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چکیده
شهرهای امروزی به اصلی ترین مکان برای کار و زندگی انسان ها تبدیل شده اند؛ از این رو با چالش های بسیاری در زمینه های 
اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی مواجه هستند. تداوم این روند، کاهش کیفیت زندگی و به دنبال آن کاهش 
زیست پذیری شهرها را در پی خواهد داشت. این پژوهش بر آن است تا میزان زیست پذیری بخش مرکزی شهر بروجرد را 
کتشافی_شناختی، از لحاظ ماهیت و  مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. پژوهش حاضر از حیث هدف از جمله تحقیقات ا
کمی_کیفی است. برای دستیابی به اهداف از دو بخش  روش تحقیق، توصیفی_تحلیلی و از نظر داده، از جمله تحقیقات 
گردید. واحد تحلیل، 230 نفر از سکنه بخش مرکزی شهر بروجرد است.  مطالعات اسنادی و میدانی )پرسشنامه( استفاده 
برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار GIS و SPSS )آزمون های تی تک نمونه ای، آنووا و فریدمن( و در ترسیم مدل تحلیلی 
که ابعاد و شاخص های  ساختارها از مدل معادالت ساختاری Amos استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد 
زیست پذیری در بخش مرکزی شهر بروجرد از مطلوبیت باالیی برخوردار است. همچنین در مقایسه بین محله های بخش 
مرکزی از نظر میانگین شاخص ها و ابعاد مشخص گردید که زیست پذیرترین محله، محله صوفیان است و دودانگه از کمترین 
میزان زیست پذیری نسبت به سایر محله های برخوردار است. در اولویت بندی فریدمن، بعد خدمات، فعالیت ها و امکانات 
که به وسیله نرم افزار  شهری در رتبه نخست و بعد اقتصاد شهری در رتبه آخر قرارگرفته است. در مدل معادالت ساختاری 

ایموس ترسیم شد، در بین ابعاد، بعد اقتصاد شهری بیشترین تأثیر بر عوامل محیطی و زیست محیطی را داشته است.

گان کلیدی: زیست پذیری شهری، بخش مرکزی، شهر بروجرد، معادالت ساختاری. واژ
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1. مقدمه
در  گر  ا شده اند.  انسان ها  زندگی  و  کار  اصلی  مکان  شهرها  امــروزه 
کمیاب بودند،  گذشته ای نه چندان دور، پدیده هایی استثنایی و 
شده اند  تبدیل  هنجار  و  انسان  سکونت  اصلی  مکان  به  امـــروزه 
)Clark, 2009(. در ایران رشد شتابان جمعیت و بالطبع جمعیت 
گسترده روستا به شهر و هجوم بخش  شهرنشین، مهاجرت های 
عمده آن به شهری های بزرگ و لزوم پاسخگویی به نیازهای آنان 
ضرورت   )Mirmoghtadaei et al, 2010( شهری  خدمات  جمله  از 
از  جلوگیری  به  منظور  را  موجود  محله های  و  بخش ها  به  توجه 
آن دو چندان  بافت های درونی  اهمیت  کاهش  و  افقی شهر  رشد 
کم  ترا ایجاد  از زمین های شهری باعث  کارآمد  نا می کند. استفاده 
کاربری منفرد، افت شاخص های زیست پذیری و سرزندگی  پایین، 
کز اولیه  در محله های و بخش های مختلف شهرها خصوصًا در مرا
چ گونه  قار توسعه   .)Khatami, 2012( اســت  شــده  آنها  قدیمی  و 
کشور  شهری  محیط  های  گذشته،  دهه  چند  در  ایــران  شهرهای 
و  اجتماعی  اقــتــصــادی،  مانند مشکالت  زیـــادی  مشکالت  بــا  را 
زیست محیطی رو به رو ساخته است. همچنان که طبق آمار رسمی 
به  رو  رشــد  ــران  ای در  تا 90  از ســال 35  کشور،  نسبت شهرنشینی 
گذاشته است. نسبت شهرنشیني در ایران از 31  باالیی را پشت سر 
درصد در سال 1335 به 71 درصد در سال 1390 افزایش یافته و این 
 .)Iranian Center for Statistics, 2011( روند همچنان ادامه دارد
گونی برای مواجهه با این شرایط در جهان  گونا امروزه رویکردهای 
هوشمند3،  رشد  فشرده2،  شهر  پــایــداری1،  جمله  از  اســت؛  مطرح 
شهرگرایی نوین4 و زیست پذیری5. رویکرد مورد نظر در این پژوهش 
که به لحاظ زمانی نزدیک ترین به زمان  زیست پذیری شهری است 
کامل ترین نظریه ها و در برگیرنده ابعاد  حاضر و از جنبه مفهومی از 

متنوع و متعدد نسبت به بسیاری از رویکردهای یاد شده است. 
سالمت  بــه  آن  در  کــه  شــهــری  سیستم  یــک  ــه  ب زیــســت پــذیــری، 
کنانش توجه شده،  کالبدی و روانی همه سا اجتماعی، اقتصادی، 
که  دربــاره فضاهای شهری مطلوب  کیفیت  این  اطالق می شود. 
به  که  کلیدی  اصول  است.  می دهند،  انعکاس  را  فرهنگی  غنای 
امنیت،  عدالت،  برابری،  شامل  می بخشد  استحکام  مفهوم  این 
 .)Cities PLUS, 2003(اســـت بخشیدن  قدرت  و  تفرج  مشارکت، 
که فقط منحصر به ویژگی های محیط  کیفیتی است  زیست پذیری 
بین  تعامل  و  رفتار  بر  مبتنی  عملکردهای  به  بلکه  نیست  زیست 
مشخصه های زیست محیطی و شخصی نیز مرتبط می شود. تعریف 
این مفهوم از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر یا از یک زمان به زمان 
که یک مفهوم نسبی است، معنای  دیگر متفاوت است و از آن سو 
جامع آن به مکان، زمان، هدف ارزیابی و سیستم ارزشی ارزیابان 
راهی  می توان  را  زیست پذیری   .)saitluanga, 2014( دارد  بستگی 
که از محله های زیست پذیر  برای رسیدن به توسعه پایدار دانست 

1 Sustainability
2 Compressed City
3 Smart Growth
4 New Urbanism
5 Viability

به  بروجرد  زیست پذیر رسید. بخش مرکزی شهر  به شهر  می توان 
دلیل وجود عناصر قدیمی و با ارزش چون آثار تاریخی مانند مسجد 
کز متعدد مذهبی و قرارگیری در هسته اولیه  امام، بازار، میادین، مرا
کوچه های تنگ و  گذرهای قدیمی متعدد با  شهر و بافت فرسوده، 
باریک که از مشخصه های بافت قدیم شهرهاست، دارای بیشترین 
بروجرد  شهر  رشد  به  توجه  با  اســت؛  محدوده  این  هویتی  فضای 
بعضی محله های شکوفا و پر رونق و برخی محله های دیگر از این 
کیفیت زندگی، از  رونق برخودار نیستند. درنتیجه زیست پذیری و 
یک محله به محله دیگر متفاوت است. با توجه به شرایط خاص 
شهری  زیست پذیری  نظریه  می رسد  نظر  به  شهر،  مرکزی  بخش 
کید بر  کاربری ترکیبی به عنوان یک اصل اساسی و تأ ضمن توجه به 
کیفیت زندگی و به   مفاهیمی چون سرزندگی، حس تعلق به مکان، 
کید بر بعد انسانی، به  طور ذاتی با افزایش شور و هیجان  کلی تأ طور 
بنابراین مناسب ترین  زندگی عجین شده است.  کیفیت  بهبود  و 
گزینه برای ارتقا و بهبود شرایط زیست در این بخش است. با توجه 
به ماهیت و ابعاد مسئله، این پژوهش تالش دارد به سئواالت زیر 
پاسخ دهد: 1- سطح زیست پذیری در بخش مرکزی شهر بروجرد 
در چه وضعیتی است؟ 2- عوامل مؤثر در زیست پذیری محله های 
کدام محله بخش  کدامند؟ 3- وضعیت  بخش مرکزی شهر بروجرد 

مرکزی بروجرد از منظر زیست پذیری مناسب است؟

تصویر شماره2: هسته اولیه شهر بروجرد 

تصویر شماره1: نمای بافت قدیم شهر بروجرد 
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2. چارچوب نظری
به   1970 ســال  در  بــار  نخستین  بــرای  زیست پذیر  شهرهای  واژه 
ایــده هــای  بــه  دستیابی  منظور  بــه   هنرها1  ملی  ســازمــان  وسیله 
کز  برنامه ریزی شهری مد نظر آنان و به دنبال آن به وسیله سایر مرا
که  محیطی2  حفاظت  سازمان  مانند  تحقیقاتی  سازمان های  و 
گسترده ای در خصوص زیست پذیرترین شهرهای امریکا  مطالعات 
گرفته شد. به دنبال آن نفوذ این واژه در  کار  انجام داده است، به 
ادبیات مرتبط با این حوزه را می توان در 1975 و نوشته های ویلیام 
  Saturday مارلین3 در خصوص مکان های زیست پذیر در مجالت
 Mc Nulty,( کرد Reviewو Christian Science Monitor جست وجو 
ارائــه تعریف در خصوص شهر  با  اروپــا مطالعات مرتبط  1998(. در 
مجله  که  زمانی  مــی گــردد.  بــاز  ســال 1975  به  حداقل  زیست پذیر 
کوتاه متخصصان  Landscape Architecture مجموعه ای از مقاالت 
منتشر  زیست پذیر  شهرهای  ایجاد  خصوص  در  را  دانشگاهیان  و 
واژه  نویسندگان  مــقــاالت،  ایــن  از  یــک  کــه در هیچ  هــر چند  ــرد.  ک
کار نگرفته اند؛ اما مقاالت در خصوص  زیست پذیری را مستقیمًا به 
به  مرکزی  شهر  تغییر  بــرای  راه هایی  و  حاضر  حال  شهری  مسائل 
 ... و  بتن  از  جنگلی  داخــل  در  زیبا  طبیعت  جــذاب،  محیط های 
بودند و هر یک از آنها براساس یک ایده شخصی به دنبال دستیابی 
می کند"  ایجاد  را  خــوب4  شهر  چیز  "چــه  پرسش  بــرای  پاسخی  به 
از Sasanpour et al, 2015(. طرفداران  نقل  به   Larice, 2005( بود
انسان گرای  و  شهری  صاحب نظران  از  خود  کار  در  زیست پذیری 
قدیمی تر قرن بیستم مانند لوئیس مامفورد، ویلیام اچ ویت، جین 
گرفته اند )M Wheler, 2014(. با  کوبز و برنارد رودوفسکی الهام  جا
زیست پذیری،  اجتناب ناپذیری  و  اهمیت  زمینه  در  اجماع  وجود 
بیشتر محققان  و  آن وجود دارد  برای  تعاریف  از  گسترده ای  تنوع 
که  چنان  کــرده انــد.  بیان  دشــوار  اندازه گیری  و  تعریف  بــرای  را  آن 
ساوتورث آن را مفهومی نسبتًا مبهم، ولی مورد تأیید همه می داند 
 .)Southworth, 2003( گون تفسیر شده است که به صورت های گونا
و  مفاهیم  از  تعدادی  با  که  است  کلی  معنای  یک  زیست پذیری 
کیفیت مکان و  کیفیت زندگی،  پایداری،  اصطالحات دیگر مانند 
اجتماعات سالم در ارتباط است )Norris & Pittman, 2000(. رووت 
زیست پذیرتر  اجتماعی  که دقیقًا چه  این  وینهوون5 معتقد است 
در  مردم  که  است  این  مسلم  قدر  اما  نیست،  روشن  کاماًل  است، 
راضی تر  و  شادتر  گــردد،  بـــرآورده  بهتر  نیازهایشان  که  اجتماعاتی 
زیست پذیر  شهرهای  کتاب  در  ایوانز6   .)Radcliff, 2001( هستند 
آن  نخست  روی  است؛  رو  دو  دارای  زیست پذیری  سکه  می گوید: 
معیشت  اســت.  بوم شناختی7  پــایــداری  آن  دوم  روی  و  معیشت 
به مسکن مناسب  کافی  انــدازه  به  که  به معنای موقعیت شغلی 

1 NEA
2 EPA
3 William Marlyan
4 Good City
5 Rout Veenhoven
6 Evans
7 Ecological Sustainability

به  کرایه ها و دسترسی  با  آبرومند نزدیک بوده و درآمــد مناسب  و 
 Evans( خدماتی که یک سکونتگاه را سالمت بخش می نماید، است
et al, 2002(. ریبسینزکی8 در بیان اهمیت کلیت زیست پذیری آن را 
به یک پیاز تشبیه کرده است. بنا بر تعبیر او، زیست  پذیری همچون 
از الیه های متعدد است.  اما متشکل  پیاز است؛ در ظاهر ساده، 
کلیت  گانه و مجزا از دیگر الیه ها نگریسته شود،  گر به هر الیه جدا ا
آن از دست می رود )Van kamp, 2003(. شهر زیست پذیر، شهری 
این گونه شهر،  زندگی سالم داشــت.  آن می توان یک  که در  است 
شهری است برای همه مردم. شهر زیست پذیر به عنوان یک اتصال 
گذشته و حال مطرح است. یعنی از یک سمت به نشانه های  بین 
متولد  کنون  تا آنچه  به  دیگر  سویی  از  و  می گذارد  احترام  تاریخی 
هدر  به  هرگونه  علیه  شهرها  این گونه  می نهد.  ج  ار اســت،  نشده 
دادن منابع طبیعی و آنچه که ما باید به صورت دست نخورده برای 
بنابراین یک شهر زیست پذیر  نگه داریم، مبارزه می کند.  آیندگان 
یک شهر پایدار نیز هست )Bandarabad, 2011(. در جدول شماره1، 
نمونه هایی از تعاریف زیست پذیری به صورت اجمالی بیان شده تا 

کمک نماید. به درک و بینشی جامع تر 
به  مربوط  زیست پذیری  زمینه  در  دیدگاه ها  مهم ترین  از  یکی 
زیست پذیری  اجزای  از  یکی  وی  اعتقاد  به  است.  برگ9  اولد  ری 
نظریه های  از  ســوم  مکان  آن هــاســت.  ســوم10  مکان  اجتماعات، 
وسیله  بــه  کــه  اســت  زیست پذیری  ــوزه  ح در  تأثیرگذار  و  ح  مطر
کتابش با عنوان مکان های خوب باشکوه11 ارائه شد.  اولدبرگ در 
که  مکان سوم، فضایی نیمه عمومی در بستر زندگی روزمره است 
کار )مکان  که در خانه )مکان نخست( و محل  حیات و زندگی ای را 
دوم( صورت می گیرد، مورد حمایت قرار داده و تکمیل می نماید؛ 
که از اجتماعات غیررسمی، داوطلبانه و عادی افراد، ورای  مکانی 
گی هاست.  ویژ برخی  دارای  و  نموده  حمایت  کار  محل  و  خانه 
طریق  از  نه  و  ــد  دارن عمومی  مالکیت  نه  لــزومــًا  ســوم  مکان های 
گاهی فضاهای خصوصی نیز فضایی  دولت ایجاد شده اند. حتی 
گذراندن اوقات فراغت عموم به حساب می آیند؛ فضاهایی  برای 
و  آرایشگاه ها  فــروشــی،  کتاب  مــغــازه هــای  کافی شاپ ها،  مانند 
کاماًل در دسترس  رستوران های مناسب. این مکان ها می بایست 
باشند  قیمت  ارزان  یا  رایگان  منزل،  از  انــدک  فاصله  در  و  بــوده 
دعوت  حس  خرید.  نوشیدنی  و  غذا  و  شد  وارد  آنجا  به  بتوان  تا 
که می بایست برای  گی دیگری از این فضاهاست  کنندگی هم ویژ
افراد در  که  گونه ای باشد  گروهی( به  افراد )چه به تنهایی و چه 
این  که  اولدبرگ پیشنهاد می دهد  راحتی نمایند.  آنجا احساس 
تقویت  و  ایجاد  روابط دوستی،  مکان ها نقش اساسی در توسعه 
این  به  تا  باشند  داشته  کننده  حمایت  و  اجتماعی  شبکه های 
 )Ray تقویت حیات مدنی در جامعه شهری  شوند ترتیب سبب 
شهری  زیــســت پــذیــری  مـــورد  در  کنون  تا  .Olden berg, 1991(
پذیرفته  صورت  جهانی  سطح  در  و  کشور  داخل  در  بررسی هایی 

8 Rybczynski
9 Ray Olden berg
10 Third places
11 The Great Good Place
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سی ویک شماره 

که در ادامه به نمونه هایی از آنها اشاره خواهد شد. بندرآباد  است 
در پژوهشی با عنوان" تدوین اصول الگوی توسعه فضایی و شکل 
شهر زیست پذیر ایرانی )مطالعه موردی: مناطق 1، 15 و 22 شهر 
شهر  شکل  و  فضایی  توسعه  الگوی  تحلیل  و  بررسی  به  تهران(" 
زیست پذیر پرداختند. نتایج حاصل از تحلیل ها در این پژوهش، 
سیاست های  شامل  شهر  شکل  تغییر  بر  تأثیرگذار  مؤلفه های 
اقتصاد  فعالیت  تاریخی،  الگوی  طبیعی،  بستر  شهری،  مدیریت 

بنیان های  را به عنوان  ارزش هــای اجتماعی و فرهنگی  و  شهری 
معرفی  و  شناسایی  زیست پذیر  شکل  یک  از  کننده  پشتیبانی 
فشردگی  ایرانی،  شهر  در  شد  مشخص  همچنین  اســت.  نموده 
رابطه عکس با زیست پذیری دارد )Bandarabad, 2010(. جعفری 
شهرها  زیست پذیری  "بررسی  عنوان  با  پژوهشی  در  اســدآبــادی 
کالنشهر  مـــوردی:  )مطالعه  شــهــری   پــایــدار  توسعه  راســتــای  در 
مطلوب  حد  در  شهری  زیست پذیری  که  می دهد  نشان  تهران(" 

جدول شماره1: برخی از تعاریف ارائه شده درباره زیست پذیری و شهر زیست پذیر

تعاریفسالمکانتخصصپژوهشگر

1990انگلستانجغرافیاپسیون1
که ذاتی محیط نیست، بلکه تابع رفتار متقابل میان ویژگی های  کیفیتی است  زیست پذیری 

محیطی و خصوصیات فردی است.

1996هلندروان شناسوینهوون
کشور با نیازهای شهروندانش است و جامعه زیست پذیر،  زیست پذیری انطباق امکانات یک 

که به تأمین نیازهای افراد خود بی اعتنا نباشد. جامعه ای است 

1997امریکاجغرافیاهالوگ2
که مردمش زندگی سالمی در آن دارند و شهری است برای همه.  شهر زیست پذیر شهری است 
کار می کنند، اما در حومه  که در آن  کودکان، سالمندان، معلوالن یا افرادی  که برای  بدین معنا 

زندگی می کنند، جذاب، ارزشمند و امن است.

1999امریکاحمل و نقلووکان ووچیک3
در  جملگی  که  است  شهری  مادر  ناحیه  و  محله  مسکن،  عناصر  برگیرنده  در  زیست پذیری 
امنیت، فرصت های اقتصادی و رفاه، سالمت، راحتی، جابه جایی و تفریح مردم شهر مؤثرند.

ک و ولدبوئر4 زیست پذیری را پیوند میان رفاه و اجتماع می دانند.2000هلندجامعه شناسداون دا
کنان از محیط زندگی را اساس زیست پذیری می داند.2001هلندمحیط زیستمارثمن و لیدمیجر5 ارزیابی مطلوب سا

2002استرالیاجغرافیاایوانز
که دو رو دارد؛ معیشت یک روی آن و پایداری بوم شناختی روی  زیست پذیری سکه ای است 

دیگر آن است. بنابراین، شهر زیست پذیر باید هر دو روی سکه را با هم داشته باشد.
کوان6 کیفیت مطلوب زندگی است.2005انگلستانشهرسازیرابرت  شهر زیست پذیر شهری مناسب برای زندگی و فراهم آورنده 

2006بلژیکاقتصادهیلن7
زیست پذیری به نگاه فرد به محیط زیستش مرتبط است و در برگیرنده ارزیابی ذهنی فرد از 

کیفیت محل زندگی است.

2008مالزیجغرافیاشهرالدین

کار و  گروه های قومی، برای  کنندۀ مسکن و فضای زندگی برای همه  شهر زیست پذیر تأمین 
کنندۀ نیازهای اساسی زندگی  کنار هم، مکانی جذاب، پویا، سالم و امن و تأمین  زندگی در 
کیفیت مطلوب زندگی در فعالیت های  کنندۀ  همه مردم است. این شهر همچنین تضمین 
و  اجتماعی  اقتصادی،  سالمت  خصوصی،  حریم  حفظ  جــذاب،  عمومی  کن  اما اجتماعی، 

سرزندگی زیست محیطی است.

2010مالزیجغرافیالو لبی
می کند،  زندگی  بــرای  جــذاب  مکانی  را  محیط  آن  که  شهری  محیط  ویژگی های  مجموعۀ 

زیست پذیری نامیده می شود.

مرکز شهرهای 
زیست پذیر سنگاپور

2011سنگاپور-
کار و تفریح،  شهر زیست پذیر شهری با برنامه ریزی خوب، محیطی جذاب و امن برای زندگی، 
کیفیت باالی زندگی و پایداری زیست محیطی  دربرگیرندۀ حکمروایی خوب، اقتصاد رقابتی، 

است.

واحد اطالعات 
کونومیست8 ا

تخصص های 
گون گونا

2012اروپا
کند، شیوۀ زندگی و وضعیت سالمتی  کمک  کیفیت باالی زندگی  شهر زیست پذیر می تواند به 

شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد و نشان دهندۀ ثبات محیط ساخته شده باشد.

2015مالزیجغرافیامحمودی و همکاران
کردن آنها تا  کیفیت فضاهای شهری در شهرهای مدرن همراه با انسانی  زیست پذیری بهبود 

حد ممکن است.

(Source: Soleymani mehranjani et al, 2016)

1 Pacione
2 Hahlweg
3 Vukan Vuchic
4 Duyvendak & Veldboer

5 Marsman & Leidemeijer
6 Robert Cowan
7 Heylen
8 Economist Intelligence (EIU)
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شماره سی ویک

و  اجتماعی  اقــتــصــادی،  ابــعــاد  همچنین  اســـت.  نــشــده  ــابــی  ارزی
در  دارنــد،  گانه ای  جدا شاخص های  کدام  هر  که  زیست محیطی 
نشان  پژوهش  نتایج  شده اند.  ارزیابی  پایین  به  رو  متوسط  حد 
کالنشهر تهران به سمت توسعه پایدار پیش  کنونی،  که با روند  داد 
نخواهد رفت )Jafari Asadabadi, 2013(. علیزاده در پژوهشی با 
کید بر رویکرد مشارکت  عنوان "سنجش عوامل زیست پذیری با تأ
با  تهران("  شهرداری   1 منطقه  بریانک  محله  مــوردی:  )مطالعه 
نقش  بر  کید  تأ با  زیست پذیری  ارزیابی  مدل  به  دستیابی  هدف 
مشارکت به بررسی و تحلیل پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش 
کتورهای زیست پذیری مانند فضاهای عمومی،  که فا نشان داد 
و  جامعه  بــه  تعلق  حــس  ــیــاده،  پ دســتــرســی  و  مناسب  مسکن 
انسجام اجتماعی بر مشارکت تأثیر مستقیم دارد. همچنین از نظر 
اولویت  از  عمومی  فضاهای  و  اجتماعی  انسجام  محل،  کنان  سا
پژوهشی  در  احمدی   .)Alizadeh, 2014( برخوردارند  باالتری 
اصول  بر  کید  تأ با  زندگی  کیفیت  شاخص های  "ارزیابی  عنوان  با 
گلستان در منطقه 22  شهر زیست پذیر )مطالعه موردی: شهرک 
تهران(" با هدف سنجش میزان زیست پذیری به بررسی و ارزیابی 
عینی  شاخص های  که  داد  نشان  نتایج  پــرداخــت.  شاخص ها 
مانند )مسکن( نسبت به شاخص های ذهنی مانند )رضایت(، از 
و  ساسان پور   .)Ahmadi, 2014( برخوردارند  مطلوبتری  وضعیت 
ارزیابی زیست پذیری  و  با عنوان "سنجش  همکاران در پژوهشی 
و  بررسی  به  تهران"  کالنشهر  گانه  دو  و  بیست  مناطق  در  شهری 
نشان  پژوهش  از  حاصل  نتایج  پرداختند.  زیست پذیری  ارزیابی 
گانه شهر تهران، مناطق یک و سه به  که در میان مناطق 22  داد 
کیفیت تر  ترتیب از بیشترین زیست پذیری، قابلیت زندگی بهتر و با 
نسبت به سایر مناطق برخوردار هستند و در مقابل، منطقه بیست 
استانداردهای  حداقل  و  زیست پذیری  میزان  کمترین  دارای 
 .)Sasanpour et al, 2015( است  گانه   22 مناطق  بین  در  زندگی 
بر  شهری  انسجام  "اثــرات  عنوان  با  پژوهشی  در  والترز2  و  مک کرا1 
زیست پذیری شهری؛ مقایسه حومه های داخلی و خارجی شهر 
بریسبان استرالیا" با هدف سنجش پایداری شهرهای زیست پذیر 
که  کی از آن بود  استرالیا به بررسی و تحلیل پرداختند. نتایج حا
موارد  از  برخی  در  خارجی(  و  )داخلی  حومه  دو  در  زیست پذیری 
دارای مشابهت هستند و در برخی موارد دارای تفاوت. بر همین 
)حومه(  محدوده  هر  محلی  و  محیطی  شرایط  به  توجه  اســاس 
 Maccrea &( نقش بسیار مهمی در برنامه ریزی آن محدوده دارد

.)Walters, 2012
پژوهش  هنوز  کــه  گــردیــد  مشخص  پیشین  مطالب  بــه  توجه  بــا 
شهرها  مرکزی  بخش  در  شهری  زیست پذیری  زمینه  در  کاملی 
بر زیست پذیری در  صورت نپذیرفته است. پژوهش حاضر عالوه 
بخش مرکزی شهر بروجرد، عوامل مؤثر بر وضعیت زیست پذیری 
استفاده  با  همچنین  اســت.  داده  قــرار  توجه  مــورد  نیز  را  شهری 
پژوهش  ساختاری  مدل  ترسیم  به   )Amos( ایموس  افــزار  نرم  از 

پرداخته است.

1 Maccera
2 Walters

3. روش
3.1. جامعه و روش تحقیق 

 _ کتشافی  ا تحقیقات  جمله  از  هــدف  حیث  از  حاضر  پژوهش 
تحلیلی   _ توصیفی  تحقیق،  روش  و  ماهیت  لحاظ  از  شناختی، 
بــرای  اســت.  کیفی   _ کمی  تحقیقات  جمله  از  داده،  نظر  از  و 
اسنادی  مطالعات  بخش  دو  از  پژوهش،  اهــداف  به  دستیابی 
سکنه  تحلیل،  واحــد  گردید.  استفاده  )پرسشنامه(  میدانی  و 
صوفیان،  دودانــگــه،  محله؛  )چهار  بروجرد  شهر  مرکزی  بخش 
که برآورد حجم نمونه  قیام )قدغون( و شهدا )یخچال(( هستند 
گرفتن 0/05  کوکران با در نظر  با استفاده از فرمول تعیین حجم 
که در رده سنی 15 تا 60  خطا، تعداد230 نفر احتساب شده اند 
کل پاسخگویان )53.9درصد( زنان  سال قرار می گیرند. در بین 
و ) 46.1درصــد( مردان؛ )76.5درصــد( متأهل و )23.5درصــد( 
تا   35 بین  سنی  ــروه  درگـ پاسخگویان  بیشتر  ــد.  ــوده ان ب مــجــرد 
سال،   25 از  کمتر  کمترین،  و  )33.9درصـــد(   با  برابر  ســال،   44
ــت. در خصوص مــدت سکونت  ــوده اس ب بــا )10.9درصــــد(  بــرابــر 
سال   30 از  بیش  مــرکــزی   بخش  کنان  سا بیشترین  کنان،  سا
پنج  از  کمتر  کمترین،  و  بــوده انــد  بخش  ایــن  در  ــد(  )33.9درصـ
مالک  کنان،  سا )83.5درصــد(  همچنین  15.7درصــد(.   ( سال 
نرم افزار  از  داده هــا  تحلیل  و  تجزیه  بــرای  هستند.  خود  مسکن 
و  فریدمن(  و  آنووا  نمونه ای،  تی تک  آزمون های   (  SPSS و  GiS
ساختاری معادالت  مدل  از  ساختارها  تحلیلی  مدل  ترسیم  در 

 Amos استفاده شده است.

3.2. محیط شناسی پژوهش
لرستان  استان  توابع  از  سیاسی  تقسیمات  نظر  از  بروجرد،  شهر 
بالغ  بروجرد  شهر  قانوني  محدوده  وسعت  است.  کشور  غرب  در 
که به سه  منطقه شهرداري و 17 ناحیه  بر 3719/09 هکتار بوده 
سرشماری  بــراســاس  اســت.  شــده  تقسیم  محله(    36 )شــامــل 
جمعیت،  نفر   654 و  هــزار   240 دارای  بروجرد  شهر   1390 ســال 
مرکزی  بخش  است.   3.9 خانوار  بعد  و  خانوار  شش  و  هزار   617
در  که  است  هکتار   271/8 وسعت  با  محدوده ای  بروجرد،  شهر 
به وسعت محدوده  توجه  با  و  واقع  بروجرد  مرکز جغرافیای شهر 
اختصاص  خود  به  را  شهر  از  درصــد   7.30 بروجرد،  شهر  قانونی 
این  است.  نفر   26 و  هزار   367 بر  بالغ  جمعیتی  دارای  که  داده 
صوفیان،  محله  همچون  قدیمی،  محله  چهار  شامل  محدوده 
مهم ترین  بــازار،  قرارگیری  با  است.  قدغون  و  دودانگه  یخچال، 
آزادی، شــهــدا،  )خــیــابــان  کــم تــریــن خــیــابــان هــای شــهــر  تــرا پــر  و 
کن مذهبی،  گلسرخی(، آثار تاریخی) مسجد امام (، اما جعفری، 
کاربری های  بازار و  فرسودگی بافت و همچنین به دلیل مرکزیت 
در  جمعیت  از  انبوهی  میزان  درخــور  مــوجــود،  شهری  مختلف 
3، موقعیت محدوده مورد  طول شبانه روز است. تصویر شماره 

مطالعه را نمایش داده است.
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4. بحث  و یافته ها
4.1. تحلیل وضعیت زیست پذیری در بخش مرکزی شهر بروجرد
بررسی زیست پذیری در شش بعد )ارزش هــا و هنجارها، خدمات 
زیست محیطی،  و  محیطی  عوامل  شهری،  امکانات  و  فعالیت ها 
اقتصاد شهری، مدیریت شهری و الگوی تاریخی( با شاخص های 
متعدد در جدول شماره 2 نشان داده شده است. برای بررسی هر 
یک از آنها ابتدا هر یک از متغیرهای مربوط به ابعاد )از طریق جمع 
بستن( جمع شده و تشکیل یک شاخص را داده اند تا بتوان میزان 
زیست پذیری در هر یک از ابعاد را مورد سنجش قرار داده  و پس از 
پرداخت.  شهر  مرکزی  بخش  در  کلی  زیست پذیری  ارزیابی  به  آن 

بدین منظور از آزمون t-test استفاده شده است. این آزمون یک 
که در آن به این موضوع پرداخته می شود  آزمون پارامتریک است 
که میانگین یک جامعه به چه میزان از یک مقدار ثابت بیشتر یا 
کمتر است. در مقاله حاضر عدد سه در طیف های به کار رفته لیکرت 
از 3 وضعیت مطلوب،  حد میانه است. در نتیجه میانگین باالتر 
میانگین 3 و پایین تر از 3 وضعیت نامطلوب را نشان می دهد. در 
از  یک  هر  سنجش  در  آمــده  دست  به  واقعی  میانگین  که  صورتی 
شاخص ها از تست ولیو1 بیشتر باشد، نشان از مطلوبیت شاخص ها 

گویای نامطلوبیت شاخص ها خواهد بود.  و پایین تر بودن آن، 

تصویر شماره 3: موقعیت بخش مرکزی شهر بروجرد 

جدول شماره2: سنجش  شاخص های زیست پذیری در بخش مرکزی شهر بروجرد با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای

مقدار ) T (میانگینTest valueشاخصابعاد
میانگین 
مفروض

سطح معنی داری 
) sig(

مقدار 
آزمون

میزان مطلوبیت

ارزش ها و هنجارها
منوسط3333.41.5.40.125.26امنیت فردی و اجتماعی

مطلوب روبه باال3343.135.410.10.00.28هویت وحس تعلق به مکان
متوسط1212.21.4.22.155.15حس تعامل و مشارکت

خدمات، فعالیت ها 
و امکانات شهری

مطلوب روبه باال1517.814.32.80.00.20وضعیت مسکن
متوسط1818.41.5.430.130.28امکانات آموزشی

مطلوب روبه باال1215.016.93.00.00.17امکانات بهداشتی درمانی
امکانات تفریحی و اوقات 

فراغت
نامطلوب2422.8-3.4-1.10.001.32

مطلوب روبه باال4865.539.817.50.00.44دسترسی
مطلوب روبه باال1215.821.33.80.00.18حمل ونقل

عوامل محیطی و 
زیست محیطی

مطلوب روبه باال2125.818.74.80.00.25آلودگی

مطلوب روبه باال1820.510.42.50.00.24فضای باز عمومی
نامطلوب2.30.00.12-18.0-129.6اقتصاد شهری

نامطلوب630.00.13.-4.6-1211.3مدیریت شهری
متوسط99.64.1.690.00.16الگوی تاریخی

کل ابعاد( کلی )جمع  مطلوب روبه باال279321.521.642.50.001.9زیست پذیری 

1 Test value
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شماره سی ویک

4.1.1. بعد ارزش ها و هنجارها
که  برای سنجش وضعیت زیست پذیری در بعد ارزش ها و هنجارها 
با استفاده از شاخص های امنیت فردی و اجتماعی، هویت و حس 
تعلق به مکان، حس تعامل و مشارکت نشان داده شد، به تحلیل 
نتایج مربوط به هر یک از شاخص ها در این بعد پرداخته می شود. 
در بررسی متغیرهای مربوط به امنیت فردی و اجتماعی در محله، 
کافی در روز  برای رفت وآمد با میانگین )3.8درصد( در میان  امنیت 
دیگر متغیر ها بیشترین میزان را به خود اختصاص داده و نسبت 
کمترین  به دیگر متغیرها از وضعیت مطلوب تری برخوردار است. 
میانگین )1.8درصد( را متغیر نزاع و درگیری بین افراد بومی مهاجر 
وجود  متغیر  بجز  متغیرها  تمام  اســت.  داده  اختصاص  خــود  به 
جرائمی مثل دزدی، مصرف مواد مخدر، ارازل و اوباش، از وضعیت 
کلی پاسخگویی  زیست پذیری مطلوبی برخوردار هستند. به  طور 
به  اجتماعی  و  فــردی  امنیت  شاخص  متغیرهای  به  شهروندان 
گفت وضعیت این شاخص  میزان نسبتًا مطلوبی است. می توان 
در حد مطلوب، متوسط رو به باال سوق پیدا می کند. در بررسی 
وضعیت شاخص هویت و حس تعلق به مکان، یازده متغیر مورد 
که مهم ترین متغیر، عزاداری ها در محله، تاسوعا  گرفته  تحلیل قرار 
و عاشورا )4.8درصــد( بیشترین میزان را در بین متغیرها به خود 
به  تمایل  مالی(  توان  )درصــوت  میزان  کمترین  و  اختصاص داده 
که  است  این  نشان دهنده  که  است  ــد(  )2.8درصـ محله  از  رفتن 
بیشتر پاسخگویان، بومی و مالک مسکن خود بوده و بیش از 30 
کن محله هستند، به همین دلیل میزان تعلق و دلبستگی  سال سا
زیــادی به محله و شهر خود دارنــد. وضعیت این شاخص در حد 
شاخص  متغیرهای  تحلیل  در  باالست.  به  رو  مطلوب  و  مطلوب 
محله  در  یکدیگر  حــال  کــردن  مــراعــات  متغیر  مشارکت،  و  تعامل 
)3.9درصــد(، بیشترین مطلوبیت در بین متغیرهای این شاخص 
و  گروه ها  بین متغیرها، عضویت در  کمترین میزان در  و  را داشته 
دهنده  نشان   که  است  )1.9درصــد(  درمحله  موجود  انجمن های 
یا بیشتر  نــدارد،  گروه و عضوی وجود  که در محله های  این است 
کاری عضو نیستند. بررسی وضعیت  پاسخگویان به دالیل مشغله 
ــه بــاالســت. در یک  ایـــن شــاخــص در حــد مــطــلــوب و مــتــوســط ب
جمع بندی، وضعیت زیست پذیری بعد ارزش ها و هنجارها )همان  
که در جدول شماره2 نشان داده شده( در بخش مرکزی شهر  طور 

بروجرد در حد مطلوب به سر می برد.

4.1.2. بعد خدمات فعالیت ها و امکانات شهری
آموزشی،  امکانات  مسکن،  )وضعیت  شاخص های  با  بعد  ایــن   
امکانات بهداشتی، گذراندن اوقات فراغت، دسترسی و حمل ونقل( 
مورد سنجش قرار گرفته است. شاخص مسکن یکی از اساسی ترین 
در  که  است  شهری  امکانات  و  فعالیت ها  خدمات،  شاخص های 
وضعیت  بررسی  ــرای  ب اســت.  اهمیت  حائز  بسیار  زیست پذیری 
به  میانگین خروجی  اســت.  گرفته  قــرار  پنج متغیر مدنظر  مسکن 
که در بین متغیرها، متغیر میزان نور و  دست آمده نشان می دهد 
روشنایی مناسب مسکن با )3.9درصــد(، نسبت به دیگر متغیرها 
اشرافیت  میزان،  کمترین  و  اســت  بــرخــوردار  باالیی  مطلوبیت  از 

که  نداشتن ساختمان های محله به یکدیگر با )2.9درصــد( است 
بخش  ساختمان های  کثر  ا که  اســت  موضوع  ایــن  نشان دهنده 
مرکزی شهر بروجرد یک طبقه یا دو طبقه هستند. در نهایت تحلیل 
باالست.  به  رو  مطلوب  و  مطلوب  حد  در  شاخص  ایــن  وضعیت 
می دهند،  تشکیل  را  آمــوزشــی  شاخص  وضعیت  که  متغیرهایی 
کیفیت امکانات آموزشی  که در بین متغیرها  شش متغیر هستند 
مدارس از مطلوبیت باالیی نسبت به دیگر متغیرها برخوردار است 
کالس های فوق العاده )کنکوری، تقویتی( با )2.5درصد(  کیفیت  و 
کمترین مطلوبیت را از نظر شهروندان دارد. وضعیت زیست پذیری 
این شاخص در بخش مرکزی درحد متوسط و متوسط رو به پایین 
بین  در  بهداشتی،  امکانات  شاخص  بــررســی  در  مــی بــرد.  ســر  بــه 
از مطلوبیت  ــد(  با )4.0درص متغیرها، متغیر عملکرد اورژانــس 115 
اســت.  ــوردار  ــرخ ب متغیرها  سایر  بــه  نسبت  زیست پذیری  بـــاالی 
نگاه  از  بهداشت  و  امــر سالمت  بــودن  از مهم  کی  ایــن موضوع حا
مسئوالن و دولتمردان است. بنابراین تالش و همت مسئوالن در 
بود.  آینده رضایت بخش خواهد  از نظر شهروندان در  امر سالمت 
وضعیت زیست پذیری شاخص امکانات بهداشتی در حد مطلوب 
امکانات  شاخص  وضعیت  بررسی  در  باالست.  روبــه  مطلوبیت  و 
اســت.  شــده  اســتــفــاده  متغیر  هشت  از  فــراغــت  اوقـــات  و  تفریحی 
دربین متغیرها فضا ها و امکانات ورزشی مناسب در محله برابر با 
)3.7درصد( بیشترین مطلوبیت زیست پذیری را به خود اختصاص 
که امکانات ورزشی در بخش مرکزی شهر  گویای این است  که  داده 
کمترین میزان وجود سینما در  بروجرد در سطح مناسب قرار دارد. 
که به دلیل وجود یک سینما در شهر  ــد( است  محله با )1.8درص
بروجرد این متغیر از وضعیت مطلوبی برخودار نیست. در بررسی 
که این  گفت  وضعیت، به دلیل مطلوب نبودن متغیرها می توان 
شاخص از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و در حد متوسط رو 
کم بر زیست پذیری، دسترسی  به پایین به سر می برد. در ادبیات حا
کیفیت مناسب به امکانات و خدمات از شاخص های مناسب و  و 
مهم دستیابی به یک شهر زیست پذیر است. در بررسی وضعیت 
با  کــافــی   تــعــداد  بــه  بانک  وجــود  دسترسی،  شاخص  متغیرهای 
میانگین )4.8درصد( بیشترین مطلوبیت زیست پذیری را به خود 
که در دیگر  اختصاص داده است. نتایج کل متغیرها نشان می دهد 
طیف های این متغیرها نیز میزان زیست پذیری به صورت مطلوب 
است. وضعیت شاخص دسترسی، در حد مطلوب و مطلوبیت رو 
که با چهار  به باال قرار دارد. در بررسی وضعیت شاخص حمل ونقل 
کار  کیفیت حمل ونقل عمومی )3.6درصد(، میزان ساعات  متغیر 
وسایل  ایستگاه های  توزیع  )3.9درصـــد(،  عمومی  نقلیه  وسایل 
عمومی  حمل ونقل  مناسب  قیمت  و  )3.9درصـــد(  عمومی  نقلیه 
که  )3.9درصد( مورد بررسی قرارگرفته، با توجه به میانگین متغیرها 
گویای وضعیت زیست پذیری حمل ونقل است، وضعیت مطلوب 

رو به باال را نشان می دهد.

4.1.3.  بعد عوامل محیطی و زیست محیطی 
آلودگی  میزان  متغیرهای  آلــودگــی،  شاخص  وضعیت  بررسی  در 
متغیر های  نمونه ای  تی تک  ــون  آزم نتایج  از  حاصل  میانگین  با 
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مربوط به این شاخص، در پرسشنامه به صورت منفی وارد شده 
کم، امتیاز 5 و آلودگی زیاد، امتیاز 1(. در بین  است )آلودگی بسیار 
کارگاه هاست  متغیرها، بیشترین مطلوبیت میزان آلودگی ناشی از 
کارگاه ها به بیرون از  که بیشتر  که بیانگر این است  با )4.2درصــد( 
بخش مرکزی شهر بروجرد انتقال داده شده اند. از نظر پاسخگویان، 
کم و  میزان آلودگی در محله های بخش مرکزی شهر بروجرد در حد 
که وضعیت زیست پذیری شاخص آلودگی  کم ارزیابی شده  بسیار 
در سطح مطلوب و مطلوبیت رو به باال را نشان می دهد. شاخص 
گرفته  فضای باز عمومی با استفاده از هفت متغیر مورد بررسی قرار 
عمومی  فضای  متغیر  به  مطلوبیت  بیشترین  متغیرها  بین  در  که 
کمترین مطلوبیت  زیبا و دارای روشنایی مناسب با )3.9درصد( و 
با  مطلوب  کیفیت  با  و  جــذاب  جالب،  عمومی  فضای  متغیر  به 
)2.9درصد( تعلق می گیرد. تحلیل زیست پذیری شاخص فضای باز 

عمومی در حد مطلوبیت متوسط رو به باال به سر می برد. 

4.1.4. بعد اقتصاد شهری
که سطح زیست پذیری به وسیله  در بعد اقتصادی، شاخص هایی 
که عبارتند  گرفته، مشتمل بر چهار متغیر است  آنها مورد آزمون قرار 
درآمد  )1.8درصـــد(،  شهری  پروژهای  در  مالی  مشارکت  میزان  از: 
و  ــد(، فرصت های شغلی متعدد در محله )1.6درصـــد(  )3.2درصـ
امکان خرید یا اجاره مسکن با قیمت مناسب )2.8درصد(. از نظر 
شغلی  فرصت های  شاخص  زیست پذیری  وضعیت  شهروندان 
کمترین مطلوبیت زیست پذیری را  متعدد با میانگین )1.6درصد( 
از دغدغه بسیار زیاد شهروندان  نشان می دهد. این متغیر نشان 
نتایج  به  توجه  با  کلی  طور  به   دارد.  مناسب  شغلی  داشتن  برای 
به دست آمده از تحلیل، به غیر از شاخص درآمد با )3.2درصــد( 
را نشان می دهد، دیگر شاخص ها به سمت  که وضعیت متوسط 
نامطلوب بودن پیش می روند؛ که دسترسی به شهر زیست پذیر را با 

مشکل مواجه می کند. 

4.1.5. بعد مدیریت شهری
گرفته است  این بعد با استفاد از چهار شاخص مورد بررسی قرار 
شــهــرداری  و  شهر  شـــورای  تصمیمات  بــه  اعتماد  از  عبارتند  کــه 
)2.5درصـــد(، مشارکت در تصمیمات شــورای شهر )1.9درصــد(، 
ــایــی مــعــابــر خــیــابــان هــا  ــب ــت )3.7درصــــــــد( و زی ــاف فــرســودگــی ب
در  بــروجــرد  شهر  مرکزی  بخش  قرارگیری  دلیل  به  ــد(.  ــ )3.1درص
اولیه شهر و قرارگیری محله های قدیمی در محدوده این  هسته 

که این عامل می تواند  بخش، فرسودگی بافت در حد باالیی است 
باشد.  داشته  بسزایی  نقش  شهری  مدیریت  بــودن  مطلوب  در 
)مربوط  شــهــرداری  و  شهر  شــورای  مسئوالن  که  تصمیماتی  در 
نظر خواهی  هیچ  می گیرند،  شهر(  یا  محله  سطح  ح های  طر به 
نمی کنند.  راستا  این  در  مشارکت  صورت  به  حتی  شهروندان  از 
از  بیشتر  شهرداری  و  شهر  شورای  به  شهروندان  نداشتن  اعتماد 
مدیریت  بعد  زیست پذیری  عدم  عوامل  این  است.  معمول  حد 

شهری را به وجود می آورد. 

4.1.6.  بعد الگوی تاریخی
این بعد با استفاده از سه شاخص مورد بررسی قرار گرفته که عبارتند 
حفاظت  )3.6درصـــد(،  محله  در  زیبا  تاریخی  ساختمان  وجود  از 
و  )3.1درصــد(  تاریخی  آثار  از  فرهنگی  میراث  سازمان  و  شهرداری 
وجود نشانه ها و نماد های خاص در محله )2.8درصــد( . نظرات 
شهروندان در بخش مرکزی شهر بروجرد به دلیل وجود آثار تاریخی 
فراوان و همچنین فرسودگی باالی بافت، در راستای شاخص وجود 
ساختمان تاریخی زیبا در محله و حفاظت مسئوالن  امور شهری 
نشانه ها  وجــود  اســت.  متوسط  و  مطلوب  حد  در  تاریخی  ــار  آث از 
حد  در  )2.86درصـــــد(  میانگین  بــا  محله  در  خــاص  نمادهای  و 

نامطلوب قرار می گیرد. 

4.2. تحلیل عوامل موثر بروضعیت زیست پذیری در محله های 
بخش مرکزی شهر بروجرد

4.2.1. تحلیل عوامل مؤثر بر زیست پذیری با استفاده از آزمون 
آنووا1

تحلیل واریانس یک طرفه، برای آزمون تفاوت میانگین یک متغیر 
کار می رود. با استفاده از این آزمون می توان  گروه به  در  بیش از دو 
میانگین ابعاد زیست پذیری در محله های بخش مرکزی شهر را با 
که در این قسمت با استفاده از آزمون  کرد. در بررسی  هم مقایسه 
سطح  در  زیست پذیری  ابعاد  از  بعد  شش  شــود،  می  انجام  ــووا  آن
قرار  بررسی  بروجرد، مورد  محله های چهارگانه بخش مرکزی شهر 
ابعاد زیست پذیری در سطح  بین میانگین  به مقایسه  تا  می گیرد 
هر یک از محله های )دودانگه، صوفیان، قدغون )رازان( و یخچال 
محله های  از  یک  کــدام  که  گــردد  تعیین  و  شود  پرداخته  )شهدا( 
محله های  دیــگــر  بــه  نسبت  بیشتری  زیــســت پــذیــری  وضعیت  از 
برخوردارند. جدول شماره 3، میانگین ابعاد زیست پذیری در بین 

محله های را نمایش می دهد.

جدول شماره3: تفاوت بین میانگین ابعاد زیست پذیری در بین محالت بخش مرکزی با استفاده از آزمون آنووا 

ارزش ها و هنجارها
خدمات، فعالیت ها و 

امکانات شهری
عوامل محیطی و 

زیست محیطی
الگوی تاریخیمدیریت شهریاقتصاد شهری

87.4146.844.89.710.88.9محله دودانگه
91.0170.848.910.012.011.9محله صوفیان

88.9153.245.49.211.49.4محله قدغون )قیام(
89.4163.848.69.411.88.8محله یخچال) شهدا(

1 ANOVA

رد
وج

ر بر
شه

ی 
رکز

ش م
بخ

ی 
ها

له 
مح

در 
ی 

ذیر
ت پ

یس
ل ز

حلی
ت



11
1398 تابستان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

شماره سی ویک

از آزمون آنووا  با توجه به نتایج جدول شماره 3، خروجی حاصل 
که تفاوت بین میانگین ابعاد زیست پذیری را در سطح چهار محله 
که در مقایسه ای  در بخش مرکزی نشان می دهد، بیانگر این است 
که بین میانگین ابعاد زیست پذیری )ارزش ها وهنجارها، خدمات، 
زیست محیطی،  و  محیطی  عوامل  شهری،  امکانات  و  فعالیت ها 
اقتصاد شهری، مدیریت شهری و الگوی تاریخی( در بین محله های 
ــا و  ــ صـــورت پــذیــرفــت، محله صــوفــیــان در زیــســت پــذیــری ارزش ه
شهری  امکانات  و  فعالیت ها  خــدمــات،  )91.0درصــــد(،  هنجارها 
)48.9درصـــد(،  زیست محیطی  و  محیطی  عوامل  )170.8درصـــد( 
اقتصاد شهری )10.0درصد(، مدیریت شهری )12.0درصد( و الگوی 
باالتری  زیست پذیری  درصــد،  بیشترین  با  )11.9درصــــد(  تاریخی 
خود  به  بروجرد  شهر  مرکزی  بخش  محله های  سایر  به  نسبت  را 
گفت محله صوفیان در بین چهار  اختصاص داده است. می توان 
در  زیست پذیری  ابعاد  نظر  از  بــروجــرد،  شهر  مرکزی  بخش  محله 

سطح نخست قرار دارد.

4.2.2. تحلیل عوامل مؤثر بر وضعیت زیست پذیری با استفاده 
از آزمون اولویت بندی فریدمن1

آزمون فریدمن یک آزمون کیفی برای سنجش تأثیر متغیرها، گویه ها 
آزمــون شاخص ها  این  و سئواالت سازنده یک شاخص است. در 
متناسب با نقش و اهمیت در مطلوبیت و مناسبت ابعاد رتبه بندی 
نظر  مــورد  شاخص های  ارزیــابــی   ،4 شماره  جــدول  در  می شوند. 

نمایش داده شده است.
و  فریدمن  آزمـــون  از  حاصل  نتایج  چهار،  شماره  جــدول  مطابق 

را  اولویت  بیشترین  دسترسی  شاخص  شاخص ها،  اولویت بندی 
و  داشته  بروجرد  شهر  مرکزی  بخش  در  زیست پذیری  بررسی  در 
حمل ونقل  شاخص  اســت.  گرفته  قــرار  رتبه بندی  نخست  رده  در 
به  را  امکانات شهری  و  فعالیت ها  بعد خدمات،  در  دومین دلیل 
که سبب قرارگیری این شاخص در رده  خود اختصاص داده است 
دوم رتبه بندی شده است. شاخص هویت و حس تعلق به مکان 
آلودگی  شاخص  چهارم،  رده  در  بهداشتی  امکانات  سوم،  رده  در 
در رده پنجم، وضعیت مسکن در رده ششم، فضای باز عمومی در 
رده هفتم، الگوی تاریخی در رده هشتم، امکانات آموزشی در رده 
نهم، حس تعامل و مشارکت در رده دهم، امنیت فردی و اجتماعی 
در رده یازدهم، امکانات تفریحی و اوقات فراغت در رده دوازدهم، 
رتبه بندی  در  شهری  اقتصاد  و  سیزدهم  رده  در  شهری  مدیریت 
رتبه بندی  در  همچنین  ــت.  اس گرفته  ــرار  ق آخــر  رده  در  فریدمن 
ابعاد، بعد خدمات، فعالیت ها و امکانات شهری بیشترین اولویت 
خود  به  بروجرد  شهر  مرکزی  بخش  در  زیست پذیری  بررسی  در  را 
عوامل  بعد  اســت؛  گرفته  ــرار  ق نخست  رده  در  و  داده  اختصاص 
به  را  شهر  زیست پذیری  رتبه  دومین  زیست محیطی  و  محیطی 
گروه سوم  خود اختصاص داده است. بعد ارزش ها و هنجارها در 
رتبه بندی و الگوی تاریخی در رتبه چهارم، مدیریت شهری در رتبه 
رتبه بندی  در  زیست پذیری  ابعاد  بین  در  شهری  اقتصاد  و  پنجم 

فریدمن در آخرین رتبه قرار دارد.

4.3. مدل یابی معادالت ساختاری با به کارگیری نرم افزار اموس2
اموس یکی از چهار نرم افزار اصلی مدل سازی )اموس، ای .کیو. اس3، 
که در مدل یابی معادالت ساختاری بسیار  لیزرل4، ام  پالس5( است 

جدول شماره4: ارزیابی شاخص ها و ابعاد، زیست پذیری در بخش مرکزی شهر بروجرد با استفاده از آزمون فریدمن

رتبه میانگین  )Mean Rank(شاخصابعاد
اولویت بندی فریدمن

ابعادشاخص

ارزش ها و هنجارها
5.3امنیت فردی و اجتماعی

3.9
11

3 10.93هویت وحس  تعلق به مکان
5.610حس تعامل و مشارکت

خدمات، فعالیت ها و 
امکانات شهری

8.6وضعیت مسکن

4.7

6

1

5.69امکانات آموزش
9.94امکانات بهداشتی

4.412امکانات تفریحی و اوقات فراغت
12.21دسترسی

11.02حمل ونقل

عوامل محیطی و زیست 
محیطی

9.7آلودگی
4.6

5
2

7.77فضای باز عمومی

2.31.5146اقتصاد شهری
4.22.4135مدیریت شهری
7.13.884الگوی تاریخی

1 Friedman2 Amos
3 EQS
4 Lisrel
5 MPlus
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سی ویک شماره 

توانمند عمل می کند. هرچند هدف اصلی از طراحی این نرم افزار، 
تحلیل های  از  مجموعه ای  اجــرای  قابلیت  امــا  اســت  مــدل ســازی 
یاد  نــرم افــزار  دارد.  وجــود  آن  وسیله  به  نیز  معمول  ــاری  آم و  کٌمی 
شده در یاری رساندن به محققان با استفاده از تحلیل های چند 
متغیره استاندارد مانند رگرسیون، تحلیل واریانس، تحلیل عاملی و 
همبستگی ها نقش بسزایی ایفا می کند و ضمن ایجاد امکان ترسیم 
فرضیات  ــاص،  خ آمــاره هــایــی  محاسبه  کمک  بــه  زیبا  مــدل هــای 
نظام  در   .)Alibabaei, 2012( می دهد  قرار  آزمــون  مورد  را  تحقیق 
شهری بیشتر عرصه های تصمیم گیری و اجرا با هم در ارتباطند و 
کلیه ساخت های شهری نقش اثرگذاری و اثرپذیری دارند. در این 
پژوهش، میزان رابطه و اثرگذاری شش بعد از ابعاد زیست پذیری در 
بخش مرکزی شهر بروجرد شامل )اقتصاد شهری، عوامل محیطی 
و زیست محیطی، مدیریت شهری، خدمات، فعالیت ها و امکانات 
شهری، ارزش ها و هنجارها و الگوی تاریخی( مورد ارزیابی و آزمون 
گرفته است تا نشان دهد هر یک از ابعاد به چه میزان بر سایر  قرار 
ابعاد تأثیرگذار بوده و به نوعی درجه اهمیت هرکدام از ابعاد را در 
رابطه با زیست پذیری نمایش دهد. درضمن در این پژوهش فرض 
که عوامل زیست محیطی در بین سایر عوامل،  بر این بوده است 
امر  نماد و شاخص زیست پذیری در بخش مرکزی است و همین 
موجب تداخل در امر مدیریت شهری، افت ارزش هــا و هنجارها، 
شده  یــاد  ابعاد  می شود.  شهری  امکانات  و  فعالیت ها  خدمات، 
که در تصویر  گرفته  از نرم افزار اموس مورد ترسیم قرار  با استفاده 

شماره 4، قابل مشاهده است.
از ابعاد زیست پذیری مورد  در مدل ساختاری ایموس شش بعد 
ابعاد  بر  ابعاد  از  یک  هر  تأثیر پذیری  تا  اســت  گرفته  قــرار  بررسی 
دیگر زیست پذیری ترسیم شود. نتایج حاصل از تصویر شماره4، 
که عامل اقتصادی با )24.3درصد( بر بعد عوامل  بیانگر این است 
محیطی و زیست محیطی تأثیر داشته است، بعد عوامل محیطی 
خــدمــات،  زیــســت پــذیــری:  ابــعــاد  بــر  ترتیب  بــه  زیست محیطی  و 
هنجارها  و  ارزش هــا  57.درصــد(،   ( شهری  امکانات  و  فعالیت ها 
)79.درصد(، مدیریت شهری )18.درصد( تأثیر داشته و خدمات، 
و  ارزش هـــا  بعد  بــر  ــد(  درصـ  .55( شــهــری  امــکــانــات  و  فعالیت ها 
)4.66درصـــد(  شهری  مدیریت  اســت.  بــوده  تأثیرگذار  هنجارها 
ارزش هــا  نهایت  در  و  شهری  امکانات  و  فعالیت ها  خدمات،  بر 
در  اســت.  داشته  تأثیر  تاریخی  الگوی  بر  )05.درصـــد(  هنجارها  و 
با  شهری  اقتصاد  بعد  را  تأثیر  بیشترین  زیست پذیری  ابعاد  بین 
داشته  زیست محیطی  و  محیطی  عوامل  بعد  بر  )24.3درصــــد( 
مدل  در  شــهــری  اقــتــصــاد  بعد  کــه  اســت  ایــن  بیانگر  کــه  اســـت؛ 
ساختاری ایموس بیشترین واریانس ابعاد را در زیست پذیری شهر 
به خود اختصاص داده است. بعد از آن به ترتیب مدیریت شهری، 
عوامل محیطی و زیست محیطی، خدمات، فعالیت ها و امکانات 
کمترین واریانس را ارزش ها و هنجارها با تأثیر  شهری و در نهایت 

)05. درصد( برالگوی تاریخی به خود اختصاص داده است.

تصویر شماره4: آزمون مدل ساختاری ابعاد زیست پذیری با استفاده از نرم افزار اموس
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شماره سی ویک

5. نتیجه گیری 
ح  کنون بحث های مختلفی پیرامون مفهوم زیست پذیری مطر تا 
که نشان می دهد دستیابی به زیست پذیری از طریق  شده است 
کولوژیکی  پایداری، مباحث اقتصادی، عوامل محیطی و فرهنگی، ا
و حل معضالت اجتماعی حاصل می شود. در این راستا پژوهش 
که قابلیت  حاضر به بررسی زیست پذیری به عنوان یکی از عواملی 
زیست افراد را در یک جامعه مورد سنجش قرار می دهد، پرداخته 
وضعیت  تحلیل  و  شناخت  پــژوهــش،  ایــن  اصلی  هــدف  ــت.  اس
برای  است.  بروجرد  شهر  مرکزی  بخش  در  زیست پذیری  موجود 
گی های توصیفی پرسشنامه  بررسی یافته های پژوهش، ابتدا ویژ
سئواالت  به  پاسخگویی  وضعیت  تشریح  به  دوم  قسمت  در  و 
شد.  پرداخته  زیست پذیری  بعد  شش  قالب  در  پژوهش  اصلی 
که  ح شده در این پژوهش  براساس تحلیل پرسشنامه های مطر
به واسطه روش های آماری، آزمون های ) تی تک نمونه ای، آنووا، 
کرده، این نتایج  فریدمن( و مدل ساختاری ایموس تحقق پیدا 
گرفته و نتایج حاصل  حاصل شد: با توجه به تحلیل های صورت 
ابعاد مورد  از  آزمون تی تک نمونه ای، میانگین به دست آمده  از 
بررسی، برای سنجش زیست پذیری در بخش مرکزی شهر بروجرد 
گرفت  بیشتر از مقدار ارزش عددی است. بنابراین می توان نتیجه 
مطلوب  زیست پذیری  وضعیت  از  بروجرد  شهر  مرکزی  بخش  که 
یک  هر  تحلیل  نتایج  در  اســت.  برخوردار  باال  به  رو  مطلوبیت  و 
خدمات،  شاخص  را  زیست پذیری  وضعیت  بیشترین  ابعاد،  از 
کمترین  و  داده  اختصاص  خود  به  شهری  امکانات  و  فعالیت ها 
که با روند  کرد  وضعیت را اقتصاد شهری. بنابراین می توان اظهار 
آنجایی  از  است.   زیست پذیر  بروجرد  شهر  مرکزی  بخش  کنونی، 
کدام  که بخش مرکزی شهر بروجرد دارای چهار محله است و هر 
دارنــد،  تفاوت  هم  با  زیست پذیری  ابعاد  لحاظ  به  محله های  از 
بنابراین وضعیت زیست پذیری در محله های بخش مرکزی شهر 
از مشخص شدن این تفاوت،  نیز متفاوت است. همچنین پس 
که  شدند  مشخص  مرکزی  بخش  محله های  زیست پذیرترین 
است  این  بیانگر  که  گردید  استفاده  آنووا  آزمون  از  تحلیل،  برای 
را  زیست پذیری  بیشترین  مرکزی،  بخش  محله های  بین  در  که 
محله صوفیان و ضعیف ترین را محله دودانگه به خود اختصاص 
که در بین ابعاد  داده است. نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد 
عوامل  شهری،  امکانات  و  فعالیت ها  خدمات،  زیست پذیری، 
مهم ترین  از  هنجارها  و  ارزش هـــا  و  زیست محیطی  و  محیطی 
سوم  تا  نخست  رده  در  که  هستند  زیست پذیری  بر  مؤثر  عوامل 
که نتایج به دست آمده برای هر شش  گرفته اند. همان گونه  قرار 
اظهار  می توان  می کند،  صدق  بررسی  مــورد  شاخص های  و  بعد 
که خدمات، فعالیت ها و امکانات شهری، عوامل محیطی و  کرد 
بر  مؤثر  عوامل  مهم ترین  از  هنجارها  و  ارزش هــا  و  زیست محیطی 

زیست پذیری در بخش مرکزی شهر بروجرد هستند.
پیشنهادها: پیشنهادها برای هریک از ابعاد که در سطح متوسط و 
یا نامطلوب هستند، برای مطلوب تر شدن وضعیت زیست پذیری 

در بخش مرکزی شهر بروجرد، ارائه شده است.

	بعد ارزش ها و هنجارها
بـــرای زیــســت پــذیــری شهری  بــررســی  یکی از شــاخــص هــای مـــورد 
انجام  بررسی های  با  که  است  اجتماعی  و  فردی  امنیت  شاخص 
گرفته میزان آن متوسط و متمایل به مطلوب ارزیابی شده است. 
قدغون  دودانــگــه،  محله های  در  که  می گردد  پیشنهاد  بنابراین 
افزایش   )1 گیرد:  قرار  توجه  مورد  شده  ارائه  پیشنهادهای  )قیام(، 
پاسگاه ها و نیروهای نظامی و انتظامی برای امنیت، به خصوص 
کسازی  پا تــردد، 3(  برای  و معابر عریض  پارک ها، 2( خیابان ها  در 
اوباش،  و  ارازل  از  قدقون،  محله  و  دودانگه  محله  محله های  زیر 
فروش و مصرف مواد مخدر و 4( افزایش روشنایی در سطح معابر. 
شاخص حس تعامل مشارکت: 1( بسترسازی برای مشارکت تمام 
مردم در عرصه های مختلف، 2( تقویت روح جمع گرایی، 3( افزایش 
سطح ارتباطات مردم با هم برای رفع مشکالت در سطح محله و 
4( جلسات هفتگی و ماهانه با مسئوالن و شوراها به منظور رفع 

مشکالت.

	خدمات فعالیت وامکانات شهری
از دیگر شاخص های مورد بررسی برخورداری از تفریحات و اوقات 
که با بررسی های انجام شده میزان  فراغت برای شهروندان است 
بنابراین  مــی رود.  بــودن پیش  نامطلوب  به سمت   و  آن متوسط 
چهار  هر  در  وضعیت  ایــن  شــدن  مطلوب تر  بــرای  پیشنهادهایی 
که عبارتند از: 1(  محله  به خصوص محله دودانگه ارائه شده است 
کتابخانه ها  گسترش استفاده از فرهنگ اموال عمومی، 2(ا فزایش 
افزایش   )4 تفریحی،  و  ورزشــی  فضاهای  افزایش   )3 سینماها،   و 
کودکان، 5 ( افزایش محیط های آرام و به دور از  فضاهای باز برای 
سر و صدا و سبز برای سالمندان و 6( افزایش تعداد پارک ها و امنیت 
محیط پارک برای تمامی افراد. از دیگر شاخص های مورد بررسی 
برخورداری  میزان  و  شهری  امکانات  و  فعالیت ها  خدمات،  بعد 
وضع  شــدن  بهتر  بــرای  پیشنهادها  اســت.  عمومی  حمل ونقل  از 
گسترش ناوگان  موجود محله دودانگه ارائه می شود: 1( افزایش و 
کار  حمل ونقل عمومی در تمام نقاط محله و  2( افزایش ساعات 

وسایل نقلیه.

	عوامل محیطی وزیست محیطی
باتوجه به تحلیل ابعاد، بعد زیست محیطی وضعیت زیست پذیری 
بخش مرکزی شهر بروجرد از نظر شاخص آلودگی و فضای سبز در حد 
مطلوب ارزیابی شده است. پیشنهادهایی برای بهترشدن وضعیت 
سطح  در  روشنایی  1(افــزایــش  مــی شــود:  ــه  ارائ شاخص ها  موجود 
جمع آوری   )2 دودانــگــه،  محله  خصوص  به  خیابان ها  و  کوچه ها 
منظم زباله درسطح محله های به خصوص محله دودانگه، قدغون 
آسفالت  از  بیشترپاسخگویان  وکوچه ها.  خیابان ها  آسفالت   )3 و 

کوچه  و خیابان محله زندگی خود ناراضی بوده اند.

	بعد اقتصاد شهری
از دیگر ابعاد مورد بررسی برای زیست پذیری، بعد اقتصاد شهری 
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که با بررسی ها، میزان آن نامطلوب و به سمت نزولی بودن  است 
پیش می رود.  پیشنهادها عبارتند از: 1( سرمایه گذاری در بخش های 
خصوصی و عمومی برای اشتغال زایی و 2( درآمد و حقوق مناسب 

برای شهروندان در ازای شغل.

	 بعد مدیریت شهری
بعد مدیریت شهری یکی از مهم ترین ابعاد در زیست پذیری است. 
این شاخص، با بررسی های انجام شده وضعیت نامطلوبی را نشان 
این  وضعیت  شدن  بهتر  بــرای  پیشنهادهایی  بنابراین  می دهد. 
بعد ارائه می گردد: 1( افزایش اعتماد و جلب شهروندان به وسیله 
مسئوالن با مشارکت دادن مردم در طرح های شهری، 2( افزایش 
اعتماد و جلب نظر شهروندان به سرمایه گذاری در شهر و 3( اعطای 
وام های مسکن برای نوسازی و بهسازی ساختمان های موجود در 

بافت فرسوده.

	 بعد الگوی تاریخی
این بعد به دلیل قرارگیری هسته اولیه شهر در مرکز جغرافیای شهر، 
از نظر آثار تاریخی تعداد زیادی را در خود جای داده است؛ که جهت 
و  گردید: 1( مرمت  ارائــه  آثار پیشنهادهایی  این  حفاظت و مرمت 
حفاظت آثار تاریخی در برابر عوامل محیطی و انسانی، 2( حفاظت از 
بافت های تاریخی و سنتی و 3( زیباسازی معابر و میادین، در سطح 

چهار محله قدیمی. 
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