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مقدمه
کانون توجه  0391 ةمفهوم کیفیت زندگی شهری از نخستین محورهای مطالعاتی بود که همراه با رشد شهری، از ده

، ابزاری برای سنجش ارتقای یزیر برنامهپویای فرایند متخصصان شهری قرار گرفت. نتایج مطالعات کیفیت زندگی در 

 ةجدید توسعه که مبتنی بر اصول توسعهای  (. در پارادایم161: 0931 پوراحمد و همکاران،) شدشهری  کیفیت زیست

جدید، احترام به های  د ارتقای کیفیت زندگی، توانمندسازی مردم، ایجاد ظرفیت، بیشتر بر موضوعاتی مانناست پایدار

، ارتباط و پیوند کنشگران توسعه ستیز طیمحاطالعات و دانش بومی، افزایش آگاهی و اطالعات، رضایت از زندگی، حفظ 

 شده است دیتأک یور بهرهو  ، افزایش سطح کاراییها فرصت، برابری در دسترسی به ییگرا مردمو مردم محلی، مشارکت، 

راه را برای مفهوم  یطیمح ستیزپایدار با سه بعد اصلی اجتماعی، اقتصادی و  ةتوسع(. 0932)مطیعی لنگرودی، 

پایدار شهری است که  ةشهری یکی از مبانی اصلی توسعپذیری  زیستاست.  گشودهریزی شهری  در برنامهپذیری  زیست

شهرنشینی را از ابعاد  . همچنینمختلف و ضروری شهرنشینی مدرن استهای  جنبه برآمده از افزایش آگاهی مردم به

، رفاه اجتماعی و یگذار استیسمدیریت شهری و مانند  یطیمح ستیزو کالبدی  ،سیاسی، اقتصادی، اجتماعی مختلف

کالت شهرهای روانی یا مشن از محیط، امنیت، کیفیت مکان، بهداشت، سالمت فردی و ارضایتمندی ساکناقتصادی، 

افزایش  ، فرسودگی شغلی،ها فرصتاجتماعی و اقتصادی، نابرابری در دسترسی به منابع و های  بزرگ مانند ناهنجاری

بتوانند  ها انسانای هستند که  شهرها وسیله (.6: 0931اکبری،  و یاکبر ی)عل کند می ارزیابی و تحلیل... ترافیک و

اقتصادی و فاکتورهای اجتماعی های  و شاخص یطیمح ستیزهای  اولویت میانو زندگی کنند  ها پایدار در آن صورت به

 (.Leach et al., 2017: 80) هماهنگی و تعادل ایجاد کنند

اجتماعی  کالبدی و ةو توسع خوشبختی ذهنی یشود که به ارتقا می شهری اطالق یبه سیستم یپذیر زیست

 است یآور تابت، دسترسی، تعامل، مشارکت، توانمندسازی و ساکنانش توجه دارد و اصول کلیدی آن عدالت، کرام

سالمت شهر در گرو داشتن محیط سالم و بسترهای مناسب (. 010: 0939)رشیدی ابراهیم حصاری و همکاران، 

و بهداشتی،  یشناخت روانو کالبدی، آموزشی و علمی، سیاسی،  یباشناختیز، یطیمح ستیزاجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، 

جانبابانژاد،  و )زیاری دهند می اصلی این شهر را تشکیل ةاست که شهروندان پایه، اساس و سرمای... و تفریحی وورزشی 

 همچنین در شهری ارائه دهد.پذیری  زیستالبته هیچ چارچوب نظری وجود ندارد که تعریف مشترکی از  ؛(11: 0930

و پذیری  زیست یریگ اندازهمستقیم از  ای به مقایسه گسترده طور به، تعداد کمی از مطالعات تجربی پژوهشادبیات 

 بودن درک قابلاز بسیاری جهات  .اند افتهیدر مناطق مختلف جغرافیایی دست  استفاده قابلزندگی شهری،  یبند رتبه

عی کیفیت زندگی و رفاه اجتما با کیفیت زندگی و رفاه عمومی درنظر گرفته شود. مرتبطی یریگ اندازه ابزارتواند  می

 دنشو یریگ اندازهند نتوا می که ارتباط دارندکه به ابعادی از وضعیت زندگی یا شرایط زندگی فرد  هستندمفاهیم نزدیکی 

( Giap et al., 2014: 178.)  و امروزه شهرهایی چون دبی،  یافتشهری در آسیا و خاورمیانه گسترش  ةتوسع 60در قرن

 (.Sofeska, 2017: 443) رشد شهری در جهان هستند نیتر عیسرشهرها با  پذیرترین زیستابوظبی، سنگاپور و توکیو 

 ة، فرهنگی و تاریخی از مناطق بسیار مهم در زمینیشناخت نیزمطبیعی و های  با داشتن جاذبه فارس جیخلزایر ج

از  نیزمناطق آزاد  ةتوسع .گردشگری است ةتوسع جزایراین  تیمأموردولت،  راهبردبراساس  گردشگری هستند.
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تأکید شده  فارس جیخلچهارم توسعه اقتصادی بر بعد گردشگری مناطق آزاد  ة. در برنامآید شمار می بهدولت های  اولویت

 ةایجاد اشتغال، کسب درآمد ارزی و توسع منظور بهمناطق آزاد های  گزینه نیتر یاصلتواند یکی از  می و گردشگریاست 

 نیمؤثرتر .ها ایجاد شود ات خود ادامه دهند، نیاز دارند تا بستر اشتغال افراد در آنه به حیکجزایر برای این باشد. یا منطقه

حضور  سوی دیگر،. از کند می ه افراد گوناگونی را در آن فعالک استگردشگری  ةتوسع نیز جزایرراه ایجاد اشتغال و رونق 

گردشگری بدون ایجاد  ةتوسع .اهد افزودخو یا منطقهند و بر امنیت ک ونت میکرا قابل س آنجاگردشگران در جزایر 

حقوق شهروندی و ایجاد  نیتأمشهری در جهت ارتقای کیفیت زندگی، گسترش عدالت،  ةالزم و توسع یها رساختیز

از  یکیش کی ةریجز(. 93: 0931، و همکاران )پوراحمد ستین ریپذ امکاننظام کارآمد مدیریتی،  بدونسالم  ستیز طیمح

و مناطق آزاد  فارس جیخلسایر جزایر  از یتر عیسرشهری  ةاخیر توسع یها سالدر ه کاست  فارس جیخلر ین جزایباتریز

ارزیابی  منظور بهپایدار  ةشهری با رویکرد توسع ةدر توسع رگذاریتأثهای  هدف این پژوهش، شناسایی شاخصاست.  داشته

 کیش است. ةجزیرپذیری  زیست

وادبیاتتحقیقمبانینظری
این مفهوم شامل  .نشده است و مشترکی برای آن ارائههیچ تعریف دقیق تاکنون است که  یاصطالح وسیع پذیری زیست

پذیری  زیستمثال ؛ برای است و سالمت جوامع یمکان هویتمانند پایداری، کیفیت زندگی،  یا شده شناختهمفاهیم 

و استاندارد زندگی اند  تجربه کرده ر یا منطقهساکنان یک شه کهبودن برای زندگی انسان، کیفیت زندگی  مناسب عنوان به

محیطی های  از ویژگی یا گستردهمفاهیم  یریپذ زیستدهد  می که نشان در یک منطقه استیا رفاه عمومی جمعیت 

برای اولین پذیری  زیست ةنظری .(Zang et al., 2018: 3)از عوامل مرتبط است  یا مجموعهبه  و ردیگ یبرمشهری را در

اول  ةنیازهای انسانی شکل گرفت. براساس هرم مازلو، انسان در درج ةدربار 0301بنای بررسی آبراهام مازلو در بار بر م

: 0931 و همکاران، پور کند )ساسان می باالتر تالش ةخود و سپس برای رفع نیازهای الی یا هیپابرای رفع احتیاجات 

 یها اجتماعزمانی که مردم در  .است دادهتوسعه  یطورکل بهگی مباحث کیفیت زند ةدر حوزوینهوون  را این نظریه (.609

وی معتقد است،  .شود یممنجر  ها آناحساس عمومی به زندگی بهتری برای ، کنند یمپذیرتری زندگی  بهتر و زیست

تر برآورده که نیازهایشان به ییها اجتماعاما مردم در  ،روشن نیست کامالًپذیرتر است،  چه اجتماعی زیست قاًیدق نکهیا

های  در جنبش شاخص ی است کهمفهومپذیری  زیست(. 6: 0936رضوانی: و  هستند )خراسانی تر یراض، شادتر و شود

 ةرفاه اقتصادی و اجتماعی و ماهیت پیچید ةرابط دربارةاساسی های  فرضیهبراساس آن ظهور کرد و  0321 ةدهاجتماعی 

 تئوری .(National Academies Press, 2002: 23) ر قرار گرفتمدنظشخصی و اجتماعی و رفاه غیرمترقبه  روابط

تجربی مربوط  های پژوهش ت کهاز خوشبختی اس در حقیقت تعریفیاساس تعریف آن در علوم اجتماعی ربپذیری  زیست

پزشکی و ، علوم یشناس جامعه دربلکه ، شناسی روان مطالعاتدر  تنها نهاهمیت شادی انسان  .آغاز شد 0321 ةاز ده آنبه 

 است مدنظر یت از زندگیو رضا یامکشادبه  رفاه برای رسیدنن توسعه با هدف یبنابرا ؛آمد وجود بهاقتصاد نیز 

(Setijanti et al., 2015: 205 .)منظور بهبرای اولین بار و  0311ملی هنر آمریکا در سال  ةرا ادارپذیری  زیست ةواژ 

استفاده این واژه از دیگر  یپژوهشهای  قرار داد و بعدها مراکز و سازمان نظرمدشهری ریزی  های برنامه دستیابی به ایده
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 ؛گردد یبازم 0311پذیر به سال  شهر زیستهای  ویژگی ةدر اروپا بحث دربار(. 91: 0930نژاد و همکاران،  )خزاعی کردند

پذیر  ایجاد شهر زیست ةان دربارای و دانشگاهی معماری منظر، مجموعه مقاالت کوتاهی از طراحان حرفه ةزمانی که مجل

در ادبیات  0301 ةدر ده «پذیر زیستشهرهای »اصطالح اما  ،(091: 0939 و همکاران، منتشر کرد )جعفری اسدآبادی

خارجی و های  و افزایش رقابت در میان شهرهای جهان برای جذب سرمایه یطیمح ستیزهای  با نگرانیمرتبط مردمی 

برای کیفیت  یمرجع عنوان به را یعمومی چنین اصطالحهای  منابع خبری و رسانه بیشتر .دظاهر ش ها آنتقویت اقتصاد 

به پذیری  زیست(. Kashef, 2016: 5) اند گرفتهزندگی، استاندارد زندگی یا رفاه عمومی در یک مکان خاص درنظر 

دانلد اپلیارد در  راپذیر  زیستای ه عنوان خیابان باپذیری  زیستاولین مفهوم تبدیل شد.  0301 ةمحبوب در ده یموضوع

ناشی از های  دلیل ناراحتی اپلیارد نباید کاری کرد مردم بهاز دیدگاه (. 22: 0903بندرآباد،  و د )ماجدیکرارائه  0300سال 

و . محیط خیابان باید حاوی فضاهایی باشد که مردم بتوانند در آن بنشینند کنندخارج  ها ابانیخ ةترافیک خود را از صحن

به خدمات و امکانات جامعه و کیفیت زندگی به پذیری  زیست(. 012: 0931 و همکاران، گو و بازی کنند )پوراحمدو گفت

 عنوان بهپذیری  زیست. کند می رسانند، اشاره می دهند و به انسان نفع می انسان را شکل ةچگونه این امکانات تجرب نکهیا

 عنوان بهشود و تعریف کیفیت زندگی  می ، تعریفگذارد می ریتأثدگی انسان زن بر یک جامعه کههای  ویژگیبودن  مناسب

امروزه با رشد  اما ،(096: 0932و همکاران،  یشود )اجزاشکوه می یک جامعه بر ساکنان آن ذکرپذیری  زیست تأثیرات

 نقلیه لو وسای ها کارخانهبراین، افزایش  شهری با فشار جمعیتی مواجه شده است. عالوه یها رساختیزجمعیت، امکانات و 

ریزان شهری به بعد کمی  ن و برنامهاز سوی دیگر، توجه تام مسئوال شود. میآلودگی و تهدید علیه اکوسیستم زمین  سبب

زمین شده که به کیفیت  ةشدن کر مختلف و گرم یها گروهاتالف منابع طبیعی، نابرابری میان قشرها و  سببتوسعه 

برای داشتن محیطی مطلوب و پایدار برای  در این میان، .رساند جوامع محلی آسیب می محیطی اقتصادی و اجتماعی

توسعه بهبود سطح کیفی زندگی  یها برنامه همةکه در  یا گونه به ؛سکونت باید به بعد کیفی توسعه نیز توجه شود

ر اثر روند سریع گسترش اخیر، ب یها سالکشور در  یشهرها کالنکلی و اصلی درنظر گرفته شود.  یهدف عنوان به

 یها یآلودگها و  ناپایداری . همچنینبوده است یا ندهیفزاصنایع و افزایش جمعیت، شاهد رشد  ةکالبدی و توسع

های  این نوع رشد و توسعه نتوانسته است با شاخصدهد  که نشان میاست شهرها چند برابر شده  یطیمح ستیز

 (.006: 0932پور و همکاران،  ساسانو پایداری شهری هماهنگ باشد )پذیری  زیست

کنند. پذیر را منتشر می وجود دارند که هر ساله گزارش جهانی شهرهای زیست یالملل نیبدو سازمان مهم در سطح 

 پایداری، شامل ها شاخصپذیر، پس از ارزیابی وضعیت  که برای انتخاب شهر زیستاست اکونومیست  نبوغواحد اولی 

، قبول قابل ةرا در پنج طبق ها آن، ها رساختیزو  آموزش عمومی، ستیز طیمحفرهنگ و داشتی، پزشکی و بههای  مراقبت

(. Intelligence Unit, 2015: 1-4 The Economist کند ) می یبند رده قبول رقابلیغنامناسب و  کامالًمتوسط، نامناسب، 

وین، ونکوور، تورنتو، کلگری، آدالید، پرت، اوکلند، ملبورن، یعنی برتر دنیا ، ده شهر 6101در سال اکونومیست  نبوغواحد 

 یبند رتبهدر این دارند.  پذیری زیستهای  شاخصدر  ییباال ةرتبترتیب  به کرده است کهمعرفی را هلسینکی و هامبورگ 

کلگری  پنجم، ة، آدالید در رتب6101در سال (. Intelligence Unit, 2017: 6 The Economist) را دارد 061مقام  تهران

 ششم ةپنجم و آدالید به رتب ةبه رتب کلگری ،6101در سال ند، اما هفتم جدول قرار داشت ةششم و سیدنی در رتب ةدر رتب
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 Intelligence Unit, 2015: 1-4 ) نزول کرد تر نییپاو به رتبه شد ده شهر برتر حذف  فهرستو سیدنی از  ندتغییر کرد

The Economist)داردشهری  ةتوسع راهبرددر را اول  ةرتب، 6191 انداز چشم درکه سیدنی  یحالدر ؛ (Sydney, 2030: 

معیار و  93براساس شهرهای جهان پذیری  زیست ةدربار یا مطالعه بار کیهر سال  است که سسه مرسرؤمدومی  .(2008

اجتماعی،  ، محیط فرهنگی واجتماعیو  کیفیت زیست مرسر شامل محیط سیاسیهای  شاخص .دهد می شاخص انجام

، تفریح و اوقات فراغت، کاالهای و مدرسه، آموزش سالمتمالحظات پزشکی و محیط اقتصادی، محیط طبیعی، 

 (. Mercer, 2016: 4) هستند ونقل حمل و مصرفی، مسکن، خدمات عمومی

 بعدشش  که، نتیجه گرفتند شهری در چینپذیری  زیستدر ارزیابی و تعیین رضایتمندی از ( 6100و همکاران ) زانگ

محیط  که از این میان،زندگی شهری دارند  کیفیتمثبت و معناداری بر رضایت کلی از  تأثیراتشهری پذیری  زیست

اقتصادی مانند موقعیت  واجتماعی های  ویژگی همچنین .هستند رگذاریتأثعوامل  ازسالمت  و مناسب ونقل حملطبیعی، 

 شهری تأثیر کیفیت زندگیاز  مندیرضایتبر  مکانی هویت و ، سنخانواده ةجغرافیایی، نوع مسکن، آموزش، انداز

لین  و لئو .(Zang et al., 2018)شهری است پذیری  زیستکمتر از سایر ابعاد  مراتب به ها آناما میزان تأثیرات  گذارد، می

 به توجه با که گردشگری نددیرس  جهینته این ب چین در گردشگری ةتوسع و شهریپذیری  زیست( در بررسی 6101)

 و گردشگری تعامل چین، در شهری گردشگری رونق و سنتی یشهرها نقش تغییر با. نیست خنثی محلی زندگی کیفیت

 قابلیتیک طرف از . است مهم شهری مناطق پایدار ةتوسعهای  برنامه برای یا ندهیفزا طور به محلی زندگی قابلیت

 بر معکوس یریتأث گردشگری دیگر از طرف و کند یم کمک ریگردشگ ةتوسع به آن به مرتبط عوامل و شهری زندگی

یک شهر با پذیری  زیست بررسی به( 6101سوفسکا ) (.Liu and Lin, 2017) داردشهری  مناطق در زندگی قابلیت

 پرداخت. مقدونیه سکونت در شهر اسکوپجه قابل ةشهری برای ایجاد آیندریزی  برنامه هوشمند و یها حل راهاستفاده از 

شک شهر باید تغییر کند تا بتواند پایداری و  بیمعتقد است که  ،کند می نسلی که در قرن شهری زندگی عنوان بهوی 

شهرهای مختلف مراحل متفاوتی برای رسیدن به توسعه . بیاورددست  را بهپذیری  زیستو بیشتر از همه  یریپذ انعطاف

و ریزی  برنامه باید از راهکارهای هوشمندانه شهری بهره گیرد و در آیندهپذیر  زیستشهرهای  یسو بهحرکت  اما دارند،

ماریز و همکاران (. Sofeska, 2017) حرکت کندساخت شهرهای سبز  یسو بهپایدار  ةمدیریت شهری با هدف توسع

یت و انرژی و پیامدهای آن در کیف ونقل حملهای  ناهمگنی فضایی در سیستمبارة در ییها بازتاب ( به بررسی6102)

 در فنی-اجتماعی محیطی یا-اجتماعیهای  سیستمهای  زیرساختهای  تنش و تعامالت پرداختند و شهری ستیز طیمح

 زمینه این درنتیجه اینکه . ارزیابی کردند شهری ایفراینده مسدودکردن یا بهبود برایرا  ها آن ظرفیت و شهرها

 را انرژی و ونقل حمل مانند شهری حیاتیهای  سیستم های زیرساخت یریپذ انعطاف و عملکرد تواند می فضایی ناهمگونی

 آسیب شهری مناطق در زندگی قابلیت و محیطی کیفیت به است ممکن تعامل این ةنتیج. شود آن مانع یا دهد افزایش

و  ها بیآسرفع  سببو  دهدشهرها بهبود  دربارة را نامتخصص و سیاسی یریگ میتصم هایفرایند همچنین شاید. برساند

بررسی خود با  پژوهشدر  (،6109دانشگاه ملبورن ) پژوهشگران (.Mauriz et al., 2016شهری شود ) یآور تاب

جرم و . 0که شامل  اند گرفتهدرنظر پذیری  زیستمعیار اصلی را برای  یازده ملبورن،های  کلیدی برای محلههای  شاخص

. 0 ی،باز عموم یفضا. 1، ونقل حمل. 2و سالمت،  یاجتماعخدمات . 1اشتغال و درآمد، . 0آموزش، . 9مسکن، . 6 یت،امن
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 هستند  زیست یطمح. 00و  یمصرف یکاالها و غذا. 01اوقات فراغت و فرهنگ، . 3 ی،اجتماع یداریپا و یمحل یدموکراس

(Lowe et al., 2013: 16.) 

در شهر ایالم، به این نتیجه شهری پذیری  زیستفضایی  یابی سازمان( در تبیین الگوی 0930)و همکاران  سرشت کین

و در مراتب بعدی عوامل تاریخی، اجتماعی، دارد شهر ایالم پذیری  زیسترا بر  ریتأثکه عوامل طبیعی بیشترین  نددیرس

پذیری  زیستسنجی  ( در قابلیت0931) و همکاران پور ساسان د.نساختار اقتصادی قرار دار تیدرنهاو  ها تیفعالکالبدی و 

شهر  نبودنپذیر زیست تیدرنهامیان مناطق شهر ارومیه و پذیری  زیستومیه، نتایج تفاوت عمیق قابلیت مناطق شهری ار

، اقتصادی، اجتماعی و یطیمح ستیزدر ابعاد کالبدی، پذیری  زیستبه  نیافتن دهد که در صورت دست می ارومیه را نشان

( در 0932اکبری ) و یاکبر یعل ی مواجه خواهد شد.با چالش جد بلندمدتسالمت، دستیابی به پایداری شهر ارومیه در 

اشتغال و های  تهران، بعد اقتصادی شامل شاخص شهر کالنپذیری  زیستبر  مؤثرتفسیری عوامل -ساختاری یساز مدل

محرک  عنوان بهو  ریتأثدرآمد پایدار، مسکن مناسب و توزیع عادالنه امکانات و خدمات زیرساختی را دارای بیشترین 

به این نتیجه  شهریپذیری  زیست( در بررسی 0931نژاد و همکاران ) خزاعی .اند دانسته تهران شهر کالندر پذیری  زیست

پایداری، روستاشهری، کیفیت زندگی، مانند با برخی مفاهیم و رویکردها پذیری  زیست ةدر زمین شده ارائهکه تعاریف  اند دهیرس

تأثیرات شهری نامطلوب های  انتقادی به سیاستهای  پاسخ عنوان بههمه زیرا  ؛پوشانی دارد و نوشهرگرایی هم هوشمندرشد 

مشترکی با های  و جنبه اند افتهیتوسعه ... ، مسکن عمومی ضعیف وها بزرگراهازدحام، آلودگی، معضل  مانندجانبی منفی آن 

شهری در ریزی  برنامه ةسازندای ه شاخص یبند تیاولو( در شناسایی و 0931عبدالهی ) و زاده حسن دارند.پذیری  زیست

پذیری  زیستشهری در ریزی  برنامه ةسازندهای  که شاخص نتیجه گرفتند شهر کرمان ةشهری مناطق چهارگانپذیری  زیست

و  یطیمح ستیزو  ترتیب اولویت شاخص کالبدی، شاخص اقتصادی و به است شهر کرمان در حد متوسط ةمناطق چهارگان

 و همکاران جعفری اسدآبادی .اند داشتهدن شهر کرمان کرپذیرتر بیشترین سهم را در زیستدر انتها شاخص اجتماعی 

( نتیجه گرفتند تهران شهر کالنپایدار شهری )مورد مطالعه:  ةشهرها در راستای توسعپذیری  زیستسنجی  ( در قابلیت0939)

در حد متوسط به پایین قرار دارد و با  یطیمح ستیزاجتماعی و  ،تهران در هر سه بعد اقتصادی شهر کالنپذیری  زیست که

 ة( در تحلیل فضایی منطق0939رشیدی ابراهیم حصاری و همکاران ) .کردنخواهد  رویشپایدار پی ةاین روند به سمت توسع

همة در اما  است،تبریز در حد متوسط  شهر کالنپذیری  زیستکه  گرفتندنتیجه  پذیری تبریز با رویکرد زیست شهر کالن

تبریز بیشترین مقدار اختالف و تفاوت را  شهر کالنیکسان نیست و شاخص اقتصادی در مناطق پذیری  زیستاط شرایط نق

: بخش یمورد ة)مطالع شهری های محیط در پذیری زیست های شاخص ی( در بررس0936) همکاران و لوعیسی دارد.

 خودرومحوری، بر مبتنی ةتوسع های سیاست در تغییر ،ها یتفعال ییتمرکززدا نتیجه گرفتند کهشهر مقدس قم(،  یمرکز

( 0903بندرآباد ) و ماجدی و کمک می کنندقم  یمرکز بخش پذیری زیستبهبود  بهخدمات محله  یفیتک یشافزا ی،نوساز

پذیری  زیستو معیارهایی برای سنجش میزان  ها شاخصپذیر، به معرفی  در بررسی معیارهای جهانی و بومی شهر زیست

بر اینکه در کنار  دیتأکبا درنظر گرفتند؛ ایرانی پذیر  زیستالگویی برای شهر را  پژوهشو مدل مفهومی  ندپرداخت شهرها

آور نباشد، قابلیت  مختلف تاب یها بحرانوجود دارد و شهری که در مقابل  یآور تابدیگری به نام  ةمؤلفپذیری  زیست

 ندارد.چندانی پذیری  زیست
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پژوهشروش
ای و میدانی حاصل از مصاحبه و پرسشنامه  که با استفاده از مطالعات کتابخانه استتحلیلی و کاربردی -یفیتوص حاضر پژوهش

در ابعاد سیاسی و مدیریتی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و پذیری  زیستهای  شاخص . در این مطالعه،است شدهانجام 

ن و کارشناسان نفر از مسئوال 10 پژوهش نیا ةحجم نمون .اند )در دو مرحله با روش دلفی( بررسی شده یطیمح ستیز

مرتبط با های  ن سایر رشتهاو متخصصاستادان و  آزاد کیش ةشهری و توسعه و عمران سازمان منطقریزی  برنامه گردشگری،

( 30/1یر )مقاد که این آمد دست به SPSS یآمار افزار نرمکمک  هستند. مقادیر آلفای کرونباخ به شهری و گردشگری ةحوز

 ةن پرسشنامیبنابرا ؛است پایایی خوب شاخص مورد نظر ةدهند نشان 1/1از  بیشتردهد. مقادیر  می میزان پایایی مناسبی را نشان

میزان پایایی کمتری در شاخص  ،باشد کمترهرچه مقدار آلفا  . همچنینبرخوردار است یمناسب و مطلوب ییایاز پا پژوهش

 افزار نرمبا استفاده از  نیز ها . نتایج پرسشنامهکردند دییتأو کارشناسان مرتبط را استادان یی پرسشنامه دهد. روا می نشانرا  مدنظر

SPSS  و آزمونt در ابعاد سیاسی پذیری  زیستهای  کیفیت شاخص ةبررسی و مقایس منظور به. است شدهای محاسبه  نمونه تک

 استفاده شده است. ANOVAاز آزمون  یطیمح ستیزو مدیریتی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و 

موردمطالعه م طق
 یجنوب ةرانک یلومترکی 00ه در کاست  فارس جیخلر ین جزایباتریاز ز یکی لومترمربعیک 011/31ش با مساحت کی ةریجز

باً یو تقر یجنوب-یلومتر در محور شمالکی 1و  یغرب-یلومتر در محور شرقکی 01 آنران واقع شده است. طول یا

و اهداف  یصنعت-یآزاد تجار ةمنطق یک عنوان بهخاص و  ییایجغراف یها یژگیوش با کیرة یاست. جز شکل یضیب

و خدمات  ییرایسات اقامتی، پذیل تأسیاز قب یمناسب یها رساختیز، یا منطقه یگردشگر ةتوسع ةنیمشخص در زم

از  تر عیسرآن شهری  ةاخیر توسع یها سالدر  دارد. همچنینت باالیی برای جذب گردشگر یل و ظرفیو پتانس یگردشگر

 و مناطق آزاد بوده است. فارس جیخلسایر جزایر 

 

یشکةیرجز نقش.1شک 

یشآزادک م طقسازمان:م بع



 1911بهار،1،شمارة8ریزیشهری،دورةهایجغرافیایبرنامهپژوهش8

 

هایافتهبحثو
پژوهش پذیری  زیست یها شاخصشهری، پذیری  زیستگرفته با موضوع  صورت یها پژوهشو  پژوهشبا بررسی ادبیات 

 نبوغواحد ) یالملل نیبدو سازمان مهم در سطح  یها گزارشاز  یطیمح ستیزدیریتی، اجتماعی، اقتصادی و مدر ابعاد 

مرد و  92 میانتوصیفی از  یها یبررس. شدندو تحلیل آماری استخراج  (1و  1، 9، 0)جدول  مرسر ةسسؤمو اکونومیست 

ن و کارشناسان والئجزو مس ها آننفر  00که  صورت گرفت نفر زن دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری 00

آزاد کیش و  ةنفر از کارشناسان توسعه و عمران سازمان منطق 06شهری،  یزیر برنامهنفر از کارشناسان  01گردشگری، 

 شهری و گردشگری هستند. ةن مرتبط با حوزامتخصصدیگر نفر از  00

شهریدرابعادمدیریتیپذیریزیستیهاشاخصارزیابی(الف

 که با آمار توصیفی )فراوانی، درصد و میانگین( آمدهدر ابعاد سیاسی و مدیریتی پذیری  زیستهای  شاخص ،0جدول  در

 0/00و قانونمندی با  آرادرصد  3/10، شاخص امنیت و ثبات سیاسی با شود یمکه مشاهده  طور همانارزیابی شده است. 

درصد آرا، ارزیابی و  29با  نیز شاخص شفافیت و عدالت دارند. ها شاخصسایر  از یمناسبپذیری  زیست تا حدودی درصد

 .اند درصد متوسط ارزیابی شده 0/00درصد و مشارکت مردمی با  3/10نظارت با 

یتیریمدویاسیسابعاددریشهریریپذستیزیهاشاخص.1جدول

نیانگیم قبولقاب 
یحدودتا

م اسب
متوسط

کامالً
نام اسب

قبولرقاب یغ
 

ویاسیسیهاشاخصشس ج
 یتیریمد

 توانا و کارآمد تیریمد یفراوان - 62 61 2 6 11/6

  1/9  0/00  1/91  0/00  درصد - 
 

01/9  یقانونمند یفراوان - 0 00 62 6 

  1/9  0/00  9/99  0/00    درصد - 
01/6  عدالت و تیشفاف یفراوان - 00 90 2 - 

  - 0/00  1/29  3/61    درصد - 
00/6  ییپاسخگو و تیمسئول یفراوان 6 61 61 01 6 

  1/9  1/00  1/91  1/91  1/9    درصد 
22/6  نظارت و یابیارز یفراوان 0 02 60 2 - 

  - 0/00  3/10  2/63  0/1    درصد 
66/6  یراهبرد نشیب یفراوان 0 90 0 0 - 

  - 0/00  0/1  1/29  0/00    درصد 
13/6  ها طرح بودن ییاجرا یفراوان 0 60 00 2 6 

  1/9  0/00  9/99  0/00  0/1    درصد 
22/6  یمردم مشارکت یفراوان 6 61 62 2 - 

  - 0/00  0/00  1/91  1/9    درصد 
00/9  یاسیس ثبات و تیامن یفراوان 0 01 06 60 - 

  - 3/10  6/66  1/00  0/1    درصد 
00/9  یگردشگر یزیر برنامه و تیریمد یفراوان 0 0 60 06 2 

  0/00  6/66  0/00  0/00  0/1    درصد 

00/6  یفراوان 2 66 61 2 - 

و  یدولت یها بخش یهماهنگ
 یخصوص

  - 0/00  1/91  1/01  0/00    درصد 

11/6  یفراوان 6 60 06 02 - 

 یگردشگر یارتقا و یختگیبرانگ
 یخصوص بخش کمک به

  - 2/63  6/66  0/00  1/9    درصد 



 1پذیریشهریجزیرةکیشبرزیستمؤثرتحلی موام ارزیابیوپوراحمدوهمکاران:

 

یریتیومدیاسیباابعادسیشکةجزیرریپذیزیستیزانمیابیارزیبرایانمونهتکt.آزمون2جدول

یخطا

استاندارد

 نیانگیم

انحراف

 استاندارد
 تعداد نیانگیم

 

12011/1  مدیریتی و سیاسی ابعاد با کیشة جزیر پذیری زیست میزان 10 1396/6 11103/1 

 0/9مفروض =  عدد

 دقت با محدوده نیا در
  درصد 31
 است دار معنا

 اختالف
 نیانگیم

 t یآزاد ةدرج یدار معنا سطح
 

 نییپا حد باال حد

0119/1-  0099/1- 91213/1- 111/1  مدیریتی و سیاسی ابعاد با کیشة جزیر پذیری زیست -111/0 19 

نگارندگان:م بع

که  استفاده شد یا نمونه تک tکیش با ابعاد سیاسی و مدیریتی، از آزمون ة جزیرپذیری  زیستارزیابی میزان  منظور به

و اختالف میانگین  است دار معنا درصد 31با اطمینان باالی آزمون  آنجا کهاز  است.آمده  6در جدول آن تایج ن

کیش در  ةجزیرپذیری  زیستپاسخگویان شاخص  از نظرتوان گفت ( می-9/1) استشده و عدد مفروض منفی  مشاهده

 .ستینابعاد سیاسی و مدیریتی در سطح مطلوبی 

 

مدیریتیوسیاسیابعاددرپذیریزیستقبولقاب یهااخصش.2شک 

شهریدرابعاداجتمامیوفره گیپذیریزیستیهاشاخصارزیابی(ب

 که با آمار توصیفی )فراوانی، درصد و میانگین( آمدهدر ابعاد اجتماعی و فرهنگی پذیری  زیستهای  شاخص ،9در جدول 

 آرادرصد  9/13ی و آلودگی هوا با طیمح ستیز، شاخص مشکالت شود یمه که مشاهد طور همانارزیابی شده است. 

درصد آرا و احساس اعتماد و امنیت با  2/11با  نیز شاخص ایمنی شهری دارد. ها شاخصاز سایر  یقبول قابلپذیری  زیست

 اند. مناسب ارزیابی شده یحدودتا درصد  3/10
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یفره گویتماماجابعاددریشهریریپذستیزیهاشاخص.9جدول

نیانگیم قبولقاب 
یحدودتا

م اسب
متوسط

کامالً

نام اسب
قبولرقاب یغ

 
 یاجتمامرفاهویزندگتیفیک

13/6  یدرمان و یبهداشت خدمات یفراوان 0 06 60 2 - 

 
- 0/00  3/10  6/66  0/00  درصد 

 
01/6  مناسب یشغل یها فرصت یفراوان 0 06 62 06 - 

 
- 6/66  0/00  6/66  0/1  درصد 

 
00/6  مسکن یمناسب برا ةنیهز یفراوان 01 60 00 6 - 

 
- 1/9  3/61  3/10  1/00  درصد 

 
11/9  تیامن و اعتماد احساس یفراوان 6 6 00 60 0 

 
0/00  3/10  3/61  1/9  1/9  درصد 

 
01/9  یشهر یمنیا یفراوان - - 02 91 0 

 
0/00  2/11  2/63  درصد - - 

 
 یفراوان 6 6 0 00 96 99/0

 یو آلودگ یطیمح ستیز شکالتم
 یهوا، مشکالت صوت

 
9/13  3/61  0/1  1/9  1/9  درصد 

 
26/6  مناسب آموزش یفراوان 6 66 60 2 - 

 
- 0/00  0/00  1/01  1/9  درصد 

 
11/9  مناسب یداخل ونقل حمل یفراوان - 2 00 60 2 

 
0/00  0/00  9/99  0/00  درصد - 

 
11/9  یورزش و یگفرهن امکانات یفراوان - 6 00 60 01 

 
1/00  0/00  9/99  1/9  درصد - 

 
01/9  و... یحیتفر سبز، یفضاها یفراوان - 6 61 02 02 

 
2/63  2/63  1/91  1/9  درصد - 

 
11/9  ها ابانیخ ،روها ادهیپاز  تیرضا یفراوان - 6 00 60 2 

 
0/00  3/10  9/99  1/9  درصد - 

 
11/9  یزندگ از تیرضا یفراوان 6 01 60 00 - 

 
- 9/99  0/00  1/00  1/9  درصد 

 
00/6  یتندرست و درمان بهداشت، یفراوان 6 00 62 06 - 

 
- 6/66  0/00  3/61  1/9  درصد 

 
00/9  ادیاز جرم و اعت بودن منیا یفراوان 6 2 02 60 2 

 
0/00  0/00  2/63  0/00  1/9  درصد 

 
01/6  یگردشگر امکانات شیافزا یفراوان 2 06 66 06 6 

 
1/9  6/66  1/01  6/66  0/00  درصد 

 
26/6  یاجتماع یریادگی یها فرصت یفراوان - 60 00 0 - 

 
- 0/00  9/99  3/10  درصد - 

 
61/9  یاجتماع یساختارها در رییتغ یفراوان 6 2 62 02 0 

 
0/1  2/63  0/00  0/00  1/9  درصد 

 
01/9  یتعارضات اجتماع ای ها تنش یفراوان - 01 00 61 2 

 
0/00  1/91  9/99  1/00  درصد - 

 
 



 11پذیریشهریجزیرةکیشبرزیستمؤثرتحلی موام ارزیابیوپوراحمدوهمکاران:

 

یوفره گیباابعاداجتمامیشکةجزیرپذیریزیستیزانمیابیارزیبرایانمونهتکt.آزمون5جدول

استانداردیخطا

 نیانگیم

انحراف

 استاندارد
 تعداد نیانگیم

 

12116/1 00010/1 6606/9 10 
 یو فرهنگ یبا ابعاد اجتماع یشک ةجزیر پذیری زیست میزان

 

 0/9مفروض =  عدد

 31 دقت با همحدود
  درصد

 است دار معنا

 اختالف
 نیانگیم

 t یآزاد ةدرج یدار معنا سطح
 

 نییپا حد باال حد

 یو فرهنگ یبا ابعاد اجتماع یشک ةجزیر پذیری زیست 123/6 19 109/1 06001/1 1190/1 6002/1

 

که استفاده شد  یا نمونه تک tز آزمون کیش با ابعاد اجتماعی و فرهنگی، ا ةجزیرپذیری  زیستارزیابی میزان  منظور به

و اختالف بین میانگین  است دار معنادرصد  31آزمون با اطمینان باالی  آنجا کهاز  است.آمده  0در جدول  آن نتایج

کیش در  ةجزیرپذیری  زیستپاسخگویان شاخص  از دیدگاهتوان گفت ( می0/1) است مثبتو عدد مفروض  شده مشاهده

 .است یمطلوب نسبتاًدر سطح  فرهنگیو  اجتماعیابعاد 

 

فره گیواجتمامیابعاددرپذیریزیستقبولقاب یهاشاخص.9شک 
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شهریدرابعاداقتصادیپذیریزیستیهاشاخصارزیابی(ج

ارزیابی شده  که با آمار توصیفی )فراوانی، درصد و میانگین( آمدهدر ابعاد اقتصادی پذیری  زیستهای  . شاخص1در جدول 

و  زائداتو مدیریت  آرادرصد  3/10ی امنیتی با ها رساختیزشاخص پذیری  زیست، شود یمکه مشاهده  طور هماناست. 

 2/11با نیز اقتصادی  و شاخص سالمت عمومی .ستها شاخصسایر تر از  مناسب یحدودتا  ،درصد 0/00ضایعات با 

 .اند درصد متوسط ارزیابی شده 3/10با  ها حساب صورتدر پرداخت  نداشتن درصد و مشکل

یاقتصادابعاددریشهریریپذستیزیهاشاخص.4جدول

نیانگیم قبولقاب 
یحدودتا

م اسب
متوسط

کامالً
نام اسب

قبولرقاب یغ
 

یهاشاخصس جش
 هارساختیزویاقتصاد

10/6  ها طرح یاقتصاد ییکارا یفراوان 0 00 61 06 - 

 
- 6/66  1/91  9/99  0/1  درصد 

 
00/6  مناسب یدیو عا یور بهره یفراوان 2 62 06 01 - 

 
- 1/00  6/66  0/00  0/00  درصد 

 
00/6  یمال یها رساختیز یفراوان 6 02 60 01 6 

 
1/9  1/00  0/00  2/63  1/9  درصد 

 
99/6  یآموزش یها رساختیز یفراوان 2 60 02 0 - 

 
- 0/1  2/63  3/10  0/00  درصد 

 
11/6  یارتباط یها رساختیز یراوانف 0 02 62 0 - 

 
- 0/00  0/00  2/63  0/1  درصد 

 
22/9  یتیامن یها رساختیز یفراوان - 0 01 60 0 

 
0/00  3/10  1/00  0/00  درصد - 

 
11/9  ها رساختیزو بهبود  ساخت یفراوان 6 01 62 00 6 

 
1/9  3/61  0/00  1/00  1/9  درصد 

 
11/9  ییدرآمدزا یفراوان - 00 61 00 6 

 
1/9  3/61  1/91  9/99  درصد - 

 
61/9  یفراوان 6 0 61 66 6 

و  یمصرف یکاالها به یدسترس
 خدمات

 
1/9  1/01  1/91  0/00 1/9  درصد 

 
00/6  ییزا اشتغال یفراوان 6 00 62 06 - 

 
- 6/66  0/00  3/61  1/9  درصد 

 
11/9  عیصنا ریسا بر یگردشگر اثر یفراوان - 0 00 00 00 

 
3/61  9/99  3/61  0/00  درصد - 

 
26/6  متعادل یا منطقه ةتوسع یفراوان 6 60 61 0 - 

 
- 0/00  1/91  0/00  1/9  درصد 

 
01/6  یاقتصاد و یعموم سالمت یفراوان 0 01 91 01 - 

 
- 1/00  2/11  1/00  0/1  درصد 

 
00/9  یمال مشکالت و فقر یفراوان - 00 00 61 6 

 
1/9  1/91  9/99  3/61  درصد - 

 
11/9  یراوانف - 06 60 06 6 

در پرداخت  نداشتن مشکل
 حساب صورت

 
1/9  6/66  3/10  6/66  درصد - 

 
32/6  عاتیو ضا زائدات تیریمد یفراوان 2 00 01 60 - 

 
- 0/00  1/00  3/61  0/00  درصد 

 
19/9  گاز و برق آب، مخابرات، یفراوان - 00 60 02 - 

 
- 2/63  0/00  3/61  درصد - 

 



 19پذیریشهریجزیرةکیشبرزیستمؤثرتحلی موام ارزیابیوپوراحمدوهمکاران:

 

یباابعاداقتصادیشکةجزیرپذیریزیستیزانمیابیارزیابریانمونهتکt.آزمون6جدول

یخطا

استاندارد

 نیانگیم

انحراف

 استاندارد
 تعداد نیانگیم

 

12016/1 01006/1 3906/6 10 
 یبا ابعاد اقتصاد یشک ةجزیر پذیری زیست میزان

 

 0/9مفروض =  عدد

 دقت با محدوده نیا در
  درصد 31
 است دار معنا

 اختالف
 نیانگیم

 t یآزاد ةدرج یدار معنا سطح
 

 نییپا حد باال حد

 یبا ابعاد اقتصاد یشک ةجزیر پذیری زیست -111/6 19 109/1 -02100/1 -6319/1 -1920/1

 

 آن که نتایج استفاده شد یا نمونه تک tکیش با ابعاد اقتصادی، از آزمون  ةجزیرپذیری  زیستارزیابی میزان  منظور به

و عدد  شده مشاهدهو اختالف میانگین  است دار معنادرصد  31آزمون با اطمینان باالی  آنجا کهاز  .استه آمد 2در جدول 

کیش در ابعاد اقتصادی در  ةجزیرپذیری  زیستپاسخگویان شاخص  از دیدگاهتوان گفت ( می-0/1) استمفروض منفی 

 .ستینسطح مطلوبی 

 
اقتصادیابعاددرریپذیزیستقبولقاب یهاشاخص.5شک 

محیطییستدرابعادزشهریپذیریزیستیهاشاخصیابی(ارزد

ارزیابی  که با آمار توصیفی )فراوانی، درصد و میانگین( آمدهی طیمح ستیزدر ابعاد پذیری  زیستهای  شاخص، 1در جدول 

سایر  ی ازمناسب حدوداًذیری پ زیست ،آرادرصد  3/10با  سروصدا، شاخص شود یمکه مشاهده  طور همانشده است. 

 ةکنترل زباله و ضایعات و عملکرد در زمین و درصد آرا 0/00با  نیز شاخص عملیات زیرسازی و روسازی دارد. ها شاخص

.اند درصد متوسط ارزیابی شده 0/00فاضالب با  ةتصفی
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یطیمحستیدرابعادزیشهریریپذستیزیهاشاخص.9جدول

نیانگیم قبولقاب 
یدودحتا

م اسب
متوسط

کامالً
نام اسب

قبولرقاب یغ
 

یهاشاخصس جش
 یطیمحستیز

61/9  عاتیضا و زباله کنترل یفراوان 6 2 60 03 9 

 
2/1  6/91  0/00  0/00  1/9  درصد 

 
13/9  فاضالب تیوضع یفراوان - 6 60 66 2 

 
0/00  1/01  0/00  1/9  درصد - 

 
32/9  طرناکخ مواد دیتول یفراوان 6 - 00 61 00 

 
9/99  1/91  3/61  - 1/9  درصد 

 
11/0  سروصدا یفراوان - 6 01 60 00 

 
3/61  3/10  1/00  1/9  درصد - 

 
66/0  کیتراف تراکم یفراوان 6 - 0 62 66 

 
1/01  0/00  0/1  - 1/9  درصد 

 
66/0  یشلوغ و ازدحام یفراوان 6 - 0 62 66 

 
1/01  0/00  0/1  - 1/9  درصد 

 
32/9  یانفراو 6 6 0 62 02 

 یعموم ونقل حمل ازناشی گاز  انتشار
 ییو هوا

 
2/63  0/00  0/00  1/9  1/9  درصد 

 
00/9  یرموتوریغ ونقل حمل انواع یفراوان - 00 00 01 0 

 
0/00  1/00  9/99  9/99  درصد - 

 
00/9  آب تیفیک یفراوان 6 01 66 61 - 

 
- 1/91  1/01  1/00  1/9  درصد 

 
22/6  اندازها چشمبه  صدمه یفراوان 0 02 02 00 - 

 
- 3/61  2/63  2/63  0/00  درصد 

 
11/9  فاضالب ةیتصف ةنیزم در عملکرد یفراوان - 6 60 60 0 

 
0/1  0/00  0/00  1/9  درصد - 

 
26/6  یگردشگر صنعت کربن کنترل یفراوان 6 60 61 0 - 

 
- 0/00  1/91  0/00  1/9  درصد 

 
00/9  نادر یستیز یها گونه به بیآس یفراوان 0 06 02 02 2 

 
0/00  2/63  2/63  6/66  0/1  درصد 

 
66/9  یروساز و یرسازیز اتیعمل یفراوان 0 0 62 02 0 

 
0/1  2/63  0/00  0/1  0/1  درصد 

 
99/6  یفراوان 0 96 02 - 6 

 ةجیدرنت ها بوم ستیزدر  یکل راتییتغ
 وساز ساخت

 
1/9  - 2/63  9/13  0/1  درصد 

 
00/6  یاهیگ پوشش به صدمه یفراوان 0 61 00 2 2 

 
0/00  0/00  9/99  1/91  0/1  درصد 

 
00/9  یآب منبع تیریمد یفراوان - 61 00 00 2 

 
0/00  3/61  3/61  1/91  درصد - 

 
91/6  ستیز طیمح بارةدر یعموم آموزش یفراوان 01 61 00 2 - 

 
- 0/00  9/99  1/91  1/00  درصد 

 
11/6  یژانر و آب منابع از کارآمد استفاده یفراوان 0 62 00 01 - 

 
- 1/00  3/61  0/00  0/1  درصد 

 
00/6  یطیمح ستیز یها امیپ ابالغ یفراوان 06 66 00 6 - 

 
- 1/9  9/99  1/01  6/66  درصد 

 
36/6  منظم یطیمح ستیز یبازرس یفراوان 6 02 66 06 6 

 
1/9  6/66  1/01  2/63  1/9  درصد 
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محیطییستزباابعادیشکزیرهجپذیریزیستیزانمیابیارزیبرایانمونهتکt.آزمون8جدول

یخطا

استاندارد

 نیانگیم

انحراف

 استاندارد
 تعداد نیانگیم

 

 محیطی یستزبا ابعاد  یشک ةجزیر پذیری زیست میزان 10 0300/9 92911/1 10300/1

 0/9مفروض =  عدد

 با محدوده نیا در
  درصد 31 دقت
 است دار معنا

 اختالف
 نیانگیم

 t یدآزا درجه یدار معنا سطح
 

 نییپا حد باال حد

 محیطی یستزبا ابعاد  یشک ةجزیر پذیری زیست 003/0 19 111/1 13092/1 -1111/1 0311/1

 نگارندگان: منبع

که نتایج  استفاده شد یا نمونه تک t، از آزمون یطیمح ستیزکیش با ابعاد  ةجزیرپذیری  زیستارزیابی میزان  منظور به

 با توجه. ستین دار معنااست آزمون  درصد 1آزمون بیشتر از  یدار معناسطح  ةنتیج آنجا کهاز  است. آمده 0در جدول آن 

پاسخگویان شاخص  از دیدگاهتوان گفت ، میاستو عدد مفروض مثبت  شده مشاهدهبه اینکه اختالف میانگین 

 .استمطلوب  نسبتاًدر سطح  یطیمح ستیزکیش در ابعاد  ةجزیرپذیری  زیست

 

محیطییستزابعاددرپذیریزیستقبولقاب یهاشاخص.4شک 
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جزیرهکیششهریپذیریزیستیهاشاخصکلیهیابی(ارزه

در جدول نتایج آن که د ی استفاده شا نمونه تک tکیش، از آزمون ة جزیرپذیری  زیستهای  شاخص همةارزیابی  منظور به

بودن  . با توجه به منفیستین دار معناآزمون  ،است درصد 1آزمون بیشتر از  یدار معناسطح  ةنتیج آنجا کهاست. از  آمده 3

کیش در  ةجزیرپذیری  زیستهای  شاخص درمجموعنتایج حاکی از آن است که  ها دادهاختالف میانگین و توزیع فراوانی 

میانگین مجموع  که یحالدر ؛است 0/9مطلوب  نسبتاً)میانگین مفروض برای قرارگرفتن در سطح  نیستندسطح مطلوبی 

 (.است 19/9کیش در ابعاد مختلف پذیری  زیستهای  شاخص

یشکةجزیرپذیریزیستهایشاخصیابیارزیبرایانمونهتکt.آزمون1جدول

یخطا

استاندارد

 نیانگیم

انحراف

 استاندارد
 تعداد نیانگیم

 

 درمجموع یشک ةجزیر پذیری زیست میزان 10 1911/9 93190/1 11011/1

 0/9=  مفروض عدد

 با محدوده نیا در
  درصد 31 دقت
 است دار معنا

 اختالف
 نیانگیم

 T یآزاد ةدرج یدار معنا سطح
 

 نییپا حد باال حد

 درمجموع یشک ةجزیر پذیری زیست -003/0 19 601/1 -12060/1 -0161/1 1006/1

نگارندگان:م بع

شیکجزیرةپذیریزیستابعادیسه.مقا10جدول

Anova مربعاتمجموع یآزاد درج  یانگینمةمحدود   F یدارمع ا  

ها گروه بین  313/2  9 961/6  110/00  111/1  

ها گروه در  016/06  606 611/1    

090/03 مجموع  601    

نگارندگان:م بع

پذیریزیستابعادتطبیقیبررسیبرایدانکنآزموننتایج.11جدول
Duncana 

نمونهحجم ابعاد  

آلفارمجموم یز  = 04/0  

1 2 

1396/6 10 مدیریتی   

3906/6 10 اقتصادی   

محیطی یستز  10  0300/9  

فرهنگی و اجتماعی  10  6606/9  

یدار معنا   019/1  110/1  

 .شود یداده م یشهمگن نما های یرمجموعهزدر  ها گروه یبرا امعن
a 10 = نمونه حجم یابه معن یکبا استفاده از هارمون 
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در ابعاد سیاسی و مدیریتی، اجتماعی و پذیری  زیستهای  کیفیت شاخص ةبررسی و مقایس منظور به ،01جدول  در

دهد این آزمون در سطح  استفاده شده است. نتایج نشان می ANOVAی از آزمون طیمح ستیزفرهنگی، اقتصادی و 

توان گفت حداقل میانگین یکی از ابعاد  می دیگر است. به عبارت دار معنا( =sig 111/1و ) درصد 31اطمینان باالی 

در آن نتایج  که از آزمون تعقیبی دانکن استفاده شد تر قیدقی دارد. برای بررسی دار معنابا سایر ابعاد اختالف پذیری  زیست

و  1396/6های  ترتیب با میانگین ابعاد سیاسی، مدیریتی و ابعاد اقتصادی به، نتایجبراساس این است.  آمده 00جدول 

در وضعیت  6606/9و  0300/9ی و اجتماعی، فرهنگی با میانگین طیمح ستیزبا کمترین امتیاز و ابعاد  3906/6

 .اند ی قرار گرفتهتر مناسب

یریگجهینتبحثو
 شود یاطالق م یبه شهر یریامروز است، به تعب یو شهرساز یشهر یزیر برنامه یننو یها که از بحث پذیر یستصفت ز

  هم ارتباط کامل آن با یاجزا گذارد، یو ارج م کند یها را حس م ارزش آموزد، یم یعیسالم و طب ةموجود زند یککه مانند 

و  ییرتغ .یشهر یکه اصول طراح دارد یتقدر اهم همان یاصول اجتماع پذیر، یستشهر ز یکند و سرزنده است. در راد

شکل شهرها  ییرتغ ینهمچناست.  یرناپذ اجتناب یشهرساز و یشهر یریتمد یننو های یاستدر شهرها بنا بر س یدگرگون

به کودک، جوان و  پذیر یستشهر ز یک .دارد ارتباطجامعه  یک یفرهنگ یها و ارزش یاقتصاد شهر ین،نو های یتبا فعال

 یزانم یکقائل است به  یکهر یگاهجا یکه برا یتیو اهم اندیشد یاندازه م یکسالمند، به افراد سالم و افراد معلول به 

و  یستمرسر، اکونوم)شهرها  پذیرترین یستز ةکنند یینتع یها انسازم تعریف براساس پذیری یستز یارهایمع است.

 یو ساختارها یادگیریآموزش و  زیست، یطفرهنگ و مح ،بهداشت و سالمت یت،ثبات و امن شامل( سازمان ملل

 یروان یازن .دارد ارتباط زیست یطبا مح ینحو بهشهرهاست،  پذیری یستآنچه ضامن ز شک، یب .هستند یربناییز

ونقل بدون  حمل ةتوسع یعی،از عواقب سوانح طب یشگیری، پیقبول منابع انرژ قابل ةتوسع یعت،شهروندان به استفاده از طب

 ینترو کم یو آلودگ یزر برون ینو مصرف با کمتر یدتول یعت،زدن به طبیبها بدون آس گاه سکونت ةتوسع ی،آلودگ یجادا

عوامل مؤثر در  ینتر مهم از یآب و مواد معدن ی،در مصرف انرژ روی یانهم یستی،و تنوع ز زیست یطصدمات به مح

 .هستند شهرها پذیری زیست

. براساس نمی باشندکیش در سطح مطلوبی  ةجزیرپذیری  زیستهای  شاخص درمجموع یافته های تحقیقبا توجه به 

با کمترین امتیاز و ابعاد  3906/6و  1396/6های  ترتیب با میانگین ی و ابعاد اقتصادی بهابعاد سیاسی، مدیریت، نتایجاین 

بدین معنا که  .اند ی قرار گرفتهتر مناسبدر وضعیت  6606/9و  0300/9ی و اجتماعی، فرهنگی با میانگین طیمح ستیز

نوز قابل زندگی است ولی از لحاظ اجتماعی و زیست محیطی ه پذیری در ابعاد زیست های جزیره کیش از لحاظ شاخص

با توجه به اقتصادی نیز تاثیر منفی گذاشته است.  ابعادمدیریتی ضعیف بوده که بر پذیری در ابعاد  زیستهای  شاخص

 این مکانپذیری  زیستآزاد کیش،  ةگردشگری، امید است با مدیریت جدید سازمان منطق ةکیش در توسع ةجزیر جایگاه

بهبود  سببشهری  ةبا توسع جهت همگردشگری همگام و  ةتحول و با مشارکت مردمی، توسعدر ابعاد مدیریتی م

 پایدار حرکت کند. ةتوسع یسو به یطیمح ستیزدر ابعاد اقتصادی و اجتماعی شود و با ارتقای وضعیت پذیری  زیست
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 ها آزمونحاصل از  . با توجه به نتایجاست سهیمقا قابل( 0930و همکاران ) سرشت کین پژوهشاین پژوهش با 

دلیل طبیعت بکر و اقلیم مناسب، وجود خاک حاصلخیز و دسترسی به  طبیعی به یها شاخصاول  ةگفت در درج توان یم

 یها شاخص ،بعد ة. در مرحلاند شهر داشتهپذیری  زیستبر مثبتی  تأثیراتتوپوگرافی متناسب با بافت شهر  همچنینآب و 

و بازار خرید در  ونقل حمل، ها یکاربرمناسب به  یها یدسترس. وجود اند مؤثر بودهیالم شهر اپذیری  زیستبر نیز کالبدی 

را فراهم پذیری  زیست یارتقا بسترتجاری و تأسیسات و تجهیزات مناسب شهری و طراحی معابر و...  یها ابانیخکنار 

ی و کمبود شغل و درآمد نامناسب و نبود رونق اقتصاددلیل  اقتصادی و اجتماعی به یها شاخص که یدرحال اند؛ کرده

ن و ساختار اجتماعی با غلبه بر نگاه اساکنمیان تجاری، نبود مشارکت و تعامالت مناسب  یها تیفعالدر  نداشتن تنوع

درنهایت  .اند ه شددر شهر ایالم پذیری  زیستنزول  سبب، متأثر از آن های همحل یریگ شکل تبع بهو  یا لهیقبقومی و 

و وابستگی و پذیری  زیستموجب  ها شاخص طبیعی بیشتر از سایر شاخص شده بررسی یها شاخصاز میان  گفت توان یم

تا  ؛نقش کمتری بر احساس تعلق مردم نسبت به شهر دارند ها شاخصن به شهر ایالم شده است و سایر اماندگاری ساکن

 .دنشهر ایالم دارپذیری  زیست منفی بر پایداری و یشاخص اقتصادی تأثیر مانند ها شاخصجایی که بعضی 

نتایج تفاوت ها  . مطالعة آناست سهیمقا قابل( 0931) و همکاران پور ساسان پژوهشپژوهش با  این سوی دیگراز 

دهد که در صورت  شهر را نشان می نبودن اینپذیر زیست تیدرنهامیان مناطق شهر ارومیه و پذیری  زیستعمیق قابلیت 

، اقتصادی، اجتماعی و سالمت، دستیابی به پایداری شهر یطیمح ستیزدر ابعاد کالبدی، ی پذیر زیستبه  نیافتن دست

 انیدر م ،(0932) و همکاران پور ساسان پژوهش براساسهمچنین  با چالش جدی مواجه خواهد شد. بلندمدتارومیه در 

 زین 1 ةمنطق .قرار دارد یتر مناسبیت در وضع مناطق در مقایسه با دیگر 10/1 با امتیاز 6 ةاهواز منطق شهر کالنمناطق 

با امتیاز  یطیمح ستیزبعد  نیز کاررفته در پژوهش هدر میان ابعاد ب است.پذیری  زیستبدترین وضعیت  در 61/1با امتیاز 

و  جعفری اسدآبادی همچنین نتایج پژوهش .داهواز دار شهر کالنپذیری  زیسترا در وضعیت  ریتأثبیشترین  29/1

در حد  یطیمح ستیزاجتماعی و  ،تهران در هر سه بعد اقتصادی شهر کالنپذیری  زیستدهد  نشان می (0939) همکاران

 پایدار پیش نخواهد رفت. ةمتوسط به پایین قرار دارد و با این روند به سمت توسع

 ها دادهتحلیل از  آمده دست بهو نتایج  شده بررسی یها شاخصبا توجه به  کیش ةجزیرپذیری  زیست یارتقا منظور به

 شود: های زیر بیان میپیشنهاد

  که بیشترین تأثیر  استمورد بررسی  یها شاخصجمله  مدیریتی و اقتصادی از یها شاخصبا توجه به اینکه

در یک نظام کارآمد مدیریتی، ن امر مسئوال شود یمپیشنهاد ، ه استکیش داشت ةپذیری جزیر منفی را بر زیست

 .بپردازنداقتصادی و اجتماعی  یها تیفعالپویایی  منظور بهالزم  یها رساختیز ایجاد بیشتر به وضعیت اقتصادی و

  بیشتر پیشنهاد  ییزا اشتغال منظور بهخصوصی و عمومی  یها بخشدر  یگذار هیسرما برایایجاد بستر مناسب

 .شود می
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م ابع
تحلیلی بر زیست پذیری شهری با تاکید بر »، 0932خوارزمی، و امیدعلی  ی، محمد، قنبری، محمد، رهنما، محمدرحیماجزاشکوه

، صص 9، شماره 0های جغرافیای سیاسی، دوره  ، پژوهش«شاخص امنیت و پایداری )مطالعه موردی: کالنشهر مشهد(

063-010. 

ی، مطالعة نقش راهبرد توسعة شهری در مدیریت توسعة گردشگر» ،0931آستانه، علیرضا و شیوا پورقربان،  پوراحمد، احمد، دربان

 .12-91پژوهشی مطالعات شهری، دانشگاه کردستان، شمارة نوزدهم، صص  -، فصلنامة علمی«موردی: جزیرة هرمز

های شهری در ارتقای سرزندگی  راه تحلیل نقش پیاده»، 0931پوراحمد، احمد، زنگنه شهرکی، سعید و مصطفی صفایی رینه، 

ریزی شهری، دورة چهارم،  های جغرافیای برنامه ، پژوهش«یور تهران(شهر 01راه  فضاهای شهری )مطالعة موردی: پیاده

 .031-011، صص 6شمارة 

های کیفیت زندگی در محالت  تطبیقی شاخص ارزیابی»، 0931نیا، عباس درودی و فرهادی، ابراهیم احمد، قربانی، رامین، پوراحمد،

 .100-103، صص 0، دورة چهارم، شمارة ریزی شهری های جغرافیای برنامه ، پژوهش«مسکونی شهر کامیاران

پذیری شهرها در راستای توسعة پایدار شهری  قابلیت زیست»، 0939پور، فرزانه و سیمین توالیی،  جعفری اسدآبادی، حمزه، ساسان

ی انجمن جغرافیای ایران، دورة جدید، سال الملل نیبپژوهشی و -، فصلنامة علمی«تهران( شهر کالن)مورد مطالعه: 

 .011-063، صص 06دهم، شمارة دواز

پذیری  ریزی شهری در زیست های سازندة برنامه ی شاخصبند تیاولوشناسایی و »، 0931عبدالهی،  اصغر یعل، مرتضی و زاده حسن

، 0کرمان، سال سوم، شمارة  باهنر، نشریة مطالعات نواحی شهری دانشگاه شهید «شهری مناطق چهارگانة شهر کرمان

 .069-019صص

پذیری روستاهای پیرامون شهری با برخورداری خدماتی،  تحلیل ارتباط زیست»، 0936نی، محمدامین و محمدرضا رضوانی، خراسا

 .02-0، صص 9ی فضایی، سال سوم، شمارة زیر برنامهپژوهشی -، مجله علمی«مطالعة موردی: شهرستان ورامین

پذیری شهری: مفهوم،  زیست»، 0931احمد زنگانه،  و رفیعیان، مجتبی توالیی، سیمین، مهرنجانی، محمد، سلیمانی نژاد، فروغ،خزاعی

 .11-61، صص 0ریزی شهری، دورة چهارم، شمارة  های جغرافیای برنامه ، فصلنامة پژوهش«ها شاخصاصول، ابعاد و 

تبریز  شهر کالنتحلیل فضایی منطقة »، 0939ی، موسومیرنجف و  یی، سیمینتوالعلی، موحد،  یم،ابراهی، حصاررشیدی، اصغر، 

پژوهشی فضای جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر، سال شانزدهم، شمارة -، فصلنامة علمی«پذیری با رویکرد زیست

  .012-011، صص 10
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