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 چکیده

اس  که  یزیربرنامهو های جدید شتهرستازی   یتئور مباحث در نیترنینوو  ینترمهمپذیری شتهری ییی از  زیست  

اس . هدف این پژوهش کاربرد تحلیل عاملی در شناسایی  شدهمطرحی مطلوبی  هرچه بیشتر سوبهپیشبرد شهر  باهدف

های مناطق یژگیوو سپس ابتدا زیس  پذیری از دیدگاه نظری  در زیس  پذیری محالت شهری اس . مؤثری هاشاخص

 بنایم بر و کاربردی هدفبر اساس  حاضر پژوهش بر حاکم . روییرداندقرارگرفتهو بررسی  موردسنجش شتهر افتاهان  

ای درجه 5از تینیک طیف لییرت در زیس  پذیری  مؤثری هاشاخصشناسایی  . برایاست   تحلیلی -توفتیای  ماهی 

ا بزیس  پذیری تااوت وجود دارد.  ازنظرکه بین مناطق شهری افاهان ی این است   دهندهنشتان ها . یافتهاستتااده گردید 

ی ریرارگقپذیری هستند که عل  ، محالت جلاا و رزمندگان دارای بیشترین سط  زیس گرفتهانجامی بندستط  به  توجه

ی از نسب طوربهزیرا ساکنان این دو محله  هاس آنی فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی هامشابه این محالت در یک طبقه 

. اندهبودخود راضی  محل سیون ی از مند یرضاو  ز امیاناتا یبرخورداری، اجتماع  یهو، ونقلحمل ستمیس  یایک

به قرارگیری در مرکز شتهر و مواجهه با مسالل اقتصادی و فرهنگی و کالبدی دارای سط    با توجهی درب کوشتک  محله

وده اس . محالت ب ونقلحملپذیری متوسط اس  بیشترین نارضایتی در این محله مربوط به عدم کیای  سیستم زیست  

و اولین اولوی  توجه را به خود  اندگرفتهترین ستتط  زیستت  پذیری جای یینپاو خانه افتتاهان در  آبادعباسستتینان، 

ش هدف این پژوه  یدرنها. با توجه به اینیه شترایط زیس  پذیری در مناطق متتلف متااوت اس ،  انددادهاختصتا   

  .بر آن اس مؤثریری مناطق شهری و شناسایی وضعی  محالت و عوامل در زیس  پذ مؤثری هاشاخصدستیابی به 

 زیس  پذیر. شهرشهر افاهان، زیس  پذیری،  تحلیل عاملی، :هاکلیدواژه

D
O

I:
 1

0
.2

2
0
6

7
/J

G
U

S
D

.2
0

2
1

.4
7
2

9
6
.0

 

شی
وه

 پژ
الۀ

مق
 

mailto:hamidsaberi2000@gmail.com


  شمارۀ دوم                                              مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                            2

 

 مقدمه. 1

 شتتهرها امروز، جهان اما در رف ،ی مردم به شتمار نمی توجهی در ذهن تودهدرگذشتته محیط موضتوم مهم و قابل  

بریم که مسالل شهری و شهرسازی و شهروندی به ای به سر میاند و در دورهشتده  هاانستان  یوزندگ کار افتلی  میان

حیط و م ترین مستتالل مؤثر بر ابعاد کمی و کیای زندگی انستتان مبدل شتتده استت  و مردم استتتاندارهای با تری ازمهم

که هریک باهدف حل  دید شتهرسازی های جرو پرداختن به تئوریکنند انتظار دارند. ازاینشتهری که در آن زندگی می 

هر پیشبرد ش شتهر، مدیری  شتهری و   شتهرها، ارتقای کیای  محیط و  مشتیالت شتهری، بهبود وضتعی  زندگی در   

ین های نوازپیش موردتوجه قرارگرفته استتت  که ییی از این تئوریاند، بیششتتتدهتر شتتتدن، مطرحستتتوی مطلوببه

هنمون ی پایدار رتر برای زندگی و توسعهسوی داشتن محیطی مطلوبشتهرستازی، شهر زیس  پذیر اس  که ما را به  

های زیس  یطمح در موردی مطالبی ارالهکه به بررستی و   دستازد. جییوبز، اپلیارد و لین  ازجمله اولین افرادی بودن می

ندر استت   بی شتتهری پایدار بوده توستتعهو رستتیدن به  ترمطلوبداشتتتن محیطی  هاآنپذیر پرداختند و هدف همگی 

های ینابرابردر زمان ما هدف بستتیاری از جغرافیدانان این استت  که در ستتراستتر جهان با حذف (. 15.،  1934 ،آباد

بتوانند به شتتغل دالمی، مستتین ستتالم، بهداشتت  و درمان، آموزت و امنی  و    هاخانوادهاجتماعی و اقتصتتادی، همه 

 ستت ی( ز123.، 1934حاجی نژاد و همیاران،  از کیای  زندگی دستت  یابندی به حد رضتتای  بتشتتی  طورکلبه

میان   یایک ،یزندگ  یایک ،یداریمانند پا گریو افتتطالحات د میاز مااه یاستت  که با تعداد یکل یمعنا کی یریپذ

(. 19-1.  ،1331 ،9بالستتتینگیم ؛120- 111 . ،2444 ،2و پیتمن 1ستتتالم در ارتباط استتت  نوریس و اجتماعات

ه یک جه  کازآن به زمان دیگر متااوت استت  و زمانیکاز یک فرهنگ به فرهنگ دیگر یا از  زیستت  پذیری یفتعر

 ،0تلوانگاسیجامع آن به میان، زمان، هدف ارزیابی و ستیستم ارزشی ارزیابان بستگی دارد    یماهوم نستبی است ، معنا  

2410،  .501-553  .) 

 2411 پورتلند در ستتال در مستتین ی زیستت  پذیر و قیم هامحله و پذیری زیستت  بر آرام ترافیک یرتأث بررستتی

 ضتتتری  و دارد مستتتین قیم  ی برفراوان یرتأث ترافیک کردن آرام جه  اقدامات ینترکوچک که دهدیم نشتتتان

 ارزت دهندیم کاهش درفتتتد 11 را ترافیک که ییهاپروژه واستتت   -41/4با  برابر ترافییی جریان یریپذانعطاف

 مرتبط تجاری شتتریانی یهاجاده هاییژگیو . (2411، 5 پولونی دهندیم افزایش درفتتد 1 را هایابانخ این درها همحل

 ذیریپ زیستت  روی بر فعالی  یهاگره با تجاری یهاجاده منای و مثب  اثرات بررستتی و محله پذیری زیستت  با

 باشتتند، اطراف یهامحله برای خوبی یهامیان توانندیها مجاده که دهدیم نشتتان 2411اطراف در ستتال  یهامحله

 باشند گرییدی متضاد تواندینم یاییو پو دستترستی   و کنندیم عمل ترافیک افتلی  راهروهایعنوان به هنوز کهیدرحال

                                                           
1. Norris 
2. Pittman 

3. Blassingame 
4. Saitluanga 

5. Polloni 
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 . (2411، 1 کارولین و وسلی یرنددر نظرگ یرتأث تح  یهامحله برای را اقتصتادی  توستعه  یهابرنامه باید ریزان برنامه و

ی این اس  دهندهنشان 2413در سال  بین پایداری شتهری، آلودگی شتهری و زیس  پذیری شهری   تبررستی تعامال 

زیستت  ا بآلودگی شتتهری  کهیطور مثبتی با زیستت  پذیری شتتهر مرتبط استت ، درحالپایداری اجتماعی شتتهری بهکه 

 یرأثهای پایداری شتتهری و ت دانش را در مورد اثر متقابل بین ستتتون نتایج این مقاله ی ارتباط منای دارد.پذیری شتتهر

 .(2413، 2 مارمارتینز براوو دهدها بر زیس  پذیری شهر افزایش میآن

ترتی  ینابهتقدم زمانی  بر اساسیارهایی برای شتهر زیست  پذیر اراله گردیده است  که    و معبا گذر زمان افتول   

اجتماعی شهر زیس  پذیر  افتول ؛ مطرح گردید 1311توستط دانلد اپلیارد در ستال    که آل یدهاخیابان  منشتور  :است  

 ؛(1311لنارد در سال  ی سوزان و هنر یرپذطراحی شهر زیس   افول ؛(1311در سال  9 توستط سوزان و هنری لنارد 

 ؛(1331، 0 هالوگترافیک و اهمی  پیاده ؛ (1331لنارد هنری   یرپذی برای شتتهر زیستت  و افتتولکننده ی تقوعوامل 

( 2444 یرپذهای شهری  سازمان شرکایی برای شهر زیس   همستان؛ هنری لنارد(  یرپذی شتهر زیس   یهپایارهای مع

شتتتهر ؛ (2441 1الیوت  ینزمی و کاربربندی  منطقه ؛(2442 ،همیارانو   5پیتراوانس  یگردی کنندهیت  تقوعوامتل  ؛ 

و  ؛ذیرترین شهرهای جهانپییی از زیس  عنوانبهشهر زیس  پذیر  یهاشتاخص  ؛موجود زنده عنوانبهیست  پذیر  ز

 (. زیس 13-52 .  ،1934، بندر آبادگردد یممطرح  1و مرسر 1ی کیای  زندگی که توستط اکونومیست   هاشتاخص 

 از وستتتیعی طیف به دستتتترستتتی که کنند زندگی مناطقی دردارند حق مردم که دارد د ل  ماهوم بر این پذیری

 و لیشغ یهافرف  ،ونقلحمل مستین، : ازجمله دهندیم افزایش را زندگی کیای  که کنندیم فراهم را ییهافرفت  

 ماهوم حقیق ، . در(2419 ،3 وودوارد تاریحی هایینهگز و ستترگرمی فرهنگ، و عدال  اجتماعی، ثبات تحصتتیلی،

 جتروی و توستتعه به زمان آن از که استت  همراه رفاه و زندگی یای باک که استت  اییدهمثابه ابه پذیری زیستت 

 پذیری، زیس  شاخص معنی، این به. اس  شتده  منجر «پذیری زیست   یهاشتاخص » به مربوط تجاری یهاستازمان 

 اس  بحث مورد دانشتگاه  در زندگی کیای  ادبیات در که است   «پذیری زیست  » ماهوم ستازی ییپارچهدهنده نشتان 

و گاتگو  ارتباط اجتماعی، زندگی برای ییهامیان پذیر زیستت  شتتهرهای .(91-90.  ،1335 ارهارت، و ونوهین 

 و ترافیک کاهش به و متعهد دارند توجه عمومی فضتتای و طراحی منظر خیابان معماری، خلق به شتتهرها این .هستتتند

اهداف  .(9.،  1311 لنارد،هستتتند   هامیانیزم از یامجموعه یریکارگبه با و ستتروفتتدا آلودگی ایمنی، مستتاللحل 

 ستتالم  و زیستت یطمح بهبود موجود، محلی اجتماعات آمرییا، احیای متحدۀ یال در ا 14پذیر زیستت  جوامع ایجاد

                                                           
1 .Carolyn & Wesley 
2. MarMartínez-Bravo 

3. Crowhurst Lennard& Lennard 
4. Hahlweg 

5. Evans  

6. Elliot 

7. economist 

8. mercer 

9. Woodward 

10. Making Livable Communities Project 
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 ی،امحله مراکز به هاآن تبدیل و کیای  مداری بهبود بیشتتتتر، ونقلحمل امیانات تأمین زنتدگی،  کیایت   و عمومی

 و باز فضاهای و زراعی اراضی از حااظ  جرم، از پیشگیری و اجتماعی امنی  افزایش اقتصادی، یهافرفت   یتوستعه 

 به وابسته بعد سه به زیست  پذیری در حقیق   (.150.،  2411 ،1ارییستون است    محیطی  متاطرات برابر در ایمنی

 و اجتماعی عدال  اقتصادی، یوربهره مانند سه بعد، اهدافی زیست . این یطمح و اجتمام اقتصتاد،  .شتود یم تقستیم  هم

(. زیستت  پذیری ماهومی چندگانه و دارای 111.  ،1930 همیاران،و  خراستتانی  کنندیم دنبال را محیطی حااظ 

   .اس  که ممین اس  در سطوح متتلف و در قال  معیارها و زیر معیارها شیل بگیرد مرات سلسله

ی از زیس  پذیری را بررس ی خافیهاجنبهی مطالعاتی پژوهش حاضر، هرکدام از این مطالعات پیشتینه  بر استاس 

ی زیستتت  پذیری هاشتتتاخصبه ارزیابی، مقایستتته و بررستتتی  گرفتهانجامی در تمامی مطالعات طورکلبته . انتد کرده

زیس   یهاابانیخو  هامحلهبیشتر به موضوعات ترافیک و مسین در  شتده انیبشتده است . در منابع خارجی   پرداخته

یشتر ب توجه گردیده اس . در مطالعات داخلی، پذیری در شهرهای اروپاییپایداری شتهری، آلودگی و زیست    پذیر و 

 ی زیستت  پذیری وهاشتتاخص اکثر موارد به بررستتیدر اند و قرارگرفته  یموردعناهای نظری زیستت  پذیری جنبه

؛ 1931 ،همیارانشنور و    موسوی شتده اس  پرداخته  عمدتا در تهران مطالعه موردی فتورت به هاآنمطالعه تطبیقی 

در  مؤثری هاشتتاخصشتتناستتایی . در این پژوهش ضتتمن مطالعه مجدد ستتایر منابع، به (1931شتتعبان زاده و همیاران 

ستوال افلی پژوهش این اس  که   .پرداخته شتده است    شتهرداری افتاهان   1و  5، 1زیست  پذیری محالت مناطق  

محالت شهر افاهان از لحاظ شاخص وضعی   در زیست  پذیری محالت شتهر افاهان کدامند    مؤثری هاشتاخص 

  تا چه حد بین محالت شهری از لحاظ شاخص زیس  پذیری تااوت وجود دارد  و شتهر زیس  پذیر چگونه اس  

 روش شناسی. 0

کیبی تحلیلی اس  که با تر –ماهی  توفیای  بر اساسهدف کاربردی و  ازلحاظروییرد حاکم بر پژوهش حاضتر  

ی در اتانهو کتاباستت . در بتش کیای با استتتااده از مطالعات استتنادی    گرفتهانجام ی تحقیق کیای و کمیهاروتاز 

 شدهاستتراجشهری از مروری بر متون خارجی و داخلی مربوط به موضوم  پذیری زیست   بر مؤثری هاشتاخص ابتدا 

ی مناس  برای رسیدن به هاشاخصشترایط مناطق شتهری هدف مطالعه و در راستتای استااده از     بر استاس و ستپس  

دگاه دی بر اساس هاشاخصی اس . پس از مطالعه آمدهدس بهی نهایی هاشتاخص حداکثر نتیجه با روت همپوشتانی،  

اس  .  قرارگرفته موردتوجهشاخص  12ی  درنهاگویه  15ی استتراجی از ترکی  هاشتاخص پردازان و ستپس  یهنظر

استتت . در بتش کمی تحقیق از روت  شتتتدهپرداختهو گویه ها  هاهمؤلا، هاشتتتاخصبه بیان جزییات  2در جتدول  

نالین و   آگردآوری اطالعات با استتتااده از ابزار پرستتشتتنامه  تحلیلی برای اجرای پژوهش استتتااده شتتد.  -توفتتیای

 ثانویه فورت گرفته اس . یهاداده یمطالعه( و مصاحبه با ساکنین و رودررو

                                                           
1. Erickson 
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گیرد. افاهان بعد از تهران و موردبررسی قرار می1931-31ستال   هان که درقلمرو میانی این پژوهش شتهر افتا   

 کیلومترمربع اس .554مشهد سومین شهر بزرگ ایران اس  که مساح  این شهر معادل 

 1311214جمعیتی معادل که  اس ی شهر افاهان  گانه 15ستاکنان مناطق   شتامل  1935 در ستال ی آماری جامعه

پرستشنامه تیمیل گردیده اس . در این   930تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استتااده شتد. تعداد   ، برای اندبوده نار

ه کاستت   قرارگرفته موردتوجهستتپس از هر منطقه دو محله  شتتدهانتتاب به عنوان نمونه  منطقه 9منطقه  15مقاله از 

 .(1شیل   و جنوب فورت گرفته اس بندی شهر به سه قسم  شمال، مرکز یمتقسانتتاب این مناطق با توجه به 

 

 
 موردمطالعهی محدوده. 1شکل 

 

یری از گاندازه. جه  تعیین میزان اعتبار ابزار استتتااده گردید ایدرجه 5از تینیک طیف لییرت برای پرستتشتتنامه  

ها، گویه ید قرار گرف . برای محاسبه پایاییتالپرسشنامه با نظر متتصصان مورد  درواقعروایی فتوری استتااده شد که   

اس  و  آمدهدس به 1/4، با ی هاشاخصاس . ضری  پایایی برای هریک از  شدهاستتااده  1کرون باخاز روت آلاای 

 شود.تلقی می قبولقابلکه مطلوب و  هاس آنی ارتباط و سازگاری درونی دهندهنشان

 

                                                           
1. Cronbach's alpha 
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در زیستت  پذیری مناطق شتتهری از روت  مؤثری هاشتتاخصها برای شتتناستتایی وتحلیل نهایی دادهمنظور تجزیههب

، با خالفه کردن اس مورد  11پرسشنامه شامل  ستؤا ت   است .  شتده  استتااده در این مطالعه  1یدییتأتحلیل عاملی 

 یرگذاریتأثآن بیشتتترین  بر استتاسرا به دستت  آورد تا بتوان  کلی شتتهر زیستت  پذیر هاشتتاخص توانیم  ستتؤا ت

توان یم. برای انجام تحلیل عاملی، ابتدا باید از این مستئله اطمینان حافتل شود که   قرارداد یموردبررست را  هاشتاخص 

 9و آزمون بارتل  2. بدین منظور از شتتتاخص کایزر مییر اولیینقرارداد مورداستتتتاادهی موجود را برای تحلیل هتا داده

 شود.استااده می

 

 یزر مییر اولکین و آزمون بارتلتمقادیر شاخص کا. 1جدول 

 149/4 ی(بردارنمونه مقیاس کاای  KMOآزمون 

 230/1515 تتمین خی دو

 11 آزمون کروی  بارتل          درجه آزادی

 444/4 سط  معناداری

 (1931های پژوهش، مأخذ:  یافته

 

، 191برای تحلیل عاملی مناستتت  هستتتتند.  کالنتری،  هادادهدرفتتتد باشتتتد،  14/4اگر مقتدار این آماره بیش از  

این مقدار به یک نزدیک  ازآنجاکه. استتت  4/ 149با برابر  KMOمقدار شتتتاخص  1جدول ( که با توجه به 211 .

 45/4(، کمتر از 444/4داری آزمون بارتل   یمعنهستتتند. همننین مقدار ستتط   اتیاقابلتوان گا  که نتایج یماستت  

بودن  شدهشناختهدهد تحلیل عاملی برای شتناستایی ستاختار مدل عاملی مناس  اس ، زیرا فر     یماست  که نشتان   

 (.130.،  1911 ی،شود  مؤمنیمماتریس همبستگی رد 

 هایافته .3

 متغیرهای جمعیت شناختی .3.1

 04نار   151( از شتتتهروندان موردمطالعه زن و درفتتتد 14نار   291(، نار 930 در بررستتتی نمونه موردمطالعه 

اند. از ( متأهل بودهدرفد 11نار   211( از شتهروندان موردپژوهش مجرد و  درفتد  92نار   129 اند.( مرد بودهدرفتد 

 05-91بین  نار 151سال،  94-21بین  نار 191ستال ستن،    24-15نار بین  95نار(  930موردمطالعه  بین شتهروندان  

درفد  01اند. ازلحاظ میزان تحصیالت ستال ستن داشتته    14نار نیز با ی  10و ستال   14-01نار بین  03ستال ستن،   

باشند. ها مدرک تحصیلی لیسانس و با تر میدرفتد از آن  50نمونه موردمطالعه دارای تحصتیالت دیپلم و زیر دیپلم و  

                                                           
1. Confirmatory factor analysis (CFA) 

2. Kaiser-Meyer- Olkin Measure of Sampling Adequacy 

3. Bartletts Test of Sphericity 
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، ستن و تحصیالت آورده شده  تأهلبه تاییک جنستی ،   موردمطالعهالت ی جمعیتی محهایژگیو( 2در زیر  جدول 

 اس .

 ی جمعیت شناختی پژوهشهایژگیو. 0جدول 
 تحصیالت به درصد سن به درصد به درصد تأهل به درصد جنسیت محله

 درب کوشک
 زن       1/12

 مرد       2/91

 مجرد    5/24

  متأهل 5/13

     24-15بین       1/5 

 94-21 نیب     0/20

  05-91 نیب     1/93

 14-01 نیب     1/29

 14بیشتر از        1/1

  سوادیب                9/1

  پلمید ریز             4/3

 پلمیدو فوقدیپلم   3/95

 لیسانس و با تر       1/59

 آبادعباس
 زن         03

 مرد         51

 مجرد    9/95

 متأهل   1/10

  24-15بین           2

 94-21 نیب     9/91

  05-91 نیب     2/01

 14-01 نیب     1/19

 14بیشتر از        3/5

 زیر دیپلم          1/11

  پلمیدو فوقدیپلم    1/05

 لیسانس و با تر      1/09

 جلاا
 زن       1/15

 مرد      2/90

 مجرد   5/91

 متأهل    5/11

  24-15بین        5/5

 94-21 نیب     5/02

  05-91 نیب    1/09

 14-01 نیب       5/5

 14بیشتر از        1/2

  سوادیب               0/1 

  پلمید ریز             5/5

 پلمیدو فوقدیپلم    1/95

 لیسانس و با تر       5/51

 سینان
 زن      1/53

 مرد       9/04

 مجرد     9/92

  متأهل    1/11

  24-15بین       3/12

 94-21 نیب     1/91

  05-91 نیب     5/95 

 14-01 نیب        1/3

 14بیشتر از        2/9

  پلمید ریز         9/11  

 پلمیدو فوقدیپلم    4/23

 لیسانس و با تر       1/53

 رزمندگان
 زن       3/11

 مرد       1/91

 مجرد    1/91

  متأهل    9/12

  24-15بین       1/19

 94-21 نیب      1/92

  05-91 نیب     9/93

 14-01 نیب     1/19

 14بیشتر از      1/1 

  سوادیب            9/9  

  پلمید ریز              3/0

 پلمیدو فوقدیپلم   3/21

 لیسانس و با تر       3/19

 خانه افاهان
 زن      1/59

 مرد     0/10

 مجرد     9/99

  متأهل    1/11

  24-15بین       5/10

 94-21 نیب      2/91

  05-91 نیب       1/04

 14-01 نیب       1/1 

  پلمید ریز            5/10

 پلمیدو فوقدیپلم    1/04

 ا تر  بلیسانس و      3/00

 (1931های پژوهش، مأخذ:  یافته
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 هاافتهتحلیل ی .3.0

 پژوهشی هادادهتشکیل ماتریس -

از متون معتبر مربوطه، تشتتییل  موردنظری هاشتتاخصتحلیل عاملی، بعد از استتتتراج معیارها و  درروتاولین گام 

ی شتتتهری منطقه 1ین مقاله، ماتریستتتی دارای در ا (11 . ،1931یومرثی،ک  تقوایی، ماتریس اولیه اطالعات استتت .

ماتریس اولیه اطالعات  عنوانبهی ماتریس، هاستون عنوانبهشتاخص زیست  پذیری    12های ماتریس و یفرد عنوانبه

 تشییل گردیده اس .

 ی پژوهشهاشاخصبررسی واریانس -

د شویمبیان  هاشاخصیین شده اس  که در آن درفد واریانس تبی واریانس دهندهنشان 9در این قستم  جدول  

. قستتم  دوم مربوط به مقدار ویژه عوامل که شتتامل ستته قستتم  استت  که قستتم  اول مربوط به مقادیر ویژه استت 

در  ؛ کهمقدار ویژه عوامل استتراجی با چرخش اس  دهندهنشتان استتتراجی بدون چرخش است  و قستم  ستوم     

هستتتند و در  1از  تربزرگیعنی امنی ، هوی ، مشتتارک  و امیانات آموزشتتی دارای مقدار ویژه  1،2،9،0ینجا عوامل ا

اول این مقدار در عامل  ؛ کهیرها را توضتتی  دهندمتغییرپذیری تغدرفتتد از  12 یباًتقر عامل 0مانند این یمتحلیل باقی 

موردمطالعه بوده استتت . واریانس تجمعی تبیین شتتتده توستتتط عوامل مربوط به مناطق  41/1و در مورد چهارم  13/0

شهر  1و  5، 1ی در مناطق زیادی به موضتوم زیست  پذیری شهر   طوربهکه بیانگر آن است  که عوامل مربوطه   05/11

ماهی  شهری دق  با یی را  بر استاس درفتد زیست  پذیری را بیانگر هستتند که     12 و حدوداًافتاهان مربوط بوده  

درفد واریانس را  14مستقل بیش از  فتورت بهدهد که عامل زیست  پذیری  یمدهد. همننین نتایج نشتان  یمنشتان  

ین عامل ترمهمدهد که یمدرفتتد بوده و نشتتان   20وضتتوم در عامل اول تقریباً جایی که مقدار این م نماید تایمتبیین 

در ارتباط با  1،5،1سوم زیس  پذیری شهری در مناطق زیست  پذیری شتهری در این عامل نهاته است  و حدود یک   

که یورطبه درفد 15ستتوم  در عاملدرفتد بوده است  و    24این عامل بوده است . همننین این مقدار در عامل دوم  

درفتد است . به عبارتی سه عامل اول در کنار ییدیگر بیش از نیمی از    14واریانس تجمعی عامل اول و دوم و ستوم  

به شیل  هاعاملاست  که تغییرات را میان   1نمایند. این ویژگی چرخش واریماکسیمزیست  پذیری شتهری را تبیین   

 کند.یمیینواخ  توزیع 

  

                                                           
1. Varimax 
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 پذیریدر زیست مؤثری هاشاخص بر شناسایی مؤثری تبیین شده عوامل هاانسیوارمجموع . 3جدول 

 عوامل

 مقادیر ویژه
مقادیر ویژه عوامل استخراجی 

 بدون چرخش

مقدار ویژه عوامل استخراجی با 

 چرخش

 کل
درصد 

 واریانس

فراوانی 

تجمعی 

 هاعامل

 کل
درصد 

 واریانس

فراوانی 

تجمعی 

 هاعامل

 کل
درصد 

 واریانس

فراوانی 

تجمعی 

 هاعامل

1 132/0 431/93 431/93 132/0 431/93 431/93 141/2 049/29 049/29 

2 553/1 332/12 434/52 553/1 332/12 434/52 930/2 301/13 903/09 

9 914/1 324/14 414/19 914/1 324/14 414/19 103/1 045/15 150/51 

0 419/1 001/1 051/11 419/1 001/1 051/11 520/1 131/12 051/11 

 (1931های پژوهش، مأخذ:  یافته

 

 هاعاملی گذارنامماتریس عاملی دوران یافته و  محاسبه- 

ی عوامل هانامتوان به تاستتیر و یم 0 در جدول اندشتتدهخالفتتهی در چهار دستتته موردبررستتی معیارهای یهکل

   مربوطه پرداخ :

 

 ماتریس عاملی دوران یافته .0جدول 
 تکرار دوران واریماکس 7بعد از  ماتریس عاملی چرخش یافته نهایی

 ی شهرهاشاخص عوامل زیست پذیری

 1 0 3 0 زیست پذیر

 امنی    121/4 

 هوی    111/4 

 مشارک   511/4 515/4 

 امیانات آموزشی  111/4  

 امیانات درمانی  109/4  

 هایرساخ زو  امیانات  151/4  

 ونقلحمل    113/4

 مسین 114/4   

 اقتصاد و اشتغال 114/4   

 تاریحات و اوقات فراغ  120/4   

 پیاده مداری 140/4   

 آلودگی 109/4   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax With Kaiser Normalization. 

Rotation Converged in7 iterations. 

 (1931های پژوهش، أخذ:  یافتهم
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ی مستین، اقتصاد و اشتغال، تاریحات و  هاشتاخص نماید و با یمواریانس کل را تبیین  04/29این عامل  مل اول؛عا

در هر  موجود یهامؤلاهبا در نظر گرفتن  اوقات فراغ ، پیاده مداری و آلودگی در ارتباط نزدیک استت . بر این استتاس

رضایتمندی از عامل اول را تح  عنوان  توانیم هاشاخصاز این  هرکدامشتاخص و توجه به میزان رضتای  کلی از   

و  روهاادهیپوجود مستین مناست ، توانایی اقتصادی، کیای     گا  که طورنیا توانیم کرد یگذارناممحل سککونت  

به  و نسب  اندمشترکدارای وجوهی  هاشتاخص زیرا این  گرددیممنجر به افزایش رضتای  کلی  عدم آلودگی محیطی 

 .  اندوابستههم 

ی مشارک  و گاتگو، خدمات آموزشی، هاشتاخص نماید و با یمواریانس کل را تبیین  30/13این عامل  عامل دوم؛

توان عامل دوم را تح  عنوان یمها در ارتباط نزدیک استتت . بر این استتتاس یرستتتاخ زخدمات درمانی، امیانات و 

 ی نمود.گذارنام برخورداری از امکانات

ی امنی  و هوی  و حس تعلق در هاشتتتاخصبا  نماید ویمیین تبواریانس کل را  04/15این عامل  عامل سککوم؛

 ی نمود.گذارنام انسجام و هویت اجتماعیتوان عامل سوم را تح  عنوان یمارتباط اس . بر این اساس 

عمومی مرتبط استتت  که  ونقلحملکند و با شتتتاخص یمواریانس کل را تبیین  14/12این عامل با  چهارم؛ عامل

 ی نمود.گذارنام ونقلحملتح  عنوان کیای  سیستم 

همانند بستتیاری از مطالعات  درواقعاستت  و  شتتدهگرفتهدر نظر  هاعامل، مستتتقل از ستتایر هر عاملدر این مقاله، 

 طوربهرا  هاعامل، زیرا این روت جداسازی شدهاستااده 1متعامد یهاعامل چرخش واریماکس یا ی ازامنطقهشتهری و  

 دهد.یمنشان  ترواض و  ترشااف

 امتیازات عاملی  بر اساسی محالت بندرتبه-

له ین مرحترمهم عنوانبهتوان از آن یمکه  شتتتودیمی ماتریس امتیازات عاملی پرداخته محاستتتبهدر این مرحله به  

یگر این مطالعه بر آن استت  که عوامل دعبارتبهتحلیل عاملی برای شتتناستتایی محالت زیستت  پذیر شتتهری یادکرد.  

ردد که گیمشتتهر افتتاهان شتتناستتایی کند. بدین ترتی ، ماتریستتی محاستتبه  موردمطالعهزیستت  پذیری را در محالت 

پس از ضرب  هامحلهزن عددی است  که هریک از  یف است . امتیاز عاملی محالت شتهری، و  رد 1ستتون و   0دارای 

به تاییک هر  هر محلهین ماتریس، امتیاز در ا ؛ وآیدیم به دستت  (2Z  استتتانداردشتتدهوزن عاملی در مقدار شتتاخص 

امتیاز عامل اول که تح  عنوان رضتتایتمندی از محل ستتیون   مثالعنوانبهگردد. یمعامل زیستت  پذیری مشتتتص 

                                                           
1. Orthogonal Factors 

2. Z =
𝑋−µ

δ
       

نمره معیار( اس . ) Z نمره  برابر   Z 

 Xمقداری اس  که باید استاندارد شود.

 µ برابر میانگین اس . 

برابر با انحراف معیار اس . σ و  
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و به همین  911/4امتیاز همان محله یعنی درب کوشتک از عوامل دوم برابر با   و 430/4ی گردید، برابر است  با  گذارنام

ی نهایی گردیده و با ترین نمره، با ترین رتبه را کستت  نموده بندرتبهی موردبررستتمنوال ادامه دارد. در ادامه محالت 

 ازلحاظبهترین محله  عنوانبه 11/2هش حاضر محله جلاا با امتیاز شتود؛ که در پژو یمبهترین محله شتناخته   عنوانبهو 

 اس . شدهانتتابزیس  پذیری 

 

 امتیازات عاملی به تفکیک هر محله .5جدول 

 جمع کل رتبه
کیفیت سیستم 

 ونقلحمل

انسجام و هویت 

 اجتماعی

برخورداری از 

 امکانات

رضایتمندی از 

 محل سکونت
 محله

 درب کوشک 430111051/4 911911550/4 91101145/4 -11455911/4 14431005/4 9

 آبادعباس 491139149/4 111991113/4 -192015121/4 -42511310/4 -540309511/4 1

 جلاا 11320949/4 945414015/4 023139011/4 112151555/4 211150011/2 1

 سینان -019914551/4 210051341/4 -541111015/4 52413553/4 -111533593/4 5

 رزمندگان 01531140/4 511001215/4 511122549/4 143111115/4 153920199/1 2

 خانه افاهان 135211213/4 430291105/4 -911123115/4 211159305/4 201011210/4 0
 

 ی محالتبندسطح -

ااده ی استتتبنددستتتهی متتلف هاروتتوان از یمبا توجه به میزان زیستت  پذیری،  هامحلهی بندستتط  منظوربه

ین ترکوچکو  11/2ین امتیاز یعنی تربزرگی طبقات، اختالف بین فافتتتلهتعیین  منظوربهنمود. در پژوهش حاضتتتر 

 بنابراین:؛ شده اس یمتقس موردنظرطبقات  بر تعداد را -54/4امتیاز یعنی 

2.77

3
= 0.923 

 زیست پذیری ازنظری محالت بندسطح .1جدول 
 هامحله ی طبقهدامنه سطح زیست پذیری ردیف

 ، خانه افاهانآبادعباسسینان،  013/4تا  -540/4 کم نسبتاً 1

 درب کوشک 909/1تا  024/4 نسبتاً متوسط 2

 رزمندگان، جلاا 211/2تا  900/1 نسبتاً زیاد 9

 (1931های پژوهش، مأخذ:  یافته

 بحث . 0

منطقه از شهر  9ی بر روی شهردر زیس  پذیری محالت  مؤثری هاشاخصشتناستایی    منظوربهپژوهش حاضتر،  

بندی شتهر به سه قسم  شمال، مرکز و جنوب فورت گرفته اس .  یمتقست افتاهان که انتتاب این مناطق با توجه به  
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ین مناطق ب حاکی از این اس  که هاافتهیو  اندقرارگرفته یموردبررست  هاشتاخص از  هرکدامبا استتااده از تحلیل عاملی  

 محالت جلاا و رازیغبهو وضتتعی  زیستت  پذیری محالت  زیستت  پذیری تااوت وجود دارد ازنظرشتهری افتتاهان  

همسو  رهیغ (1044 فراهانی ، پیریهمنون  پیشین هایپژوهش نتایج با آمدهدست  بهنتیجه . رزمندگان نامطلوب است  

 نمود که عدم مدیری  نییتب طورنیا توانیم .دهدیمبوده و میزان تااوت در زیستت  پذیری مناطق شتتهری را نشتتان  

  در کیای  زندگی باعث مؤثربته عوامتل    یتوجهیببر بهبود زیستتت  پتذیری و   مؤثربته عوامتل    یتوجهکمشتتتهری، 

ق شهری که بین مناط پژوهش حاضتر به دس  آمد، این بود  ای که ازاولین یافته .شتود یم یاجهینتچنین به  یابیدست  

 دیتأککه مروری بر متون و ادبیات پژوهش نشتتتان داد  طورهمان زیستتت  پذیری تااوت وجود دارد. ازنظرافتتتاهان 

، (2411  پولونی ،لوییشتتیا مطالعات بر استتاسی محالت یا مناطق زیستت  پذیر استت   بر رو گرفتهانجاممطالعات 

که در بتش مبانی نظری اشتاره گردید، شتناسایی وضعی  محالت یا مناطق در افزایش    (2413  و براوو (2411 وزلی

، جانباز (1933  راناین نتایج مطالعات دوی فراوانی دارد. عالوه بر ریتأث کننده یهدامبحثی  عنوانبته زیستتت  پتذیری  

ه نسب  ببا ییدیگر در ارتباط بوده و  زیست  پذیری  هایدهد شتاخص نشتان می ،  (1933  و نیک پور (1931  قبادی

ی زیستتت  پذیری امری هاشتتتاخصاثرگذاری ضتتترورت بررستتتی  رونیازا باشتتتندمی ریاثرپذو  اثرگذارییتدیگر  

ی است  که در اکثر این تحقیقات به بررستی یک یا چند شاخص زیس  پذیری برای   در حالاست ، این   ریناپذاجتناب

 زیس  در مؤثر هایشاخص است . ولی در تحقیق حاضتر تالت شتده تا با شناسایی    شتده پرداختهیک محله یا منطقه 

 و درب کوشکرزمندگان و خانه افاهان، منتت   شتهری افتاهان، وضتعی  زیست  پذیری محالت      مناطق پذیری

شتتهر افتتاهان  کلبه میتعمقابلاین نمونه  %35با ستتط  اطمینان   یدرنهای و موردبررستت، ستتینان و جلاا(، آبادعباس

ا بزیس  پذیری تااوت وجود دارد.  ازنظراین اس  که بین مناطق شهری افاهان  یدهندهنشتان نتایج حافتل   .است  

 توانیم، محالت جلاا و رزمندگان دارای بیشتتترین ستتط  زیستت  پذیری هستتتند که گرفتهانجامی بندستتط به  توجه

 هاس نآی فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی هامشتابه  له در یک طبقه ی این دو محریقرارگبیان کرد که عل   طورنیا

از  یبرخورداری، اجتماع  یانستتجام و هو، ونقلحمل ستتتمیستت  یایکنستتبی از  طوربهزیرا ستتاکنان این دو محله 

به قرارگیری در مرکز  با توجهی درب کوشتتک محله. اندبودهخود راضتتی  محل ستتیون ی از مند یرضتتاو  امیانات

شتهر و مواجهه با مستالل اقتصتادی و فرهنگی و کالبدی دارای ستط  زیس  پذیری متوسط اس  بیشترین نارضایتی     

و خانه افتتاهان در  آبادعباسبوده استت . محالت ستتینان،   ونقلحملدر این محله مربوط به عدم کیای  ستتیستتتم  

تصور ف . شاید خالانددادهولین اولوی  توجه را به خود اختصا  و ا اندگرفتهترین ستط  زیست  پذیری جای   یینپا

وان دریاف  که تیمتر یقدقو بررسی  تأملی باکمآورده باشد ولی  به دس یا سینان این جایگاه را  آبادعباسکه  باشتد 

 ات منایعمومی، پیاده مداری، تاریحات و مشتتارک  و حتی هوی ، امتیاز ونقلحملی هاازنظر شتتاخصاین محالت 

 تبعبهی و موردبررسی محله 1، شتده مطرحمنطقه  9توان گا  که در حال  کلی یم آورده است .  به دست  و پایینی را 

 9 یر روباین پژوهش، داشت  که   در نظرباید  .یستت نآن شتهر افتتاهان از قابلی  زیست  پذیری مناستتبی برخوردار   

ورت ف بندی شهر به سه قسم  شمال، مرکز و جنوبیمتقسبا توجه به  که انتتاب این مناطقمنطقه از شتهر افتاهان   
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هر را شتت کلبهدق  تعمیم  این امر اقتصتتادی، فرهنگی، اجتماعی نشتتده که یهامشتتابه توجهی به ولی  گرفته استت 

ه دستت  ب یترقیدقنتایج که  میدهیماحتمال ، تربزرگ ینمونهاین در فتتورت داشتتتن حجم  عالوه بر. آوردیمپایین 

   یی اجتناب کرد.  ها یمحدودبرای انجام مطالعات آتی باید از چنین  با توجه به این موارد ،آمدیم

 یریگجهینت. 5

شهرداری افاهان  1و  5، 1پذیری محالت مناطق در زیس  مؤثری هاشتاخص شتناستایی    در پژوهش حاضتر، به 

در زیستت  پذیری محالت  مؤثری هاشتتاخصپرداخته شتتد. این پژوهش با هدف کاربرد تحلیل عاملی در شتتناستتایی 

ااوت زیس  پذیری ت ازنظرشتهری انجام گرفته است . یافته های پژوهش نشان می دهد که بین مناطق شهری افاهان   

زیستت  پذیری  ازلحاظبهترین محله  عنوانبه 11/2جلاا با امتیاز محله ، گرفتهانجامی بندستتط به  با توجهوجود دارد. 

لیل عاملی، نتایج تح بر اساساس .رزمندگان دارای بیشترین سط  زیس  پذیری پس ازآن محله و  است   شتده انتتاب

شتتهرداری افتتاهان  1و  5، 1در زیستت  پذیری مناطق  مؤثری هاشتتاخص یرگذاریتأثبررستتی بیشتتترین در راستتتای 

 شود:یمگسترت سط  زیس  پذیری و رفع کمبودها بدین شرح اراله  منظوربههایی یشنهادپ

ای ین مستین، متناس  با تقاض تأمیزی جه  ربرنامهافزایش عامل رضتایتمندی از محل ستیون ، باید    منظوربه -

 یاندازراهی شتتتغلی و اعطای تستتتهیالت ویژه جه  هافرفتتت آن در محالت فتتتورت گیرد و بته ایجتاد   

روی و ادهیپیزی به جه  ایجاد فضاهای ربرنامهی منطبق با شرایط محالت بپردازیم عالوه بر این وکارهاکست  

ی هاکاهش مصتترف سوخ  یجهها و درنتافزایش مستیرهای تردد پیاده مدار، موج  کاهش حجم تردد اتومبیل 

ی فتتتوتی خواهد شتتتد. همننین ایجاد هاها اعم از آلودگی هوا و آلودگیو کاهش انوام آلودگی یرناپذ یدتجد

به گذران اوقات فراغ  کمک  تواندها میدر محدوده پیاده راه افزایش مبلمان مناستت فضتتاهای ستتبز شتتهری و 

 ر نظردیجه باعث افزایش رضتتایتمندی از زندگی و افزایش زیستت  پذیری شتتهری گردد.  درنتشتتایانی کند؛ و 

 ر اولوی  قرار دارد.سینان د در محله ذکرشدهگرفتن تمامی موارد 

ی هتوستتعهای ارتباطی و تیمیل و یفناورهای آموزشتتی و درمانی، گستتترت دستتترستتی به یرستتاخ زرتقای  -

ی بین مستتئولین مربوطه و مردم  و همیارهای فناوری که خود باعث افزایش مشتتارک  اجتماعی یرستتاخ ز

 زیس  پذیری شهری اس .برای برخورداری از امیانات و افزایش  مؤثرگردد همگی عواملی یم

از محیط خود استت  که  هاآنیش آگاهانه وبکمحس میان به معنای ادراک ذهنی مردم از محیط و احستتاستتات  -

 و میانی که در هر محلههای ستتاکنین یژگیودهد، پس توجه به یمشتتتص را در ارتباطی درونی با محیط قرار 

ی انستتجام و توستتعه منظوربهگردد. یمآن ستتیون  دارند باعث افزایش هوی  و گستتترت مااهیم فرهنگی  

هویت  اجتمتاعی، عالوه بر عوامل ذکرشتتتده، توجه به امنی  و ایجاد گشتتت  پلیس و نظارت موج  کاهش   

، سینان و خانه آبادعباسمحالت  گردد. اولوی  قرار دادنیمهای اجتماعی و افزایش انستجام اجتماعی  ی آست 

 شود.یمافزایش امنی ، هوی  و حس تعلق امری  زم محسوب  منظوربهافاهان 
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یژه در وبهی ییپارچه، شهردرونعمومی  ونقلحملی شتبیه ، ایجاد ونقلحملجه  ارتقای کیای  ستیستتم    به -

 ر این محالت اس .کوشک امری ضروری برای افزایش زیس  پذیری د و درب آبادعباسمحالت 

 تقدیر و تشکر

شتتهری و دفام شتتده در دانشتتیده  یزیربرنامهجغرافیا و  یرشتتته تتصتتصتتیدوره دکترای  ینامهانیپااین مقاله از 

ود را از خ یمانهیفممرات  تشیر  دانندیم زم  بر خوداست . نویستندگان    شتده استتتراج  آبادنجفادبیات دانشتگاه  

که ما را در انجام و ارتقا کیای این  نامهانیپا داورانئ یهو  آبادنجفمستتئو ن پژوهشتتی دانشتتیده ادبیات دانشتتگاه    

 پژوهش یاری دادند، اعالم نمایند.

 تضاد منافع 

توستعه و فضتای شهری تعهد    یمجلهه بهریحانه مهره کش به همراه ستایر نویستندگان حمید فتابری،     جان نیا

 و نتواهد شد. نشدهثب در جای دیگری برای چاپ  نیازاشیپتضاد منافع ندارد و  ی حاضر که مقاله میدهیم

 نامهکتاب

امه فصلن(. تحلیل سیونتگاه های غیررسمی با روییرد زیس  پذیری. 1931برزگر،  ؛ حیدری، ت؛ و انبارلو، م.   .1
 .152-191(، 99 3، برنامه ریزی منطقه ای

 .آذرخش اول. تهران: انتشاراتچاپ  .معنا تا مبانی پذیراز زیس شهر  (.1934  م. آباد، بندر .2

 –. شتناستایی عوامل مؤثر بر زیس  پذیری شهری با روییرد مدلسازی ساختاری   (1044 س.  ،ملیی .، وف ،پیری .9

 .11-59(، 91 1، توسعه ناحیه ای و جغرافیا. نمونه موردی: شهر ایالم ISMتاسیری 

. چاپ اول. توریستتم مدیری  و ریزی برنامه های مدل و ها تینیک کاربرد(. 1931ح.   کبومرثی، وتقوایی، م.،  .0

 معظمی. افاهان: انتشارات

 یطیمح س یز یردیشتهرها با رو  یریپذ ست  یستنجش ستط  ز  (. 1931جانباز قبادی، غ.، و نجاتی جوارمی، م.   .5

پژوهش های نوین علوم جغرافیایی، معماری و . (ی: شتتهر ستتاری نمونه مورد داریتوستتعه پا یجه  تحقق بتشتت
 .11-141(، 22 2،  شهرسازی

 مندی رضتتتای  میزان بر موثر عوامل بندی رتبه و بررستتتی (.1934  ح. زمانی، م.، رفیعیان، م.، و نژاد. حاجی .1

 یایجغراف پژوهشهای. (شیراز شهر جدید و قدیم باف  مقایسه: موردی مطالعه  زندگی محیط کیای  از شتهروندان 
 .123-109(، 09 11 ،(جغرافیایی های پژوهش  انسانی

 رد پذیری زیس  از ادراک بر فردی متغیرهای تاثیر (. تحلیل1930م.   قلینی، رضوانی، م.، و مو یی م.، خراسانی، .1

  .112-153، 25 ،ایناحیه توسعه و جغرافیاشهر. فصلنامه  پیرامون روستاهای

(. زیس  پذیری شهری: ماهوم، افول، 1935و رفیعیان، م.   .،تو یی، س .،سلیمانی مهرنجانی، م.، خزاعی نژاد، ف .1

 .21-54(، 1 0، پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهریابعاد وشاخص ها. 

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1829/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%ac%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1829/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%ac%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1829/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%ac%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/114489
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/114489
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ت : محالی مطالعه مورد یاجتماع یداریبر پا دیبا تاک یشهر یباف  ها یریپذ س یسنجش ز(. 1933دویران، ا.   .3

 .01-10 ،جغرافیای اجتماعی شهری. شهر همدان( یررسمیاسیان غ

 13-55(، 0 2، فصلنامه معماری سبز( . روح شهر. 1935رضوانی، م.   .14

 پذیری زیستت  های شتتاخص تطبیقی (. مقایستته1931م.   افتتاری، الدین و رکن ا.، مشتتیینی، و ر.، زاده، شتتعبان .11

 24-1(، 10 11. شهری پایدار توسعه المللی بین مجله تهران، شهری مناطق

. بررسی وضعی  زیس  پذیری شهری در مناطق شهری از دیدگاه (1044  س.، مطهری و .،م ،فراهانی .،م ،فاحبی .12

-15(، 1 11، پژوهشی کارافن-فصلنامه علمی . شتهر کرمانشاه گانه کالنشتهروندان  مطالعه موردی: مناطق هشت   
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