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 چكيده
 برنامـه ی پیشـینه در کـه دهـد مـی بازتـاب شهری طراحی و شهری ی توسعه در را نیرومند گفتمانی شهری پذیری زیست امروزه

 شـهری مـدیریت و ریـزی برنامـه در اساسـی اقدامات از یكی شهری، توسعه های طرح اجرای .است کرده پیدا رواج شهری ریزی

بنابرین هـدف پـژوهش  .باشد می طوالنی مدت برای شهر حیات ادامه کننده تضمین و ساکنین برای شهر نمودن پذیر زیست جهت

حاضر، بررسی وضعیت موجود شهر زنجان از نظر شاخص های زیست پـذیری و نحـوه عملكـرد طـرح هـای توسـعه شـهری در 

نتـایج  .است کاربردی هدف، نظر از و تحلیلی-توصیفی کمی حاضر پژوهش تحقیق زیست پذیر کردن شهر زنجان می باشد. روش

ر می باشد که یافته های حاصل از تحلیل شاخص های ذهنی براساس توزیـع پرسشـنامه بـین جامعـه آمـاری پژوهش بیانگر این ام

ذهنی تقریبا منطبق بر هم نیستند. طبق نتایج بدست آمده از تحلیـل رگرسـیونی، میـزان  نشان داد که، وضعیت زیست پذیری عینی و

و پـایین بـودن آن از  56555است. با توجه به سطح معنی داری 56122ارتباط و همبستگی زیست پذیری با طرح های توسعه شهری 

5650P<  فرضیه صفر رد می شود و می توان گفت که رابطه دو متغیر زیست پذیری با طرح های توسعه شهری معنـادار اسـت. بـه

ین، بیشـترین مقـدار عـالوه بـرادرصد از زیست پذیری شهر زنجان را تبیین می کنـد.  37عبارتی، اجرای طرح های توسعه شهری 

 است. 56117و کمترین مقدار نیز متعلق به اقتصادی با  56310همبستگی اجرای طرح های توسعه شهری با شاخص اجتماعی 

 . شهر  نجان ،یطرح جامع شهر ،یتوسعه شهر ،یریپ  ستی : گانواژکلید
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 مقدمه

 و کیفی وضعیت بهبود شهری، مشكالت حل هدف با یک هر که شهریبرنامه ریزی  جدید های تئوری به پرداختن

 و شدن تر مطلوب سوی به شهر پیشبرد شهر، مدیریت شهر، محیط کیفیت ارتقاء شهرها، در شهروندان زندگی کمی

فضایی شهری -اند، یكی از نیازهای مهم علمی جهت رسیدن به نتایج کاربردی در توسعه کالبدی شده مطرح ....

ین وجود، هنوز الگوی مشخصی برای توسعه فضای شهری و بهبود شرایط زیستی (. با ا27: 1302است)خطیبی، 

شهرها ارائه نشده است. و غالب نظریه های توسعه شهری بر محدودیت های کالبدی ،زیست محیطی و اجتماعی 

شده است، یكی از مباحثی که امروزه کمتر به آن در برنامه ریزی شهری پرداخته  .(1: 1300تاکید می ورزند)حیدری، 

 شهر توانا، شهر مفاهیمی مانند ضمن پرداخن به در برنامه ریزی شهری پذیری زیستزیست پذیری شهری است. 

 رهنمون پایدار شهری توسعه و زندگی برای تر مطلوب شهری داشتن سوی به را ما ،آور تاب شهر پایدار، شهر، خالق

 هم مفاهیم پذیرای و و جمعی بوده گسترده اصطالح یک پذیری در این رابطه، زیست (.3: 1305سازد)بندرآباد، می

 1هیلن چنانكه (.Andrews, 2001: 57)باشد می شهرسالم و مكان، زندگی، کیفیت پایداری، کیفیت نظیر تراز

زندگی،  کیفیت نظیر مفاهیم از متنوعی دامنه با که هست چتر یک مانند پذیری زیست اصطالح که دارد  اعتقاد( 2551)

 اغلب و داشته همپوشانی سرزندگی و پایداری سكونت، محل و زندگی محیط کیفیت ساکنان، رضایت مكان، کیفیت

زیست  های مهمترین اصول و ویژگی (.Shamsuddin et al, 2012: 169)شوند می گرفته نظر در مترادف باهم

ها، دسترسی به غذا، هوای پاک، مسكن مناسب، شغل راضی کننده و فضای سبز و پارک ،هازیرساختپذیری را 

بهداشتی، قابلیت حرکت پیاده، تنوع،  -خدمات و امكانات با کیفیت مانند امكانات هنری، مدارس و ا ماکن ورزشی

ثبات اقتصادی، فرصتامنیت، پایداری، فضاهای خصوصی، اصالت، احساس افتخار به مالكیت، هویت منحصر به فرد، 

های محلی، پاکیزگی، هنرهای عمومی، کیفیت هوا، ها و پارکهای زندگی سالم، طراحی شهری، زیباسازی باغچه

های مشترک، مشارکت مدنی، پیوستگی با تاریخ و احساس پیوستگی با محله و همسایگان، انعطاف پذیری، ارزش

(. 1: 1302دهد)ساسان پور و جعفری اسدآبادی، تشكیل می یاسیهای داوطلبانه، مشارکت سمیراث فرهنگی، فعالیت

ادبیات زیست پذیری در برنامه ریزی شهری و شهرسازی مباحثاتی از قبیل ایجاد جامعه قابل سكونت و امن برای 

مفهوم شهروندان و الزامات مورد نیاز آن را مطرح می نماید و به طور فزاینده؛ مفهوم تقویت جامعه در سطح تراز اول 

 (. Hankins, 2009: 846زیست پذیری قرار میگیرد )

یكی از رویكردها و سیاست های شهری بمنظور زیست پذیر کردن آن برای شهروندان، اجرای طرح های توسعه 

ساماندهی و خلق فضای مناسب با عملكرد های مختلف شهری توسط مدیران و برنامه ریزان شهری می باشد. اصوالٌ 

هینه شهروندان که به خوبی مورد استفاده قرار گیرند هدف مشترک اغلب طرح های توسعه و عمران جهت دسترسی ب

طرح های توسعه شهری در واقع تبلور فضایی برنامه ریزی شده است، وجود این  .(01: 1370شهری است)شیعه، 

توسعه شهر است و کارکرد آن ها برنامه ریزی کاربری و تعیین جهات ، طرحها، صحه گذاشتن بر لزوم کنترل محدوده

اجتماعی و کالبدی ، ساماندهی فضایی شهرها و انتظام بخشیدن و هماهنگ کردن توسعه ی اقتصادی

با این حال با وجود اجرای طرح های توسعه شهری در شهر های ایران، اغلب . (150: 1337شهرهاست)راهنما، 

های آموزشی، درمانی، تفریحی و ورزشی، رشد ود سرانهشهرها با معضالت و مشكالتی نظیر حاشیه نشینی، کمب

 باشند. پراکنده شهری، ترافیک، فقدان حمل و نقل عمومی و غیره مواجه می

فضایی کشور، شاهد اجرای انواع -شهر زنجان، به عنوان یكی از مادرشهرهای کشور، همگام با برنامه ریزی کالبدی

در رح جامع و... بوده است. از طرفی، این شهر، به واسطه قرار گیری طرح های توسعه شهری مانند طرح تفصیلی، ط

                                                           
1. Heylen 



 51 (: طرح جامع شهر زنجانی)نمونه مطالعاتيدر طرح توسعه شهر يشهر يريپذ ستيمفهوم ز گاهيجا یبررس

، همچنین داشتن کشور آزاد راه تهران  تبریز، راه آهن، همجواری با استان های مهم صنعتی در مسیر جاده ترانزیت،

برخوردار موقعیت چهارراهی و پیشینه تاریخی، سیاسی و فرهنگی  اجتماعی کهن از پتانسیل مناسبی جهت توسعه 

فضایی شهری مانند، بافت فرسوده، اسكان -است. این در حالی است که شهر زنجان با مشكالت متعدد کالبدی

غیررسمی، فرسودگی زیرساخت ها، پراکنده روئی، آلودگی ناشی از صنایع سرب و روی، کمبود سرانه کاربری ها و 

ورود ریزگردها و گرد و ، اعادالنه خدمات شهریتوزیع ن، شهری فاضالب دفع سیستم نبودن خدمات شهری، تكمیل

بنابراین ضروری است بمنظور ارائه  غبار بخصوص در سال های اخیر و مسائل اجتماعی و فرهنگی دیگر مواجه است.

راهبردهای توسعه فضایی شهری بر مبنای اصول زیست پذیری و اعمال کردن آن در طرح های توسعه شهری آتی، به 

ود شهر زنجان از نظر شاخص های زیست پذیری و نحوه عملكرد طرح های توسعه شهری در شناخت وضعیت موج

زیست پذیر کردن شهر زنجان پرداخته شود. بنابراین سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا اجرای طرح های 

 فضایی شهر زنجان شده است؟-توسعه شهری منجر به زیست پذیر شدن عرصه ساختاری

 مبانی نظری

و پس از آن دانشگاه کالیفرنیا در  1ایگاه اولیه شكل گیری مطالعات زیست پذیری، موسسه تكنولوژی ماساچوستج

های طوالنی از مراکز مهم تمرکز بر مطالعات زیست پذیری به شمار بود که هر دو برای مدت 2برکلی

در توسعه پژوهش های مبتنی بر زیست  3(. در این میان نیز نمی توان نقش کوین لینچ10: 1300آمدند)حیدری، می

و  3ابتدا برای شناخت اجزاء شهر خاطره انگیز، MITدر دانشگاه  پذیری شهری را نادیده گرفت. کارهای کوین لینچ

توان از پیشروترین ، دسترسی، نظارت و عدالت را می0سرزندگی -بعدها بر معرفی مجموعه ای از ابعاد کارآیی شهری

زیست پذیری به یک  بعد از این دوران، .(lynch, 1961, 1981)ه در این رویكرد دانستاقدامات صورت گرفت

تبدیل شد. همزمان که طراحان شروع به مطالعه تغییرات در الگوهای توسعه از طریق  1035موضوع محبوب در دهه 

ار شدند که کاهش مراکز شهری تا مناطق به سرعت در حال رشد حومه، نمودند یک سری از گزارش ها پدید

پیشگام طیف گسترده ای از تالش های نوآورانه برای "مفروضات رشد سنتی را به چالش کشیدند و مناطقی که 

را برجسته نمودند. چرا که، زیست پذیری به عنوان ویژگی های یک جامعه که  "زیست پذیرتر نمودن جوامع بودند

-Vanzerrr & Seskin, 2011, 3هد، تعریف می شود)مناسب بودنش برای زندگی انسان را تحت تأثیر قرار می د

(. برای همین، نظریه پردازان توسعه شهری، مفهوم زیست پذیری را بر کیفیت زندزگی و سرزندگی شهری و حتی 4

در کتاب اصول زنده سازی شهرها، زیست پذیری را در  1توسعه پایدار ترجیح می دادند. در این رابطه، هنری لنارد

کند: امكان تماشای مردم و های معنای مشترک با مفهوم سر زندگی دارد، به این صورت تعریف می جایی که حوزه

هم آمدن غیر رسمی مردم در عرصه های عمومی، فرصت اجتماعی شدن برای کودکان  ها، امكان گردشنیدن صدای آن

یگر و احترام به معرفت و آگاهی و جوانان در عرصه های عمومی، تائید و ارزش قائل شدن همه شهروندان برای یكد

. باتوجه به موارد مطرح شده در زمینه، تروی تفكرات زیست پذیری، در برنامه (Lennard, 1997)تمام ساکنان شهر

 نظم طریق از که مكان خلق گمشده هنر حیات تجدید از زیست پذیری عبارتستریزی شهری، می توان گفت که 

 از جهان سرتاسر در سالها برای گذشته جوامع که راهی همان است؛ پذیر امكانساخت،  محیط انسان به دوباره دهی
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با توجه به اهمیت زیست پذیری در سرزندگی و رفتار شهروندان،  (.Evans et al, 2002: 2استفاده کرده اند) آن

ارات افرادی که مكانی که نیازها و انتظ محیط شهری زیست پذیر مكانی مطلوب برای زندگی، کار، تفریح می باشد،

 (.Ministry for Environment, 2002: 3آنجا زندگی می کنند را برآورده می سازد)

 رفع ضمن آن شهروندان تمامی که است شده داده سازمان طریقی به زیست پذیر و پایدار شهر بطور کلی، یک

 سایر زیستی شرایط و نیاورده وارد طبیعت به آسیبی هیچ خویش، زیستی شرایط به بخشیدن بهبود و خود احتیاجات

 و رفاه و توسعه، زیست پذیر شهر بنابراین(. 11: 1333زیاری، ) نیندازند خطر به آینده و حال زمان در چه را انسانها

، پایدار شهر حال مفهوم بااین. سازد می فراهم همگان برای را محیطی و اقتصادی، اجتماعی زیست کیفیت ارتقای

 متقابل همبستگی و پیچیدگی این درک. نیست آسان و ساده آن به دستیابی راههای و است پیچیده مفهومی

 توسعه، زیست پذیر شهر ترتیب بدین. آیند می شمار به زیست پذیر شهر ایجاد در موثر عوامل از، شهری عملكردهای

-11 :1305زاده، نقی)طلبد می محیطی زیست و اجتماعی، کالبدی، اقتصادی های زمینه در را یكپارچه و منسجم ای

3 .) 

  یست پ یری در طرح های توسعه شهری

 قرار مورد توجه توسعه شهری طرحهای مشكالت و نادرست روندهای اصالح جریان در تواند می که اقداماتی از یكی

 می محتوای طرحها و اجراء تهیه، چگونگی به نقادانه نگاهی با زیرا است شهری توسعه طرحهای شناسی آسیب گیرد،

دید)پوراحمد و  تدارک مسائل یافتن شدت از جلوگیری برای را راهكارهایی و راشناخت مشكالت و مسائل توان

 75 دهة اواخر از ویژه به آن، نظری مبانی و طرحها تهیة روند یافته، توسعه کشورهای بیشتر در. (113: 1300همكاران، 

 به را منطقه و شهر پردازان، نظریه. باهم حرکت کرده استو منطقه شهری در تعامل  -به سمت شهر ،35دهة اوایل و

 تغییرات مقابل در خود تعدیل به منوط آن حیات تداوم که دهند می قرار نگرش و توجه مورد باز سیستم یک عنوان

 جهت در تواند می زمانی شهری توسعه است بدیهی(. Minuchin, 2012: 14) است داخلی و خارجی محیط

 بتواند که گیرد قرار بهبود کیفیت زندگی شهروندان و بطور کلی مطلوب کردن فضای زیستیزیست پذیری و 

 ساکنان و در ارتباط و تعامل با فضای پیرامون شهری خدماتی نیازهای مطلوب تأمین برای را مشخصی راهكارهای

 هایطرح تحقق عدم دالیل ترینبه همین خاطر می توان گفت که، مهم .(33: 1302نماید)مرصوصی و همكاران،  ارائه

 نظام» کلی گروه دو در توانمی توسعه شهری در رابطه با افزایش سطح کیفیت زندگی و بهبود شرایط زیستی را

 (.102: 1333 شارمند، مشاور مهندسین)نمود بندیدسته هاطرح ی«محتوا» و «ریزیبرنامه

 هایطرح ریزیبرنامه فرآیند در که مشكالتی ترینمهم از :توسعه شهری هایطرح ریزیبرنامه نظام . مشکالت1

 ساختاری ضعف کشوری، مقیاس در مصوب سرزمین آمایش طرح نبود: از عبارتند کرد اشاره آنها به توانمی مذکور

 اجرای برای نیاز مورد مالی منابع تامین و هاطرح تهیه ریزی،برنامه منظور به یكپارچه مدیریت فقدان و شهری مدیریت

 اعتبارات میزان انطباق عدم اجرایی، نهادهای به آنها ابالغ تا هاطرح تصویب و بررسی زمان مدت بودن طوالنی آنها،

 بین هماهنگی فقدان طرح، اجرای فرآیند در اعتبارات کمبود آن تبع به و هاطرح سطوح و ماهیت با یافته اختصاص

 و کشور ریزیبرنامه نظام در پایین به باال از متمرکز ریزیبرنامه روند ها،طرح اجرای و ریزیبرنامه در دخیل نهادهای

 نهادهای و مردم حذف به منجر که مشارکتی ریزیبرنامه چارچوب و نحوه درخصوص منسجم نظری مبانی فقدان

 .شودمی آنها در تعلق عدم احساس ایجاد نهایت در و هاطرح اجرای و ریزیبرنامه فرآیند از محلی

 و آرمانی فضای یک در هاطرح ارائه و هاواقعیت به کافی توجه عدم: توسعه شهری هایطرح محتوایی . مشکالت2

 یعنی کنندهتعیین مولفه سه بین ارتباط فقدان ،...و اقتصادی اجتماعی، کالبدی، جغرافیایی، اقتضائات گرفتن نظر در بدون

 شهرهای برای تفصیلی و جامع هایطرح محتوای زیاد مشابهت ها،طرح محتوای در عملكرد و فعالیت جمعیت،
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 اقتصادی، جامع مطالعات وجود عدم شده، اجرا هایطرح و شده انجام مطالعات بین الزم ارتباط فقدان ایران، مختلف

 و قوانین وجود ها،طرح اجرای و تهیه بر نظارت نظام فقدان ها،طرح برای جغرافیایی و تاریخی کالبدی، اجتماعی،

 ...و هاطرح اجرای در متناقض بعضا و متعدد مقررات

 پیشینه تحقیق

پژوهشگران خارجی و « توسعه شهری زیست پذیرو عوامل موثر بر بهبود آن در فضای شهری»در ارتباط با موضوع 

شناسی به مطالعه پیرامون آن پرداخته و تأثیر آن را بر  داخلی متعددی با نگرش های مختلف جغرافیایی، و جامعه

-نیست و تنها به هاآنمورد بررسی قرار دادند، که مجالی برای ذکر نتایج همة « توسعه پایدار شهری»های مختلف جنبه

 به مطالعات زیر اشاره کرد. توانیمعنوان نمونه 

 پ یری شهری: خالصه تحقیقات داخلی و خارجی در  مینه  یست 1جدول 

 نتیجه شاخص ها عنوان سال مولف)ها( 

 خلی

جمعه پور 

 وطهماسبی
1302 

تبیین میزان زیست پذیری و 

کیفیت زندگی در نقاط پیرامون 

 شهری

مسكن، حمل 

ونقل، آموزشی، 

 بهداشت، مشارکت 

با توجه به برنامه ریزی بخشی، و مرکز 

محور، وضعیت کیفیت زندگی بسیار 

 آسیب پذیر است

حبیبی و 

 همكاران
1302 

ها و معیارهای نگاهی به ویژگی

 شهر زیست پذیر

کالبدی، اقتصادی و 

 اجتماعی

برنامه ریزی در جهت تطبیق ساختار و 

 کالبد قدیمی با شرایط زندگی امروزی

شاهیوندی و 

 همكاران
1302 

بررسی ویژگی های کالبدی و 

اثرگذاری آن بر سرزندگی و 

 قدیمزیست پذیری محله های 

کالبدی، اقتصادی و 

 فرهنگی

مولفه اقتصادی مهمترین عامل در زیست 

 پذیری فضای شهری است.

ماجدی و 

 بندرآباد
1303 

بررسی معیارهای جهانی و بومی 

 شهر زیست پذیر

اقتصادی،اجتماعی، 

 کالبدی،  محیطی، 

برنامه ریزی بدون توجه به معیارهای بمی 

عامل ناموفقت طرح های توسعه شهری 

 است

حیدری و 

 همكاران
1303 

ارزیابی قابلیت های زیست 

پذیری بافت فرسوده و 

 راهبردهای تقویت آن

اقتصادی، کالبدی، 

 اجتماعی، محیطی

استراتژی تهاجمی، مهمترین راهبرد جهت 

مداخله در زیست پذیری بافت فرسوده 

 شهری است.

 خارجی

 

 

 

 2515 1)ایزوکارپ(
شهرهای قابل زیست در جهان 

 بشدت شهرنشین

جمعیت، سرانه 

 کاربری

های غلط مدیریت شهری، باعث سیاست

 هاتوزیع نامتوازن جمعیت و کمبود سرانه

 شده است

موسسه 

 ویكتوریا
2511 

پایداری و زیست پذیری: 

خالصه ای از تعاریف، اهداف و 

 های عملكردیشاخص

اقتصادی، اجتماعی، 

 محیطی

 توسعه پایدار و زیست پذیری در گر.

ها، توجه به عامل اقتصادی، سطح قیمت

بهداشت عمومی، برابری اجتماعی و 

 ها استکاهش آلودگی

 2511 2یو. اس. تی
رشد هوشمند و اداره فدرال 

 بزرگراه

زیست پذیری، 

 حمل و نقل

دستیابی به زیست پذیری،  در گرو سرمایه 

گذاری در حمل و نقل عمومی، خدمات و 

 مسكن دسترس پذیر است.

 2513 3یو.ان.ای. پی
یكپارچگی زیست محیطی در 

 مدیریت و برنامه ریزی شهری

کالبدی، اقتصادی، 

 اجتماعی، محیطی

برنامه ریزی شهری موفق در گرو توجه به 

فرهنگی،  –مزایای اقتصادی، بهداشتی 

                                                           
1- international Society of City and Regional Planners (ISOCARP)  انجمن بین المللی برنامه ریزان شهري و منطقه اي 

2- US.Dept. of Transportation     دپارتمان حمل و نقل آمریکا 

3 - united nations environment programme  برنامه زیست محیطی سازمان ملل 
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 کیفیت زندگی و غیره در شهرها است.

 

 روش تحقیق

شاخص های زیست پذیری شهری، روش تحقیق پژوهش حاضر با توجه به ماهیت و اهداف موضوع ارزیابی 

تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است. برای گردآوری اطالعات از مطالعات میدانی)مشاهده و مصاحبه و -توصیفی

پرسشنامه( و کتابخانه ای)مطالعه اسناد، آمار و پیشینه تحقیق و نظریات( استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر 

نواحی شهری زنجان می باشد. شاخص های پژوهش شامل ابعاد عینی و ذهنی زیست پذیری شهری است. این کلیه 

شاخص ها در بعد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی تدوین شده است. برای استخراج و تدوین شاخص 

سازی در قالب موضوعات مختلفی ها از نظریه ها و رویكردها و مطالعات پیشین در زمینه برنامه ریزی شهری و شهر

چون توسعه پایدار، کیفیت زندگی، زیست پذیری، برنامه ریزی کالبدی کمک گرفته شده است. و تمام شاخص های 

آورده شده است. داده های  2استخراج شده به عنوان پایه تحلیل وضعیت موجود زیست پذیری شهر زنجان در جدول 

اد و آمارهای سرشماری گردآوری شد و داده های شاخص های ذهنی نیز از شاخص های عینی از طریق مطالعه اسن

 طریق توزیع پرسشنامه بدست آمد.
 شاخص های عینی و ذهنی تحقیق :2جدول 

 عینی شاخص شاخص ذهنی ابعاد

 اقتصادی
درآمد و هزینه، اشتغال، خدمات شهری، 

 کاالهای مصرفی، اعتبارات و تسهیالت

مسكونی، نرخ بیكاری مردان، نرخ بیكاری زنان، درصد تصرف ملكی واحد 

 ضریب اشتغال، بار تكفل ناخالص

 اجتماعی
آموزش، اوقات فراغت، بهداشت و درمان، 

 امنیت، سرمایه اجتماعی

درصد برخورداری خانوارها از رایانه، درصد باسوادی، سهم ناحیه از کل 

و میر نوزادان در  جرایم، درصد برخورداری خانوراها از اینترنت، میزان مرگ

 نفر 1555هر 

 کالبدی

حمل و نقل، کیفیت مسكن، کیفیت 

 کاربری اراضی، سیمای کالبدی شهر

 

کیفیت بنا، نوع سازه، ریزدانگی ساختمان، سرانه مسكونی خالص، سرانه زیر 

بنای واحد مسكونی، متوسط تراکم ساختمانی، متوسط اتاق برای هر خانوار، 

میانگین درجه محصوریت ناحیه، سرانه فضای آموزشی، سازگاری کابری ها، 

سرانه کاربری بهداشتی ـ درمانی، سرانه کاربری تجاری، سرانه کاربری 

فرهنگی، سرانه کاربری ورزشی، مساحت پارکینگ به مساحت ناحیه،  نسبت 

مساحت معابر پیاده به وسعت کل ناحیه، سرانه کاربری معابر، میانگین فاصله 

 تعداد ایستگاه های اتوبوس، ها از شبكه راه

 زیست محیطی
آلودگی، بهداشت محیطی، کیفیت منابع 

 طبیعی

سرانه فضای سبز، سرانه رفوژ، سرانه تولید روزانه مواد زائد جامد، سرانه 

 فضاهای باز

 رضایت عملكرد طرح جامع طرح جامع شهری
  

 ;Benjamin, 2013; Alexandre, 2011; Fuxiang & Xijun, 2015 ؛1931حیدری،  ؛1939و احمدی نژاد،  ندرآبادم خ : )ب

Zanella & Camanho & Dias, 2014; Giap, 2014) 

نفر است. با توجه به زیاد بودن تعداد جامعه آماری، با  335371جامعه آماری شامل ساکنین شهر زنجان به تعدد 

نمونه انتخاب شدند. برای توزیع پرسشنامه از روش نفر به عنوان  333استفاده از روش نمونه گیری جدول مورگان 

ناحیه تشكیل شده است. لذا با یكسان انگاری  23نمونه گیری سیستماتیک استفاده شد. با توجه به اینكه شهر زنجان از 

 ناحیه 23نفر نمونه آماری بطور یكسان از  333ناحیه شهر، با استفاده از روش توزیع نمونه سیستماتیک،  23جمعیت 

 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. 17انتخاب گردیده است. از اینرو، از هر ناحیه 
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تحلیل داده ها در قالب مدل تصمیم گیری چند معیاره تودیم برای ارزیابی وضع موجود زیست پذیری شهر زنجان 

ری از عملكرد طرح جامع براساس آمارهای عینی و رگرسیون خطی چند گانه برای ارزیابی میزان رضایت جامعه آما

شهری انجام شده است. در این زمینه ابتدا با استفاده از مدل تودیم، به سطح بندی نواحی از نظر شاخص های زیست 

تودیم یكی از تكنیک های معرفی شده ای است که به منظور حل مسایل پذیری در ابعاد عینی و ذهنی پرداخته شد. 

 (Gomes and lima)توسط گومس و لینا  1002این مدل اولین بار در سال  د. تصمیم گیری چندمعیاره کاربرد دار

ری پیش بینی غیرخطی است و اختالفات میان مقادیر هر دو گزینه را که باتوجه تئوارایه گردید. این تكنیک بر اساس 

ه از مقایسات زوجی میان به هرمعیار به دست آمده اند، نسبت به یک معیار مرجع ارایه می کند. این تكنیک با استفاد

 معیار های تصمیم گیری، ناسازگاری های تصادفی رخ داده از این مقایسات را حذف می کند.

در واقع این مدل روشی است برای حل مشكالت مربوط به رتبه بندی گزینه ها که با درنظرگفتن استانداردهایی 

دمعیاره و نظریه پیش بینی است)احدنژاد روشتی و اولویت بندی می شوند. بنابراین این مدل ترکیبی از روش چن

 را باید برای این مدل درنظرگرفت: (3) (. و ماتریس تصمیم جدول00: 1303وفایی، 

 امتیا های اختصاص یافته به گزینه ها :9 جدول

mC  2C 1C  

mW ... 2W 1W cW 

1mP ... 12P 11P 1A 

2mP ... P22 21P 2A 

  …
 

      

…
 

  …
 

  …
 

  …
 

nmP ... Pn2 n1P nA 

امتیاز   icP در  دسترس هستند، به نحوی که( 1Aو ... و  nA) گزینه nو  (1Cو ...و  mC )معیار mدر ماتریس فوق 

ام است. در cوزن اهمیت معیار  Wcاست. همچنین ( m،...،1= c)ام cام باتوجه به معیار iاختصاص یافته به گزینه 

آورده شده است، سطح  2 اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی، که در جدول مدل تودیم با استفاده از آمارهای

زیست پذیری هر ناحیه مشخص گردید. در این زمینه، هرچه فاصله نواحی به هم نزدیک باشد یعنی عدالت فضایی در 

م شده است. اما اگر شهر برقرار بوده، و تهیه و اجرای طرح های شهری با یكسان انگاری بین نواحی مختلف شهر انجا

 وزن های نواحی فاصله زیادی باهم داشته باشند، افتراق فضایی در شهر وجود دارد. 

در مرحله بعد برای بررسی میزان همبستگی و ارتباط بین طرح جامع شهری با زیست پذیری شهری، از تحلیل 

 رگرسیون تحلیل از که تحقیقاتی در ت.رگرسیونی چند متغیره با تاکید بر مقدار بتای استاندارد استفاده شده اس

یک یا چند متغیر مالک از یک یا چند متغیر پیش بین است. در این روش  بینی پیش معموال هدف شود، می استفاده

 ریمتغ راتییتغدر واقع، تحلیل رگرسیونی از طریق متغیرهای پیش بین، تغییرات متغیر مالک پیش بینی می گردد. 

 وابسته ریمتغ نییتب در زین را مستقل یها ریمتغ از کی هر سهم و ودهنم ینیب شیپ مستقل ریمتغ قیطر از را وابسته

برای  وحداقل کردن مجذور خطاها احتمال رخداد یک واقعه را حداکثر می کند.  در این روش با .دینمامی  نییتع

متغیر  1به اینكه در این پژوهش،  با توجه .شود استفاده می  T , Fبررسی معنی داری بودن رابطه از آماره های

 مستقل وجود دارد، رابطه زیر برقرار است:

ỹ=α+b1 x1+b2 x2+⋯+bn xn 

( براین است که بین طرح جامع شهری با زیست پذیری شهری رابطه وجود µ1≠µ20H :در این آزمون، فرض صفر)

یری شهری ساکنین ارتباط معنادار ( نیز بیان می کند طرح جامع شهری با زیست پذµ1=µ21H :ندارد. فرض بدیل)
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دارد. این آزمون نشان می دهد که مردم شهر از وضع موجود که حاصل اجرای طرح جامع شهر زنجان است، رضایت 

دارند. و مشكالت موجود ناشی از مرحله طراحی طرح است یا مرحله اجرای طرح. گفتنی است که محاسبات آماری 

 انجام شده است. ARC GISو  SPSSبا استفاده از نرم افزار 

روایی و درجه اعتبار شاخص های عینی و پرسشنامه با کمک اساتید راهنما و مشاور رساله، مورد ارزیابی قرار گرفـت. 

 برآورد گردید که این مقدار مطلوب است. 56332و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 

 محدوده مورد مطالعه

نفر جمعیت در مرکز استان زنجان و شمال غرب کشور واقع شده است)مرکزآمار  335371با جمعیت  شهر زنجان،

(. از نظر کالبدی، شهر 1333ناحیه شهری است )مهندسان مشاور شارمند،  20منطقه و  3(. این شهر دارای 1300ایران، 

عنوان مرکز اقتصادی و اداری در بخش زنجان به شكل نیه شعاعی گسترش یافته است. و مرکز و هسته اصلی شهر به 

جنوبی و مرکز نیم دایره قرار دارد. که منجر به تمرکز گرایی شدید و مشكالت کالبدی و حمل و نقل در شهر شده 

 (.1است)نقشه 

 
 نقشه موقعیت استان، مناطق و نواحی شهر  نجان :1نقشه 

 یافته ها

ش شاخص های عینی زیست پذیری ارائه شده است. تفسیر و ( نتایج نهایی حاصل از پرداز3مطابق جدول شماره )

 نتایج بعد از ارائه نقشه بیان شده است.
 ANPو ن دهی معیارهای کلی عینی با استفاده ا  مدل  :9جدول 

 اقتصادی اجتماعی کالبدی  یست محیطی معیارها

 0.2764 0.1944 0.1151 0.0670 و ن

 براساس شاخص های عینی نهایی وضعیت کلی  یست پ یری نواحی شهر  نجان، امتیا  بندی و رتبه بندی 0جدول 

 رتبه امتیاز کد ناحیه نام ناحیه رتبه امتیاز کد ناحیه نام ناحیه

 11 0.7882 3-3 پایین کوه، امیرکبیر، زیبا شهر 22 0.2046 1-1 میدان پایین

 6 0.8419 3-3 گلستان، کوی دانشگاه، اندیشه 19 0.3798 1-2 زینبیه، سعدی وسط

 9 0.7919 0-1 شهرک قدس، کوچه مشكی، صفا 18 0.3810 1-3 قیرباشی

 20 0.3621 0-2 اعتمادیه، بی سیم، زمین بنیاد 21 0.2113 2-1 درمانگاه

 5 0.8492 0-3 ولیعصر -انصاریه 14 0.5295 2-2 شهرک رجایی

 10 0.7916 0-3 کوی شهریار، منظریه، بهارستان 17 0.4195 2-3 فرودگاه

 13 0.6315 0-0 مهدیه، کوی وحدت 23 0.0000 3-1 اسالم آباد



 709 (: طرح جامع شهر زنجانی)نمونه مطالعاتيدر طرح توسعه شهر يشهر يريپذ ستيمفهوم ز گاهيجا یبررس

 16 0.4789 1-1 میدان تره بار 7 0.8209 3-2 شهرآرا،

 1 1.0000 1-2 پونک 15 0.4971 3-3 کوی فرهنگ

 9 0.8900 1-3 گلشهر 12 0.6804 3-3 الهیه

 0 0.8546 1-3 گلشهر 8 0.8092 3-1 کوی نصر، آزادگان

3-2 کارمندان  0.9811 2     

 

 
 رتبه بندی نهایی وضعیت زیست پذیری نواحی شهر زنجان براساس شاخص های عینی :2 نقشه

از نتایج به عمل آمده از نقشه وضعیت کلی زیست پذیری نواحی شهر زنجان می توان چنین استنباط کرد که نواحی 

منطبق بر شمال و شمال شرق به دلیل قدمت کم و بافت مسكونی جدید که نظام محلی و شبكه دسترسی منظم نیز 

رد بررسی در این پژوهش بودند، اکثراً با درجه دارند و دارای وضعیت باالتر از متوسط در اکثر شاخص های عینی مو

زیست پذیری قابل قبول و قابل تحمل ارزیابی میگردند ولی نواحی مرکزی و جنوبی شهر که محالت قدیمی و 

تاریخی را پوشش می دهند به دلیل داشتن بافت قدیم، فرسوده و بعضا مساله دار همراه با شرایط پایین تر از حد 

 0-3خص ها با درجه زیست پذیری نامطلوب و غیرقابل تحمل ارزیابی می گردند. در نهایت ناحیه متوسط در اکثر شا

در منطقه  1-1واقع در منطقه دو )کوی شهریار، کوی منظریه، شهرک الله، شهرک بهارستان( با باالترین امتیاز و ناحیه 

ترین امتیاز از لحاظ شاخص های زیست پذیری  در منطقه یک )اسالم آباد( با پایین 3-1سه  )میدان پایین( و ناحیه 

نفر در  100310درصد از شهر و جمعیت  35ناحیه با وسعت  0ناحیه شهری زنجان،  23قرار گرفتند. از مجموع 

 وضعیت پایین تر از متوسط از لحاظ شاخص های عینی زیست پذیری قرار دارند. 

اخص های ذهنی زیست پذیری ارائه شده است و در ادامه ( نتایج نهایی حاصل از پردازش ش1مطابق جدول شماره )

 نقشه رتبه بندی نواحی شهری استخراج گردیده ا ند. تفسیر و نتایج بعد از ارائه نقشه بیان شده است.

 ANPوزن دهی معیارهای کلی ذهنی با استفاده از مدل : 0جدول 

 عملکرد طرح  یست محیطی کالبدی اجتماعی اقتصادی معیارها

 0.026 0.0037 0.025 0.0001 0.019 و ن
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 رتبه بندی نهایی وضعیت  یست پ یری نواحی شهر  نجان براساس شاخص های ذهنی :6جدول 

 رتبه امتیا  کد ناحیه نام ناحیه رتبه امتیا  کد ناحیه نام ناحیه

 4 0.685 3-3 پایین کوه، امیرکبیر، زیبا شهر 19 0.274 1-1 میدان پایین

 7 0.647 3-3 گلستان، کوی دانشگاه، اندیشه 12 0.486 1-2 زینبیه، سعدی وسط

 8 0.554 0-1 شهرک قدس، کوچه مشكی، صفا 10 0.526 1-3 قیرباشی

 9 0.536 0-2 اعتمادیه، بی سیم، زمین بنیاد 15 0.367 2-1 درمانگاه

 1 1 0-3 ولیعصر -انصاریه 13 0.466 2-2 شهرک رجایی

 2 0.776 0-3 کوی شهریار، منظریه، بهارستان 16 0.349 2-3 فرودگاه

 6 0.65 0-0 مهدیه، کوی وحدت 23 0 3-1 اسالم آباد

 17 0.343 1-1 میدان تره بار 22 0.14 3-2 شهرآرا،

 21 0.199 1-2 پونک 11 0.507 3-3 کوی فرهنگ

 18 0.335 1-3 گلشهر 14 0.392 3-3 الهیه

 20 0.232 1-3 گلشهر 5 0.674 3-1 کوی نصر، آزادگان

3-2 کارمندان  0.73 3     

 

 
 رتبه بندی نهایی وضعیت  یست پ یری نواحی شهر  نجان براساس شاخص های ذهنی :9نقشه 

یافته های حاصل از تحلیل شاخص های ذهنی براساس توزیع پرسشنامه بین جامعه آماری نشان داد که، وضعیت 

نیستند. در این زمینه، طبق نتایج شاخص های عینی، شاخص اقتصادی  ذهنی تقریبا منطبق بر هم زیست پذیری عینی و

باالترین رتبه را دارد در حالی که در تحلیل شاخص های ذهنی، شاخص اجتماعی باالترین امتیاز را دارد. و جامعه 

شاخص آماری از شاخص اجتماعی باالترین رضایت و شاخص اقتصادی پایین ترتین رضایت را دارد. همچنین تحلیل 

، «کوی شهریار، منظریه، بهارستان»، «ولیعصر-انصاریه»گانه نیز نشان می دهد که نواحی  23ها در بین نواحی 

کمترین رضایت را « اسالم آباد»، و «شهرآرا»، «پونک»بیشترین رضایت از وضعیت زیست پذیری و نواحی « انکارمند»

دارند. بدین ترتیب، هرچند که از نظر شاخص عینی، ناحیه کارمندان و پونک دارای باالترین رتبه هستند. اما ساکنین 

ر حالی که اسالم آباد و میدان پایین دارای پایین این نواحی بویژه پونک از وضعیت موجود چندان رضایت ندارند. د

 ترین رتبه در شاخص عینی هستند. و ساکنین آن نیز، به نسبت از وضعیت موجود راضی نیستند. 



 709 (: طرح جامع شهر زنجانی)نمونه مطالعاتيدر طرح توسعه شهر يشهر يريپذ ستيمفهوم ز گاهيجا یبررس

بعد از تحلیل وضعیت زیست پذیری شهر زنجان از نظر شاخص های عینی و ذهنی، بمنظور رسیدن به تحلیل کلـی از 

ح های توسعه شهری، آیا توانسته موجب ارتقاء وضعیت زیست پذیری شـهر زنجـان زیست پذیری و اینكه اجرای طر

شود. از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. با توجه به نبود آمار قابل استناد برای بیـین شـاخص هـای 

 . عینی در این زمینه، از شاخص های ذهنی و نظرات جامعه آماری در این رابطه استفاده شده است

 روابط بین اجرای طرح های توسعه شهری و  یست پ یری شهر  نجان با رگرسیون خطی چندگانه :7جدول

 

R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

F B Beta t Sig. 

 0.001 3.31 0.167 0.142 11.0 0.387 0.025 0.028 0.167 اقتصادی

 0.000 7.76 0.369 0.234 60.2 0.273 0.134 0.136 0.369 اجتماعی

 0.000 3.84 0.193 0.156 14.8 0.368 0.035 0.037 0.193 کالبدی

 0.000 4.80 0.238 0.196 23.0 0.369 0.054 0.057 0.238 زیست محیطی

 0.000 15.54 0.622 0.347 241.5 0.202 0.386 0.387 0.622 (زیست پذیریکل)

تحلیل رگرسیونی، میزان ارتباط و همبستگی زیست پذیری با طرح های توسعه شهری طبق نتایج بدست آمده از 

فرضیه صفر رد می شود و می توان  >5650Pو پایین بودن آن از  56555است. با توجه به سطح معنی داری 56122

اجرای طرح  (. از اینرو، با7گفت که رابطه دو متغیر زیست پذیری با طرح های توسعه شهری معنادار است)جدول

نیز نشان می دهد  2Rهای توسعه شهری وضعیت زیست پذیری شهری نیز ارتقاء پیدا کرده است. عالوه براین، مقدار 

از واریانس زیست پذیری از طریق طرح های توسعه شهری تبیین می شود. به عبارتی، اجرای طرح های  56337که 

بیین می کند.عالوه براین، در بین شاخص های زیست درصد از زیست پذیری شهر زنجان را ت 37توسعه شهری 

 56117و کمترین مقدار نیز متعلق به اقتصادی با  56310مربوط به شاخص اجتماعی   Rپذیری شهری،  بیشترین مقدار 

است. در نتیجه رابطه بین متغیرها  >5650Pاست. با توجه به اینكه، مقدار سطح معناداری تمامی متغیرها کمتر از 

 دار بوده و قابل تعمیم است.معنا

 نتیجه گیری

زیست پذیری در برنامه ریزی شهری و شهرسازی مباحثاتی از قبیل ایجاد جامعه قابل سكونت و امن برای شهروندان 

و الزامات مورد نیاز آن را مطرح می نماید و به طور فزاینده؛ مفهوم تقویت جامعه در سطح تراز اول مفهوم زیست 

اقدامات اساسی در برنامه ریزی و مدیریت شهری  پذیری قرار می گیرد. اجرای طرح های توسعه شهری، یكی از

جهت زیست پذیر نمودن شهر برای ساکنین، و تضمین کننده ادامه حیات شهر برا مدت طوالنی می باشد. در این 

ی و زندگ تیفیک تیو مرکز محور، وضع ،یبخش یزیتوجه به برنامه ر بارابطه، نتایج مطالعات نظری نشان می دهد که 

بدون توجه به  یزیر برنامه(. و اگر 1302ی، طهماسب جمعه پور و)است ریپذ بیآس اریبس شهریزیست پذیری 

 یماجدمی گردد) یتوسعه شهر یناموفقت طرح هاو نحوه زیست پذیر کردن شهر باشد موجب عدم  یموب یارهایمع

نامطلوب اکثر نواحی  شهر  (. عالوه بر یافته های نظری، یافته های کمی نیز نشان دهنده وضعیت1303، و بندرآباد

ناحیه شهری  0زنجان به ترتیب از لحاض شاخص های زیست محیطی و اقتصادی زیست پذیری شهری می باشد. 

ناحیه شهری دارای وضعیت قابل  12دارای وضعیت نامطلوب و غیرقابل قبول زیست پذیری می باشند. همچنین 

ارای وضعیت متوسط از لحاظ شاخص های زیست پذیری می تحمل و قابل قبول می باشند. دو ناحیه شهری نیز د

کوی شهریار، منظریه، »، «ولیعصر-انصاریه»باشند. در تبیین شاخص های ذهنی، نتایج نشان می دهد که نواحی 
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کمترین «  اسالم آباد»، و «شهرآرا»، «پونک»بیشترین رضایت از وضعیت زیست پذیری و نواحی « انکارمند»، «بهارستان

را دارند. این در حالی است که میزان رضایت از شرایط زیست پذیری و وضع موجود در بین نواحی منطبق رضایت 

نیستند. مناطق باال شهر و شهرک های مسكونی در بخش شمالی و غربی به لحاظ برخرداری از امكانات بهتر، از 

دمات بیشتر از وضعیت زیست پذیری وضعیت موجود رضایت دارند. و نواحی مرکزی شهر، با توجه به دسترسی به خ

رضایت مطلوبی ندارند. چرا که بخش عمده این نواحی در محدوده بافت قدیمی قرار دارند. و از نظر شاخص کالبدی 

 و حمل و نقل و زیست محیطی با مشكالت متعددی روبرو هستند. این مشكل در بخش جنوبی شهر حادتر است. 

رای طرح های توسعه شهری بر بهبود شرایط زیست پذیری شهر زنجان نشان داد که، و در نهایت نتایج تحلیل تاثیر اج

است. و همچنین، اجرای طرح های توسعه  56122میزان ارتباط و همبستگی زیست پذیری با طرح های توسعه شهری 

ی اجرای طرح درصد از زیست پذیری شهر زنجان را تبیین می کند. عالوه براین، بیشترین مقدار همبستگ 37شهری 

است. یعنی اجرای  56117و کمترین مقدار نیز متعلق به اقتصادی با  56310های توسعه شهری با شاخص اجتماعی 

طرح های توسعه شهری منجر به بهبود وضعیت آموزش، بهداشت و درمان، امنیت و سرمایه اجتماعی و همچنین 

ال زایی، افزایش درآمد و کاهش هزینه تقریبا نا موفق بوده اوقات فراغت در شهر شده است. در حالی که در زمینه اشتغ

است. با توجه به موارد ذکر شده، بمنظور بهبود روند زیست پذیری شهری اجرای برنامه های کاربردی زیر ضروری 

 به نظر می رسد.

 عمومی و افزایش سرانه کاربری های بهداشتی و تعداد  و فردی بهداشتی و پزشكی هایمراقبت و مالحظات ءارتقا

 گانه شهر به یكدیگر  23پزشكان و متخصصین بهداشت بمنظور کاهش وابستگی نواحی 

 مكانی بین مردم شهر و ایجاد نمادها و اسطوره های محلی در راستای اسطوره ها  تعلق و ایجاد و تقویت پیوستگی

 و یادانهای منطقه ای در شهر

  خدمات و کاربری های خدماتی بمنظور توسعه زیرساخت ها و رفع کمبودها در این زمینهافزایش 

  نظم بخشی به شبكه معابر شهری و افزایش ظرفیت شبكه معابر بویژه در بافت مرکزی شهری بمنظور افزایش

 دسترسی ها و کاهش ترافیک

 مسیرهای حمل و نقل از لوپ مرکزی  توزیع هسته های تجاری و فعالیتی شهری به نقاط مختلف بمنظور تغییر

 شهر به پیرامون و کاهش نقاط داغ ترافیكی در مرکز اصلی شهر

 مسكن شهری از طریق نظارت بر ساخت و ساز و اعطای تسهیالت و اعتبارات به شهروندان تقویت کیفیت 
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  منابع
ی کیفیت زندگی با تاکید بر اصول شهر زیست پذیر ها (، ارزیابی شاخص1303درآباد، علیرضا و فرشته احمدی نژاد)بن .1

 تهران، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال پنجم، شماره شانزدهم، بهار  22در منطقه 

(، تبین میزان زیست پذیری و کیفیت زندگی در روستاهای پیرامون 1302جمعه پور، محمود و شهرزاد طهماسبی تهرانی) .2

یی، سال اول، شماره سوم، فضا –شهرستان شهریار، فصلنامه برنامه ریزی کالبدی  شهری مطالعه موردی بخش مرکزی

 تابستان.

( تحلیل زیست پذیری بافتهای فرسوده شهری)مورد پژوهی: بافت فرسوده بخش مرکزی شهر 1300حیدری، تقی) .3

 دانشكده علوم جغرافیایی.زنجان(، رساله دکتری، استاد راهنما: علی شماعی و فرزانه ساسان پور، دانشگاه خوارزمی، 

( تأثیر متقابل الگوهای رفتاری در احیای هویت محیط شهر: مطالعه موردی محدوده ورودی 1302خطیبی، محمد)  .3

 .13-73، 13سنندج، نشریه هویت شهر، شماره 

تی، های آموزشی و بهداشهای تفصیلی شهری با تاکید برکاربری(، پژوهشی پیرامون طرح1337رهنما، محمد رحیم) .0
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