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چکيده
امروزه ،شهرها مکان اصلي کار و زندگي بخش عمدة بشر شدهاند ،به وري که بيش از  %50از جمعيتت  7ميليتارد
نفري جهان در شهرها زندگي ميکنند .از اين رو ،توجه به کيفيتت زنتدگي ،شترايط ،امکانتات و نيازهتاي ستاکنان
شهرها ،مسئله اي حياتي است .نظر به مشکالت متعدد شهرها ،رويکردهاي مختلفتي بتراي ارتقتا و بهبتود شترايط
زندگي در آنها پيشنهاد و مطرح شده است که زيستپذيري شهري يکي از آنها استت .امتروزه زيستتپتذيري در
بيشتر کشورهاي توسعه يافته به عنوان يک اصل راهنمتا در چتارچوگ گفتمتان پايتداري در سياستتگتذاريهتا و
برنامه ريزي شهري گسترش پيدا کرده است .اين مقاله ضمن معرفي زيست پذيري بته عنتوان رويکترد غالتب در
برنامه ريزي شهري جهان معاصر خاستتگاه نظتري ،ديتدگاههتاي تأثيرگتذار و ادبيتات نظتري -تجربتي ،ابعتاد و
شاخصهاي آن را بررسي کرده است .اين تحقيم به لحاظ هدف بنيادي -نظري و دادههاي آن ،به روش کتابخانهاي
– اسنادي فراهم آمده است .يافته هاي مقاله بيانگر اين موضو است کته بتا توجته بته شترايط امتروز ،در بيشتتر
شهرهاي جهان توافم کلي دربارة اهميت و ضرورت شناخت ،تحليل و تبيين زيستپذيري شهري در ابعاد گوناگون
وجود دارد اما اجما نظر دربارة تعريف ،اصول ،معيارها و شاخصهاي آن وجود ندارد .مهمترين علتت ايتن امتر را
مي توان در وابستگي مستقيم اين مفهوم به شرايط مکاني ،زماني و مهم تر از همته ،بستتر اجتمتاعي -اقتصتادي و
مديريتي جامعة هدف دانست.
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مقدمه
در جهان امروز ،شهرها مکان اصلی کار و زندگی انسانها شدهاند .اگر در گذشتهای نه چنـدان دور ،شـهرها پدیـدههـایی
استثنایی و کمیاب بودند ،امروزه به مکان اصلی سکونت انسان و هنجار تبدیل شدهاند فکالر  .)6 :1388 ،همـه روزه بـر
تعداد و جمعیت شهرها و بالطبع ،مشکالت آنها افزوده میشود .به طوری که بیشتر شهرهای بـزر بـا مشـکالتی چـون
جداییگزینی قومی ،تفکی

کاربریها ،جدایی محل کار از سکونت ،فرسودگی و زوال محالت ،افزایش ترافی

خیابانها،

محرومیت و نابرابریهای اجتماعی -اقتصادی ،س المت ،رفـاه ،نـابرابری در دسترسـی بـه خـدمات بهداشـتی ،آموزشـی،
تفریحی و ...مواجهاند .با توجه به این شرایط ،امروزه رهیافـت هـای گونـاگونی از جملـه پایـداری ،کیفیـت زنـدگی ،رشـد
هوشمند ،نوشهرگرایی و زیست پذیری برای مواجهه با این شرایط و حل این معضالت در شهرهای جهان مطرح و بهکـار
گرفته شده است .رهیافت های مذکور هر چند در پرداختن به رضایت افراد ،ارزیابی سـاکنان از محـیط ،امنیـت ،بهداشـت،
کیفیت مکان ،محبوبیت عمومی و سیاستگذاری با هـم هـمپوشـانی دارنـد ف ،)Van kamp. et al., 2003: 6اغلـب در
ریشه و مبنا متفاوتند.
زیستپذیری که مفهوم ت حت بحث و بررسی این پژوهش است ،اساسا از اواخر قرن بیستم مـورد توجـه قـرار گرفتـه
است ف ،)Jacobs & Appleyard, 1987: 112زیرا فضاهای شهری دچار مسائلی چون کیفیت پـایین محـیط ،آلـودگی
صوتی و هوا و ...شده بودند .انتقادات وارده از سوی محققان شهری و اجتماعات انسانی ،جین جاکوبز و اپلیارد ف ،)1987را
بر آن داشت تا بر مفهوم زیست پذیری به عنوان یکی از رویکردهای دستیابی به محیط شهری قابـل زیسـت و باکیفیـت
تأکید کنند .هد

اصلی آنها بهبود کیفیت فضاهای شهری با مقیاس انسانی در شهرهای مدرن بود ف Mahmudi. et al.,

 .)2015: 105از آن زمان تاکنون ،مـو گسـتردۀ شهرنشـینی و مشـکالت آن همـواره بـهطـور فزاینـدهای بـر اهمیـت
زیستپذیری افزوده و چشم پوشی از آن را دشوار و غیرممکن کرده است .چنانکه همایشهای ساالنهای با محوریت این
موضوع ،از دهۀ  1970تاکنون برگزار شده است و سازمانهایی نیز این مضمون را از طریق برنامـهریـزیهـای محلـی و
ایالتی خود ترویۀ دادهاند .توسعۀ شهرهایی با قابلیت پیادهروی ،توسعۀ کـاربریهـای مخـتلط و چندگانـه و ایجـاد دامنـۀ
متنوعی از تسهیالت عمومی شهری ،برای زیستپذیر و لذتبخشتر کردن محیطهای شهری ،از موضوعات اصـلی ایـن
جنبش بوده است .طر داران زیستپذیری ،در کار خود از نوشتههای صاحبنظران شهری و انسانگرای قدیمیتـر قـرن
بیستم ،مانند لوئی

مامفورد ،ویلیام اچ ویت و برنارد رودوفسکی الهام گرفتهاند فویلر.)25 :1393 ،

خاستگاه نظري زيستپذيري
تقسیم کار اجتماعی ،انباشت ثروت و قدرت مدیریت آن و سیسـتم ایـدئولویی

سلسـله مراتبـی ،نخسـتین شـهرها و مـو

شهرنشینی را شکل دادند ،اما آنچه به شـهر و شهرنشـینی ابعـاد و اهمیـت ویـژه بخشـید و باعـث شـکلگیـری مـو دوم
شهرنشینی شد ،انقالب صنعتی بود .رشد سریع و شتابزدۀ شهرها ،تغییـرات بنیـادینی در سـب

زنـدگی سـاکنان و نگـرش

متفکران شهری بر جای گذاشت .چنین شد که نظریات مختلفی برای توصیف و تحلیل وضع موجود ،یا مواجهه با آن مطـرح
شد .یکی از این نوع نظریهها به تعبیر فرانسوا شوای ،شهرسازی ترقیگرا با انگارۀ نوگرایی فمعماری و شهرسازی مدرن) بـود
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که سال ها اندیشۀ غالب شهر و شهرسازی بوده است فشوای :1375 ،مقدمه) .در خالل سالهـای  1920-1970معمـاران
مکتب مدرن ،فرم های کالسی

و سنتی را کنار گذاشتند و تالش کردند ،هر آنچه را که مربوط به سنت و گذشته میشد،

حذ کنند .از سویی دیگر ،برنامه ریزان به پیشرفت تکنولویی و توسعۀ اقتصادی اعتقادی راسخ پیـدا کردنـد و فـرمهـای
تحلیل شدیدا کمی ،مورد استفادۀ علوم مختلف قرار گرفت .مدرنیستها تـالش مـیکردنـد بـا برنامـهریـزی تکنـوکرات
متخصص محور ،مسائل شهری در سراسر جهان را از طریق تحلیلهای کمی تبیین کننـد .ایـن شـدت عمـل منجـر بـه
واکنش های منفی عمومی نسبت به مدرنیسم گردید .از این رو ،با نزدی

شدن به پایـان قـرن بیسـتم ،بـه دلیـل ایجـاد

فضاهای شهری بیروح ،ی شکل ،تخریب محیط زیست ،تشدید نابرابریها و سطح پایین زیسـت اجتماعـات محلـی ،از
مدرنیسم انتقاد شد فویلر .)58 :1393 ،به بیان دیگر ،بحرانهای ناشی از طرحهای شهرسـازی مدرنیسـم ،همچـون مشـکالت و
پیامدهای حاصل از تفکی

کاربریها در کشورهای مختلف ،بیتوجهی به مفهوم کیفیـت زنـدگی در خـالل سـالهـای جنـگ

جهانی و بسیاری معضالت دیگر ،نظریهها و دیدگاههای تازهای را مطرح کرد .یکی از این نظریات که در مواجهـه بـا مشـکالت
شهرهای مدرن ،مطرح شد ،نظریۀ شهر انسان 1است که ایدهای انساندوستانه برای شهرهای آینده در نظـر دارد .طراحـان ایـن
شهرها ،نه فقط معمار و شهرساز ،بلکه مجموعهای از متفکران علوم اجتماعی ،روانشناسی ،تاریخ ،اقتصاد و حقوقاند کـه عمـدتا
به کشورهای آنگلوساکسون تعلق دارند .شهر انسان ،حاصل این ایده و اندیشه است که شهر ،صرفا ی
برای ساختن سرپناه نیست ،بلکه باید همۀ جنبههای تمدن ی

پرویۀ فنـی و مهندسـی

جامعه را پوشش دهد فشوای .)58 :1375 ،ریشههای ایـن تفکـر

را میتوان در اندیشههای آرمانگرایان یافت که با بهرهگیری از روششناسی کلنگر ،بر نقد جوامـع صـنعتی تأکیـد مـیکردنـد.
آون ،فوریه ،بنجامین وارد ریچاردسون و هانری دوسن سیمون از این دستاند .صورت ملموستر ،سازمان یافتـهتـر و اجرایـیتـر
نظریات آرمانگرایان را میتوان در نظریۀ باغشهرهای هاوارد جستوجو کـرد کـه تالشـی در جهـت بهبـود شـرایط و وضـعیت
زندگی ساکنان شهرهای بزر بود .ادامۀ این تفکرات در دوران معاصر را میتوان در اندیشههای جین جیکوبز یافت که از تغییـر
و ساماندهی فضای شهری با در نظر گرفتن مفهوم سالمت روان دفاع میکند و شکل کالبدی شهر را عاملی مؤثر بر مسـائل و
معضالت اجتماعی چون بزهکاری و ...میداند .جیکوبز مدعی بود که شهرهای سالم و بانشاط ،شهرهایی ارگانی  ،خودجـوش و
خوشاقبالاند که بر پایۀ تنوع اقتصادی ،انسانی و معماری ،جمعیتهای متراکم و اختالط کاربریهـا مـیبالنـد فجیکـوبز:1961 ،
 .)17در همین زمان ،نظریۀ هرم احتیاجات بشر که توسط روانشناس نامی امریکایی ،آبراهام مازلو مطرح شد ،بیتـأثیر بـر تغییـر
نگرش و تأکید بر تأمین نیازهای گوناگون انسان در شهرها نبوده است .به باور وی ،نیازهای انسان در چهار الیـه قابـل بررسـی
است که عبارتند از :الیۀ اول؛ نیازهای اساسی انسان و الیۀ دوم؛ امنیت که تأمینکنندۀ نیازهـای مهمـی چـون مسـکن ،شـغل،
امنیت و ...است .همچنین ،مازلو در الیههای سوم و چهارم به نیازهایی چون تعلقات روحی ،ارتباط با دیگـران ،اعتقـادات ،فقـدان
تبعیض و ...توجه کرده است .بعدها وینهوون این نظریه را بسط داد .وینهوون معتقد بود ،اینکه دقیقا چه اجتماعی زیستپـذیر ،یـا
زیستپذیرتر است ،کامال روشن نیست ،اما قدر مسلم این است که مردم در اجتماعی که نیازهایشان بهتر برآورده شـود ،شـادتر و
راضیترند فخراسانی .)31 :1391 ،از این رو ،میتوان گفت زیستپـذیری پیشـینه و تـاریخی طـوالنی در اندیشـههـای شـهر و
برنامهریزی شهری دارد .هر چند تا اواخر قرن بیستم ،به این نام خوانده نشده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Anthropopolis
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مرور ادبيات تحقيم
بحث دربارۀ ویژگیهای شهر زیستپذیر به سال  ،1958زمانی که مجلـۀ معمـاری منظـر مجموعـه مقـاالت کوتـاهی از
طراحان حرفهای و دانشگاهیان دربارۀ ایجاد شهر زیستپذیر منتشر کرد ،بازمیگردد .جالب اینکه هیچکدام از نویسـندگان
این مقاالت ،اصطالح زیستپذیر یا زیستپذیری را در نوشته های خود نیاورده بودند .این مقاالت بـه جـای پـرداختن بـه
مشکالت جاری شهری ،به زشتی های مدرنیسم ،علل رهایی شهر به نفع حومه و راهکارهایی برای جذابتر کردن مراکـز
شهری توجه کرده بودند .اما وایۀ زیست پذیری را ادارۀ ملی هنر امریکا در سال  1970برای اولین بار و به منظور دستیابی
به ایدههای برنامهریزی شهری مد نظر قرار داد و بعدها ،مراکز و سازمانهای تحقیقاتی دیگر این وایه را بـهکـار گرفتنـد
) )Larice, 2005: 58که امروزه با گسترش مشکالت جوامع انسانی و تشدید روزبهروز آنها و افت کیفیت و شاخصهای
زندگی ساکنان مکان های مختلف ،بسیار قوت گرفته است؛ به نحوی که بیشتر طراحان ،برنامهریزان و تصـمیمگیرنـدگان
شهری به آن توجه و تأکید دارند .تاکنون مطالعات متعددی در سراسر جهان در زمینۀ زیستپذیری انجام گرفته است کـه
در ادامه ،به برخی از آنها در جدول  1اشاره میشود:

جدول  .1خالصة برخي مطالعات خارجي انجامگرفته دربارة زيستپذيري

محقق
الری

1

سال

عنوان

 2005محـــالت خـــوب :ایجاد ی

هد

روش

مکان

نتیجه

تئوری عملیـاتی

کمی

امریکا

محالت متراکم از نظر جمعیت و مسکن در

زیســـتپـــذیری و از زیست پذیری در مقیـاس

دستیابی به شرایط زیستپذیری موفقترنـد

و

ریخـــتشناســـی محله و تعیـین معیارهـایی کیفی

و تفاوت معنـاداری میـان محـالت از نظـر

محالت پرتراکم در برای اندازهگیری آن

دستیابی به ابعاد زیستپذیری وجود دارد.

امریکای شمالی
دانستان

2

 2007ایجاد ی

شـاخص ایجـــاد شاخصـــی بـــرای کیفی انگلستان مــرور بــر ادبیــات نشــان مــیدهــد کــه

زیســـتپـــذیری :اندازه گیری زیسـت پـذیری

زیست پذیری ی

ارزیــــــــــــابی محله

مســتقیمی بــا شــاخص امنیــت و کیفیــت

زیستپذیری محله

فضاهای سبز و پار ها دارد.

هرمـــــان  2008متابولیســم فضــای تبیــین چــارچوب مفه ـومی کیفی
شـــــاه 3و
همکاران

مالزی

محله ارتبـاط محکـم و

تحقیقات میـانرشـتهای نقـش مهمـی در

شــــهری شــــهر متابولیسم شهری و کشـف

پیشــبرد تحقیقــات زیســتپــذیری دارد.

عوامــــل مــــؤثر بــــر

زیرساخت های اجتماعی و کالبـدی ،مثـل

زیستپذیری شهرها

میزان مصـر آب ،نـوع مالکیـت زمـین،

زیستپذیر

امنیــت و ســالمت ،عوامــل مــؤثر بــر
زیستپذیری ی

مکان اند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Larice
2. Dunstan
3. Harman shah
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ادامه جدول  .1خالصة برخي مطالعات خارجي انجامگرفته دربارة زيستپذيري

محقق

سال

هد

عنوان

روش

مکان

1

لــــولبی و  2010ابعاد و ویژگی هـای اول :مشخص کردن ابعاد و کیفی مالزی
همکاران

نتیجه
ابعاد زیست پذیری عبارتند از بعد اجتماعی،

زیســـتپـــذیری و ویژگی هایی بـرای ارزیـابی

کالبدی ،عملکردی و امنیت .از ایـن میـان

اهمیت آنها از نگـاه میزان زیست پذیری از دیـد

مهم ترین بعـد از نگـاه سـاکنان امنیـت و

ساکنان

کماهمیتترین آنها بعد اجتماعی است.

ســـاکنان .دوم :ارزیــــابی
اهمیـــت ایـــن ابعـــاد و
ویژگیها

فــــیض 2و  2012نقــش جــادههــای تبیــین زیســتپــذیری و کمی
همکاران

روستایی پایـدار بـر پایــداری و مطالعــۀ رابطــۀ و

سکونتگاه تأثیر مستقیمی بر فـراهم آوردن

زیســــتپــــذیری میان پایداری جاده و تـأثیر کیفی

شـــرایط زیســـتپـــذیری و ارتقـــای آن

روستاها
م

کرا

3

مالزی

کیفیت و میزان پایداری جـاده هـای یـ

آن بر زیستپذیری روستا

 2012اثـــرات انســـجام در بهتر اثر شکل شهری کمی

سکونتگاه دارد.
استرالیا

زیست پذیری در دو حومه در برخی مـوارد

شـــــهری بـــــر منسجم بـر زیسـتپـذیری

مشابه و در برخی موارد متفاوت است .لـذا

زیســــتپــــذیری محالت

نکتۀ مهم ،توجـه بـه شـرایط محلـی هـر

شـــهری :مقایســـۀ

حومه است که نقش مهمی در برنامهریزی

حومه های داخلی و

دارد.

خــــارجی شــــهر
بریسبان
نیوتن

4

 2012زیســـتپـــذیری و ســنجش میــزان پایــداری کمی
پایـــــــــــداری

استرالیا

شـــهرهای زیســـتپـــذیر

بسیاری از زیرساختهای اصلی شـهر کـه
باعث زیست پذیری شهرهای استرالیا شده

چـــــالشهـــــای استرالیا

است ،از منابع ناپایدار تأمین میشود و بـه

تکنیکی -اجتماعی

عبارتی ،پایدار نیست.

شـــهرهای قـــرن
بیستم
شم الدین  2013زیستپذیری مرکـز ارزیابی نقش فعالیـت هـای کمی
و همکاران

مالزی

میان زیست پذیری و فعالیتهـای خیابـان

شــهر کواالالمپــور :خیابان در زیستپذیر کردن

رابطه وجود دارد ،اما ارتباط مشخصی میان

ارزیـــابی ســــطح شهر کواالالمپور

مدت اقامت ساکنان خیابـانهـا بـا سـطح

رضــــــــــایت از

رضایت آنها نسبت به فعالیت های خیابانی

فعالیتهای خیابان

وجود ندارد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lau Leby
2. Faiz
3. Maccera
4. Newton
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ادامه جدول  .1خالصة برخي مطالعات خارجي انجامگرفته دربارة زيستپذيري

محقق

عنوان

سال

روش

هد

مکان

1

بدلنــــد و  2014زیســــتپــــذیری  .1جمــــعآوری تعــــاریف کیفی استرالیا
همکاران

نتیجه
 11حــوزۀ کلــی در ارتبــاط بــا ســالمت

شهری :درس هایی زیســتپــذیری شــهری و

اجتمـــاعی و رفـــاه مشـــخص گردیـــد و

از اســـترالیا بـــرای ویژگـــیهـــای اجتمـــاعی

ارتباطشان با سالمت و رفاه تأیید شد ،کـه

کشف شاخص های ســـــالمت  .2ترکیـــــب

عبارتند از :جرم و امنیت ،آموزش ،شـغل و

اندازه گیری سالمت شـــاخصهـــای مختلـــف

درآمــد ،ســالمت و خــدمات اجتمــاعی،

زیســتپــذیری  .3ارزیــابی

مسکن ،تفریح و فرهنگ ،غذای محلـی و

کیفیت زیست پذیری آنها با

دیگر کاالها ،محیط طبیعـی ،فضـای بـاز

لنز سالمت و رفاه انسانی

عمومی ،حملونقل و انسـجام اجتمـاعی و

اجتماعی

دموکراسی محلی.
مأخذ :مطالعات تحقیق؛ برگرفته از منابع محققان.1394 ،

جدول  .2خالصة پژوهشهاي انجامگرفتة داخلي دربارة زيستپذيري

عنوان

هد

محقق

سال

بندرآباد

 1389تدوین اصـول الگـوی معرفـــی عوامـــل
توسعۀ فضایی و شکل کلیدی تأثیرگذار بر
شهر زیستپذیر ایرانی

روش

مکان

نتیجه

کمی

مناطق ،1

مدیریت شهری ،الگوی تاریخی و چشـمانـداز

و

 15و 22

طبیعی مهمترین عوامل مؤثر بر زیستپـذیری

شــــکل شــــهر و کیفی

تهران

با زیستپذیری دارد.

زیستپذیری
روشن

 1391تــدوین الگــوی جــامع ارائۀ الگوی ارزیابی کیفی

قزوین

کــاربری اراضــی ،اخــتالط کــاربری و تنــوع

برنامــهریــزی کــاربری و برنامـــهریـــزی

کاربری ،همسویی کاربریهـا بـا حمـلونقـل،

اراضی شهری با تأکید کاربری اراضـی بـا

وجود فضاهای شهری فعال ،عدم وجود اراضی
بــایر و متروکــه ،شــاخصهــای مــؤثر بــر

بر ارتقای زیستپذیری تأکیــــــد بــــــر

زیست پذیری و توزیع مقادیر دسترسی و توزیع

و تحقــــق عــــدالت زیســـتپـــذیری و
محیطی
خراسانی

شهراند .در شهر ایرانی ،فشردگی رابطۀ عک

اقشار درآمدی ،معیار سنجش عدالت است.

عدالت فضایی

 1392تبیــین زیســتپــذیری شناسایی مؤلفههای
روســـتاهای پیرامـــون تأثیرگــــذار بــــر

کمی

روستاهای

ابعاد اقتصادی و اجتماعی زیستپذیری در حد

و

ورامین

متوســط و بعــد زیســتمحیطــی در وضــعیت

شــهری بــا رویکــرد زیســــتپــــذیری کیفی
کیفیت زندگی

روستایی

نــامطلوب قــرار دارد .در مجمــوع ،وضــعیت
زیستپذیری روستاها غیر قابـل قبـول اسـت.
آگــاهی مــدیران نســبت بــه زیســتپــذیری و
شـــاخصهـــای آن و حرکـــت در جهـــت
برنامــهریــزی و مــدیریت محلــی در حــل
مشــکالت ،مهــمتــرین عوامــل تفــاوت بــین
روستاها است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Badland

زيستپذيري شهري :مفهوم ،اصول ،ابعاد و شاخصها
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ادامه جدول  .2خالصة پژوهشهاي انجامگرفتة داخلي دربارة زيستپذيري

محقق

سال

روش

مکان

نتیجه

هد

عنوان

فالح

 1392بـــازآفرینی فضـــاهای تقویت سرزندگی و کیفی

محور

اتخاذ راهبردهای مبتنی بـر اسـتفاده از منـابع

منشادی

شــهری بــا رویکــرد ارتقـــای کیفیـــت

دروازه قرآن

درونی شـهرها ففضـاهای شـهری ،فرهنـگ،

رویدادمـداری و حیـات زیستپذیری

تا شاهچراغ

تاریخ ،آداب و رسوم ،مهارتها و )...به عنـوان

شیراز

راهبــردی پایــدار و مــؤثر مــیتوانــد باعــث

واقعــهای ،بــه منظــور

زیستپذیری و ارتقای کیفیت محیط شود.

تقویـــت ســـرزندگی و
ارتقـــــای کیفیـــــت
زیستپذیری
عیسی لو

 1393انگــاره زیســتپــذیری شناســــــــــایی

و

رهیــافتی نــوین بــرای شاخص های جوامع

همکاران

ارتقای کیفیت زنـدگی روســـــــــــتایی
در جوامع روستایی

جعفری
اسدآبادی

شـــهرها در راســـتای زیســتپــذیری در

احمدی

که

زیستپذیری نواحی روستایی دارد.
کمی

مناطق 22

زیست پذیری کالن شـهر تهـران در سـه بعـد

و

گانه تهران

اقتصادی ،اجتماعی و زیسـتمحیطـی در حـد

راســـتای توســـعۀ کیفی

متوسط رو به پایین است و با روند کنـونی بـه

پایدار

سمت توسعۀ پایدار پیش نخواهد رفت.

 1393ارزیابی شـاخص هـای ســـنجش میـــزان
کیفیت زندگی با تأکید زیست پذیری
بـــر اصـــول شـــهر

کمی

منطقۀ 22

شاخص های عینی فمانند مسـکن) نسـبت بـه

و

تهران

شاخص های ذهنی فرضایت) وضعیت بهتـری

فشهر

دارند.

کیفی

زیستپذیر
لطفی

گلستان)

 1393نقــش مقــاومســازی نقش مقـاومسـازی
مســکن روســتایی در مســـــکن بـــــر
زیستپذیری روستا

قم

و میـــزان پـــ انـــداز ،تـــأثیر بســـزایی در

زیستپذیر

 1393قابلیت زیسـت پـذیری بررســــــــــــی
توسعۀ پایدار شهری

کمی

بخش

شاخصهای اقتصادی نظیر شغل ،سطح درآمد

کمی

دهستان

مقاوم سـازی مسـکن بـا افـزایش تمایـل بـه

و

مهروئیه،

ماندگاری در روستا و جلـوگیری از مهـاجرت،

کرمان

باعــث افــزایش زیســتپــذیری مــیشــود و

زیســــتپــــذیری کیفی

همچنین باعث ایجاد آرامش روحـی -روانـی،

روستا

بهبود امنیت و ارتقای سطح اجتماعی میگردد.
علیزاده

کمی

محلۀ

فاکتورهــای زیســتپــذیری چــون فضــاهای

 1393ســــنجش عوامــــل دستیابی بـه مـدل

و

بریان ،

عمومی ،انسجام اجتمـاعی ،تعلـق بـه جامعـه،

زیســتپــذیری بــا کیفی

منطقۀ 1

مســکن بــا کیفیــت و دسترســی پیــاده ،تــأثیر

تأکیــد بــر نقــش

شهرداری

مستقیم بـر مشـارکت دارد و از نظـر سـاکنان

تهران

محل ،مکان های عمومی و انسجام اجتمـاعی

زیست پذیری با تأکیـد ارزیــــــــــــابی
بر رویکرد مشارکت

مشارکت

باالترین اولویت را دارند.
مأخذ :مطالعات تحقیق ،برگرفته از منابع محققان.1394 ،

پژوهشهاي جغرافياي برنامهريزي شهري ،دورة  ،4شمارة  ،1بهار 1395

34

مفهوم زيستپذيري
با کمی تأمل ،بهراحتی میتوان دریافت که در اطرا ما فاجعهای در حال وقوع است که شاید کمتر مورد توجه رسانههـا،
سیاستمداران ،یا شهروندان عادی قرار گرفته است .قسمتی از این بحران مربوط به توسعۀ فیزیکی گسـتردهای اسـت کـه
زمینهای اطرا شهرها را بهسرعت می بلعد و بخشی از آن به ازدحام ترافی

و غلبۀ خـودروی شخصـی مـرتبط اسـت.

چالش تهیۀ مسکن مناسب از لحاظ قیمت و طراحی ،دسترسـی نـابرابر بـه مـدارس و امکانـات آموزشـی ،مراقبـتهـای
بهداشتی و بسیاری مسائل دیگر ،تنها بخشهایی از این فاجعه اند .بنابراین ،در جامعهای زندگی میکنیم که از جنبههـای
بومشناسی ،اجتماعی و فرهنگی آسیب بسیار دیده است و نیازمند چارهجویی اساسی و سـریع اسـت .از آنجـا کـه شـرایط
ذکرشده ،شرح اوضاع و وضعیت بسیاری از شهرهای معاصر است ،راهکارهای گوناگونی برای مواجهـه بـا آن ارائـه شـده
است .یکی از آنها زیستپذیری است که با تکامل اولویتهای برنامهریزی و اهمیت پاسخ بـه نیازهـای در حـال افـزایش
جامعۀ پساصنعتی که در جست وجوی تسهیالت ،امکانات و کیفیت زندگی باالتر و بیشتر اسـت ،رونـق گرفتـه اسـت .بـه
عبارت دیگر ،به دلیل آگاهی از خطراتی مثل رشد سریع جمعیت ،ازدحام و شلوغی ،از بین رفتن زمـینهـای کشـاورزی و
فضاهای باز ،کمبود مسکن معقول و مناسب ،افزایش نابرابریهای اجتماعی و از بین رفتن ح

تعلق بـه مکـان ،هویـت

مکانی و زندگی اجتماعی که کیفیت زندگی جوامع را تهدید میکنند ،زیستپـذیری بـهوجـود آمـده و رشـد کـرده اسـت
ف .)Wheeler, 2001: 9بنابراین ،همزمان هم از طر مردم محلی و هم از جانب برنامـهریـزان بـرای ایجـاد فضـاهای
زندگی پایدارتر ،کاربردیتر و لذتبخشتر مورد حمایت قرار گرفته است ،زیرا محالت زیستپذیر ،ح

بیشـتری از تعلـق

به جامعه و مکان را القا میکنند و میزان مهاجرت از آنها نیز کم است .از این رو ،برنامـهریـزان در همـۀ سـطوح بـهطـور
فزایندهای به زیست پذیری به عنوان استراتژی تجدید حیات محله ،توسعۀ مجدد ،تأمین مسـکن قابـل قبـول ،حفاظـت از
محیط زیست ،بهبود امنیت و کاهش نـرخ جـرم و جنایـت عالقـهمندنـد ف .)Larice, 2005: 91-92بـر همـین اسـاس،
گادشا  1زیستپذیری را یکی از ایدههای آرمانی و بزر برنامهریزی شهری معاصر میداند که دولتها ،شـهرداریهـا،
دولتهای محلی و گروههای بسیاری در مکانهای مختلف از جمله :نورث پالمرستون 2در نیوزیلنـد ،سـیدنی در اسـترالیا،
یوهانسبور در آفریقای جنوبی ،لندن در انگلی  ،پورتلنـد در ارگـون ،توسـان 3در آریزونـا ،آتالنتـا و جرجیـا و بسـیاری
شهرهای مهم دیگر در سراسر جهان آن را در دستور کار خود قرار دادهاند ف.)NARC, 2002: 5
اما با وجود اجماع در زمینۀ اهمیت و اجتنابناپذیری زیستپذیری ،تنوع گستردهای از تعاریف بـرای آن وجـود دارد و
بیشتر محققان آن را دشوار برای تعریف و اندازهگیری بیان کردهاند .چنانکه ساوتورث آن را مفهومی نسـبتا مـبهم ،لکـن
مورد تأیید همه میداند که به صورتهای گوناگون تفسیر شده است ف.)Southworth, 2004: 33
با وجود این ،آنچه همواره در تعریف زیست پذیری بر آن تأکید شده است ،در نظر گرفتن کلیـت آن اسـت .چنـانکـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Godschalk
2. North Palmereston
3. Tucson
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ریبسینزکی 1در بیان اهمیت کلیت زیست پذیری آن را به ی

پیاز تشبیه کرده است .بنا بر تعبیر او ،زیستپذیری همچون

پیاز است؛ در ظاهر ساده ،اما متشکل از الیههای متعدد است .اگر به هر الیه جداگانه و مجزا از دیگـر الیـههـا نگریسـته
شود ،کلیت آن از دست میرود ف .)Van kamp, 2003: 6در ادامه ،نمونههایی از تعاریف به اجمال آورده شده تـا ضـمن
نشان دادن تنوع موجود ،به تعریف ،در و بینشی جامعتر کم

کند.

جدول  .3برخي از تعاريف ارائهشده دربارة زيستپذيري و شهر زيستپذير

پژوهشگر
پسیون

تخصص

2

جغرافیا

مکان

تعریف

سال

انگلستان  1990زیست پذیری کیفیتی است که ذاتی محیط نیست ،بلکه تـابع رفتـار متقابـل
میان ویژگیهای محیطی و خصوصیات فردی است.

وینهوون

3

روانشناس

هلند

 1996زیست پذیری انطباق امکانات ی

کشور بـا نیازهـای شـهروندانش اسـت و

جامعۀ زیستپذیر ،جامعهای است که به تأمین نیازهای افراد خـود بـیاعتنـا
نباشد.
هورتوالنوس

4

جامعهشناس هلند

 1996زیست پذیری مجموعۀ شرایطی است که در آن ی

فـرد قـادر بـه زنـدگی

روزمره است.
هالو

5

جغرافیا

امریکا

سالزانو

6

جغرافیا

ایتالیا

 1997شهر زیست پذیر شهری است کـه مـردمش زنـدگی سـالمی در آن دارنـد و
شهری است برای همه .به این معنا که برای کودکان ،سالمندان ،معلـوالن،
یا افرادی که در آن کار میکنند ،امـا در حومـه زنـدگی مـیکننـد؛ جـذاب،
ارزشمند و امن است.
 1997شهر زیستپذیر شهری است که در آن ارتباط بـین گذشـته و آینـده وجـود
دارد ،زیرا به گذشتگان و آیندگان احترام میگذارد ،با اتال منـابع طبیعـی،
مبارزه و برای حفظ آنها برای نسل بشر تـالش مـیکنـد .ابعـاد فیزیکـی و
اجتماعی آن برای رفـاه و پیشـرفت اجتمـاع بـا هـم همکـاری مـیکننـد و
فضاهای عمومی در آن ،کانون زندگی اجتماعی جامعه است.

ووکـــــــــان حملونقل
ووچی

7

امریکا

 1999زیستپذیری دربرگیرندۀ عناصر مسکن ،محله و ناحیۀ مادرشهری است کـه
جملگی در امنیت ،فرصتهای اقتصادی و رفاه ،سالمت ،راحتی ،جابهجـایی
و تفریح مردم شهر مؤثرند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rybczynski
2. Pacione
3. Veenhoven
4. Hortulanus
5. Hahlweg
6. Salzano
7. Vukan Vuchic
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ادامه جدول  .3برخي از تعاريف ارائهشده دربارة زيستپذيري و شهر زيستپذير

مکان

سال

تعریف

پژوهشگر

جغرافیا

استرالیا

1999

زیست پذیری مجموعه الزامات انسـانی اسـت کـه باعـث رفـاه

جامعهشناسی

هلند

2000

زیستپذیری را پیوند میان رفاه و اجتماع میدانند.

موسسه ملی بهداشـت و محیط زیست هلند

2000

زیستپذیری را در مطلوب مـردم از محـیط زنـدگی روزمـره

نیومن

تخصص

1

اجتماعی ،سالمت و رفاه مردم میشود و دربرگیرندۀ رفاه فردی
و جامعه است.
داون دا و ولدبوئر
3

تعریف میکند.

4

ارزیابی مطلوب ساکنان از محیط زنـدگی را اسـاس زیسـتپـذیری

محیط زیست هلند
مارثمن و لیدمیجر

2

محیط زیست هلند

2001

میدانند.
ایوانز

5

جغرافیا

استرالیا

2002

اقتصاد

استرالیا

2005

جغرافیا

مالزی

2005

شهرسازی

انگلستان 2005

زیستپذیری سکهای است که دو رو دارد :معیشت یـ

روی آن و

پایداری بومشناختی روی دیگر آن است .بنابراین ،شهر زیستپـذیر
باید هر دو روی سکه را با هم داشته باشد و معیشـت شـهروندان را
در کنار حفاظت از کیفیت محیط زیست آنها تأمین کند.
تروث بی

6

زیستپذیری مجموعۀ ویژگیهایی است که محیط شـهر را بـه
مکانی جذاب برای زندگی تبدیل میکند .این ویژگیها میتواند
به ویژگیهای قابل لم

فدسترسی به زیرساختهای شـهری)

و ویژگی های غیر قابل لم

مکان ،هویـت محلـی و)...

فح

تقسیم شود.
عبدالصمد هادی

زیستپذیری به رفاه فیزیکی ،اجتماعی و روانی کم
باعث توسعۀ فردی همۀ ساکنان ی

میکند و

شـهر ،روسـتا یـا منطقـه

مــیشــود و اصــول کلیــدی آن مشــتمل بــر عــدالت ،کرامــت،
دسترسی ،صمیمیت ،مشارکت و توانمندسازی است.
رابرت کوآن

7

شهر زیستپذیر شهری مناسب بـرای زنـدگی و فـراهمآورنـدۀ
کیفیت مطلوب زندگی است.

هیلن

8

اقتصاد

بلژی

2006

زیستپذیری به نگاه فرد به محیط زیستش مرتبط اسـت و لـذا
دربرگیرندۀ ارزیابی ذهنی فرد از کیفیت محل زندگی است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Newman
2. Duyvendak & Veldboer.
3. RIVM
4. Marsman & Leidemeijer
5. Evans
6. Throsby
7. Robert Cowan
8. Heylen
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ادامه جدول  .3برخي از تعاريف ارائهشده دربارة زيستپذيري و شهر زيستپذير

سال

تعریف

پژوهشگر

جغرافیا

مالزی

2008

شهر زیستپذیر تأمینکنندۀ مسکن و فضای زندگی برای همـۀ

فرهنــگ لغــت وبســتر ،عمومی

امریکا

2010

شهرالدین

تخصص

مکان

گروههای قومی ،برای کار و زندگی در کنار هم ،مکانی جـذاب،
پویا ،سالم و امن و تأمینکنندۀ نیازهـای اساسـی زنـدگی همـۀ
مردم است .این شهر همچنین تضمین کننـدۀ کیفیـت مطلـوب
زندگی در فعالیت های اجتماعی ،اماکن عمـومی جـذاب ،حفـظ
حــریم خصوصــی ،ســالمت اقتصــادی ،اجتمــاعی و ســرزندگی
زیستمحیطی است.
زیستپذیری به معنای مناسب برای زندگی بشر آمده است.

آکســــفورد و فرهنــــگ
آنالین دانشگاه پرینستون
جغرافیا

لو لبی

مالزی

2010

سنگاپور

2011

مجموعۀ ویژگیهای محیط شـهری کـه آن محـیط را مکـانی
جذاب برای زندگی می کند ،زیستپذیری نامیده میشود.

مرکز شـهرهای زیسـت
پذیر سنگاپور

شهر زیستپذیر شهری با برنامهریزی خوب ،محیطی جذاب و امـن
برای زندگی ،کار و تفریح ،دربرگیرنـدۀ حکمروایـی خـوب ،اقتصـاد
رقابتی ،کیفیت باالی زندگی و پایداری زیست محیطی است.

واحـــــد اطالعـــــات تخصص های اروپا
اکونومیست

1

 20102شهر زیستپذیر میتواند به کیفیت باالی زنـدگی کمـ

گوناگون

کنـد،

شیوۀ زندگی و وضعیت سالمتی شهروندان را تحت تـأثیر قـرار
دهد و نشاندهندۀ ثبات محیط ساختهشده باشد.

م

کرا و همکاران

علـــــــــوم استرالیا

2012

اجتماعی

زیستپذیری بخشی از کیفیت کلی زندگی ساکنانی است که در
محیطهای شهری زندگی میکنند.

فیض و همکاران

جغرافیا

مالزی

2012

محمودی و دیگران

جغرافیا

مالزی

2015

زیستپذیری زیرمجموعهای از پایداری است که بـهطـور مسـتقیم
زندگی مردم را در دسترسـی بـه شـغل و فرصـتهـای اقتصـادی،
مسکن بادوام فپایدار در برابر بالیای طبیعـی) ،تهیـه آب آشـامیدنی،
برق ،فناوری اطالعات و ارتباطـات ،مـدارس بـا کیفیـت ،خـدمات
بهداشتی قابل اعتماد و ...تحت تأثیر قرار میدهد.
زیست پذیری بهبود کیفیت فضاهای شهری در شهرهای مـدرن
همراه با انسانی کردن آنها تا حد ممکن است.

مأخذ :مطالعات تحقیق ،برگرفته از منابع محققان.1394 ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1. Economist Intelligence Unit(EIU
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مرور تعاریف ارائهشده نشان میدهد ،هرچند تاکنون اجماع نظر در تعریف زیستپذیری بهوجود نیامـده اسـت ،امـا در
تعاریف ارائهشده مشترکاتی چون تأمین رفاه و رضایت ساکنان ،کیفیت زنـدگی ،تـأمین نیازهـای گونـاگون ،دسـتیابی بـه
زندگی مطلوب و رضایتبخش و ...به چشم میخورد .به عبارت دیگر ،مجموعه ویژگیهای عینی و ذهنی کـه جـذابیت و
مطلوبیت ی

مکان را عرضه میکنند ،زیستپذیری تلقی شده است .بدیهی است این عوامل مـیتواننـد در مکـانهـای

مختلف ،متفاوت باش ند .بنابراین ارائۀ تعاریف متعدد و مختلف ریشه در ایـن مهـم دارد کـه نیازهـا و مسـائل مکـانهـای
گوناگون ،متفاوت است و از آنجایی که راهحل مسائل و مشکالت از مکان و زمینهای که در آن قرار دارد بر میخیزد ،این
راهحلها نیز با یکدیگر متفاوت اند .از این رو ،باید به اقلیم محلی ،محیط زیست ،منابع ،نهادها ،فرهنگ ،اقتصـاد و مـردم
محلی و نیازها و خواسته های آنها توجه دقیق داشت .با وجود این ،نظر به اینکه بسیاری از چـالشهـای امـروز در جهـان
معاصر ،مشابه اند ،میتوان راهحلها را نیز به اشترا گذاشت.
با توجه به تعاریف ذکرشده ،میتوان گفت زیستپذیری زیرمجموعهای از پایداری است که مستقیما بر ابعاد فیزیکـی،
اجتماعی -اقتصادی و روانی زندگی مردم تأثیر میگذارد و دربرگیرندۀ مجموعهای از ویژگیهای اکتسابی محیط است که
آن را به مکانی مطلوب ،مناسب و جذاب برای زندگی ،کار و بازدید همۀ مردم تبدیل میکند .این ویژگیهـا بـه دو دسـتۀ
عینی فدسترسی به زیرساختهای شهری ،امنیت ،گزینههای مختلف جابهجایی و حملونقل ،مسکن ،سـالمت و امکانـات
بهداشتی ،تفریح ،فضاهای عمومی جذاب و فرصتهای اقتصادی) و ذهنی -روانی فح

تعلق به مکـان ،هویـت محلـی،

سرمایۀ اجتماعی ،همبستگی ،عدالت ،صمیمیت و راحتی) طبقهبندی میشود.

ديدگاههاي تأثيرگذار بر زيستپذيري
مطالعه و تحلیل تعاریف ارائهشده در زمینۀ زیستپذیری نشان می دهد کـه ایـن مفهـوم بـا برخـی مفـاهیم و رویکردهـا
همچون پایداری ،روستا شهری ،1کیفیت زندگی 2و رشد هوشمند 3و نوشهرگرایی 4همپوشانی دارد ،زیرا جملگی به عنـوان
پاسخ هایی انتقادی به سیاست های شهری نامطلوب و اثرات جانبی منفی آن مثل :توسعۀ پراکنده ،ازدحام ،آلودگی ،معضل
بزرگراهها ،مسکن عمومی ضعیف ،طراحیهای نابجا و ...توسعه یافتهاند و جنبههای مشترکی با زیستپذیری دارند .بـرای
روشنتر شدن ابعاد و جنبههای مشتر این جنبشها به اختصار هر کدام را معرفی میکنیم.

الف) پايداري
توسعۀ پایدار شهری به نقل از پیترهال ،شکلی از توسعۀ امروزی است که توان توسعۀ مداوم شهرهای امـروزی و جوامـع
شهری نسل های آینده را تضمین کند .از نظر کالبدی ،توسعۀ پایدار شهری یعنـی تغییراتـی در کـاربری زمـین و سـطوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Urban Village
2. Quality of Life
3. Smart Growth
4. New Urbanism
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تراکم ،برای رفع نیازهای ساکنان شهر در زمینۀ مسکن ،حملونقل ،اوقات فراغت و غذا به عمل آیـد تـا در طـول زمـان
شهر را از نظر زیست محیطی قابل سکونت و زندگی فهـوای پـا  ،آب آشـامیدنی سـالم ،اراضـی و آبهـای سـطحی و
زیرزمینی بدون آلودگی) ،از نظر اقتصادی بادوام فاقتصاد شهری هماهنگ با تغییرات فنی و صنعتی بـرای حفـظ مشـاغل
پایه ای و تأمین مسکن مناسب و در حد استطاعت ساکنان ،با بار مالیـاتی عادالنـه) و از نظـر اجتمـاعی بـه هـم پیوسـته
فهمبستگی اجتماعی و احساس تعلق شهروندان به میراثهای شهر) نگه دارد فموسی کاظمی.)104 :1378 ،
از ی

دیدگاه ،مفاهیم زیست پذیری و پایداری با هم تفاوت دارند .مثال پایداری بر پایۀ سـه فـاکتور زیسـتمحیطـی،

اقتصادی و برابری در مقیاس کالن و با تأکید بر نسل آینده است ،در حالی که زیستپذیری بر کیفیـت مطلـوب زنـدگی،
زمان و مکان حال حاضر تأکید دارد .در همین راستا ،گادشا ف ،)2004اظهار میدارد که زیستپذیری بر بهبـود کیفیـت
زندگی ،ارزش های اجتماعی و اقتصادی موجود و نسل حاضر بیشتر از نسل آینده تأکیـد دارد .بـا وجـود ایـن ،بسـیاری از
صاحبنظران موافقند که مفاهیم زیستپذیری و پایداری در عمل با هم همپوشانی دارند .رو و رونی 1بر این باورند که بـا
وجود اینکه زیستپذیری و پایداری در مقیاسهای متفاوت عمل میکنند ،امـا هـر دو توسـعۀ اقتصـادی ،محـیط زیسـت
پایدار ،گزینههای حملونقل ،برابری اجتماعی و سالمت انسانی را مرکز توجه قرار میدهند ف .)NARC, 2003: 10برخی
از محققان نیز بر این باورند که اصول زیستپذیری در حقیقت راه رسیدن به اهدا کلی پایداری است .مهمتـر از اینهـا،
نکتهای است که دوچازل ف ،)2010در ارتباط با تفاوت معنـای ایـن دو مفهـوم مطـرح مـیکنـد .وی چـارچوب زمـانی را
مهم ترین بعد متصور برای تدقیق معنای هر ی

از این مفاهیم دانسته است و بر این مبنا میگوید :زیستپذیری عبـارت

است از وضعیت خواسته ها در ارتباط با رضایت از زندگی در ی
ظرفیت تحقق خواسته ها برای ی

مکان خاص برای ی

فرد یا گروه از افراد؛ اما پایـداری،

فرد یا گروهی از افراد طی زمان است .در واقع ،پایداری مفهومی است که مانند چتری

برای مفاهیم و اهدا متفاوت و متنوعی ،از جمله زیستپذیری عمل میکند فخراسانی.)91 :1393 ،
همچنین برخال توسعۀ پایدار ،زیست پذیری عوامل و فرایندهای ناظر بر جامعه را نه در الیههـای گذشـته ،بلکـه در
وضع موجود آن جستوجو میکند و از این منظر ،با پایداری تفاوتی اساسی دارد .از این رو ،این دو مفهوم لزومـا یکسـان
نیستند .اگرچه برخی مشابهتها و اهدا مشتر وجود دارد ،اما ویلر نشان میدهد حتی در این موارد نیـز تفـاوتهـایی
وجود دارد؛ برای مثال ،بهبود قلمرو پیادهمحور یکی از اهدا هر دو مفهوم پایـداری و زیسـتپـذیری اسـت ،امـا دالیـل
هرکدام برای این هد مشتر  ،متفاوت است .در پایداری دالیل بهبود پیادهروی عبارتنـد از :کـاهش اسـتفاده از اتومبیـل و
آلودگی ،افزایش پیادهروی و خرید از مغازههای محلی و ارتقای گزینههای حمـلونقـل بـرای اسـتفادۀ کمتـر از اتومبیـل .در
زیستپذیری هد از ارائۀ شرایط پیادهروی لذتبخشتر ،کم

به رفاه شخصی ،بهبود ارزش امال  ،بهبود امنیت شخصی،

ارتقای سالمتی عابران و ساکنان ،فضاهای عمومی سرزندهتر و کم

به ح

مکان است ف.)Larice, 2005: 73

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rue and Rony
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گ) ديدگاه روستا شهري
این جنبش که در اواخر دهـه  1980از کشـور انگلسـتان آغـاز شـد و در بسـیاری جهـات مـوازی بـا جنـبش امریکـایی
نوشهرگرایی است؛ به عبارت دیگر ،بر ویژگیهای زندگی شهری سنتی در روستاها و محدودۀ محالت متـراکم و کـاهش
افت بخش مرکزی شهر متمرکز شده است .روستاشهری همچنین طیف گستردهای از نظریههای تـاریخی دربـارۀ شـهر،
مثل نظریۀ ریموند آنوین ،کالرن

پری ،لوی

کلتورپ 1و لئون کرایر 2را در خود منعک

مامفورد ،جین جاکوبز و بسیاری دیگر از نظریهپـردازان جدیـد مثـل پیتـر

میکند .اصول این جنبش توسط تعدادی از طر دارانش روشن شده است کـه

مشتمل بر محیطهای قابل پیادهروی و دوستانه ،کاربریهای ترکیبی ،معماری متنوع ،امکان سکونت و کار در ی

مکان،

مکان های خرید ،امکانات آموزشی و بهداشتی و درجهای از خودکفایی محلهای است .همانطور کـه مالحظـه مـیشـود،
ویژگی های این جنبش در بسیاری از خصایص با طراحی شهری سنتی مشتر است و میتوان گفت اصول روستا شهری
موازی اصول زیست پذیری است که با تمرکز بر برنامهریزی محلهای و بهبود کیفیت زندگی شهری ،نزدی ترین جنـبش
به زیستپذیری در برنامهریزی شهری است ف.)Larice, 2005: 71-72

پ) کيفيت زندگي
کیفیت زندگی مفهومی چند وجهی ،نسبی و متأثر از زمان و مکان و ارزشهای فردی و اجتماعی است که ابعـاد عینـی و
ذهنی را مد نظر قرار میدهد فرضوانی و همکار ،)4 :1387 ،از این رو ،از دیـدگاه افـراد و گـروههـای مختلـف ،بـه صـور
گوناگون تعریف شده است .برخی آن را متراد با زیستپذیری و برخی اندازه ای بـرای میـزان جـذابیت ،رفـاه عمـومی،
بهزیستی اجتماعی ،شادکامی و ...دانستهاند .بعضی نیز زیستپذیری را بخشی از کیفیت کلی زندگی دانستهاند ف Mccrea.

 .)et al., 2012: 192واحد اطالعات اکونومیست ،زیستپذیری را عاملی میداند که بـه کیفیـت بـاالی زنـدگی کمـ
میکند .این درهمتنیدگی و تشابه بسیار میان دو مفهوم زیستپذیری و کیفیت زندگی سبب شده است اغلب به جای هـم
به کار روند ،اما تفاوت میان این دو را میتوان در وجود امکانات محیطهای ساختهشده و طبیعی فزیستپذیری) و تجربـه
و قضاوت فخوب ،بد ،یا بی تفاوت) کاربران پ

از استفاده از آنها فکیفیت زندگی) عنوان کـرد .از ایـن رو ،کیفیـت زنـدگی

موضوعی ذهنی است که با رفاه کلی و عمومی افراد در ارتباط است و زیستپذیری شرایط عینی است که در آن ملزومات
اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و زیست محیطی به منظور آسایش و رفاه درازمدت آحاد جامعه فراهم میگردد .بنابراین ،ایـن
دو مفهوم در طول یکدیگر قرار دارند .به عبارت دیگر ،کیفیت مطلوب زندگی تنها در سایۀ زیستپـذیری در یـ

مکـان

محقق میشود فعیسیلو و همکاران .) 111 :1393،در همین راستا ،روگرسون بـر ایـن بـاور اسـت کـه گـرایش جدیـد در
مطالعات مربوط به زیستپذیری ،تأکید بر شرایط زندگی به جای تأکید بر رضایت از زنـدگی اسـت ).(Hasan, 2007: 5
کیف یت زندگی دربارۀ حالت و احساس ی

شخص و زندگی شخصی اوست ،حـال آنکـه یـ

شـخص ممکـن اسـت در

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Peter Calthorpe
2. Leon Krier
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شهری که دارای باالترین ردۀ زیست پذیری باشد ،زندگی کند ،ولی کیفیت زندگی پایینی را به لحاظ زندگی فردی داشـته
باشد فخراسانی.)51 :1391 ،

ت) رشد هوشمند
در اواسط دهۀ  ،1990جنبشی ب ه منظور هدایت و کنترل رشد شهری مورد توجه قرار گرفت کـه بـه نـام رشـد هوشـمند
شهرت یافت .این جنبش که از تالشها برای کنترل رشد بیرویۀ شهری ریشـه مـیگرفـت ،بـر تـرویۀ توسـعۀ شـهری
فشرده تر و از نظر اقتصادی کارآمدتر فبا کاهش هزینههای زیرساخت و هدایت تسهیالت دولتی به سـمت توسـعۀ مراکـز
شهری موجود فو نه حومه ها)) ،حفظ فضاهای عمومی ،محدود کردن گسترش بیرونی شهرها ،استفاده از فضـاهای بـدون
استفادۀ داخل شهر و بازطراحی جوامع و محلههـا تمرکـز داشـت فویلـر .)24 :1393 ،اغلـب ایـن رشـد را ابـزاری بـرای
باززندهسازی محالت و مراکز شهری ،بدون تأثیر منفی بر شرایط اجتماعی یا محیط زیست دانسـتهانـد؛ شـرایطی کـه از
توسعههای فشرده و کاربریهای مختلط در مناطق شهری حمایت کرده و در تقابل با توسعههای اتومبیلمحور و پراکنـده
قرار می گیرد و به خلق جوامع قابل زیست و کاهش هزینههای خدمات عمومی منجر میشود .جان هاپکینز 1خلق جوامـع
زیست پذیر ،تجدید حیات مراکز شهری و مناطق تجاری قدیمی را از اهدا اصلی این نوع رشد میداند و داون 2رشدی را
هوشمند میداند که دارای ویژگیهایی چون منطقهبندی مختلط ،بازسازی و تجدید حیات مناطق قدیمی ،کاهش اسـتفاده
از اتومبیل شخصی و حمایت از فضاهای باز باشد فقربانی و همکار .)165-166 :1387 ،با وجود این ،اگرچه میتوان گفت
رشد هوشمند و زیست پذیری در بسیاری مفاهیم و اصول مورد تأکید با یکدیگر همپوشانی دارند ،اما تمرکز گستردۀ رشـد
هوشمند بر مدیریت رشد شهر و بخشهای داخلی و درونی شهر تا اندازهای این دو مفهوم را از یکدیگر متمایز میکند .از
این رو ،شاید بتوان گفت رشد هوشمند ابزاری بـرای تحقـق زیسـتپـذیری و توسـعۀ جوامـع پایـدار اسـت ف Victoria

transport institute, 2011: 56؛ خراسانی.)91 :1393 ،

ج) نوشهرگرايي
جنبش مشهور به نوشهرگرایی ،استراتژی متداول دیگری برای ایجاد جوامع جذابتر ،کارآمدتر و زیستپـذیرتر اسـت کـه
زندگی های خرد مقیاس و انسان محور گذشته را در نظام برنامهریزی فعلی تکوین و توسعه میدهد فصرافی و همکـاران،
 .)80 :1393این جنبش که در اوایل دهۀ  1990ظهور یافت ،واکنشی بود بر ضد فرمهای توسعۀ شهری بـیرویـه و هـرز
روی حومهای با چشماندازهای بیهویت و غیر قابل پیاده روی ،که تغییر و بهبود در طراحی را در سطوح مختلف به منظور
ایجاد جوامع قابل پیادهروی و زیستپذیرتر خواستار میشد فویلر .)23 :1393 ،تنوع در محله از طریـق ایجـاد خانـههـای
گوناگون با قیمتهای مختلف ف ،)Embry, 2009: 13بازگشت به روشهای سنتی طراحی محله از جملـه طراحـیهـای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فرئی بخش اقتصادی موسسه بروکینگز) 1. Jan Hapkinz
فعضو انیستیتو سالمت اکولویی امریکا) 2. Dowen
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کوچ

مقیاس ،ترکیب کاربریها ،تنوع امکانات حملونقل به جای تأکید بیش از انـدازه بـر اتومبیـل شخصـی و امکـان

پیـادهروی و دوچرخـه سـواری از اصـول مـورد تأکیـد ایـن جنـبش اسـت ف .)Vernon Foreman, 2009: 9از ایـن رو،
نوشهرگرایی گزینه ای برای مقابله با پراکندگی شهری ،زوال و پژمردگی ،حملونقل خودرومحور ،جدایی کاربریها و عدم
سرمایهگذاری در بخش مرکزی شهرهاست ف )M.Arch, 2002: 3و بر این باور است که مردم در جوامع قابل پیـادهروی
با کاربری ترکیبی در مقایسه با افراد در جوامع حومهای اتومبیلمحور ،سرمایۀ اجتماعی باالتری دارنـد ف Embry, 2009:

 ،)15زیرا کاربری مختلط میزان دسترسی به امکانات و خدمات شهری را افزایش و زیستپـذیری و عـدالت اجتمـاعی را
بهبود میدهد فمیرمقتدایی و همکاران)45 :13 ،؛ بنابراین مجموعـه اقـداماتی اسـت کـه یـ

جامعـه را جـذاب ،مـؤثر و

زیستپذیر میکند ف.)NARC, 2003: 27
در مجموع ،دیدگاههای پایداری ،روستا  -شهری ،کیفیت زندگی ،شهر هوشـمند و نوشـهرگرایی بـهطـور آشـکارا بـر
مسائل زیست پذیری تمرکز دارند .به عبارت دیگر ،بر استراتژی های مختلف توسعۀ شهری که برخی از آنهـا مسـتقیما بـا
مفاهیم زیستپذیری مرتبط است ،تأکید میکنند ف )Ibid, 67و در حقیقت پشتیبان و حامی رویکرد زیستپذیری اند ،زیرا
همواره تالش میکنند فراهمکنندۀ بازده اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی و مهمتر از همه ،زیستپذیری و سـرزندگی
باشند و هد نهایی هر کدام ،به نوعی دست یافتن به مکان و اجتماع زیستپذیر است.

شاخصهاي زيستپذيري
رویکرد زیست پذیری به طور کلی مفهومی پیچیده و نسبی است .پیچیده از آن رو که مسـلما عوامـل متعـددی در بهبـود
شرایط زندگی فرد و جامعه دخیل است و نسبی از آن جهت که احتماال اصول و مشخصـههـایی کـه در یـ

جامعـه بـه

عنوان شرایط مطلوب در نظر گرفته میشود ،ممکن است در جامعه و مکانی دیگر بهصورتی متفاوت تعبیر شود فعیسیلـو
و همکاران .)109 :1393 ،بنابراین ،انتخاب شاخص در زیستپذیری برای مطالعۀ وضعیت آن بسیار حیاتی و مهـم اسـت.
شاخصها از ی

سو ،ابزاری برای شناخت دقیق شرایط موجود در جامعـه در یـ

مقطـع زمـانی انـد و از سـوی دیگـر،

نشاندهندۀ تصویر روندها و دگرگونیهایی که طی دورۀ مشخص رخ داده است .چنانکه پیشتر گفتـه شـد ،انـدازهگیـری
زیست پذیری در صورتی که بر اساس دانش و فرهنگ محلی هر مکان باشد ،بسیار معنادارتر و مرتبطتـر اسـت .بـر ایـن
اساس ،توجه به مردم محلی هر مکان در مطالعه زیستپذیری از ضروریات است .معیارهای زیسـتپـذیری همچنـین بـا
توجه به شرایط مکانی و زمانی مختلف ،متفاوت اند .بنابراین ،قابل تعویض بـا یکـدیگر نیسـتند و بایـد توسـط مـردم در
مکانها و در مقیاسهای زمانی مختلف مورد در و سنجش قرار گیرند ف.)U Pandey, 2013: 374
در ادامه ،برای دستیابی به اجماع نظر دربارۀ شاخصهای زیستپذیری ،به شاخصهای مورد توجه برخی از مهمترین
مطالعات انجام گرفته در زمینۀ زیستپذیری میپردازیم.
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مطالعۀ جدول تقسیمبندی شاخصهای زیستپذیری نشان میدهد که بیشترین فراوانی مربوط به تعامالت اجتماعی،
کرامت و ارزشمندی مردم در جامعه است .دومین شاخص ،امنیت است که در بیش از  13نمونه از مطالعات بررسـیشـده،
به عنوان شاخص زیست پذیری در نظر گرفته شده است .اجتماعات محلی و مشـارکت و همچنـین گزینـههـای مختلـف
حملونقل ،مطلوبیت و کارایی سیستم حملونقل و کیفیت آن ،در رتبۀ سوم بـاالترین فراوانـی قـرار گرفتـهانـد .کمتـرین
فراوانی مربوط به شاخص مدیریت شهری ،کیفیت زندگی ،سرزندگی و حفاظت از مرکز شهر است که هـر کـدام تنهـا در
ی

مطالعه موضوع بحث قرار گرفتند که در جدول نیامده است.
مرور جدول فوق و جمعبندی شاخصهای آن نشان میدهد که ابعاد مختلـف زیسـتپـذیری همچـون محـیطهـای

عملکردی ،فیزیکی و اجتماعی که نشان دهنده در مشتر مردم از کیفیت محیط زندگیشان اسـت ،در همـۀ مطالعـات
مرکز توجه قرار گرفته است .بنابراین در انتخاب شاخصها ،سه گروه اصلی که مورد استفادۀ بیشتر محققان قرار گرفتهاند،
عبارتند از شاخصهای عینی ،1شاخصهای ذهنی 2و شاخصهای رفتاری 3ف.)Marns, 2011: 43
با توجه به بررسی تعاریف و شاخصهای زیستپذیری ،مدل مفهومی زیستپذیری از دیدگاه این مقاله به شرح زیر است:

نمودار  .1مدل مفهومي زيستپذيري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Objective indicators
2. Subjective indicators
3. Behavioral indicators
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نظر به مجموعه مباحث مطرحشده ،شاخصها و متغیرهای زیر برای مطالعۀ زیستپذیری پیشنهاد میشود:
جدول  .5شاخصها و متغيرهاي زيستپذيري

ابعاد

شاخصها
آلودگی

محیط
شهری

سنجهها
 .1آلودگی هوا .2 ،آلودگی صوتی .3 ،کیفیت جمعآوری زباله .4 ،کیفیت جمـعآوری
آبهای سطحی .5 ،حیوانات موذی .6 ،آلودگی ناشـی از فعالیـتهـای کارگـاهی و
انبار .7 ،آلودگی محیط محله.

فضاهای
عمومی

 .1سرزندگی فضاهای عمومی .2 ،زیبایی و روشنایی فضاهای عمومی .3 ،جـذابیت
و کیفیت فضاهای عمومی .4 ،امنیت فضاهای عمومی.
 .5کیفیت پیادهروها .6 ،امنیت و سرزندگی پیادهروها.

تاریخ شهری

چشمانداز
تاریخی

 .1ساختمانهای تاریخی زیبا در محلـه .2 ،حفاظـت شـهرداری و سـازمان میـراث
فرهنگی از آثار تاریخی محله .3 ،وجود نشانهها و نمادهای خاص تاریخی در محله.

مدیریت
شهری

اعتماد،
مشارکت و
رضایت

 .1اعتماد به تصمیمات شورای شهر و شهرداری .2 ،مشارکت در تصمیمات شورای
شهر و شهرداری .3 ،معبر و خیابانهای زیبا در محله .4 ،فرسودگی بافت محله

هویت و ح
تعلق به مکان
اجتماع
شهری

خدمات و
زیرساختها
ی شهری

 .1ح تعلق به محله .2 ،شناخت و ارتباط با هممحلهایها .3 ،دید مثبت نسبت به
محله .4 ،تمایل به سکونت در محله .5 ،امیدوار به بهبود شرایط محله .6 ،برگزاری
جشن در محله .7 ،برگزاری عزاداری در محله،

تعامل و ارتباط  .1روحیۀ کار گروهی میان مردم .2 ،احترام مردم محله به یکدیگر .3 ،عضـویت در
گروهها و انجمنهای محله .4 ،پذیرش مسئولیت در محله
با مردم
 .1امنیت مردم در شب .2 ،امنیت مردم در روز .3 ،امنیت زنان و کودکان در محلـه،
 .4وجود ساکنان با سابقۀ کیفری در محلـه .5 ،وقـوع جـرایم در محلـه .6 ،امنیـت
امنیت
وسایل نقلیه در خیابان .7 ،نزاع و درگیری در محله .8 ،عملکرد پلی در محله.
 .1مترای و مساحت مسکن .2 ،تعداد اتـاق .3 ،نـور و روشـنایی مسـکن .4 ،ایمنـی
مسکن
مسکن در برابر حوادث فسیل و زلزله و .5 ،)...اشرا سایر مساکن به مسکن فرد.
آموزش

بهداشت و
درمان
تفریح و اوقات
فراغت

 .1کیفیت کادر آموزشی مدارس محله.2 ،کیفیت امکانات مدارس محلـه .3 ،وجـود
کالسهای تقویتی و کنکور با کیفیت مطلوب .4 ،کالس های گذران اوقات فراغت
در محله .5 ،کیفیت ساختمان مراکز آموزشی محله.
 .1وجود بیمارستان و درمانگاه در محله.2 ،کیفیت خـدمات بیمارسـتان و درمانگـاه
محله.3 ،مرکز تر اعتیاد و مشاوره در محله .4 ،کیفیت خدمات تخصصی درمـانی
در محله .5 ،عملکرد اوریان  115در محله.
 .1پار ها خوب در محله .2 ،فضای بازی امن و مناسب برای کودکان .3 ،سـینما،
 .4کتابخانه در محله .5 ،موزه .6 ،رستوران در محله .7 ،فضا و امکانات ورزشـی در
محله .8 ،امکانات تفریحی و گذران اوقات فراغت مناسب در محله.
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ادامه جدول  .5شاخصها و متغيرهاي زيستپذيري

ابعاد

شاخصها

دسترسی

حملونقل
اقتصاد
شهری

سنجهها
 .1دسترسی به مدارس .2 ،در دسترس بودن خدمات بهداشتی و درمـانی همچـون
پزش  ،داروخانـه و مراکـز درمـانی .3 ،تنـوع کـاال و خـدمات .4 ،فروشـگاههـای
زنجیره ای و بزر  .5 ،پاسایها و بازارهـای محلـی .6 ،تـأمین مایحتـا روزانـه در
محله .7 ،بان  .8 ،دسترسی به اتوبان .9 ،دسترسی بـه سـایر محـالت شـهر.10 ،
دسترسی به محل کار .11 ،کیفیت آب ،برق ،گاز و اینترنت.
 .1کیفیت حملونقل عمومی در محله .2 ،ساعت کار حملونقل عمومی .3 ،توزیـع
ایستگاههای حملونقل عمومی .4 ،هزینۀ حملونقل عمومی.
 .1مشارکت مالی در پرویه های شهری .2 ،درآمد سرپرست خانوار.3 ،فرصـتهـای
شغلی در محله .4 ،سرمایهگذاری در محله .5 ،امکان خرید یا اجارۀ مسکن با قیمت
مناسب در محله.

مأخذ :مطالعات تحقیق و استنتا از منابع مختلف1394 ،

نتيجهگيري
این مقاله بر پایه برخی از معتبرترین منابع علمی ،تالش کرده است تا مهمترین تعاریف و شاخصهای ارائه شده در زمینۀ
زیستپذیری در جهان را معرفی کند؛ هر چند تعاریف و شاخصهای ارائهشده برای زیستپذیری از ی

اجتماع به اجتماع

دیگر متفاوت است و از این رو رسیدن به نظری فراگیر در این زمینه دشوار مینماید .شاید به اجمال بتوان گفت ی
زیست پذیر ،ی

شهر

شهر موفق است؛ شهری که در آن معضالت زیستمحیطی فآلودگیها ،هدر رفت منـابع و ،)...معضـالت

اجتماعی فنابرابری ،بی هویتی و ،)...معضالت اقتصادی فبیکاری ،درآمد ناکافی و )...وجود ندارد ،یا در کمترین حـد ممکـن
است .عالوه بر این ،ویژگیهای زیر که بهطور صریح یا ضمنی در چارچوب شاخصها و متغیرهای مورد بحث این مقالـه
مفهوم می یابند و در ی

مکان زیستپذیر محقق میشوند ،عبارتند از :دسترسی مناسب و پیاده به زیرسـاختهـا ،هـوای

پا  ،مسکن مناسب ،اشتغال ،فضای سبز ،تفریح و پار  ،رستوران ،فروشگاه و مرکز خرید ،مطب پزش
مراکز آموزشی و مدارس و بسیاری موارد مشابه دیگر .این امر به ساکنان محالت کم
کارشان برسند ،یا در محالت نزدی

و مراکز درمانی،

میکند تـا راحـتتـر بـه محـل

محل کارشان سکونت گزینند و از این طریق در وقت و هزینهها صرفهجویی کننـد،

سبب کاهش آلودگی های محیطی شوند و زمان بیشتری را با خانواده و دوستان خود سپری کنند .در تصـمیمات مـدیریت
شهری در جهت تأمین نیازهایشان مشارکت کنند و نسبت به مکان زندگیشان ح

تعلق و دلبستگی دارند و با یکـدیگر

معاشرت میکنند .از این رو ،مردم و مکان دو سوی قلمرو زیستپذیری قرار دارند .زیستپذیری بر تجربۀ انسان از مکـان
تأکید دارد و این تجارب را در ظر مکان و زمان در نظر میگیرد .از این نظر ،اتکای صر بر دادههای بهدسـتآمـده از
مکان یا مردم به گمراهی و دور شدن از هد زیسـتپـذیری مـیانجامـد .بـا ایـن چشـمانـداز جـوامعی کـه در زمینـۀ
زیست پذیری تالش دارند و آن را به عنوان ی
اصول زیر توجه و تأکید دارند:

اصل راهنما در بهبود و توسعۀ محالت شان در نظر میگیرند ،معموال بـه
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 .1فراهم آوردن گزینههای متعدد و متنوع برای حملونقل فارائۀ گزینههای پیادهروی ،دوچرخهسواری و حملونقل
عمومی که موجب افزایش فعالیت بدنی ،حفاظت از محیط زیست و کاهش ترافی

میگردد).

 .2بهبود وضعیت مسکن در محالت و فراهم آوردن فرصت های متنوع در این زمینه فتنوع موجب ایجـاد محـالت
سرزنده و پویا و اقامت شهروندان متفاوت فاز لحاظ اقتصادی و اجتماعی) در محالت میگردد).
 .3حمایت از جوامع موجود فاز طریق ایجاد هویت محله ای ،ح

تعلق به مکان ،تعـامالت اجتمـاعی شـهروندان،

امنیت).
 .4سیاستهای مدیریت شهری فتشویق توسـعۀ کـاربری هـای مخـتلط ،حفاظـت از منـابع محیطـی ،حفاظـت از
چشم اندازهای تاریخی ،طراحی در مقیـاس انسـانی ،سـرمایهگـذاری در زمینـههـای اقتصـادی ،فـراهم آوردن
زمینههای مشارکت شهروندان).
 .5ایجاد فضاهای عمومی شاد و سرزنده که موجب افزایش مشارکت مدنی و گرد هم آمدن مردم میگردد.
 .6دسترسی به زیرساختها و خدمات گوناگون.
بدین ترتیب اصالت بحثهای زیست پذیری اساسا به در درست پیوند میـان مکـان و مـردم فشـهروندان) و لحـاظ
داشتن نگرش آنها در این رابطه است.
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