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اسماعیل نصیری هندهخاله؛ 1دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
شهرام امیر انتخابی؛ استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
سروش تاج؛ دانشجویکارشناسی جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.

چکیده

امروزه زیستپذیری  ،نقشی اساسی را در کیفیت زندگی سکونتگاههای ناکارآمد شهری دارد .محرومیت وعدم
برخورداری از امکانات شهری سبب شده تا این نواحی با کاهش میزان زیستپذیری مواجه باشند.شهر رشت
بهعنوان یکی از مهمترین کانونهای مهاجرپذیر ازجمله کالنشهرهایی است که با پدیده اسکان غیررسمی در
نقاط پیراشهری مواجه است .لذا هدف این پژوهش پایش زیستپذیری محله عینک کالنشهر رشت است .در
این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی است  .روش جمعآوری دادههای این پژوهش از طریق مطالعات میدانی و
کتابخانهای انجامشده است .که در روش میدانی معیار جمعآوری اطالعات از طریق پرسشنامه بوده است .جامعه
آماری شامل سرپرستان خانوار ساکن در محله عینک شهر رشت است .حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان
 360نفر بهدستآمده است .متغیرهایی که در این پژوهش مورداستفاده قرارگرفتهاند در چهار شاخص اصلی:
کالبدی – فضایی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی و در قالب  16گویه مورد ارزیابی قرار گرفت .روش
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نمونهگیری بهصورت تصادفی انجام گرفت و اطالعات بهدستآمده از پرسشنامهها توسط نرمافزار  spssتحلیل
و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی موردبررسی قرار گرفتند.نتایج نشان داد بین ابعاد مختلف زیستپذیری
در سطح محله عینک تفاوت معناداری وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که بیشترین مقدار
همبستگی زیستپذیری محله عینک با شاخص کالبدی–فضایی ( )R² = 0/748است.چنانکه تحلیل مسیر نیز
نشانگر آن است که بیشترین اثر مستقیم بر زیستپذیری به ترتیب اولویت ،اختصاص به شاخص کالبدی –
فضایی ( B =0/649شاخصهای زیستمحیطی(  )B = 0/573و شاخص اقتصادی با ( )B = 0/423و شاخص
اجتماعی با ( )B =0/352در محله عینک دارند.
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مقدمه

در حال حاضر جمعیت جهان بالغبر هفت میلیارد ونهصد میلیون میباشد  UN, 2020: 66).که نیمی از این مقدار
در شهرها زندگی میکنند .از قرن گذشته روند شهرنشینی شدت بیشتری داشته و سالیانه با رشد بسیار باالیی همراه
بوده است ( .)Pacion, 2009: 148با این افزایش رشد پیشبینی میشود که در سال  2030این رقم به  60درصد افزایش
پیدا کند ( .)Khan, 2007: 2ازاینرو همزمان با افزایش کالبدی و جمعیتی شهرهای بزرگ ،سکونتگاههای غیررسمی
غالباً چون هالهای گرداگرد شهر را در برمیگیرند .که این نقاط پیراشهری بیشترین نقش را در از دست رفتن محصوالت
کشاورزی و بیکاری روستایی دارند که این دو مسئله عمده خود به وجود آورنده مشکالت دیگری است ( Allen,

.)Benton- Short and short,2008( .)2003: 2
در این میان یکی از مباحث موردتوجه در پایداری مناطق پیراشهری توجه به موضوع زیستپذیری سکونتگاههای
ناکارآمد شهری است .زیستپذیری ،به یک سیستم شهری که در آن بهسالمت اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و روانی
همه ساکنانش توجه شده است ،اطالق میشود .اصول کلیدی که به این مفهوم استحکام میبخشد شامل :برابری،
عدالت ،امنیت ،مشارکت ،تفرج ،و قدرت بخشیدن میباشد ( .)cities plus, 2003: 23در بسیاری از متون و ادبیات
مربوط به برنامهریزی شهری مفهوم زیستپذیری با مفاهیمی همچون کیفیت زندگی بهصورت مترادف بیانشده است.
کیفیت زندگی که بهوسیله شهروندان یک شهر تجربه میشود با توانایی آنها برای دسترسی به زیرساختها ،غذا،
هوای پاک ،مسکن ارزانقیمت ،اشتغال مؤثر ،فضای سبز و پارکها گرهخورده است .زیستپذیری نیز بهعنوان کیفیت
زندگی تجربهشده توسط ساکنان موردتوجه واقعشده است ( .)Timmer et al, 2005, 2زیستپذیری از اواخر قرن
بیستم موردتوجه متخصصان مطالعات شهری قرارگرفته است )Jacobs and Appleyard, 1987: 112( .زیرا فضاهای
شهری و پیراشهری دچار مسائلی چون کیفیت پایین محیط ،آلودگی صوتی و هوا و ...شده بودند .انتقادات وارده از
سوی محققان شهری و اجتماعات انسانی ،جین جاکوبز و اپلیارد ( ،)1987را بر آن داشت تا بر مفهوم زیستپذیری
بهعنوان یکی از رویکردهای دستیابی به محیط شهری قابل زیست و باکیفیت تأکید کنند .هد ف اصلی آنها بهبود
کیفیت فضاهای شهری با مقیاس انسانی در شهرهای مدرن بود ( )mahmudi. et al., 2015: 105سابقه اصطالح اسکان
غیررسمی به نوشتههای متفکرینی چون رابرت ازارا پارک ،جان ترنر و چارلزآبرامز برمیگردد .چارلزآبرامز در سال
 1964اسکان غیررسمی را بهعنوان یک فرآیند "تصرف نواحی شهری به قصد تهیه مسکن" نشان داد و به قانون قدرت
و قدرت قانون تصریح نمود (حسین زاده دلیر .)35 :1370 ،سکونتگاههای غیررسمی غالب ًا معلول عواملی چون رشد و
توسعه ناموزون و تراکمهای خارجازاندازه هستند .این پدیده رو به رشد؛ محرومیت و عدم برخورداری سکونتگاههای
غیررسمی از امکانات زندگی شهری در قیاس با دیگر نواحی شهری را سبب میگردد و سکونتگاههای غیررسمی را به
کانون مسائل بغرنج شهری و انسانی تبدیل میکند.
سکونتگاههای غیررسمی  ،نوعی سکونتگاه غیرمجاز هستند که توسط تهیدستان شهری اغلب در پیرامون خارج
از محدوده شهرها پدید میآید اسکان غیررسمی چنان به بخشی از حیات پیراشهری تبدیلشده است که جایجای
جهان نام خاص خود را دارد(.نصیری وهمکاران .)16:1399،پس میتوان اظهار کرد که ساکنان سکونتگاههای
غیررسمی در برابر سکونتگاههای برنامهریزیشده در سطح نازل از ابعاد کمی و کیفی زندگی شهری قرار دارند
هرچند در محدوده قانونی شهر زندگی کند(. .صرافی ) 33 :1381
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از طرفی سکونتگاه غیررسمی یا غیرقانونی ،درواقع منطقهای مسکونی است که بدون مطالبهی قانونی برای دریافت
زمین و یا اجازه از سوی مقامات ذیربط برای ساختن خانه شکلگرفته است .سرویسها و خدمات و تسهیالت زیربنایی
در این شکل غیرقانونی ساختوساز نامناسب و ناکافی است (قاسمی خوزانی.)61 :1381 ،
خاستگاه مفهوم شهر زیست پذیر به دوران یونان بازمیگردد که افرادی در پی بسط ایدئولوژی ،و مفهوم عدالت و
انصاف بودند (یان و همکاران 2012 ،به نقل از مهره کش و همکاران .)414 :1398 ،واژه شهرهای زیست پذیر برای
نخستین بار در سال  1932در خصوص زیستپذیرترین شهرهای امریکا انجام داده است ،به کار گرفته شد (پریزادی و
همکاران )3 :1398 ،بحث دربارة ویژگیهای شهر زیست پذیر به سال  ، 1958دربارة ایجاد شهر زیست پذیر منتشر
کرد ،بازمیگردد ). (LariceT 2005: 58) .جایگاه اولیه شکلگیری مطالعات زیستمحیطی ،مؤسسه فنّاوری
ماساچوست و پسازآن دانشگاه کالیفرنیا در برکلی بود که هر دو برای مدتهای طوالنی از مراکز مهم تمرکز بر
مطالعات زیستپذیری به شمار میآمدند (زیاری .)3 :1397 ،اما به دنبال افت کیفیت محیطی شهرها ،آلودگی صوتی،
هوا ،بروز بحران و ناهنجاریهای اجتماعی ،وقوع تراکم اخالقی ،کاهش سطح ایمنی Myers, 1988; Andrews,

 .))2001و امنیت فضاهای شهری منجر گردیده ،تا جین جاکوبز و اپلیارد مفهوم زیستپذیری را در قرن بیستم مطرح
کنند ( .)Jacobs & Appleyard, 1987: 112در حال حاضر دو سازمان مهم در سطح بینالمللی وجود دارند که
هرساله گزارش جهانی شهرهای زیست پذیر را منتشر میکنند :واحد سنجش اقتصادی اکونومیست و موسسه مرسر.
موسسه معتبر واحد سنجش اقتصادی اکونومیست روششناسی مشخصی تحت عنوان (رتبهبندی زیستپذیری) تدوین
کرده است که بر مبنای آن شاخص (دشواری زندگی) برای هر شهر محاسبه میشود ( فروتن و همکاران.)68 :1392 ،
آنچه در ادبیات شهرسازی امروز با عنوان زیستپذیری مطرح میشود ،معادل فارسی کلمه ( )Livabilityو شهر زیست
پذیر معادل کلمه ( )Livable cityاست (رخشانی نسب و همکاران .)58 :1397 ،زیستپذیری یک مفهوم التقاطی
است .))Abdul aziz et al.2007 :104((.زیستپذیری به مفهوم دستیابی به قابلیت زندگی است و دستیابی به مکانهای
شهری خوب است .)Timmer et al, 2005,p10( .زیستپذیری یک مفهوم کلی است عدهای از برنامه ریزان شهری
زیستپذیری را معادل «کیفیت زندگی» در نظر میگیرند ( .)Twari & Beynon, 2016: 157بنابراین تعریف
زیستپذیری با توجه به زمان ،مکان و فرهنگ جوامع دارای تعاریف متعددی است ( Benjamin & Saitluanga,

.)2014: 542زیستپذیری یک مفهوم کلی است و هنوز تعریف دقیقی که موردتوافق عموم باشد از آن ارائه نشده
است .دانشگاهیان و محققان نیز تالش کردهاند که زیستپذیری را بر اساس «کیفیت زندگی» و «رفاه عمومی» تعریف
کنند ( .)Twari & Beynon, 2016: 157زیستپذیری یک کیفیت است و تعریف زیستپذیری از یک فرهنگ به
فرهنگ دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت است و معنای دقیق آن به مکان ،زمان و هدف ارزیابی و سیستم ارزنده
بستگی دارد ( ..)Benjamin & Saitluanga, 2014: 542زیستپذیری یک معنای کلی است که با تعدادی از مفاهیم
مانند پایداری ،کیفیت زندگی ،کیفیت مکان و اجتماعات سالم ارتباط پیوسته دارد ( Norris et al, 2000:

 )Blassingame, 1998بنا به عقیده رووت وینهوون که مردم در اجتماعاتی که نیازهایشان بهتر برآورده گردد شادتر و
راضیتر هستند ()Radcliff, 2001: 940
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زیستپذیری بهعنوان یک مفهوم بسیار متنوعی است که معموالً تراکم ،حملونقل ،امنیت و پایداری از اجزای
ثابت آن هستند ( .)Perogordo et al, 2007,40مردم و مکان دو سوی مفهوم زیستپذیری هستند ،اما شاخصهای
زیستپذیری عمدتاً به بررسی مکان میپردازند و نه اشخاص (.)larice, 2005, 7زیستپذیری دارای دو بعد متفاوت
است روی اول آن معیشت و روی دوم آن پایداری بومشناختی است larice, 2005, (Evans, 2002: 13-15.همچنین
معیشت باید پایدار و مستمر باشد . ))Evans, 2002: 13-15 ،پیرامون مفهوم زیستپذیری بحثهای گستردهای مطرح
میشود شامل مجموعه متنوعی از موضوعات مختلف است که بهوسیله یک سری اصول راهنما بیان میشوند :دسترسی،
برابری و مشارکت که مفاهیم مربوط به زیستپذیری بر مبنای آنها شکلگرفته میگیرند ) Vivek, 2005, 77).کیفیت
زندگی شهروندان به میزان دسترسی آنها به زیرساختها (حملونقل ،ارتباطات ،آب و بهداشت) غذا ،هوای پاک،
مسکن مناسب ،شغل راضیکننده و دسترسی شهروندان به فضای سبز و محیط بصری باکیفیت Timmer et al,

.)2005,p10
زیستپذیری اشاره به فرصتهایی دارد که برای همه اجتماعات محلی با اندازههای مختلف وجود دارد و آنها را
تبدیل به مکانهای بهتری برای فعالیتهای روزمره مینماید ( National association of regional councils, 2010:

 .)1از دیدگاه الندری معیارهای مؤثر برای شناسایی یک شهر زیست پذیر شامل تراکم مفید افراد ،تنوع ،دسترسی،
ایمنی و امنیت ،هویت و تمایز ،خالقیت ،ارتباط و تشریکمساعی ،ظرفیت سازمانی و رقابت است که بهطورقطع در
فضاهای شهری تأثیرگذار است (.)Landry, 2000: 4
گادشاک زیستپذیری را یکی از پارادایمهای برنامهریزی شهری در دوره معاصر میداند که دولتها ،شهرداریها،
دولتهای محلی در سراسر جهان آن را در دستور کار قرار دادهاند ( .)Nark, 2002: 5ریبسینزکی زیستپذیری را به
یک پیاز تشبیه کرده است که در ظاهر ساده ولی متشکل از الیههای متعدد است که هر الیه با الیههای دیگر ارتباط
مستقیم دارد .)Van Kamp, 2003: 6( .ازنظر دوچازل زیستپذیری مفهومی است که از پایداری نشات گرفته ویکی
از ابعاد زیستپذیری در راستای دستیابی به توسعه پایداری در فضاهای شهری است ( Barron and Gauntlett, 2002:

.)45مایک داگالس مفهوم شهر زیست پذیر را شهر انسانمحور تلقی میکند که در آن بر سالمتی ،شادی ،خوشبختی
انسانها تأکید دارد .)Douglass, 2006: 41( .ازنظر ویلر سه عنصر محیطی ،اقتصادی و عدالت اجتماعی اساس
زیستپذیری را شامل میشوند ()Song, 2011: 5اهمیت زیستپذیری بهطور روزافزون ناشی از افزایش آگاهی نسبت
به الگوهای ناپایدار زندگی و مصرف شهری است که نه سالم هستند و نه پایدار و در درازمدت موجب کاهش کیفیت
محیط شهری نیز خواهند شد (علی اکبر و اکبری.)3 :1395 ،
جامعه زیستپذیر جامعهای است که از زیرساختها و خدمات کافی مناسب برخوردار باشد تا مدیران شهری
بتوانند زمینههای مشارکت شهروندان را نیز فراهم آورند ( .)Sani Jibir Dukku,2018: 72زیستپذیری بر اساس
عملکرد نیز در سه حوزههای کیفیت محیطی ،آسایش محله و سالمت فردی نیز تقسیمبندی میشود ( Lennard,

 .)1995: 77درواقع زیستپذیری به کیفیت محیط شهری اشاره دارد که بتواند نیاز شهروندان را درزمینهٔ دسترسی به
رفاه اجتماعی فراهم آورد (.)Newman,1999
در ارتباط با موضوع زیستپذیری در سکونتگاههای پیراشهری مطالعاتی به شرح زیر انجامشده که به بررسی نتایج
آن پرداخته میشود مطالعات علینقی پور و همکاران( )1400در مورد ز یست پذیری سکونتگاههای روستایی پیرامون
132

مجله توسعه فضاهای پیراشهری

دوره سوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان  ،1400پیاپی 6

کالنشهر رشت نشان می دهد شاخص پیوستگی و تعلق مکان بیشترین و شاخص گردشگری کمترین تأثیر را بر
زیستپذیری روستاهای موردمطالعه داشته است و بر اساس درصد اهمیت روستاهای موردمطالعه در پنج سطح
زیستپذیری خیلی مطلوب ،زیستپذیری مطلوب ،زیستپذیری متوسط ،زیستپذیری نامطلوب و زیستپذیری
خیلی نامطلوب قرار دارند .نتایج مطالعات داوودی وهمکاران( )1400بیانگر آن است که شاخصهای زیرساخت شهری
 ،مدیریت شهری واقتصاد شهری از مهمترین مؤلفههای زیستپذیری در مناطق شهر اهواز محسوب میشوند پژوهش
نجفی وهمکاران( )1399نشان داد که میزان زیستپذیری فضاهای شهری در خرمآباد با شاخصهای اجتماعی
،اقتصادی ،کالبدی و زیستمحیطی ارتباط معناداری دارد .برزگر و همکاران ( )1398در مقالهای با عنوان تحلیل
سکونتگاههای غیررسمی با رویکرد زیستپذیری در شهر زنجان با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و روش
تحلیل عاملی اکتشافی به بررسی زیستپذیری در ابعاد کالبدی ،اقتصادی و زیستمحیطی محالت اسکان غیررسمی
شهر زنجان پرداخته و به این نتیجه رسیده است ضریب تأثیر بعد کالبدی بیشتر از سایر ابعاد بر وضعیت حاکم محالت
تأثیرگذار میباشد .زیاری و همکاران ( )1397در پژوهشی با موضوع اثرات حکمروایی خوب شهری بر زیستپذیری
شهرها ،با استفاده از روش تحقیق کاربردی و توصیفی -تحلیلی با بکار گیری متغیرهای شفافیت،کارایی ،اثربخشی،
عدالت ،قانونمندی ،پاسخگویی ،مشارکت و اجتماعمحوری و شاخصهای زیستپذیری به این نتیجه رسیده است که
بین شاخصهای حکمروایی شهری بر روی شاخصهای زیستپذیری تأثیر متوسط و معنادار دارند.میرزائی خوندایی
و همکاران ( ، )1396در پژوهشی با عنوان "تحلیل زیستپذیری در بافتهای فرسوده شهر اصفهان با تأکید بر استراتژی
توسعه شهری" پرداختهاند .ساسانپور و همکاران ( )1396در بررسی قابلیت زیستپذیری در مناطق کالنشهری اهواز
با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی با مدل تاپسیس به این نتیجه دستیافته است که منطقه دو شهر اهواز زیستپذیرتر
از سایر مناطق شهر بوده و بعد زیستمحیطی بیشترین تأثیر را در زیستپذیری شهر اهواز دارد.حیدری و همکاران
( ،)1395در پژوهشی با عنوان" قابلیتهای زیستپذیری بافت فرسوده و راهبردهای تقویت آن مطالعه موردی بافت
فرسوده شهر زنجان" با استفاده از تکنیک  SWOTو مدل  AHPبه شناسایی عوامل بیرونی و داخلی مؤثر بر زیستپذیری
بافت و سپس به اولویتبندی استراتژیها پرداختند .شماعی و همکاران ( ،)1395در پژوهشی تحت عنوان "تحلیل
زیستپذیری بافتهای فرسوده شهری مطالعه موردی بافت فرسوده شهر زنجان" با استفاده از روش تحلیلهای عاملی،
رگرسیون و تحلیل مسیر با استفاده از نرمافزار  Spssبه بررسی شناسایی جایگاه وضع موجود بافت فرسوده شهر زنجان
به لحاظ شاخصهای زیستپذیری پرداختند .با بررسی پیشینه پژوهشهای صورت گرفته به نظر میرسد بیشتر
پژوهشها به بررسی وضعیت مؤلفههای زیستپذیری بافتهای فرسوده و برنامهریزی راهبردی است .عیسیلو و دیگران
( )1393در پژوهش «نگارة زیستپذیری رهیافتی نوین جهت ارتقای کیفیت زندگی در جوامع روستایی»(مطالعۀ
موردی :شهرستان قم ،بخش کهک) نشان دادند باوجودآنکه بعضی از روستاها دارای جمعیت و خدمات و امکانات
بیشتری هستند ،ازلحاظ زیستپذیری )کیفیت شرایط زندگی( در سطحی پایینتر از نقاط روستایی کمجمعیتتر قرار
دارند؛ بنابراین ،رفع چالشهای اقتصادی و توانمندسازی روستاییان برای بهبود کیفیت زندگی و کاهش تفاوت در
شرایط زندگی ،مهمترین عامل زیستپذیری سکونتگاههای روستایی به شمار میرود مطالعات لندولوزا( )2020نیز
حاکی از آن است که عملکرد مدیریت شهری بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر شاخصهای کالبدی و
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زیستمحیطی در بررسیهای زیستپذیری محسوب میشود نتایج بررسیهای بیواس وهمکاران( )2019نشان داد که
روشهای مدیریتی در ارزیابی شاخصهای کالبدی زیستپذیری شهرها بسیار تأثیرگذار است.کانوال زهرا ( )2018در
مقالهای با موضوع زیستپذیری را در ارتباط با حاشیهنشینی بررسی کردند وبه این نتیجه رسیدند که توجه به مقوله
زیستپذیری مشکالت عدیدهای را در حوزه پایداری اجتماعی برای شهرها به بار میآورد .یو و همکارانشان ()2017
در پژوهشی به بررسی تأثیر زیستپذیری را بر پایداری اجتماعی در سکونتگاههای ناکارآمد شهری بررسی کردهاند و
به این نتیجه دستیافته است که زیستپذیری مهمترین موضوعی است هستند که منجر به پایداری اجتماعی شهروندان
شده است .نتایج پژوهش آلکساندرا ( )2015در ارتباط با زیستپذیری واحد همسایگی نشان داد که توجه به ابعاد
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی در واحدهای همسایگی ارتباط مستقیم و معناداری با زیستپذیری دارد .نتیجه
مطالعات سیتلوانگا ( ،)2014در شهر ایزوال هند نشان داد که الگوهای فضای زیستپذیری در این شهر با نابرابریهای
اجتماعی و اقتصادی در ارتباط است.یون وان ( )2013در پژوهش موردی خود در روی شهرهای سنگاپور نشان داده
است که شاخص زیستپذیری در شهرهای سنگاپور با مؤلفههای همچون حمل نقل عمومی ،ایجاد فضاهای سبز پیوند
مستقیم دارد .نتایج مطالعات آلیسون و پیترز ( )2011در مراکز تاریخی شهرها نشان داد که زیستپذیری مراکز تاریخی
و قدیمی شهر ،در این برنامهریزی و پایداری شهرها باید مدنظر برنامه ریزان شهری قرار گیرد.مطالعات برنامه رشد
هوشمند شهری اتاوا در کانادا نشان داد که عواملی مانند رشد سریع شهری ،فقدان و فضاهای باز ،کمبود تهدیدات
جدی برای زیستپذیری شهر اتاوا محسوب میشود (.)Ottawa county planning commission, 2004: 7چارلز
الندری ( .)2004در مقالهای بهعنوان "سرزندگی شهری 9 :معیار مؤثر را برای شناسایی یک شهر زیست پذیر میداند
که عبارتاند از :تراکم مفید افراد ،تنوع ،دسترسی ،ایمنی و امنیت ،هویت و تمایز ،خالقیت ،ارتباط و تشریکمساعی،
ظرفیت سازمانی و رقابت شهری است(.)Landry, 2000: 4
شهر رشت یکی از کالنشهرهای ایران ،مرکز استان گیالن در شمال ایران ،و مرکز شهرستان رشت است و مادرشهر
استان گیالن و بخشهایی از استانهای همجوار است .این کالنشهر همچنین بزرگترین وپرجمعیتترین شهر شمال
ایران دربین سه استان حاشیه دریای خزر محسوب میشود .مساحت شهر رشت در سال  1395بالغ بر  180کیلومترمربع
بوده است که بنا به برخی از برآوردها مساحت اراضی حاشیهنشین شهرقریب به  8کیلومترمربع تخمین زده میشود .شهر
رشت بهعنوان یکی از مهمترین کانونهای جمعیتی شمال کشور ازجمله شهرهایی است که با پدیده اسکان غیررسمی
مواجه بوده است( .پور احمد وهمکاران) 31 :1397،کالن شهر رشت طی مهرومومهای اخیر ،به دلیل جذب مهاجر
از نقاط پیرامونی از رشد جمعیتی و کالبدی زیادی برخوردار بوده است که این رشد سبب شکلگیری سکونتگاههای
ناکارآمد در پیرامون کالنشهر رشت شده است جمعیت ساکن در 16محله حاشیهنشین و سکونتگاه غیررسمی رشت 82
هزار و 604نفر برآورد شده است .یکی از سکونتگاههای ناکارآمد شهری محله عینک شهر رشت است این محله در
بخش غربی شهر رشت در مسیر محور رشت به فومن استقراریافته .بررسیها نشان میدهند ،این محله از مشکالت
زیستپذیری متعددی برخوردار است .اکثر افراد ساکن در این محله از امکانات و خدمات اولیه محروماند .بخش
عمدهای از محدوده محله عینک جزء طرح توریستی عینک است که در حاضر در تصرف حاشیهنشینان قرار دارد.
اراضی این ناحیه عمدتاً فضاهای کشاورزی بوده که توسط زمینداران غیرقانونی تفکیک و تبدیل گردیده و به
ساختوساز رفته است.
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این پژوهش به بررسی و سنجش زیستپذیری بافتهای ناکارآمد شهری در محله عینک رشت پرداخته است.
هدف و ضرورت اصلی پژوهش تبیین و اثرگذاری مؤلفههای زیستپذیری بر محالت عینک شهر رشت تا متولیان
برنامهریزی شهری بتواند با تبیین اثرگذاری مؤلفههای زیستپذیری در برنامهریزیهای آتی این بافت شهری اقدام
مؤثرتری انجام دهند .سؤال پژوهش حاضر این است که محله عینک شهر رشت ازنظر زیستپذیری در چه وضعیتی
قرار دارد؟ و در این راستای کدامیک از شاخصها بیشترین تأثیر و رابطه علّی را با زیستپذیری محله عینک شهر
رشت دارد.در جهت پاسخگویی به سؤالهای مزبور  ،فرض بر این است که :تأثیر شاخصهای زیستپذیری در محله
عینک رشت متفاوت است و هرکدام از مؤلفهها سهم معینی بازی است پذیری محله عینک شهر رشت دارند .
روششناسی

روش پژوهش با توجه به موضوع روش توصیفی و تحلیلی است .روش جمعآوری دادههای این پژوهش از طریق
مطالعات میدانی و کتابخانهای انجامشده است .که درروش میدانی معیار جمعآوری اطالعات از طریق پرسشنامه بوده
است .جامعه آماری شامل سرپرستان خانوار ساکن در محله عینک شهر رشت است که حج نمونه با استفاده از جدول
مورگان  360نفر بهدستآمده است .روش نمونهگیری بهصورت تصادفی انجام گرفت تحلیل دادهها توسط نرمافزار
 spssتحلیل و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی موردبررسی قرار گرفتند.

شکل .1مدل مفهومی پژوهش

متغیرهایی که در این پژوهش مورداستفاده قرارگرفتهاند از مطالعات و دیدگاههای نظری اقتباسشده است که در
چهار شاخص اصلی :کالبدی – فضایی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی و در قالب  16متغییر مورد ارزیابی قرار
گرفت.
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دول  .1شاخصها و متغیرهای و مورداستفاده در پژوهش
ابعاد

متغیرهای موردبررسی

کالبدی – فضایی

دسترسی به امکانات و خدمات زیربنایی ،کیفیت معابر ،دسترسی به مناطق شهری ،دسترسی به مسکن
باکیفیت

اجتماعی

آموزش عمومی ،امنیت فردی و اجتماعی شبانه در محله پیوستگی و تعلق مکانی به محله ،مشارکت
شهروندان با شورای شهر

زیستمحیطی

کیفیت دفع آبهای سطحی ،کیفیت جمعآوری فاضالب ،کیفیت فضای سبز محله ،کیفیت بصری
محله

اقتصادی

دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب ،وجود مراکز بانکی در محله ،وجود فرصت-های درآمدزایی
در محله ،امنیت شغلی ساکنین محله

منبع :ساسان پور و همکاران ،143-155 :1393 ،حاتمی نژاد و همکاران ،27 :1393 ،برزگر و همکاران ،145 :1398 ،شماعی و همکاران.791 :1395 ،

الزم به ذکر است که روایی شاخصهای مورداستفاده در پژوهش با استفاده از نظرات تخصصی اساتید دانشگاه
مورد ارزیابی قرار گرفت و نیز بهمنظور ارزیابی پایایی دادهها از آزمون آلفای کرونباخ استفادهشده که نتایج آن در
جدول  2آورده شده است.
دول  .2متغیرهای و گویههای و میزان آلفای کرون اخ
ابعاد

تعداد گویهها

آلفای کرونباخ

کالبدی – فضایی

4

0/783

اجتماعی

4

0/714

زیستمحیطی

4

0/699

اقتصادی

4

0/686

شهر رشت یکی از کالنشهرهای ایران ،مرکز استان گیالن در شمال ایران ،و مرکز شهرستان رشت است و مادرشهر
استان گیالن و بخشهایی از استانهای همجوار است .این کالنشهر همچنین بزرگترین و پرجمعیتترین شهر شمال
ایران در بین سه استان حاشیه دریای خزر محسوب میشود .مساحت شهر رشت در سال  1395بالغ بر  180کیلومترمربع
بوده است که بنا به برخی از برآوردها مساحت اراضی حاشیهنشین شهر قریب به  8کیلومترمربع تخمین زده میشود.
شهر رشت نمونهای از شهرهای دارای اسکان غیررسمی باشد که اسکان غیررسمی در این شهر بعد از سال 1355
نفوذ بیشتر پیداکرده است .محله استخر عینک رشت در سمت جنوب غربی شهر قرارگرفته و از ویژگیهای بارز این
محل جذب ،افراد مهاجر از قومیتهای مختلف ،وجود زمینهای با مالکیت بدون سند و سکونت افراد کمدرآمد
میباشد و مجموع این عوامل سبب ایجاد مساکن غیررسمی و محرومیت از زیرساختهای خدماتی نظیر شبکه فاضالب،
آب آشامیدنی و ...گردیده است .مساحت محدوده تحقیق  163.17هکتار میباشد .استخر عینک ،آبگیری است به طول
حدود  2600متر و عرض متوسط  190متر که در بخش غربی شهر رشت در مسیر محور رشت به فومن و استقراریافته
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که از طریق جاده فومن و خیابان کمربندی غربی با شهر رشت ارتباط پیدا میکند( .پوراحمد وهمکاران-35 :1397،
.) 31

شکل  .2نقشه مو عیت غرافیایی محدوده موردم العه

یافتههای تحقیق

براساس اطالعات بهدستآمده از پرسشنامه  82درصد پاسخدهندگان (سرپرستان خانوار) مرد و  8درصد آنان زن
میباشند و تحصیالت  52درصد در سطح دبستان و راهنمایی و  36درصد تحصیالت دیپلم و  12درصد از تحصیالت
دانشگاهی برخوردارند و میانگین سنی جامعه آماری حدود  47سال است.
در این قسمت از پژوهش بهمنظور پاسخ به این سؤال که وضعیت زیستپذیری در محله عینک کالنشهر رشت در چه
وضعیتی قرار دارد از آزمون میانگین استفادهشده است این نتایج در جدول  3آورده شده است.
دول .3آزمون میانگین و انحراف معیار و واریانس زیستپذیری محله ینک

ابعاد موردبررسی

میانگین

انحراف معیار

واریانس

کالبدی – فضایی

3/88

0/428

0/283

اجتماعی

2/12

0/183

0/128

زیستمحیطی

3/25

0/315

0/186

اقتصادی

2/83

0/218

0/154

منبع :یافتههای پژوهش
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نتایج اطالعات جداول نشان میدهد که میانگین آمارههای موردبررسی در شاخصهای کالبدی – فضایی ،اجتماعی،
زیستمحیطی و اقتصادی اختالف آشکاری باهم دارند و انحراف معیار واریانس باال در بین شاخص کالبدی – فضایی
با دیگر شاخصها نشان از اختالف فاصلهدار شاخصها از همدیگر میباشد .بنابراین زیستپذیری در محله عینک شهر
رشت در شاخصهای موردبررسی نشان میدهد که شاخص کالبدی – فضایی تأثیرگذارترین عامل در زیستپذیری
این محله است و شاخص اجتماعی نیز با میانگین  2/12و واریانس  0/128در رتبه آخر تأثیرگذاری زیستپذیری محله
موردمطالعه دارد. .این نکته بیانگر تأثیر عوامل کالبدی فضایی در میزان زیستپذیری محله عینک شهر رشت است.
بهمنظور بررسی تفاوت در شاخصهای موردبررسی ،میزان رضایت ساکنین محله عینک رشت از خدمات موجود در
محله موردبررسی قرار گرفت .ازاینرو در این قسمت از آزمون تی تک نمونهای استفاده شد .این نتایج در جدول 4
نشان دادهشده است.
دول .4نتایج آزمون تی تک ن ونهای بهمنظور بررسی تفاوتهای شاخصها موردبررسی و تأثیرگذاری زیستپذیری
محله ینک
Test Value = 3

ابعاد

Mean Difference

Sig

df

t

0/3481

0/000

228

28/452

کالبدی  -فضایی

-0/3521

0/000

228

-12/211

اجتماعی

0/3227

0/000

228

20/872

زیستمحیطی

0/3178

0/000

228

14/231

اقتصادی

منبع :یافتههای پژوهش

آماره  Fدر این پژوهش برابر با  32/421است بنابراین در اینجا سطح معناداری میتواند بسیار تعیینکننده باشد که در
سطح  5درصد برابر با  0/000میباشد .این نکته بیانگر آن است که بین ابعاد مختلف زیستپذیری در سطح محله عینک
تفاوت معناداری وجود دارد .شاخصهای کالبدی – فضایی ،زیستمحیطی و اقتصادی به ترتیب با ،0/3178 ،0/3481
 0/3227باالتر از حد متوسط ارزیابیشدهاند و شاخص اجتماعی با رقم  -0/3521از حد متوسط تعیینشده کمتر است
شاخصهای کالبدی – فضایی ،زیستمحیطی و اقتصادی به ترتیب با  0/3227 ،0/3178 ،0/3481باالتر از حد متوسط
ارزیابیشدهاند و شاخص اجتماعی با رقم  -0/3521از حد متوسط تعیینشده کمتر است .بنابراین با توجه به سطح
معناداری  sig =0/000میتوان گفت که نتایج این آزمون در سطح اطمینان  95درصد معنادار است و بیانگر اختالف
میانگین پیشبینیشده در شاخصهای این پژوهش است
در این مرحله از پژوهش بهمنظور بررسی میزان همبستگی میان متغیر وابسته (زیستپذیری) و متغیرهای مستقل این
پژوهش (کالبدی – فضایی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و اقتصادی) از تحلیل رگرسیون استفادهشده است .بر اساس
اطالعات جدول زیر بیشترین مقدار همبستگی زیستپذیری محله عینک با شاخص کالبدی – فضایی ()R² = 0/748
است و با توجه به ضریب آماره موجود در جدول که برابر با  0/748است لذا به ارتباط بین شاخص مذکور با
زیستپذیری در محله عینک پی برد این آماره نشان میدهد که زیستپذیری محله عینک ارتباط زیادی با شاخص
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کالبدی – فضایی دارد و اگر متولیان حوزه شهری بتوانند درزمینهٔ دسترسی به امکانات و خدمات شهری ،کیفیت
معابر و دسترسی به مسکن باکیفیت اقدامات مؤثری انجام دهند ،مشکالت زیستپذیری این محله نیز مرتفع میشود.
دول  5تحلیل ه ستگی شاخصهای مؤثر بر زیستپذیری در محله ینک
ابعاد

R

R²

Sig

Beta

T

Sig

کالبدی -فضایی

0/651

0/748

0/000

0/748

16/23

0/000

اجتماعی

0/383

0/433

0/000

0/443

11/73

0/000

زیستمحیطی

0/538

0/653

0/000

0/653

15/43

0/000

اقتصادی

0/453

0/543

0/000

0/543

14/23

0/000

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به باال بودن مقدار همبستگی میتوان از مدل رگرسیون خطی برای پیشبینی متغیر وابسته (زیستپذیری) استفاده
کرد .ازاینرو در این پژوهش با توجه به سطح معناداری  sig =0/000میتوان این موارد را تعمیم داد .بعد از شاخص
کالبدی – فضایی ،به ترتیب شاخصهای زیستمحیطی ( ،)R² = 0/653اقتصادی ( )R² = 0/543و اجتماعی با (0/443
=  )R²به ترتیب بیشترین همبستگی را با متغیر زیستپذیری در محله عینک رادارند.
دول .6نتایج آزمون  kmoهت تأیید ه ستگی بین متغیرهای پژوهش
نتایج بارتلت
komo
مجذور کاوی

DF

sig

متغیر ثابت

0/796

1646/2

117

0/000

متغیر وابسته

0/783

1852/3

114

0/000

منبع :یافتههای پژوهش

اطالعات جدول باال نشان میدهد که متغیر ثابت با شاخص  komo = 0/796و متغیر وابسته نیز با شاخص = 0/783
 komoدارای ضریب همبستگی باال هستند و چون در این جدول معناداری برای متغیر ثابت و وابسته بیشتر از 0/7
میباشد بیانگر کفایت نمونهگیری است .سطح معناداری در سطح اطمینان  95درصد ،کمتر از  P >0/05است ازاینرو،
همبستگی بهدستآمده در شاخصهای کالبدی – فضایی و زیستمحیطی را میتوان تأیید کرد و با توجه به مقدار ،R
میتوان گفت که شاخص کالبدی – فضایی بهتنهایی قادر است  56درصد از متغیر زیستپذیری محله عینک را تبیین
کند.
دول  7مدل رگرسیونی تأثیر متغیرهای ثابت به متغیر وابسته پژوهش
ضریبهمبستگیچندگانه

واریانس تعیینشده

 R²تصحیحشده

ضریب دوربین واتسون

0/489

0/189

0/176

2 /1

منبع :یافتههای پژوهش

مقدار قابلقبول برای ضریب دوربین واتسون بین صفرتا  4در نوسان است که این رقم در آزمون پژوهش حاضر برابر با
 2/1است .این نکته بیانگر آن است باقیماندهها از همدیگر مستقل میباشند .که اگر متغیرهای کالبدی – فضایی،
اجتماعی ،زیستمحیطی و اقتصادی تقویت شود بر میزان زیستپذیری محله عینک ( )2/48نیز افزوده خواهد شد.
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دول  8تحلیل واریانس ضرایب رگرسیونی متغیرهای پژوهش
مدل

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

sig

رگرسیون

48/252

4

16/046

32/21

0/000

باقیمانده

129/438

228

0/352

جمع

177/69

332
منبع :یافتههای پژوهش

همانگونه که در جدول  8مشاهده میشود درجه آزادی  F = 32/21و  P = 0/000است که این نکته بیانگر ارتباط
مثبت و معنی بین متغیرهای ثابت و متغیر وابسته (زیستپذیری) است .الزم به ذکر است که در بین شاخصهای
موردبررسی تنها مؤلفه کالبدی – فضایی و زیستمحیطی است بهعنوان شاخص مالک تعیینشده است . .ضریب
همبستگی  0/489در جدول  Fبیانگر آن است که درمجموع  56/4درصد از تغییرات متغیر وابسته این پژوهش از این
طریق تبیین میشود .ضرایب متغیرهای واردشده در جدول معادله رگرسیون که برابر با  2/48است نیز نشان میدهد.
ازاینرو میتوان گفت که مؤلفه-های کالبدی – فضایی و مؤلفه زیستمحیطی و میزان زیستپذیری در محله عینک
در یک ارتباط مستقیم و همسو باهم قرار دارند بهطوریکه هراندازه بر کیفیت شاخصهای کالبدی – فضایی که شامل
گویههای دسترسی به امکانات زیربنایی ،کیفیت معابر و دسترسی به مسکن باکیفیت و شاخصهای زیستمحیطی که
شامل گویههای کیفیت دفع آبهای سطحی و جمعآوری فاضالب و کیفیت بصری محله عینک افزوده شود به همان
میزان نیز به کیفیت زیستپذیری این محله افزوده خواهد شد.

تحلیل خروجی مدل رگرسیون (متغیر ثابت (کالبدی – فضایی و زیستمحیطی)
بهمنظور بررسی میزان تأثیر زیستپذیری و اولویتبندی تأثیرات هرکدام از گویههای شاخصهای کالبدی– فضایی و
زیستمحیطی که در این پژوهش بهعنوان متغیرهای تعیین کننده برافزایش کیفیت زیستپذیری محله عینک مورد
ارزیابی قرار گرفتند ،جدول  9تدوینشده است.
دول  9خرو ی مدل رگرسیون شاخص کال دی – فضایی
ابعاد
کالبدی – فضایی

متغیرهای موردسنجش

مقادیر استانداردشده

خطای استاندارد

مقدار پیشبینیشده

R²

دسترسی به امکانات زیربنایی

3 /1

0/14

0/52

0 /8

کیفیت معابر

2 /8

0/14

0/52

0 /7

دسترسی به مناطق شهری

-2/5

0/14

0/52

0 /3

دسترسی به مسکن باکیفیت

2 /4

0/14

0/52

0 /5

منبع :یافتههای پژوهش

اطالعات جدول  9نشان میدهد که گویههای دسترسی به امکانات زیربنایی ،با مقادیر استانداردشده  ،3/1کیفیت معابر
با  ،2/8دسترسی به مسکن باکیفیت  2/4مثبت است و در این میان دسترسی به امکانات زیربنایی با مقادیر استاندارد 3/1
بیشترین تأثیر را در میان گویههای شاخص کالبدی – فضایی بر میزان زیستپذیری محله عینک را دارا میباشد به
عبارتی گویههای مذکور شرایط را برای زیستپذیری این محله مهیا میکنند .این در حالی است که گویه دسترسی به
مناطق شهری با مقادیر استانداردشده  -2/5تأثیر معناداری بر میزان کیفیت زیستپذیری محله عینک ندارد.
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دول . 10خرو ی مدل رگرسیون شاخص زیستمحی ی

مقادیر استانداردشده

خطای استاندارد

مقدار پیشبینیشده

R²

گویههای موردسنجش

متغیرها

2/3

0/14

0/52

0/3

جمعآوری فاضالب

-2/6

0/14

0/52

0/1

کیفیت فضای سبز محله

-2/6

0/14

0/52

0/2

کیفیت فضای بصری محله

2/9

0/14

0/52

0/5

کیفیت دفع آبهای
سطحی
زیستمحیطی

منبع :یافتههای پژوهش

شاخصهای زیستمحیطی یکی از جنبههای مهم و تعیینکننده در زیستپذیری نواحی به شمار میآید نتایج جدول
 10نشاندهنده آن است که ضرایب بهدستآمده در میان گویههای موردبررسی متفاوت است بهطوریکه کیفیت بصری
محله با مقادیر استانداردشده  2/9باالترین و جمعآوری فاضالب با مقادیر استانداردشده  -2/6به ترتیب اولویتهای
اصلی در تعیین میزان زیستپذیری محله عینک به شمار میروند.
براساس اطالعات جدول  11مقدار اثر کل شاخص کالبدی – فضایی  ،0/651زیستمحیطی  ،0/538اقتصادی
 0/453و اجتماعی  0/383در تمام شاخصهای موردبررسی مقدار ضریب کل از  0/3بیشتر است.
دول .11تأثیر شاخصهای موردبررسی بر زیستپذیری محله ینک

ابعاد

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثرکل

کالبدی – فضایی

0/649

0/0282

0/672

اجتماعی

0/352

0/0212

0/373

زیستمحیطی

0/573

0/0353

0/608

اقتصادی

0/423

0/0253

0/448

منبع :یافتههای پژوهش

این نکته بیانگر آن است که شاخصهای موردبررسی در این پژوهش تأثیر زیادی بر زیستپذیری در محله عینک
دارند.
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کالبدی -فضایی

0/649

0/573

زیستمحیطی

0/423

اقتصادی

0/354

اجتماعی

شکل .3مدل تحلیل زیستپذیری محدوده موردم العه

که در این میان شاخص کالبدی – فضایی ( )B =0/649بیشترین اثر را بهطور مستقیم بر زیستپذیری محدوده
موردمطالعه دارد و شاخصهای زیستمحیطی(  )B = 0/573و شاخص اقتصادی با ( )B = 0/423و شاخص اجتماعی با
( )B =0/352به ترتیب در رتبههای بعدی این جدول قرار دارند.
نتیجهگیری

نتایج این پژوهش نشان داد که تفاوتهای بارزی در میانگین شاخصهای کالبدی – فضایی ،اجتماعی،
زیستمحیطی و اقتصادی وجود دارد و در این میان انحراف معیار واریانس باال در بین شاخص کالبدی – فضایی با
دیگر شاخصها کامالً آشکار است و شاخص کالبدی – فضایی تأثیرگذارترین عامل در زیستپذیری محله عینک
است تفاوتهای شاخصها کالبدی – فضایی ،زیستمحیطی و اقتصادی باالتر از حد متوسط ارزیابیشدهاند و شاخص
اجتماعی با رقم  -0/3521از حد متوسط تعیینشده کمتر است.این نکته بیانگر آن است که بین ابعاد مختلف
زیستپذیری در سطح محله عینک تفاوت معناداری وجود دارد.شاخصهای کالبدی – فضایی ،زیستمحیطی و
اقتصادی به ترتیب با  0/3227 ،0/3178 ،0/3481باالتر از حد متوسط ارزیابیشدهاند و شاخص اجتماعی با رقم
 -0/3521از حد متوسط تعیینشده کمتر است شاخصهای کالبدی – فضایی ،زیستمحیطی و اقتصادی به ترتیب با
 0/3227 ،0/3178 ،0/3481باالتر از حد متوسط ارزیابیشدهاند و شاخص اجتماعی با رقم  -0/3521از حد متوسط
تعیینشده کمتر است .بنابراین با توجه به سطح معناداری  sig =0/000میتوان گفت که نتایج این آزمون در سطح
اطمینان  95درصد معنادار است و بیانگر اختالف میانگین پیشبینیشده در شاخصهای این پژوهش است نتایج تحلیل
رگرسیون نیز نشان داد که بیشترین مقدار همبستگی زیستپذیری محله عینک با شاخص کالبدی – فضایی (= 0/748
 )R²است.این نتایج با یافتههای برزگر وهمکاران()1398میرزایی خوندایی( )1396همسویی دارد .بنابراین زیستپذیری
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محله عینک ارتباط زیادی با بهبود شاخص کالبدی – فضایی در این محله دارد .میتوان گفت که شاخص کالبدی –
فضایی بهتنهایی قادر است  56درصد از متغیر زیستپذیری محله عینک را تبیین کند .ضروری است تا در زمینه
درزمینهٔ دسترسی ساکنین محله موردمطالعه به امکانات و خدمات شهری ،کیفیت معابر و دسترسی به مسکن باکیفیت
اقدامات مؤثری انجام شود .زیرا این گویهها بیشترین تأثیر را در میان گویههای شاخص کالبدی – فضایی بر میزان
زیست پذیری محله عینک را دارا می باشد.این قسمت از پزوهش با یافته های لندولوزا ( )2020بیواس وهمکاران()2020
داوودی وهمکاران ()1400ونجفی وهمکاران()1399همسویی دارد.
با توجه به سطح معناداری  .sig =0/000بعد از شاخص کالبدی – فضایی ،به ترتیب شاخصهای زیستمحیطی
(R² = 0/653به ترتیب بیشترین همبستگی را با متغیر زیستپذیری در محله عینک رادارند .واین دو در یک ارتباط
مستقیم و همسو باهم قرار دارند.بهطوریکه هراندازه بر کیفیت شاخصهای کالبدی – فضایی و زیستمحیطی که
شامل گویههای کیفیت دفع آبهای سطحی و جمعآوری فاضالب و کیفیت بصری محله عینک افزوده شود به همان
میزان نیز به کیفیت زیستپذیری این محله افزوده خواهد شد.این شاخص یکی از جنبههای تأثیرگذار در زیستپذیری
این محله است و از اولویتهای اصلی در تعیین میزان زیستپذیری محله عینک توجه و اقدامات الزم درزمینهٔ
کیفیت بصری محله و جمعآوری فاضالب است.این نتایج با پژوهشهای ساسانپور وهمکاران()1396حیدری
وهمکاران( )1395و نیز با نتایج یوآن ( )2013وسیتلوانگا ()2014همخوانی دارد . .بعد از شاخص کالبدی– فضایی ،به
ترتیب شاخصهای زیستمحیطی ( ،)R² = 0/653اقتصادی ( )R² = 0/543و اجتماعی با ( )R² = 0/443به ترتیب
بیشترین همبستگی را با متغیر زیستپذیری در محله عینک را دارند .نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که بیشترین اثر
مستقیم بر زیستپذیری به ترتیب اولویت اختصاص به شاخص کالبدی– فضایی ( B =0/649شاخصهای زیست-
محیطی(  )B = 0/573و شاخص اقتصادی با ( )B = 0/423و شاخص اجتماعی با ( )B =0/352در محله عینک دارند.
با توجه به اینکه عامل کالبدی–فضایی در این پژوهش بهعنوان مؤثرترین مؤلفه در زیستپذیری محله عینک مورد
ارزیابی قرارگرفته است ازاینرو پیشنهاد زیر ارایه میشود :
-

شناخت عمیق متولیان مدیریت شهری نسبت به مفاهیم و اصول شاخصهای کالبدی –فضایی بهمنظور اجرایی کردن
و افزایش سطح زیستپذیری محله عینک-.افزایش کیفیت نظارت مدیریت شهری در زمینه ارائه تسهیالت و خدمات
زیبایی وروبنایی در محله مورد مطالعه زیرا هر کدام از موارد مذکور می تواند سهم قابل توجهی در زیست پذیری
محله عینک داشته باشد.
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