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سنجش ابعاد و شاخصهای زیستپذیری در شهر نورآباد دلفان
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احمدینژاد2

 .9گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده علوم جغرافیایی ،دانشگاه علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله)17/96/23 :

(تاریخ دریافت مقاله17/61/60 :

چكيده
توسعه پایدار بهطورکلی به تعادل اهداف اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطیی اشیاره دارد .وییک چشی انیداز بسییار
مطلوب را در آینده نوید میدهد .و زیست پذیری ،به مجموعهای از اهداف پایداری اشاره دارد .که مسیتقی بیر اعییای
جامعه تأثیر میگذارند .بنابراین زیست پذیری ،راهی بهسوی توسعه پایداراست .در همین راستا پیژوه حاریر در پیی
آنست که با بررسی میزان زیست پذیری ،در شهر نورآباد دلفیان آن را بیهسیوی توسیعه پاییدار سیود دهید .روش ایین
پژوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار پرس نامه و مشیاهده مسیتقی اسیت .بنیابراین ترکیییی از روش کمیی و
کیفی است .جامعه آماری آن تمام شهروندان شهر نورآباد که در سرشماری سال  9311برابر با  00497نفر بیوده اسیت.
برای تخمین حج نمونه از فرمول کوکران استفاده شد .و تعداد نمونه مطابق این فرمول  384نفیر بیرآورد شیده اسیت.
بعد از مشخص شدن حج نمونه پرسشنامهها به صورت تصادفی ساده در بین شهروندان پخ گردیید .عیووه بیر ایین
محقق به صورت حیوری به مشاهده مستقی شاخصهای موردمطالعه در سطح شهر پرداخته است .اطوعات به دسیت
آمده با استفاده از نرافزار  Spssو آزمونهای  Tتک نمونهای ،آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل گردیدند .نتایج این پژوه
نشان داد که در شهر نورآباد ابعاد زیست پذیری به ه هماهنگ و ه اندازه نیوده و بعید زیسیتمحیطیی بیا مجمیو 3
شاخص مطلوب و میانگین رتیه  2/11در ورع یت مناسب بوده و همخوانی بیشتری با معیارهای شهر زیست پیذیر دارد.
در بعد اجتماعی از مجمو  0شاخص تدوین شده  2شاخص آموزش ،همیستگی و تعلق اجتماعی در ورعیت مطلیوب و
چهار شاخص میزان خدمات اوقات فراغت ،خدمات بهداشتی و درمانی ،امنیت اجتماعی ،مشارکت اجتماعی در وریعیت
نامطلوب بوده است .میانگین رتیه برای بعد اجتماعی  9/16بوده است .و در مرحله آخر بعد اقتصادی بیا  4شیاخص کیه
دو شاخص مسکن و کاالی مصرفی در ورعیت مطلوب و شاخص حملونقل و امکانات زیربنایی نیز در وریعیت نسییتا
مطلوب و شاخص اشتغال در ورعیت بسیار نامطلوب ارزیابی شده است .نامطلوب بودن شاخص اشتغال در این شهر نیه
تنها زیست پذیری را به شدت کاه داده است .بلکه موجب مهاجرتهای دائمی و فصیلی و مخصوصیا قشیر جیوان در
شهر نورآباد شده است .بنابراین میزان ابعاد زیست پذیری در شهر نورآباد با شدت و رعف همراه اسیت و هرچیه از بعید
زیستمحیطی به طرف ابعاد اجتماعی و اقتصادی حرکت کنی از شدت زیست پذیری کاسته میشود.
کليدواژهها :توسعه پایدار ،زیست پذیری شهری ،شهر نورآباد دلفان.

* -نویسنده مسئول:
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مفهوم تحت بحث و بررسی این پژوه است ،اساسا از
اواخر قرن بیست مورد توجه قرار گرفته است .زییرا در
این زمان ،فیاهای شهری دچار مسائلی چون کیفییت
پیایین محییط ،آلیودگی صوتی و هوا و ...شیده بودنید.
ازاینرو زیست پذیری شهری بهعنوان یک مفهوم مه
درزمینهی برنامه ریزی که به بهیود بسیاری از زمینهها
همانند حمل ونقل ،توسعه اجتماعی ،توسعه اقتصیادی،
سومت ذهنی و کیفییت زنیدگی و ...مییانجامیید ،بیه
وجود آمد ( .)Vukan Vuchic ,1999زیست پذیری بیه
دنیال تیدیل مناطق شهری به اماکنی امن ،جیذاب بیا
اجتماعی منسج و محیطی پاییدار کیه در آن تمیامی
شهروندان به طیفی از مسکن مقرون به صرفه و متنو
دسترسییی دارنیید .و همچنییین اسییتفاده از خییدمات
آموزشییی ،فیییاهای عمییومی ،فروشییگاههییای محلییی،
خییدمات بهداشییتی و اجتمییاعی همچییون مکییانهییای
تفریحیییی و فرهنگیییی ،حمیییلونقیییل عمیییومی و
زیرساختهای پیاده روی و دوچرخهسواری به سیهولت
امکانپیذیر اسیت ( )Low et al, 2013زیسیت پیذیری
همچنین با توسعه پایدار نیز ارتیاه و همپوشانی قیوی
دارد ( .)Ibidاما چون زیست پذیری ،بر مقیاس محلیی
تمرکز کرده است و توسعه پایدار ،بر مقیاس منطقیهای
و جهانی تأکید دارد .بنابراین میتوان زیست پذیری ،را
زیییر مجموعییه و راهییی بییهسییوی پایییداری دانسییت
( .)Steuteville, 2016دیدگاه زیست پیذیری در میورد
شهرها به قدری نیرومند بود که سیب گردید ،در خارج
و داخل کشور مطالعات فراوانی در باب زیست پیذیری
شهرها انجام بگیرد .در داخل کشور این دغدغه در سه
حوزه نظرییهپیردازی در مییان اسیتادان و دانشیجویان
حوزه برنامه ریزی و طراحی در نهایت سیاستگذاران و
مییدیران شییهری بییهعنییوان یییک الییزام بیی از پییی
احساس میشود .شایان توجه اینکه مطالعات آکادمیک
فعلی پنج سیال اخییر در زمینیهی زیسیت پیذیری در
کشور ما ،شایان توجه است که مطالعات اخیر در حوزه
زیست پذیری شهری درکشور ما بیشتر بیه سینج و
ارزیابی ورعیت موجود پرداختهاند و کمتر به فکر ارائه
راهیرد ،جهت ارتقای ورعیت زیست پذیری در شهرها

مقدمه
در اوایل قرن بیست میودی تنها حدود  %91جمعییت
جهان ساکن شهرها بودند .با تشدید آهنگ شهرنشینی
و رشد شهری از دههی  9116میودی ،برای اولین بار
در سییال  2667بییی از نیمییی از جمعیییت جهییان در
مناطق شهری ساکن شدند .نسیت شهرنشینی در سال
 2694به حدود  %14افزای یافت و انتظار میرود که
تا سیال  2616بیی از  %72جمعییت جهیان سیاکن
شهرها باشند .درحالیکه ،تحیت تیأثیر صینعتی شیدن
اروپا و امریکای شمالی ،فرایند شهرنشیینی شیتابان تیا
قیل از دههی  9116در کشورهای توسعهیافته متمرکز
بود ،از اواسط قرن بیست  ،آهنگ شهرنشینی در اغلیب
کشورهای توسعهیافته کند شده و فراینید شهرنشیینی
شتابان به کشورهای در حالتوسعه منتقل گردیید .بیه
طوری که ،جمعیت شهری کشورهای در حال توسعه از
حییدود  %97/8در ده یهی  9116بییه بییی از  %46در
سال  2691افیزای یافتیه و انتظیار مییرود در سیال
 2636بی از  %06جمعیت کشورهای در حالتوسیعه
ساکن شهرها و مناطق شهری باشیند (.)Zhang, 2016
همییانطییور کییه جهییان رو بییه شهرنشییینی میییرود.
چال های توسعه پاییدار بیهطیور فزاینیدهای افیزای
مییابند ( .)United Nations, 2014از مهی تیرین ایین
چال ها مییتیوان بیه آلیودگیهیای زیسیتمحیطیی،
مسیائل مربییوه بیه بهداشییت و درمیان ،نییابرابریهییای
اجتماعی ،افزای جرم و جنایت و افول کیفیت زندگی
شهری و ...اشاره کرد ( .)UNEP, 2013حج مشکوت
به وجود آمده برای شهرها و به ویژه کونشهرها چنیان
بود که توجه محافل علمی را بیه خیود مشیغول کیرد.
آنها با طرح تئوریهیای جدیید شهرسیازی سیعی در
همسو کردن رشد شهرها بیا افیقهیای توسیعه پاییدار
کردند .این تئیوریهیا همچیون نوشیهر گراییی ،رشید
هوشمند شهری ،تاب آوری شیهری ،شیهر امین ،شیهر
سال و ...باالخره شهر زیست پذیر هر یک رمن طیرح
مسائله ای عیان ما را به سوی داشتن محیطی مطلوب و
پایدار شهری راهنمایی میکنند (بندر آباد .)9316 ،در
این میان شیهر زیسیت پیذیر )Livabletiy City( ،کیه
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بودهاند .به همین دلیل در این پژوه سیعی گردییده
است .که ریمن سینج و ارزییابی وریعیت موجیود
شاخص های زیست پذیری در شهر نورآبیاد دلفیان ،بیا
بهرهگیری از ماتریس  SOWTبیه راهیردهیایی جهیت
ارتقای شاخصهای زیست پیذیری در ایین شیهر نائیل
آیییی  .شییهر نورآبییاد دلفییان یکییی از شییهرهای اسییتان
لرستان است کیه در منطقیهای خیوش آبوهیوا و امیا
محروم واقع شده است .از ویژگیهای دیگری که توجه
به این شهر را رروری می سازد ،ایین اسیت کیه شیهر
نورآباد دارای پس کرانه روستایی بسیار وسیعی است .و
تنها مرکز خدماترسانی به ناحیهای اسیت کیه حیدود
 434پاچه آبیادی را در برگرفتیه و جمعیتیی بیال بیر
 947388نفر را پوش میدهد .بنابراین دسیتیابی بیه
ورعیت شاخص های زیست پذیری در این شهر و ارائه
راهیردهییایی جهییت ارتقییای آن بسیییار مهیی جلییوه
مینماید.

11

استفاده می شود که از بهترین سطح زندگی تا بیدترین
سطح زنیدگی را در بیر مییگییردMastura et al, ( .
 .)2017زیست پذیری شهری در معنای اصیلی و کلیی
خود به مفهیوم دسیتیابی قابلییت زنیدگی و بیهعنیوان
ویژگی های فیزیکی جامعیه ،نحیوه طراحیی ،توسیعه و
حفظ آن تعریف میشیود ( .)Burton, 2014و در واقیع
همان دست یابی به کیفیت برنامه ریزی شهری خوب یا
مکان پایدار است (ساسانپور و همکاران .)9312،مفهوم
یک شهر زیست پذیر به معنای واقعی آن ،نییاز بیه دو
عنصر اساسی دارد که با یکدیگر هماهنگ باشند .اولین
عنصر جمعیت است ،که این جمعیت نیازهای اساسیی
همچیون خییدمات ،کاالهییا ،سیرپناه ،انییرژی ،آب ،غییذا،
بهداشت ،امنیت عمومی ،مدیریت ،آموزش ،سیرگرمی،
مشیارکت اجتمییاعی و اقتصیادی ،خوقیییت و نیازهییای
بسیاری دیگیر دارد ( .)Waste,1998در ایین دییدگاه،
زیست پیذیری از طرییق لنیز 9نیازهیا و خواسیتههیای
کسانی که در شهر زندگی میکنند ،قیاوت می شود .و
از آنجایی که این نیازها و خواستهها در بیشتر مکانهیا
و زمانها ممکن است به دلیل ناپایداری زیرساختها و
رکود اقتصیادی ،موجیب نارریایتی اجتمیاعی شیود و
بهطور تاریخی این مکانهیا از ارریای نیازهیای میردم
ناتوان بوده انید و سیختی و رنیج را بیر میردم تحمییل
کییردهانیید ( .)Livermare&Midgloy,1998در دیییدگاه
باال اصطوح زیسیت پیذیری اشیاره بیه درجیه تیأمین
ملزومات یک جامعه بر مینیای نیازهیا و فرفییتهیای
افراد در آن جامعه دارد .یک جامعه غیر زیست پذیر به
نیازهییای افییراد در آن جامعییه بیییاعتناسییت و بییه
خواستههای آنها احترام نمیگذارد (بندر آباد.)9316،
عنصر دیگر زیست پذیری شیامل محییطزیسیت شیهر
است .که با ویژگی ها فیزیکی و بیولیوژیکی آن تعرییف
شده است .و به زیرساختهایی کیه کیاال و خیدمات را
فراه می آورد که ورعیت زندگی شهری به آن وابسته
است میپردازد .در عنصیر محیطیی بحیث اکوسیسیت
شهر و ه چنیین فییای سییز ،آبهیای اطیراف شیهر
اهمیت دارد .به این دلیل که نه تنهیا ارزش اقتصیادی
دارد و رانییدمان تولییید را افییزای داده بلکییه کمییک

مبانی نظری و پيشينه تحقيق
زیست پذیری
انگلیسیی Livability

زیست پذیری که معادل عییارت
اسییت در فرهنییگ آکسییفورد بییه معنییای (دارای ارزش
زندگی) تعریف شده اسیت .در فرهنیگ لغیت و بسیتر
زیست پذیری بیه عنیوان مناسیب بیودن بیرای انسیان
تعریف شده است ( .)Veenhoven, 2000رابرت کیوان
در فرهنگ شهرسازی واژه زیست پذیر را مناسب برای
زندگی ،فراه آورنده ی کیفیت زنیدگی خیوب تعرییف
مینماید (داداش پیور و همکیاران .)9311 ،در تعرییف
دیگییر زیسییتپییذیری بییهعنییوان مکییان بییا کیفیییت،
محیطزیست بیا کیفییت شیهری تعرییف شیده اسیت.
( .)Barton, 2014اصطوح زیست پذیری از دهه 9186
تاکنون مورد استفاده است .و قییل از ایین در ادبییات
وجود نداشته اسیت .و بیه کیفییت زنیدگی اسیتاندارد
زندگی و یا رفاه عمومی در یک منطقه ییا شیهر اشیاره
دارد .این مفهوم برای ارزیابی عملکرد شهرها از لحیا
سطوح زندگی کیه بیرای سیاکنان فیراه کیرده اسیت
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ارزشمندی در تعدیل آب وهوای محلیی ،کیفییت هیوا،
کنترل سیل و  ...است .بنابراین محیط طییعی میتواند
محدودیت هیایی را بیرای شیهر ایجیاد کنید و توانیایی
جمعیت شهری را در جنیههای مختلیف تحیتالشیعا
قییرارداد ( .)Coelho&Ruth, 2007زیسییت پییذیری بییا
تئوریهای پایداری 2و تابآوری 3نییز تیداخل دارد .در
بستر پایداری ،زیست پذیری بهطور معمول بیه عنیوان
یک گزینیه بیرای توانمندسیازی و بهییود حومیههیای
پراکنده و ه چنین جوامعی با منابع محدود و جمعیت
زییاد موردتوجیه قیرار مییگییرد ( Mccra&Walters,
 .)2012در پارادای تیابآوری نییز زیسیت پیذیری بیه
مشکوت محیط زیسیتی ،میدیریت سیانحه ،توانیایی و
مقاومییت در برابییر شییوکهییا ،بهیییود ایمنییی در برابییر
خطرات ،خشونت و جرم توجیه دارد ( De Jong et al,
 .)2009:بنابراین در کل زیست پذیری را میتیوان زییر
مجموعه ای از توسعه پایدار دانست که اثرات آن بهطور
مستقی بر جامعه تأثیر میگذارد .از جمله ایین اثیرات
شامل توسعه اقتصیاد محلیی ،کیفییت محییط زیسیت،
حقود افراد ،قیمت گذاری ،امکان تحرک بیرای عیابران
پیاده ،امنیت و سیومت عمیومی و انسیجام اجتمیاعی
هستند که عمدتا تحت تیأثیرات اجتمیاعی مییباشیند
( .)Shaheen, et al. 2016; Steuteville, 2016زیسیت
پذیری بیهشیدت وابسیته بیه پاییداری محییطزیسیت،
اقتصاد جامعه است.

10

همچون مسکن ،محله یا شهر اشاره دارد ،که به
کیفیت زندگی و رفاه کمک میکند .زیست پذیری
همچنین بهطور گسترده با توسعه پایدار معادل است.
چون اکثر شاخصهایی که برای زیست پذیری بررسی
میشوند همانند محیط پاک ،امن ،سیز و ...در
گفتمانها و سیاستها تحت لوای ،توسعه پایدار
میباشند ( .)Ley and Newton, 2010این در حالی
است که برخی استدالل میکنند ارتیاه زیست پذیری
و پایداری بسیار روشن نیست .چون زیست پذیری
ممکن است به اهداف زیستمحیطی کمتری توجه
کند .اما جزئیات و مکانیس های بیشتری را فراه
دسترسی  ،کاه
میکند که هدف آن افزای
هزینههای حملونقل و مسکن ،هماهنگ کردن
سیاستهای محلی و سرمایهگذاری در حملونقل است
( .)Rueet al, 2011بنابراین به دنیال راهحلهای
حمایت از کیفیت زندگی در سطح محله و جامعه
است .با اینحال اگرچه پایداری و زیست پذیری ممکن
است در مقیاسهای مختلف به کار گرفته شوند و
خروجیهای مختلفی ه داشته باشند ( & Yong
 .)Hermanson, 2013اما چون هر دو مفهوم
گزینههای حملونقل پایدار ،محیطزیست ،توسعه
اقتصادی ،مسائل مربوه به حقود افراد ،عدالت
اجتماعی را دنیال میکنند ( )Shaheen, 2016ولو
اینکه زیست پذیری تمرکز خود را بر مقیاس محلی
گذاشته و از ه جدا هستند ،اما مکمل یکدیگرند
( .)Litman, 2011بنابراین پایداری و زیست پذیری از
اهداف برنامهریزی مشابهی پشتییانی میکنند ولی
چون پایداری بیشتر بر اهداف جهانی و بلندمدت توجه
دارد و زیست پذیری اهداف محلی و کوتاهمدت تأکید
دارد میتوان زیست پذیری را زیر مجموعهای از اهداف
توسعه پایدار دانست ( .)Shaheen, et al., 2016شکل
 9نشان میدهد که زیست پذیری زیرمجموعهی
پایداری است و مخالف یکدیگر نمیباشند .الیته
ترکیب مفهوم زیست پذیر و پایداری بیانگر آن است
که یک منطقه نمیتواند زیست پذیر باشد مگر در
طوالنیمدت آن را حفظ کند (.)Lowe et al, 2013

رابطهی زیست پذیری و توسعه پایدار
مطالعات نشان میدهد که در مورد درک مفهوم
زیست پذیری و خصوصیات و دامنههای آن هیچ
اتفادنظری وجود ندارد ( .)Vucic, 1999اما بهطورکلی
زیست پذیری به یکسری عوامل همچون مسکن،
محله ،امنیت منطقه شهری ،فرصتهای اقتصادی و
رفاه ،سومت و آسای  ،حملونقل و اوقاتفراغت به
وروح داللت دارد ( .)TanKheeGiap, 2014زیست
پذیری بهعنوان گسترهای وسیع از موروعات مرتیط
با کیفیت زندگی و رفاه عمومی در نظر گرفته میشود
و یک مفهوم عینی است .و میتوان آن را مفهوم
میتنی بر محور در نظر گرفت ،که عموما به عناصری
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شكل  :1ارتباط توسعه پایدار و زیست پذیری
جدول  :1رابطه مفهومی بين زیست پذیری و پایداری

مأخذ :نگارندگان برگرفته از گویگ 2691

رتیهبندی شهرها از نظر زیست پذیری در نظیر گرفتیه
میشود ( .)Tan KheeGiap, 2014در حیال حاریر دو
سازمان مه در سیطح بیین المللیی وجیود دارنید کیه
هرساله گزارش جهانی شهرهای زیست پذیر را منتشیر
میییکننیید :واحیید هییوش اکونومیسییت Economist
) )Intelligence Unitو موسسیییه مرسیییر ()Mercer
شییاخصهیییای واحییید هییوش اکونومیسیییت شیییامل
مراقیتهای بهداشتی ،فرهنگ ،محیطزیست ،آموزش و
زیرساخت است .و شاخصهای مرسر محیط سیاسیی و
اجتمییاعی ،محیییط فرهنگییی و اجتمییاعی ،موحظییات

پيشينه پژوهش
اولین مفهوم زیست پذیری تحت عنیوان خیابیانهیای
زیست پذیر را دانلد اپلیارد در سال  9189ارائیه کیرد.
اپلیارد به اتفاد الین جیکیوبز هفیت هیدف ریروری را
برای آینده محیط خوب شهری بییان کیرد کیه اولیین
هییدف زیسییت پییذیری بییود (بنییدر آبییاد .)9316 ،در
سالهای اخیر تعداد مطالعات در مورد زیسیت پیذیری
باال رفته و بیشتر به دلییل ارزییابی شیهرهای مختلیف
جهان از نظر میزان زیسیت پیذیری بیوده اسیت .ایین
اندازهگیری بهطور معمیول بیهعنیوان ییک ابیزار بیرای
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پزشییکی و سییومت ،مییدارس و آمییوزش ،تفییریح و
سرگرمی ،کاالی مصرفی ،خدمات عمومی و حمل ونقل
و محیط طییعی می باشد (قنیری و همکیاران)9311 ،
در این پژوه عووه بر استفاده از شیاخصهیای ایین

18

مؤسسات از شاخص های مورد استفاده در پژوه های
خارجی و داخلی نیز استفاده شده است که در جیدول
 2مشاهده میشود.

جدول  :2شاخصهای استفاده شده در پيشينه تحقيق

مأخذ (نگارنده)9317 ،

لوو و همکاران نیز در سال  2693در شهر ملیورن،
مروری بر مؤلفههای زیست پذیری ،داشتند .و این
نتیجه را تائید کردند .که همپوشانی قوی بین زیست
پذیری ،و عوامل سومت و پایداری وجود دارد ( Lowe
( )et al, 2013شکل .)2

با توجه به مطالعات صورت گرفته در زمینهی زیست
پذیری ،شهری و مؤلفههای استفاده شده در پیشینه
پژوه میتوان گفت که اهداف زیست پذیری ،با
اهداف توسعه پایدار ،همپوشانی دارد .عووه بر
جمعبندی این پژوه از مؤلفههای زیست پذیری،

شكل  :2مدل مفهومی پژوهش
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دارد .از اع این مشکوت اقتصادی اسیت کیه سیاکنان
این شهر با آن دستوپنجه نرم میکنند .سیاکنان ایین
شهر به دلیل فقدان هستهی صنعتی و خدماتی در این
شهر اکثریت به اشتغال در بخ کشاورزی و آن ه از
نو سنتی مشغول هستند .طیق آمار سال  9311نیر
بیکاری در این شهر  91.44درصد است .کیه بیا توجیه
به متوسط کشوری رق بسیار باالیی اسیت .بیه همیین
دلیل این شهر به یکی از نقاه مهیاجر فرسیتی تییدیل
شده است به طوری که طییق آمیار سیال  9311شیهر
نورآباد میدأ  8311نفر مهاجر بوده است که این شیهر
را بییه مقصییدهای همچییون شییهرهای بییزر تهییران،
کرمانشاه ،خرم آبیاد و  ...تیرک کیرده انید( .محاسییات
نگارنده( ،)9317 ،مرکز آمار ایران( )9311 ،جیدول )2
(شکل .)3

محدوده مورد مطالعه
این پژوه در شهر نورآباد ،مرکز شهرستان دلفیان در
استان لرستان انجام گرفته است .شهر نورآباد بهعنیوان
مرکز شهرستان دلفیان در مختصیات جغرافییایی 47
درجه و  18دقیقه طول شرقی و  34درجه و  4دقیقیه
عرض شمالی و در ارتفا  9781متر از سیطح درییا بیا
مساحت  184هکتار در فاصیله  84کیلیومتری شیمال
مرکز استان لرستان (خرم آباد) و  11کیلومتری جنوب
شرد شهر کرمانشاه قرارگرفته است .شهر نورآباد دلفان
مرکز ناحیه ای است که رقمی بال بیر  2141کیلیومتر
مربع مساحت دارد و وفیفه ی خدمترسیانی بیه 434
پاچه آبادی را با جمعیت 89179نفیر بیر عهیده دارد.
این شهر نییز هماننید اکثیر شیهرهای کوچیک دچیار
مشیکوتی در بدنییه خیود اسییت .کیه تیعییات آن افییول
کیفیت زندگی و زیست پذیری را در این شهر به دنیال

جدول  :3تغييرات جمعيتی شهر نورآباد در فاصله سالهای  1331تا 1331

منیع :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  9341تا 9311

شكل  :3نقشه محدوده مورد مطالعه

طیق سرشماری عمومی نفوس و مسیکن سیال 9311
جمعیت این شهر  00497نفر بوده است .برای تخمین
حج نمونه از فرمول شارل کیوکران اسیتفاده شیده و
حج نمونه مطابق این فرمیول  384نفیر تخمیین زده
شد .برای نمونهگیری از روش تصادفی ساده در سیطح
شییهر اسییتفاده گردییید .هی چنیین محقییق بییهصییورت

مواد و روش تحقيق
این پژوه از نظیر ماهییت کیاربردی و از نظیر روش
توصیییفی و تحلیلییی-اسیینادی و بییا اسییتفاده از ابییزار
پرسشنامه و ه چنین مشاهده مستقی صورت گرفتیه
است .بنابراین ترکییی از روشهای کمی و کیفی است.
جامعه آماری آن کلیه شهروندان شهر نورآباد است .که
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حیوری در سطح شهر بهصورت مشاهده مسیتقی بیه
بررسییی شییاخصهییای موردمطالعییه در سییطح شییهر
پرداخته است .آمیار و اطوعیات بیهدسیتآمیده بیه دو
صییورت کمییی و کیفییی در روش کمییی بییا اسییتفاده از
نرم افزار  Spssآزمون های  Ttestتک نمونه ای و آزمیون
فریییدمن تجزیییهوتحلیییل گردییید .و در روش کیفییی
اطوعات به دست آمده از مشاهده بیه صیورت تحلییل
کیفی و استفاده از تصاویر تجزیه و تحلیل گردیدند .در
این پژوه برای پایایی پژوه از آلفیای کیرون بیا
استفاده شده است میزان آلفا در این پژوه  6.18بیه
دست آمده که نشیان از پاییایی بسییار خیوب در ایین
پژوه است.
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میانگین  3.20و سطح معنیداری  6.630و کیفیت
تدریس معلمان و اساتید با مقدار میانگین  3.04و
سطح معنیداری  6.666ابراز ررایت کردهاند .بنابراین
درباره شاخص آموزش در شهر دلفان با توجه به
میانگینهای به دست آمده و مشاهدات محقق ورعیت
را میتوان نسیتا متوسط ارزیابی کرد .شاخص بعدی
مربوه به ورعیت مکانهای تفریح و اوقات فراغت
برای شهرستان دلفان است .این شاخص را میتوان از
مه ترین شاخصهای زیست پذیری شهری دانست اما
متأسفانه مشاهدات محقق و نتایج به دست آمده از
پرسشنامه ورعیت این شاخص را در شهر دلفان
مطلوب ارزیابی نکرده است .از تأمل به میانگینها و
سطح معنیداری میتوان گفت که شهروندان از
ورعیت کتابخانه عمومی با میانگین  9.81و سطح
معنیداری  ،6.666سینما و مکان اجرای تئاتر با
میانگین  9.23و سطح معنیداری  ،6.666فیاهای
فراغتی ،تفریحی و وزرشی با میانگین  2.44و سطح
معنیداری  6.666با احتمال  11درصد ناراری بودهاند
همچنین مشاهدات محقق نیز تائید کننده این
ورعیت است .این شهر فاقد سینما و مکان اجرای
تئاتر است .و یک کتابخانه عمومی در شهر موجود
است که با ک و کاستهای از نظر ارائه خدمات همراه
است .در این شاخص فقط گویهی تعداد اماکن
فرهنگی مذهیی با میانگین  3.20و سطح معنیداری
 6.626از نظر شهروندان مطلوب ارزیابی شده است و
گویهی تعداد رستورانها ه به دلیل نپذیرفته بودن
سطح معنیداری (≤ )6.61از گردونه تحلیل خارج
است .شاخص بعدی مورد مطالعه در این پژوه
ورعیت خدمات درمانی و بهداشتی است که از ارکان
اصلی شهر زیست پذیر ،است .با توجه به دادههای به
دست آمده در جدول  4میتوان گفت که شهروندان
شهر دلفان از ورعیت خدمات درمانی در این شهر
ررایت نداشتهاند به طوری که مقدار میانگینها برای
گویههای تعداد بیمارستان ،کیفیت خدمات بهداشتی و
درمانی ،کیفیت بهداشت فردی و عمومی ،کیفیت
تجهیزات پزشکی (سونوگرافی ،رادیولوژی و )...کمتر از

یافتههای تحقيق
تحليل یافتهها :بعد اجتماعی
برای بررسی ورعیت شاخصهای زیست پذیری در
شهر نورآباد از آزمون  Tتک نمونهای ( Own Sampel
 )Ttestاستفاده شده است .و با عنایت به اینکه طیف
مورد استفاده در این پژوه طیف لیکرت  1مقیاسی
است .بنابراین مقدار ارزش عددی  3فرض گردیده
است .بنابراین بدیهی است که گویههایی که میانگینی
باالی ارزش عددی به دست آورند بهعنوان نقاه قوت
و یا فرصت در جدول  SOWTآورده میشوند .و
گویههایی که مقدار میانگین آنها کمتر از مقدار ارزش
عددی باشد بهعنوان نقاه رعف و یا تهدید به جدول
SOWTارافه میگردند .جدول  4بیانگر اطوعات به
دست آمده برای بعد اجتماعی زیست پذیری در شهر
نورآباد دلفان است .اولین شاخص بررسیشده ورعیت
آموزش در این شهر است .با توجه به مقدار میانگینها
و سطح معنیداری دادهها میتوان گفت که از  1گویه
تدوینشده برای این شاخص  3گویهی آن معنیدار
نیوده و سطح معنیداری برای گویههای فیاهای
آموزشی مناسب ،دسترسی به مدارس و دانشگاه،
کیفیت ساختمان و تجهیزات آموزشی بیشتر از مقدار
پذیرفته شده بوده است (≤  .)6.61و پاسخگویان
نسیت به دسترسی به آموزش و پرورش خصوصی با
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مقدار ارزش عددی بوده است (≥ ،)3و سطح
معنیداری آنها نیز در سطح  11درصد احتمال
(≥ ،)6.61پذیرفته شده است .عووه به راین مشاهدات
حاکی از این است که شهر نورآباد فقط دارای یک
بیمارستان دولتی است که بیشتر خدمات عمومی را
ارائه داده و شهروندان نورآباد برای خدمات تخصصیتر
درمانی و بهداشتی به شهرهای اطراف (خرمآباد،

969

کرمانشاه) مراجعه میکنند .و تنها گویههای دسترسی
به داروخانه با میانگین  3.09و دفع آبهای سطحی با
میانگین  3.24با سطح معنیداری (≥ )6.61از نظر
شهروندان مطلوب ارزیابی شده است .همچنین در
شکل  4میتوان میزان و توزیع فیایی کاربریها را در
شهر نورآباد مشاهده نمود.

جدول :3آزمون  Tتک نمونهای برای بعد اجتماعی

شكل  :3نقشه ميزان و توزیع فضایی کاربری اراضی شهر نورآباد دلفان
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شاخص بعدی در بعد اجتماعی زیست پذیری وریعیت
امنیت اجتماعی در شهر نورآباد است .نتایج بیه دسیت
آمده برای این شاخص در جدول  1گویای این واقعیت
است که پاسخگویان ورعیت شیهر نورآبیاد را ازلحیا
وجود جرائ خشن همچون قتیل بیا مییانگین  2.73و
سطح معنی داری  6.663مطلوب ارزیابی کردهانید .امیا
در گویه ی بعد وجود جرائ غیر خشن همچیون دزدی
را با میانگین  3.43و سطح معنیداری  6.666در ایین
شهر نامطلوب ارزیابی کرده و وجود این نیو جیرائ را
در شهر تائید کرده اند .همچنیین شیهروندان در میورد
گویه ی امنیت تردد زنان و دختران در طی شیانهروز با
میانگین  2.28و سطح معنی داری  6.666ورعیت این
مورد را نامطلوب ارزیابی کردهاند .و دو گوییهی مییزان
امنیت تردد پییاده و سیواره در شیب و درصید امنییت
عیور از جاده و خیابان از نظر سرعت به دلیل نپذیرفته
بودن سیطح معنیی داری (≤ )6.61از گردونیه تحلییل
خارج است .بنابراین در کل ورعیت شاخص امنیت در
شهر نورآباد نسیتا نامطلوب ارزیابی شده است .شاخص
بعیید ورییعیت تعلییق و همیسییتگی اجتمییاعی در شییهر
نورآباد است .نتایج به دست آمده برای این شیاخص در

962

جدول  1حاکی از ورعیت نسیتا مطلوب این شیاخص
است به طوری که از  1گویهی تدوین شده بیرای ایین
شاخص میانگین  3گویه بیشتر از مقدار ارزش عیددی
بوده است .بنابراین از نظر پاسخگویان در شهر نورآبیاد
کیفیت روابط همسایگان ،میزان تعلق به محل زندگی،
میزان احترام شهروندان به یکدیگر به سطح معنیداری
 6.666و میانگین باالی  3مطلوب ارزیابی شده اسیت.
و دو گویهی تمایل به زندگی و تمایل به سرمایهگذاری
در شهر به دلیل بیشتر بودن سطح معنیداری آنها از
 6.61از گردونه تحلییل خیارج اسیت .شیاخص بعیدی
مربوه به مشارکت اجتمیاعی در شیهر نورآبیاد دلفیان
است .شاخص مشارکت امروزه به عنوان یکی از عناصر
اساسی توسعه و خصوصا توسعه اجتماعی مطرح است.
بر این اساس هیچ برنامیهی توسیعهای بیدون ملحیو
نمودن مشارکت میردم در آن ریمانت تحقیق و اجیرا
نخواهد یافت .در این باره اطوعات بیه دسیت آمیده در
جدول  1حاکی از وریعیت بسییار نیامطلوب شیاخص
مشییارکت در شییهر نورآبییاد اسییت بییه طییوری کییه
میانگین های تمامی گویههای تدوین شیده بیرای ایین
شاخص کمتر از مقدار ارزش عددی بوده است.

جدول  :1آزمون  Tتک نمونهای برای بعد اجتماعی زیست پذیری شهر نورآباد
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شكل  :1نمودار وضعيت شاخصهای بعد اجتماعی

به دست آمده و سطح معنیداری دادهها میتوان گفت
که شهروندان از ورعیت مسیکن در ایین شیهر راریی
بودهاند .به طوری که میانگین تمامی گویههای تیدوین
شده برای ایین شیاخص در جیدول  0بیاالتر از مقیدار
ارزش عددی است و سیطح معنییداری آنهیا نییز در
سطح احتمال  11درصد پذیرفته شده است .الیته باید
ارافه کرد که ورعیت گوییههیای مسیکن در منیاطق
توسعهی اخیر شهر بسیار مناسبتر و مطلوبتر اسیت.
و بییهطییورکلی ورییعیت شییاخص مسییکن را میییتییوان
مطلوب ارزیابی نمود .شاخص بعدی مربوه به سیسیت
حمل ونقل و امکانات زیربنایی در شیهر نورآبیاد اسیت.
سیست حمل ونقل ر ها و شریانهای آناتومی زندگی
شییهری را تشییکیل میییدهیید .بییرای شییهرهای پایییدار
حملونقل نق مهمی را در توسعه شیهری بیه وجیود
میآورد .و دسترسی مردم را به آموزش ،بازار ،اشیتغال،
تفریح و مراقییتهیای بهداشیتی و  ...فیراه مییآورد.
ورعیت این شاخص برای شهر نورآباد دلفان نیامطلوب
ارزیابی شده است .به طوری کیه مییانگینهیا و سیطح
معنیداری دادهها نشان مییدهید ،شیهروندان فقیط از
تعداد وسایل حمل بار در این شهر ررایت داشیته انید.
در مورد سیست حمل ونقل عمومی مییانگین هیای بیه
دست آمده کمتر از مقدار ارزش عددی اسیت و بییانگر
آن است که شهروندان از دسترسی آسان به حملونقل
عمومی و کیفیت آن ناراری بوده انید .درکیل از عمیده
مشکوت حمل ونقل شهر نورآباد مییتیوان بیه فقیدان

بعد اقتصادی
بعد اقتصادی یکی از ابعاد بسیار مه زندگی شیهری و
به سخنی میتوان آن را زیربنا و بستر زنیدگی شیهری
دانست .زیست پیذیری هی بیه فراخیور اهیداف میورد
نظرش بعد اقتصیادی را یکیی از سیتونهیای مهی در
رسیدن به توسعه پایدار می دانید .وریعیت اقتصیاد در
شهر نورآباد دلفان در جیدول  0آمیده اسیت .در سیطر
اول جدول شهروندان با مقدار مییانگین  3.91و سیطح
معنی داری  6.636تائید کرده اند کیه در شیهر نورآبیاد
افراد بیکاری وجود دارند که بیه شیغل مناسیب دسیت
پیدا نکرده و جویای کار میباشند .همچنین شهروندان
ورعیت گویههای وجود فرصتهای شیغلی ،دسترسیی
به شغل مناسب ،درآمد کافی و مناسب را در این شیهر
بسیار نامطلوب ارزیابی کرده اند بیه طیوری کیه مقیدار
میانگین در تمامی گویههای باال کمتیر از مقیدار ارزش
عددی بوده (≥ )3و سطح معنیداری نیز پذیرفته شده
است )6.61≥( .بنیابراین بیهطیورکلی مییتیوان گفیت
شاخص اشتغال در شهر نورآباد در وریعیت نیامطلوبی
است .فقیدان شیغل مناسیب در شیهر نورآبیاد موجیب
مهاجرتهای فصیلی و دائمیی بیه شیهرهای بیزر از
جمله تهران گردیده است .بهگونه ای که اکثیر جوانیان
این شهر برای دستیابی به شغل مناسب اغلب در اولین
فرصت شیهر نورآبیاد را بیا مقصیدهای مختلیف تیرک
میکننید .شیاخص بعیدی در بعید اقتصیادی وریعیت
مسکن در شهر نورآباد است .با توجه به مییانگینهیای
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ایسییتگاههییای تاکسییی و اتوبییوس ،کمیییود ناوگییان
حمل ونقل در گردش ،نامشخص بودن مسیرهای اشاره
کرد .الیته مشاهدات نشان داد که ورعیت حمل ونقیل
در این شهر بیشتر بر پایه جابه جایی بیا وسییله نقلییه
شخصی و تا حیدودی آژانیسهیای مسیافربری داخیل
شهری است .آخرین شاخص اقتصیادی میورد بررسیی
ورعیت دسترسی به کاالهای مصرفی در شهر نورآبیاد
است .این شاخص به بررسی نیازهای اولیه یک خیانوار
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همچون خوراک و پوشاک و کاالهیای اولییه موردنییاز
پرداخته که میتواند گویای حداقل خدماتی باشید کیه
در یک شهر ارائه می شیود .وریعیت ایین شیاخص در
شهر نورآباد با توجه به میانگینها و سیطح معنییداری
آن ها طیق عقیده شهروندان مطلوب ارزیابیشده اسیت
به گونهای که از مقدار میانگین برای هیر سیه گوییهی
مصرف مواد غذایی ،انرژی و کیاال و خیدمات بیشیتر از
مقدار ارزش عددی بوده است.

جدول  :6آزمون  Tتک نمونهای شاخصهای بعد اقتصادی زیست پذیری شهر نورآباد

شكل  :6نمودار وضعيت شاخصهای اقتصادی

توجه به میانگینهای به دست آمده و سطح
معنیداری آنها میتوان ورعیت این شاخص را
مطلوب ارزیابی کرد .به طوری که شهروندان کیفیت
هوا را در این شهر با مقدار میانگین  4.34و سطح

بعد زیستمحيطی
بعد زیستمحیطی از ابعاد مه زیست پذیری شهری و
بهتیع آن توسعه پایدار شهری است .جدول  7بیانگر
ورعیت بعد زیستمحیطی در شهر نورآباد است با
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معنیداری  6.666مطلوب ارزیابی کرده و همچنین در
گویهی بعد شهروندان شهر نورآباد را با میانگین 9.11
و سطح معنیداری  6.666از وجود آلودگیهای ناشی
از کارخانههای صنعتی میرا دانستهاند .الیته مشاهدات
محقق و لحا کردن اینکه شهر نورآباد فاقد هستهی
صنعتی در داخل و یا اطراف شهر است ،مهر تأییدی بر
این ادعا است .همچنین شهروندان ورعیت جمعآوری
زباله و فاروب را در شهر مطلوب ارزیابی کردهاند
بنابراین بهطورکلی ورعیت شاخص آلودگی در شهر
نورآباد از نظر شهروندان مطلوب ارزیابی شده و
متناسب با یک شهر زیست پذیر است .در شاخص
کیفیت بصری شهر میانگینهای به دستآمده باالتر از
مقدار ارزش عددی بوده (≥ ،)3و سطح معنیداری
گویهها ه در سطح احتمال  11درصد پذیرفته شده
است .بنابراین چه از لحا طییعی و چه از لحا
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معماری چش انداز شهر نورآباد از نگاه شهروندان
مطلوب و متناسب با یک شهر زیست پذیر ارزیابی
شده است .الیته باید ارافه گردد که شهر نورآباد به
دلیل موقعیت جغرافیایی که دارد ذاتا از نظر طییعی
زیست پذیر بوده آبوهوای مطیو به همراه میزان
بارش ساالنه متناسب و خاک مستعد پتانسیلهای
مناسیی را برای این شهر به ارمغان آورده است .و اما
آخرین شاخص مورد بررسی در این پژوه ورعیت
فیای سیز و پارک است که از مقدار میانگینها و
سطح معنیداری دادهها میتوان استنیاه کرد که
شهروندان بیشتر از تعداد و کمیت این فیاها ناراری
هستند و همچنین توزیع فیایی پارکها را ه
نامتناسب دانسته به طوری که در بعیی محوت
فقدان وجود فیاهای سیز در پایینترین سطح به
چش میخورد (شکل .)7

جدول  :7آزمون  Tتک نمونهای شاخصهای بعد زیستمحيطی زیست پذیری در شهر نورآباد

شكل  :7نمودار وضعيت شاخصهای بعد زیستمحيطی
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حرکت کنیی از شیدت زیسیت پیذیری شیهر نورآبیاد
کاسته میشود .بعد زیستمحیطی به دلییل مطلوبییت
شاخصهای کیفیت محیطی و کیفیت بصری و فییای
سیییز و نیییود عوامییل آلییوده کننییده محیییط همچییون
کارخانه ها در اطیراف شیهر شیرایط مناسییی را بیرای
زیست فراه آورده است .اما در بعد اجتماعی به دلییل
کمیود و رعف برخی شاخصهیا همچیون سیرانههیای
بهداشتی-درمانی ،اوقیات فراغیت و تفریحیی و فقیدان
امنیییت و مشییارکت اجتمییاعی و  ...از شییدت زیسییت
پذیری در این شهر کاسته شده اسیت .و در آخیر بعید
اقتصادی به دلییل وریعیت بسییار نیامطلوب شیاخص
اشتغال در این شهر با حیداقل زیسیت پیذیری همیراه
است (جدول .)8

آزمون فریدمن
در این مرحله از پژوه به رتییهبنیدی ابعیاد زیسیت
پذیری در شهر نورآباد دلفان پرداخته شده است .برای
نیل به این هدف از آزمون فریدمن بهیره گرفتیه شیده
است .با توجه به میانگین رتییه هیای بیه دسیت آمیده
نمایان است که بعد زیستمحیطی در شهر نورآبیاد بیا
میانگین  2.11به معیارهای شهر زیست پذیر نزدیکتر
بوده و به ترتیب بعد اجتماعی با مییانگین رتییه 9.16
در رتیه دوم قرارگرفتیه و رتییه سیوم مربیوه بیه بعید
اقتصییادی بییا میییانگین رتیییه  9.11اسییت .بنییابراین
بهطورکلی می تیوان گفیت کیه در شیهر نورآبیاد ابعیاد
زیست پذیری با ه هماهنگ نیوده و هیر چیه از بعید
زیستمحیطی بیه سیمت ابعیاد اجتمیاعی و اقتصیادی

جدول  :8آزمون فریدمن

شكل  :8نمودار وضعيت ابعاد زیست پذیری در شهر نورآباد
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است .اما در بعد اجتماعی زیست پذیری میانگینهیای
به دستآمیده بیرای شیاخصهیای تفریحیات و اوقیات
فراغت ،خدمات بهداشتی -درمانی ،پیایینتیر از مقیدار
ارزش عددی ( )3بوده است .دلیل این ناررایتی از نظر
ساکنان کمیود این گونه مراکز در شیهر نورآبیاد اسیت.
همچنین مشاهدات نگارنده نیز مهیر تأیییدی بیر ایین
ادعاست ،کیه سیاکنان شیهر نورآبیاد از نظیر خیدمات
تخصصییی پزشییکی وابسییته بییه شییهرهای خییرمآبییاد و
کرمانشاه است .همچنین ورعیت امنییت اجتمیاعی بیا
مقدار مییانگین پیایین تیر از ارزش عیددی ( )3از نظیر
سییاکنان نییامطلوب ارزیییابی شییده اسییت .و از دالیییل
ناررایتی ساکنان می توان به وجیود جیرائ زییاد غییر
خشن همچون دزدی ،اعتیاد و مزاحمت بیرای زنیان و
دختران اشاره کرد .آخرین شیاخص میورد بررسیی در
بعیید اجتمییاعی زیسییت پییذیری مربییوه بییه شییاخص
مشارکت اجتماعی است که متأسفانه با میانگین 2.97
و سییطح معنیییداری  6.666رییعیفتییرین شییاخص
اجتماعی بیوده اسیت بنیابراین در کیل تنهیا شیاخص
احساس تعلق و همیستگی اجتماعی در شهر نورآباد بیا
میییانگین  3.42و سییطح معن ییداری  6.666توانسییته
است با معیارهای شهر زیست پذیر تقرییا تطابق داشته
باشد .و اما در بعید اقتصیادی شیهروندان ایین شیهر از
کمیود فرصتهای شغلی ،بیکاری زییاد ،ناکیافی بیودن
درآمد و دست نیافتنی بودن شغل ابراز ناررایتی کیرده
به طوری که میانگین کلی بیرای شیاخص اشیتغال در
شهر نورآباد  9.81و با سطح معنیداری  6.666کیه بیا
اطمینان  11درصد قابل قیول است .الیتیه آمیار سیال
 9311نیز تائید کننده این ادعا اسیت .ایین آمیار نیر
بیکاری را در این شهر  91.44درصد اعیوم کیرده کیه
رق بسیار باالیی است .این ورعیت موجیب مهیاجرت
دائمی و فصلی ساکنان این شهر شده به گونهای که در
سال 9311جمعیتی بال بر  8311نفر شهر نورآبیاد را
به مقاصدی همچون تهران ،کرمانشاه ،خرمآباد ،کیرج و
سایر شهرهای بزر ترک کردهاند که دلیل اصلی ایین
مهاجرت تنگناهای اقتصادی بوده اسیت .همچنیین در
شاخصهای بعدی اقتصیادی شیاخص حمیلونقیل بیه
دلیل فقدان ایستگاههای حمیل ونقیل عمیومی و نییود

بحث و نتيجه گيری
توسعه پایدار ییک چشی انیداز جیذاب را فیراه آورده
اسییت .امییا بییه خییودی خییود نم ییتوانیید بییه صییورت
هنجارهایی در تصیمی گییری بیرای رسییدن بیه ایین
چش انداز منتهی شود .در مقابل رویکرد زیست پذیری
عملکردگرایی الزم را برای دسیتییابی بیه چشی انیداز
توسعه پایدار به ارمغان میآورد .بنابراین زیست پذیری
به عنوان طیف وسیعی از لوازم مورد نیاز بیرای افیرادی
که در یک جامعه زندگی میکنند ،همانند گزینیههیای
متنو مسکن ،توسعه اقتصادی ،محیط ساخته شده بیا
کییاربری مخییتلط ،دسترسییی بییه طیییف گسییتردهای از
خدمات و امکانات ،دسترسی به فیای سیز ،حملونقل
انسانمحور به کیفیت زندگی جامعه کمک مییکنید ،و
راه رسیدن به توسعه پایدار را هموار میکند .در همین
راستا پژوه حارر نیز با بررسی میزان زیست پذیری
در شهر نورآباد دلفان و ارائه راهیردهایی برای بهییود و
ارتقای آن انجام گرفته است .بنابراین به دنییال هیدف
پژوه ابتیدا وریعیت موجیود ابعیاد و شیاخصهیای
زیست پذیری در شهر نورآباد مورد تجزیهوتحلیل قیرار
گرفت نتایج به دست آمده از این قسمت بیانگر این بود
که در شهر نورآباد ورعیت ابعاد زیسیت پیذیری بیاه
متفییاوت اسییت .و در بعیید زیسییتمحیطییی بییه دلیییل
آبوهوای متنو و مطلوب و پوش گیاهی مناسیب از
ورعیت مناسیی برخوردار است .نتایج به دسیت آمیده
برای ایین بعید زیسیت پیذیری حیاکی از آن بیود کیه
شهروندان ورعیت کیفییت عناصیر محیطیی همچیون
هوا ،آب ،آلودگی صوتی و جمع آوری زبالیه و فاریوب
با میانگین بیاالتر از مقیدار ارزش عیددی ( )3و سیطح
معنی داری  6.666مطلوب ارزییابی کیرده و همچنیین
کیفیت بصری شهر به دلیل معماری نسییتا مناسیب و
طییعت متنو با مقدار میانگین باالتر از ارزش عیددی
( )3از نظر شهروندان مطلیوب ارزییابی شیده اسیت .و
شهروندان تنها از نظر سرانه فیای سیز و توزیع فیایی
آن در سطح شهر ابراز ناررایتی کرده بیه گونیهای کیه
میییانگین اییین شییاخص 2.09و سییطح معنیییداری
آن 6.666بوده است .بنابراین به طورکلی شهر نورآبیاد
از نظر زیست محیطی شهری زیست پذیر ارزیابی شیده
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مدهای حمل ونقل انیوه بر نتوانسته ررایت سیاکنان را
جلب کند به طوری که میانگین به دسیت آمیده 2.83
بوده که پایینتر از مقیدار ارزش عیددی ( )3اسیت .دو
شاخص اقتصادی کیه توانسیته انید مییانگینی بیاالتر از
مقدار ارزش عددی ( )3کسب کنند شاخص مسیکن و
دسترسی به کاالهای مصرفی بودهاند که جیز نیازهیای
اولیه هر شهروندی میباشند .در شیاخص مسیکن نییز
ررایت ساکنان از مساحت و تعیداد اتیاد ،دسترسیی و
استحکام مناسب و وجود سیست سرمای و گرمیای
و تخلیه بهداشتی فاروب موجیب شیده کیه مییانگین
اییین شییاخص در شییهر نورآبییاد  3.91و بییا سییطح
معنیداری  6.669مورد تائید باشد .بنابراین بهطورکلی
هرچه از بعد زیستمحیطی به طیرف بعید اجتمیاعی و
سپس اقتصادی زیست پذیری در شهر نورآباد حرکیت
کنی از شدت زیست پذیری کاسته می شود .برای رفع
این ناهماهنگی بین ابعاد زیست پذیری در شهر نورآباد
و ارتقا ابعاد اجتماعی و اقتصیادی راهیردهیای زییر بیا
توجه به نقاه قوت ،ریعف ،فرصیت و تهدیید در شیهر
نورآباد تدوین گردیده است:
ارائه راهیردها
 بهرهگیری از احساس تعلق و همیستگی باالیشهروندان نورآباد در راستای تشکیل سمنها و
NGOهای مردمنهاد جهت افزای مشارکت اجتماعی
ساکنان و تحقق امر حکمروایی شهری و سهی شدن
شهروندان در سرنوشت شهر
 بهرهگیری از توانهای طییعی بالقوه و استعدادهایتوریستی (اکو توریست ،توریس درمانی) منطقه جهت
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جذب گردشگران و ایجاد اشتغال برای شهروندان
نورآباد
 افزای ناوگان حملونقل عمومی زیرساختهایحملونقل پایدار (پیاده راه ،مسیر دوچرخه) بهویژه در
مرکز شهر جهت جلوگیری از تسلط خودرو محوری بر
شهر و حفظ کیفیت عناصر محیطی
 توش در جهت افزای سرانههای فرهنگی ،ورزشی،فیای سیز جهت تحقق امر عدالت اجتماعی و ارتقای
زیست پذیری شهر نورآباد
 افزای سرانه خدمات درمانی در شهر نورآباد وتوش در جهت بهیود کیفیت تجهیزات بیمارستان
همچون (سونوگرافی ،رادیولوژی و)...
 توش در جهت جذب سرمایهگذاران بخ خصوصیو عمومی و بهکارگیری سرمایه آنها در بخ های
صنعتی ،خدماتی جهت بالفعل کردن پتانسیلهای
جغرافیایی ،طییعی ،انسانی شهر نورآباد و از این طریق
از مهاجرت جمعیت جلوگیری و اقتصاد شهر را پویا
کرد.
 توجه بیشتر مدیریت شهری به ایجاد فیاهایعمومی و تجهیز کردن این فیاها به میلمان و
المانهای شهری جهت تقویت هویت و تعلق
شهروندان
کمکهای دولتی و اعانات و هدایای
 افزایسازمانها به شهرداریهای شهرهای کوچک جهت
تقویت پشتوانه مالی آنها در برآوردن نیازهای
شهروندان
-توش در جهت امنیت اجتماعی در سطح شهر نورآباد

پانوشت
1-Lens
2-sastinabelity

3-Riciliens

سنندج ،نشریه تحلیل فیایی مخیاطرات محیطیی43 ،
ص.
خراسانی ،م.ا ،.رروانی ،م.ر ،.مطیعی لنگرودی ،س.ح.و رفیعیییان ،م .9319 ،.سیینج و ارزیییابی زیسییت
پذیری روسیتاهای پیرامیون شیهری مطالعیه میوردی:

منابع و مآخذ
بندر آباد .9316 ،. .شهر زیسیت پیذیر از مییانی تیامعنا ،انتشارات آذرخ  ،چاپ اول 39 ،ص.
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