد از  83/3ترتیب،  این نفر  بوده که به 312.194جمعیت ساکن در این منطقه شهرداری، 

بی به دو پهنه شرقی و غر مطالعاتی را ة(. محور خیابان شریعتی، محدود1395ده است )مرکز آمار ایران، داخود جای
 ه است. نه یادشدهای زیست پذیری در میان دو پهشاخص تقسیم نموده و هدف این تحقیق نیز تبیین نابرابری

 

 
 حالتشهرداری تهران به تفکیک م 7. موقعیت جغرافیایی منطقه 1شکل شماره 

 منبع: )نگارندگان(
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 تهران به دو پهنه شرقی و غربی 7بندی منطقه . تقسیم2شکل شماره 

 منبع: )نگارندگان(

 

 هابحث و یافته

 ب زیست پریری محالت با استفاده از مدل تاپسیسها از تعیین مراتیافته
های مؤثر بر آن، با استفاده  از و مؤلفهشهرداری تهران و عوامل  7های زیست پذیری منطقه با عنایت بر ابعاد و شاخص

نخست  ابعاد و  گردد. بر این مبناکنندگی این ابعاد در زیست پذیری منطقه میمدل تاپسیس اقدام به تعیین میزان تبیین
ها در گویه شده؛ بدین معنی که  پرسشنامه  از ساکنین محالت پرشده و در  میانگین پاسخها زیست پذیری محاسبهگویه

منظور ارزیابی سطح زیست پذیر محالت زیر ابعاد در مدل بندی شده است و بهشده و سپس در  زیر ابعاد جمعمحاسبه
 5ر در ذیری متغیشده است تا میزان و سطح زیست پذیر محالت سنجش شود.  در این تحقیق زیست پتاپسیس قرار داده

 شده است.  بررسی محیطی، کالبدی و مدیریتیبعد اقتصادی، اجتماعی، زیست
 ل تاپسیس به شرح زیر است.بندی معیارها بر اساس مدمراحل رتبه

 2های زیست پذیری محالت به توان شود، در مرحله دوم  مقادیر شاخصها تشكیل میدر مرحله اول ماتریس داده
 شود. رسانده می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51                                           .....                                           7جلیلی و همکاران / دوگانگی فضایی زیست پریری در متنطقه 

 
 تهران 7های زیست پریری منطقه . ماتریس مجرور شده شاخص1 شماره جدول

آبادنظام شاهد خواجه  کا  گرگان 
نظام 
 ملک

خواجه 
 نصیر

آبادعباس نیلوفر امجدیه بهار سهرودی TOPSI ارامنه حشمتیه مجیدیه 

S 

0/
065 

0/063 0/072 0/
075 

0/072 0/064 0/073 0/
070 

0/067 0/
091 

0/087 0/067 0/070 0/
067 

آموزش 
 عمومی

0/
067 

0/067 0/068 0/
069 

0/070 0/068 0/070 0/
069 

0/067 0/
084 

0/078 0/074 0/074 0/
073 

تفریحات و 
اوقات 
 فراغت

0/
051 

0/057 0/061 0/
071 

0/073 0/075 0/071 0/
074 

0/075 0/
090 

0/084 0/074 0/072 0/
071 

تعامالت 
 اجتماعی

0/
048 

0/063 0/061 0/
071 

0/072 0/074 0/072 0/
074 

0/074 0/
090 

0/084 0/074 0/071 0/
072 

امنیت 
فردی و 
 اجتماعی

0/
048 

0/064 0/061 0/
069 

0/071 0/072 0/071 0/
074 

0/075 0/
090 

0/084 0/074 0/074 0/
073 

پیوستگی و 
 تعلق مكانی

0/
051 

0/063 0/061 0/
071 

0/072 0/074 0/072 0/
073 

0/071 0/
089 

0/084 0/076 0/071 0/
071 

مشارکت و 
 همبستگی

0/
055 

0/050 0/064 0/
068 

0/073 0/070 0/065 0/
063 

0/070 0/
091 

0/088 0/083 0/083 0/
077 

 آلودگی

0/
057 

0/060 0/067 0/
078 

0/065 0/065 0/077 0/
083 

0/083 0/
097 

0/092 0/067 0/052 0/
057 

نظافت و 
تمیزی 
فضای 
 عمومی

0/
058 

0/078 0/057 0/
062 

0/059 0/083 0/070 0/
071 

0/074 0/
091 

0/094 0/064 0/064 0/
075 

کیفیت  
فضای 
 عمومی

0/
057 

0/058 0/062 0/
071 

0/058 0/076 0/059 0/
066 

0/068 0/
100 

0/098 0/077 0/077 0/
073 

 کاربری

0/
062 

0/068 0/057 0/
065 

0/061 0/065 0/072 0/
069 

0/064 0/
100 

0/103 0/074 0/072 0/
071 

فضای سبز 
 و  عمومی

0/
058 

0/058 0/060 0/
085 

0/062 0/065 0/067 0/
065 

0/068 0/
089 

0/088 0/079 0/078 0/
078 

کیفیت 
 مسكن

0/
054 

0/053 0/066 0/
071 

0/071 0/067 0/069 0/
072 

0/072 0/
089 

0/090 0/075 0/075 0/
076 

تأسیسات و 
تجهیزات 
 شهری

0/
060 

0/059 0/066 0/
075 

0/069 0/078 0/067 0/
072 

0/058 0/
085 

0/083 0/079 0/076 0/
075 

قل ونحمل
 عمومی

0/
058 

0/065 0/075 0/
075 

0/072 0/068 0/066 0/
073 

0/070 0/
081 

0/079 0/071 0/071 0/
075 

 اشتغال

0/
055 

0/061 0/077 0/
072 

0/073 0/050 0/056 0/
065 

0/074 0/
090 

0/087 0/082 0/079 0/
078 

 درامد

0/
063 

0/068 0/061 0/
062 

0/057 0/059 0/066 0/
069 

0/070 0/
105 

0/ 001  0/073 0/073 0/
074 

 هزینه

0/
063 

0/069 0/064 0/
070 

0/067 0/061 0/072 0/
063 

0/062 0/
093 

0/099 0/073 0/074 0/
071 

 یكپارچگی

0/
063 

0/071 0/070 0/
073 

0/068 0/070 0/055 0/
068 

0/059 0/
090 

0/100 0/074 0/070 0/
070 

 شفافیت

0/
061 

0/060 0/071 0/
068 

0/068 0/067 0/069 0/
075 

0/074 0/
082 

0/085 0/080 0/080 0/
062 

تخصص و 
 مهارت

 (1399های نگارندگان، یافته)منبع:   
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شود که ها تشكیل میهای زیست پذیری منطقه تهران  جدول مجموع و جذر شاخصدر مرحله بعد ماتریس شاخص
باشد که وزن هر ل آنتروپی میهای زیست پذیری با مدشده شاخصهای محاسبهزن( و2دولج)باشد جدول زیر می

 شاخص  را مشخص کرده است.

 
 یل آنتروپیشده به روش تحلهای محاسبه. وزن2 شماره جدول

E D W TOPSIS 

 آموزش عمومی 0/028 0/002 0/998

 تفریحات و اوقات فراغت 0/010 0/001 0/999

 تعامالت اجتماعی 0/045 0/004 0/996

 ماعیامنیت فردی و اجت 0/042 0/003 0/997

 پیوستگی و تعلق مكانی 0/043 0/003 0/997

 مشارکت و همبستگی 0/038 0/003 0/997

 آلودگی 0/063 0/005 0/995

 نظافت و تمیزی فضای عمومی 0/080 0/006 0/994

 کیفیت  فضای عمومی 0/060 0/005 0/995

 کاربری 0/080 0/006 0/994

 فضای سبز و  عمومی 0/074 0/006 0/994

0/ 699  کیفیت مسكن 0/054 0/004 

 تأسیسات و تجهیزات شهری 0/048 0/004 0/996

 ونقل عمومیحمل 0/033 0/003 0/997

 اشتغال 0/015 0/001 0/999

 درامد 0/068 0/005 0/995

 هزینه 0/082 0/006 0/994

 یكپارچگی 0/052 0/004 0/996

 شفافیت 0/055 0/004 0/996

 مهارت تخصص و 0/029 0/002 0/998

 (1399های نگارندگان، یافته)منبع:       
 
 

آید این آمده همان شاخص به دست میدستسپس مقادیر اصلی هر شاخص را در جذر به( 3)جدولدر مرحله چهارم 
شناسایی باشند که فاقد مقیاس هستند. در مرحله پنجم های اصلی میهای نرمال شده شاخصآمده دادهدستمقادیر به

ت وزنی نرمال شده  به دس 7های زیست پذیری منطقه های ایده آل مثبت و ایده آل منفی از طریق شاخصلحراه
آید. ست میها، گزینه ایده آل و  غیر ایده آل بآید. در این ماتریس بر اساس شاخص یعنی مثبت یا منفی بودن آنمی

 د. باشهای ایده آل و غیر ایده آل به شرح زیر میحلمقادیر راه
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 شاخص زیست پریری به ترتیب جدول فوق های مثبت و منفی برای هر. ایده آل3جدول شماره 

A

+ 
0/00957 0/00320 0/01507 0/01404 0/01439 0/01268 0/02068 0/02931 0/02781 0/01773 

A- 0/00662 0/00255 0/00845 0/00759 0/00774 0/00723 0/01259 0/01677 0/01542 0/01153 

A

+ 
0/01581 0/01045 0/01581 0/01045 0/01439 0/01268 0/02068 0. /02931 0/02781 0/01773 

A- 0/00925 0/00713 0/00925 0/00713 0/00774 0/00723 0/01259 0/01677 0/01542 0/01153 

 (1399های نگارندگان، یافته)منبع: 

 

راه  حل ایده آل وعیار با راهمر مثبت یا منفی بودن ( فاصله هر نظ با توجه به نوع شاخص )از( 4)جدول در آخرین مرحله 
تر باشد بزرگ  Cکند. هرچقدر مقدار صورت نزولی مرتب میشود و محالت مورد برسی را بهغیر ایده آل محاسبه می

تهران  7 ی محالت منطقهشده در مورد زیست پذیرهای بررسیشود بر اساس دادهحل ایده آل محسوب میبهترین راه
ودن را به خود ببیشترین امتیاز زیست پذیر  914/0آباد با امتیاز امتیاز رتبه یک و محله عباس 967/0محله نیلوفر با 

تیب با آباد به ترهای هستند در قسمت شمالی منطقه قرار گرفتند در مقابل محله شاهد و نظاماختصاص دادند محله
ند تصاص دادبه خود اخ اختصاص دادند و آخرین رتبه ازنظر زیست  پذیری راکمترین امتیاز به خود  220/0و  082/0

عرض عابر کمی شبكه مدارا ومحالتی هستند که ازنظر ساختار فضایی با تراکم جمعیتی باال، مهاجرنشین و بافت فرسوده 
  ناسی قرار ندارد. مکاری با شرای  باشد و ازنظر ارزش اقتصادی و جمعیت بیمی
 
 

 های ایده آل و غیر ایده آلحل. فاصله مکانی  زیست پریری محالت با راه4ماره جدول ش

Di+ Di- CLi پهنه نواحی محالت رتبه 

 شاهد 14 0/082 0/003 0/025

1 

 پهنه شرقی
 

آبادنظام 13 0/220 0/007 0/025  

 گرگان 12 0/232 0/007 0/018

 کا  6 0/426 0/014 0/023

2 0/019 0/010 0/ 143  خواجه نظام ملک 11 

 خواجه نصیر 7 0/418 0/013 0/020

 سهروردی 10 0/389 0/013 0/018

3 

 پهنه غربی

 بهار 5 0/433 0/014 0/018

 امجدیه 4 0/445 0/015 0/001

 نیلوفر 1 0/967 0/030 0/003
4 

آبادعباس 2 0/914 0/028 0/016  

 مجیدیه 3 0/487 0/016 0/020

5 
شرقیپهنه   
 حشمتیه 9 0/417 0/014 0/019 

 ارامنه 8 0/417 0/013 0/028

 (1399های نگارندگان، یافته)منبع:        

 



 1400 زمستان ،71 شمارۀ ،19 دورۀ جغرافیا، فصلنامه                                                                                                       54

  

 

 گیرینتیجه
ا این اشته، امدرمغان در طول چند دهه گذشته، هرچند مزایایی برای ساکنان شهرها به ا« افزایش جمعیت شهرنشین»

، اقتصادی، ، فرهنگیجتماعیهای اهایی در زمینهدیران شهری را با مسائل و چالشپدیده بسیاری از شهرها، ساکنان و م
ل کیفیت ری و تنزپایدا رو ساخته است. تداوم این وضعیت موجب فاصله گرفتن شهرها از وضعیتزیستی و کالبدی روبه

بح  مده از مكردهای برآعنوان یكی از رویبه« زیست پذیری شهری»زیست و زندگی ساکنان شده است. بر این مبنا، 
-یی مهمضر، شناساساس اهتمام تحقیق حااها و مسائل شهری مطرح گردید. بر این منظور حل چالشتوسعه پایدار، و به

 ه است.شهر تهران بود 7ترین عوامل مؤثر بر ارتقاء زیست پذیری در دو پهنه شرقی و غربی منطقه 
ت خود دهد که پژوهشگران در تحقیقایری و دوگانگی فضایی نشان میشده در زمینه زیست پذهای انجامبررسی پژوهش

گانگی ق حاضر دومحیطی، کالبدی و مدیریتی را باهم در نظر نگرفتند و تحقیهمه عوامل اقتصادی، اجتماعی، زیست
ژوهش ی ابعاد مذکور تحلیل کرده است و این تفاوت پشهر تهران را در همهکالن 7فضایی زیست پذیری در منطقه 

 دهد.شده نشان میهای انجامحاضر را با سایر پژوهش
شهرهای  ، ایده پژوهش حاضر زیست پذیریبا بررسی پیشینه نظری پژوهش در خصوص مسئله زیست پذیری  شهری

که زیست پذیری محالت طوریهای جغرافیایی( در حال تغییر و تحول است. بهعنوان مكانمستقر در محالت شهری)به
ری کمتر باید)هرچقدر دوگانگی فضایی بیشتر باشد زیست پذیشهری با افزایش دوگانگی فضایی کاهش میکالن
صادی ماعی، اقتشود( همچنین ماهیت زیست پذیری و دوگانگی فضایی آن در مقیاس محالت، تحت تأثیر عوامل اجتمی

ه به در محالت شهری، بدون توج های آندوگانگی شاخص که تحلیل زیست پذیری وطوریمحیطی است بهو زیست
 پذیر نیست.امكان شهری، تعامالت و ارتباطات فضایی بین محالت و مناطق و همچنین عوامل و سازوکارهاشرای  درون

ن شهر تهران، شهرداری تهران معلول پیامدهای رشد شتابا 7های زیست پذیری محالت منطقه دوگانگی فضایی شاخص
های ساز نابرابریحالت است که زمینهممراکز خدماتی در درون شهر بخصوص در سطح پاشیدگی نظام توزیع ازهم

ا مكن است بمافتادگی اقتصادی و فقر گسترده در دسترسی شهروندان به خدمات و دوگانگی فضایی شده است. عقب
اسب و ، توزیع نامنهاتواند  ناشی از شكل کالبدی مكاندسترسی ضعیف به خدمات تشدید گردد، این ضعف دسترسی می

ح محالت ادی در سطهای اساسی و منابرابر منابع خدماتی و مالی شود. توزیع نامناسب و نابرابر  منابع و سرمایه
های ها، در حال حاضر از چالشهای انسانی و مادی به علت جا ماندن توسعه محالت از رشد آنشهر تهران سرمایهکالن

دمات و ر توزیع خدسی میزان نابرابری ر پاسخگویی به نیاز شهروندان است. با بررریزیان شهری دمدیران و برنامه
جانبه در کل منطقه با توجه به ریزی همهای و عدم برنامههای محلهعدالتی در منابع و سرمایهشناسایی الگوی فضایی بی

تری ایی محالت در وضع نامناسبان فضتوان پی برد که کدام سازمحالت میهای هرکدام از مها و محدودیتظرفیت
محالت با  ست پذیریطح زیسهستند .اصوالً، در شرایطی که نابرابری در دسترسی به تسهیالت و خدمات و افزایش یابد، 

های متولی در حوزه های شهرداری و سازمانها و برنامهشود و درنتیجه ضروری است که سیاسترو میتهدید روبه
 رد بازنگری و اصالً قرار گیرند.پایداری محالت شهری مو

جاری های اقتصادی، تغییر در کاربری اراضی مسكونی و تبدیل آن به مراکز تگیریشهرداری تهران تصمیم 7در منطقه 
ی ود دوگانگها و مناطق سبب کاهش زیست پذیری و عدالت فضایی شده است که پیامد آن ظهور مشهو اداری محله

ه و بر کل شهر تدریج فشار خود را به مناطق مجاور وارد آوردتبع آن افت زیست پذیری بهبه فضایی در این مناطق است و
اصل از انجام این ها و نتایج حسرایت کرده و درنهایت ناپایداری شهری را به همراه خواهد داشت.با توجه با تحلیل یافته

رو د، ازاینشهر تهران بوری محالت کالنپژوهش و با عنایت بر اینكه پژوهش حاضر به دنبال تحلیل زیست پذی
های آن  شهر تهران و کاهش دوگانگی فضایی شاخصهایی در جهت زیست پذیری محالت کالنپیشنهادها و توصیه

 گردد:  ارائه می
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در قسمت  ساز در زیست پذیری محالتهای باز توزیع متعادل عناصر و عوامل زمینهتمرکززدایی و فراهم ساختن زمینه
 شهرداری تهران. 7رقی منطقه ش
شده رفتهگذهنی در نظر -صورت عینیبا توجه به اینكه رویكرد مربوط به زیست پذیری شهری در پژوهش حاضر به  

 .است
شهر ر کالنساز در زیست پذیری محالت دهای باز توزیع متعادل عناصر و عوامل زمینهفراهم ساختن زمینه ،بنابراین 

اشی از نرفتاری  ختی وشناعینی و افزایش میزان منابع و خدمات در محالت و سپس اثرات روان تهران نخست به لحاظ
زیست پذیری سوق خواهد  تهران را پایداری و 7این باز توزیع، سطوح زیست پذیری شهرها را افزایش و محالت منطقه 

ری و اختالف زیاد وجود نابراب تهران ، 7طقه داد. نتایج بررسی توزیع منابع و خدمات مرتب  با زیست پذیری در محالت من
ین ن دو قسمت شرق و غرب بوده است. بنابراذهنی بود. بی-های عینیدر میزان زیست پذیری شهری ازلحاظ شاخص

های اخیر نتوانسته است اختالف شهری تهران توس  شهرداری در دهههای شهری و محلی توسعه در کالنسیاست
ین ی شهری بیرپذ اهش دهد و اختالف چشمگیر در میزان خدمات و منابع مرتب  با زیستزیست پذیری محالت را ک

ن بر زیست تأثیر آ یاسی ورا از بین برد از این رهگذر  بررسی پیشینه پژوهشی و نظری  در چهارچوب اقتصاد س محالت
اع خدمات ی در انورابربه ناب پذیری محالت شهری نشان داد که نابرابری در سطوح زیست پذیری که بخش از آن مربوط

الن و فرا کند که عوامل و سازوکارهای کباشد، زمانی ظهور و بروز فضایی پیدا میو منابع شهری در محالت شهری می
مدیریتی، ای همچنین شرای  درونی محالت شهر و تعامالت فضایی بین مناطق شهری و اثر عوامل قدرت)منطقه

هور و بروز ظگی فضایی های تجاری و سكونت فراهم باشد. نابرابری و دوگانمكانی هسته اقتصادی و اجتماعی( در  تغییر
تماعی برای تهران  اگرچه به لحاظ جغرافیایی با موانع  اقتصادی و اج 7توان گفت، که منطقه کند میفضایی پیدا می

زیع ای باز توهای زیادی نیز براما امكانات و فرصت .باشدافزایش زیست پذیری محالت مستقر در خود مواجه می
منابع در  وز جمعیت تمرک جمعیت، خدمات و منابع و عوامل مؤثر در زیست پذیری در این منطقه وجود دارد. دلیل اصلی

 منطقه ، شرای  مناسب مكانی بوده است. 
ای بوده است، بر منطقه های توسعهطور که توسعه و تخصیص انواع خدمات و منابع در تبریز نتیجه ضرورترو همانازاین

زآفرینی و تهران احیای با تهران  بر اساس برنامه راهبردی و بلندمدت شهرداری 7این مبنا زیست پذیری محالت منطقه 
صورت  های کیفیت زندگی در محالت بافت مرکزی تهران ضروری است. در غیر اینافزایش کمی و کیفی شاخص

یری زیست پذ ویداری پشتوانه علمی و تحقیقاتی، اثرات مقطعی در بح  پاهرگونه سیاست زیست پذیری محالت بدون 
تواند دهد، در بلندمدت نیز قادر به زیست پذیری این محالت نبوده و نمیای را ارائه نمیحل ریشهداشته و ضمن اینكه راه

 منطقه را به سمت پایداری سوق دهد. 
 محالت  در راستای افزایش زیست پذیری شهر تهرانلزوم نگرش مدیریت یكپارچه در کالن  
های شهرداری تهران  لزوم مدیریت ها و سیاستشهر تهران و ناهماهنگی در برنامهبا توجه به ماهیت محالت کالن 

اربری در تغییر ک اری ویكپارچه شهری  ضروری است. در این راستا افزایش تمایل شهرداری تهران به فروش تراکم تج
 دن محالتی و خالی شو همچنین جابجایی جمعیت در اثر تغییر کاربری و افزایش آسیب اجتماع 7ه سطح محالت منطق

 باشد. توجه میمرکزی قابل
 های فضایی در سطح محالت شهری توجه به سازوکارهای اقتصادی با تأکید بر نابرابری
وی پایداری منطقه، باید سازوکارها و سشهر تهران و حرکت بهکالن 7در راستای زیست پذیر نمودن  محالت منطقه 

توجهی به شرای  طور قابلعنوان رکن اصلی مورد توجه قرار دهد. در این خصوص جوامعی که بهبنیادهای اقتصادی را به
های اقتصادی و های زیادی برای بحرانکنند، بسترها و پتانسیلها( حرکت میاقتصادی )اشتغال درآمد و کنترل قیمت

کاری، کمبود تأثر ساختن میزان زیست پذیری شهری وجود دارد. در ایران، اثر مشكالت کالن اقتصادی ) بیدرنتیجه م
های تولیدی و خدماتی در تهران(  اثر فضایی خود را در سطح زیست پذیری ها و تمرکز فعالیتمنابع مالی شهرداری
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ها است. هجوم جمعیت مهاجر و اسكان آنمحالت شهری تهران بخصوص در محالت قدیمی و بافت مرکزی گذاشته 
مرورزمان زوال محله های مجردی و افت سطح کیفی زندگی در این محالت و خرو  جمعیت بومی و بهصورت خانهبه

نیز قایل مشاهده است.  بنابراین توجه به مسائل کالن اقتصادی  7اتفاق افتاده است این امر در محالت جنوبی منطقه 
شهری و محالت آن را های مرتب  با زیست پذیری را در سطح منطقه کالنی حرکت کند که نابرابریبایست به سمتمی

های که اختالف در زیست کاهش دهد. لزوم توجه به سازوکارهای اجتماعی با تأکید بر عدالت اجتماعی و رفع نابرابری
از اصول اصلی توسعه فضایی برابر است. بر  عدالت اجتماعی یكی  دهد.شهر تهران را افزایش میپذیری  محالت کالن

شهر را یک ساختمان در نظر ای، اگر منطقه کالناساس رویكرد اجتماعی، در بررسی فضای عینی شهری و منطقه
منظور توسعه رو، بهباشد. درنتیجه، اهمیت بسیار باالیی دارد. ازاینعنوان اسكلت ساختمان میبگیریم، عدالت اجتماعی به

ها و مطالبات مردم، تهران، توجه به اصول و معیارهای اجتماعی بر اساس خواسته 7برابر در بین محالت منطقه فضایی 
 بسیار حیاتی است. 

 

 تقدیر و تشکر
 اشته است. حامی مالی ند ،باشدبنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله که برگرفته از رساله دکتری می
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 .27-42. صص ،18 شماره ،5 دوره ،ایمنطقه ریزیبرنامه فصلنامه تهران، شهرکالن دوگانه و بیست

 پایدار توسعه راستای در هرهاش پذیری زیست قابلیت (1393 ) حمزه اسدآبادی، جعفری و سیمین ،توالیی فرزانه؛ ساسان پور، (22

 . 129-134 .صص ، 42 شماره، 13 ا، دورهجغرافی فصلنامه تهران، شهرکالن ه:مطالع مورد شهری؛

 با شهری هایهمحل پذیریآسیب فضایی تحلیل (1394 ) محسن فشكی، یوسفی و لقمان مصطفی پور، علی؛ شماعی، (23

 .105-118 .صص ،3هشمار ،2دوره  ، محیطی مخاطرات فضایی تحلیل نشریه پیرانشهر، شهر در غیرعامل پدافند رویكرد
 نقش بر تأکید با ایمحله هویت میزان سنجش (1392 ) اسماعیل آباد،دولت جهانی و رحمان آباد،دولت جهانی علی؛ شماعی، (24
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 ارشد کارشناسی نامهپایان چراغ(،شاه تا قرآن )دروازه شیراز جنوبی شمالی محور موردی نمونه پذیری زیست کیفیت ارتقاء و

 .شیراز دانشگاه معماری، و هنر دانشكده شعله، دکتر راهنمایی به

 ،8 ، دورهشهر هویت شریهن پذیر، زیست شهر بومی و جهانی معیارهای بررسی (1389 ) علیرضا بندر آباد، و حمید ماجدی، (26
 .65-76 .صص ،17 شماره

 مسكن. و نفوس عمومی سرشماری نهایی نتایج زارشگ (1395 ) نایرا آمار مرکز (27

 شهری،، مدیریت گاهجای مبنای بر شهرکرد در شهری پذیری زیست هایشاخص وضعیت بررسی (1399 ) پژمان محمدی، (28

 .205-222 .ص، ص57 شماره، 20 دوره ی،جغرافیای علوم کاربردی تحقیقات نشریه

 بر شهری رویی پراکنده درش اثرات تحلیل (1396) حسن آهار، و بایو آب،میاندو منوچهری علیرضا؛ زارع، میرنجف؛ موسوی، (29

 .1-18 .صص، 31 ارهشم ،8، دوره شهری ریزیبرنامه و پژوهش نشریه مراغه، شهر: مورد شهری محالت پذیری زیست

 دسترسی برمبنای ذهنی و ینیع زندگی کیفیت تعامل بر تحلیلی (1396) فواد مرعشی، و رحیم پورهاشم امین؛ آذر، محمودی (30

، صص. 45 شماره ،17 دوره ،جغرافیایی علوم کاربردی تحقیقات نشریه ارومیه، شهر تاریخی بافت در عمومی خدمات به
225-207. 

 شهر محالت پایدار توسعه و عیاجتما سرمایه بین رابطه بررسی (1398 ) ناصر اقبالی،و  آزیتا رجبی، بابک؛ آوندی، محمدی (31

 .268-280 .صص ،55 شماره ،15، دورهجغرافیا فصلنامه لشكرآباد، و کیانبارس دی: محالتمور مطالعه اهواز
 و معارف سیاسی لومع حقوق المللی بین همایش اولین آن، تاریخچه و شهروندی مفهوم و معنا (1396 ) احد نقیپور، (32

 .تهران اسالمی،
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