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چکیده
امروزه برخورداری از خصوصیات زیست پذیری 1برای شهرها و به ویژه کالنشهرها ضرورت یافته است .بر این اساس ،شاخصها
و معیارهایی برای سنجش میزان زیست پذیری شهر ها معرفی می شوند .اما باید روشن گردد معیارها و ساختار شهری تحت تاثیر
چه عواملی به وجود می آیند؟ این تحقیق با ارجاع به منابع علمی معتبر مهمترین معیارهای ارائه شده برای شهرهای زیستپذیر را
با روش توصیفی -تحلیلی معرفی کرده ،سپس به تبیین معیارهای جامع تری برای شهرهای زیست پذیر پرداخته است .بدین منظور
معیارهای شناخته شده در سطوح مختلف شامل شاخص های سطح اول (جهان شمول و در سطح خرد) و سطح دوم (معیارهایی در
سطح کالن که در شهرهای مختلف به صورت یکسان نمی باشند) مورد مطالعه قرار گرفته و مدل مفهومی و معیارهای جهانی آن
در ی��ک فرآین��د شناسایی شده است .این مدل می تواند منجر به مطالعات تولید شاخص های سطح سوم یعنی الگوی شهر زیست
پذیر ایرانی گردد.
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تاريخ دريافت مقـاله1389/02/20 :
تاريخ پذيرش نهايي1389/07/10 :
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سالیان��ه بهترین شهرهای زیست پذی��ر جهان توسط موسسات مرتبط
همچ��ون مرسر 2و اکونومیس��ت 3انتخاب می شون��د و ازاین مساله در
عرصه شهرسازی جهان ب��ه عنوان یکی از مسائل مطرح یاد می شود.
لیک��ن این انتخاب با توجه به معیاره��ای اجتماعی  ،فرهنگی و اقلیمی
کشورهای عمدتا غربی صورت می گیرد .اکنون این مساله مطرح است
که مدل مفهومی شهر زیست پذیر برای دستیابی به اصول و معیارهای
بومی در شهرهای ایران ،شامل چه مواردی خواهند بود.
ب��ا توجه به اینکه خصوصیات کل��ی شهر زیست پذیر به صورت مبانی
نظ��ری در پژوهش های مختلف م��ورد بررسی است و در قالب اصولی
همچ��ون ایج��اد فعالیت های متن��وع در قلمرو عموم��ی  ،به رسمیت
شناخت��ن ،گفتگ��و و ارزش گ��ذاری متقابل بی��ن ساکنی��ن  ،تاکید بر
جنبههای زیبا شناسانه و پایداری محیطی تعریف شده و ضرورت سوق
یافتن شهرها به سمت برخورداری از خصوصیات زیست پذیری در قرن
 21م��ورد تاکید قرارگرفته است ،اکنون ای��ن جنبه از مبانی نظری باید
روش��ن گردد که اصول و معیارهای بومی زیست پذیری تحت تاثیر چه
عواملی به وجود می آیند؟
آنچه در این تحقیق تحت عنوان زیست پذیری مطرح می شود ترجمه
فارسی انتخاب شده برای عبارتی انگلیسی 4است که شهر زیست 5پذیر
از ای��ن واژه مشت��ق شده است .در برخی مت��ون فارسی 6معادل عبارت
ف��وق را سرزندگی شهری نامی��ده اند ،در صورتی ک��ه آنچه به عنوان
سرزندگی از نظر لینچ در « شکل خوب شهر» به عنوان معیار بیان شده
است در ترجم��ه واژه دیگری 7می باشد .در فرهنگ انگلیسی آکسفورد
عبارت زیست پذیری به معنای «دارای ارزش زندگی» ذکر شده است.
رابرت کوان )2005( 8در فرهنگ شهرسازی در مقابل واژه زیست پذیر،
«مناس��ب برای زندگ��ی» و « فراهم آورنده کیفی��ت زندگی خوب» را
تعریف می نماید.
این تحقیق ب��ا ارجاع به منابع علمی معتب��ر مهمترین معیارهای ارائه
شده برای شهرهای زیس��ت پذیر را با روش توصیفی -تحلیلی معرفی
میکند .سپس با شیوه تحلیل محتوای کیفی با دو روش تکوین استقرایی
داده ه��ا و به کارگیری قیاس��ی آنها به تبیین معیارهای جامعتری برای
شهرهای زیست پذیر پرداخته است.
تعاریف زیست پذیری و شهر زیست پذیر
شای��د بتوان عن��وان نمود اولی��ن مفهوم زیست پذی��ری تحت عنوان
«خیابان های زیست پذیر» توسط دانلد اپلیارد به سال  1981ارائه شد.
در نظری دیگر ،زیست پذیری بدان معنی است که فرد خود را به عنوان

یک شخص واقعی در شهر تجربه کند
در بیشتر تعاریف موج��ود معنای زیست پذیری معادل کیفیت زندگی
در نظر گرفته شده است :کیفیت زندگی که توسط شهروندان یک شهر
تجرب��ه می شود با توانایی آنها ب��رای دسترسی به زیرساخت ها (حمل
و نق��ل ،ارتباط��ات  ،آب و فاضالب)  ،غذا  ،ه��وای پاک ،مسکن ارزان
قیمت ،اشتغال موثر و فضای سبز و پارک ها گره خورده است .همچنین
می��زان زیست پذیری یک شهر با نح��وه و میزان مشارکت ساکنان آن
شهر در تصمی��م گیری برای برآوردن نیازهای خود تعیین می شود .در
چنین زمینه ای پای��داری عبارت از توانایی تقویت کیفیت زندگی است
که می توان برای آن ارزش قائل شد (.)Timmer & Seymoar, 2005, 2
در تعریف دیگر ،سکه زیست پذیری دو رو دارد .ابزار معیشت 10یکی از
آن دو و پایداری بوم شناسانه 11دیگر روی آن است .ابزار معیشت یعنی
این که شغل ها به اندازه کافی به مسکن آبرومندانه ای که اجاره آنها با
دستمزد متناسب باشد ،نزدیک بوده و دسترسی به خدماتی که زیستگاه
سال��م به وجود می آورد ،مهیا باشد .ابزار معیش��ت نیز باید پایدار باشد.
اگ��ر تقاضا برای شغل و مسکن از طری��ق تخریب محیط شهر برآورده
شود ،مسئله ابزار معیش��ت به صورت واقعی حل نشده است .یک شهر
برای زیست پذیر بودن باید هر دو روی سکه را با هم داشته باشد و در
حالی که ابزار معیشت را برای شهروندان خود فراهم می کند از کیفیت
محیط زیست حفاظت به عمل آورد (.)Evans, 2002, 2
شه��ر زیست پذی��ر به عنوان اتصال بین گذشت��ه و آینده مطرح است:
شه��ر زیست پذیر شه��ری است که از نشان ه��ای تاریخ (محوطه ها،
ساختمانه��ا ،ساختارها) محافظت م��ی کند .همچنین شهری است که
علی��ه هرگونه هدر دادن مناب��ع طبیعی و آنچه که باید به صورت دست
نخ��ورده برای آیندگان نگاهداری شود ،مب��ارزه می کند .بنابراین شهر
زیس��ت پذیر ی��ک «شهر پایدار» نیز هس��ت  .در شهر زیست پذیر هم
عناصر اجتماع��ی و هم عناصر کالبدی باید ب��رای پیشرفت و سالمت
همست��ان 12و تک تک اف��راد عضو آن تشریک مساع��ی نمایند .شهر
زیستپذی��ر شهری است ک��ه در آن فضاهای مشت��رک مراکز زندگی
اجتماع��ی و کانون های کلیت همستان است .شهر زیست پذیر باید به
عنوان فرآیندی متمادی  -از مناطق مرکزی تا سکونتگاه های دورتر-
ساخت��ه شده یا بازسازی گ��ردد .جایی که مسیرهای پی��اده و دوچرخه
در هم��ه مکان ه��ای واجد کیفیت اجتماعی و زندگ��ی در همستان ،به
یکدیگر میپیوندند (.)Salzano, 1997
زیس��ت پذیری به یک سیستم شهری که در آن به سالمت اجتماعی،
کالب��دی و روانی همه ساکنان خود توج��ه شده است ،مربوط می شود.
ای��ن کیفیت درب��اره فضاهای شه��ری مطلوب که غن��ای فرهنگی را
انعک��اس می دهند ،می باشد .اصول کلیدی که به این مفهوم استحکام
(.)Caselati, 1997
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میبخشن��د شامل برابری ،شان ،دسترسی پذی��ری ،تفرج  ،مشارکت و
قدرت بخشیدن می باشد (.)Cities PLUS,2003
شهر زیس��ت پذیر شهری برای همه مردم است .این بدان معنی است
که شهر بای��د جذاب ،با ارزش ،ایمن برای کودک��ان و برای سالمندان
باش��د؛ نه فقط ب��رای کسانی که در آنجا درآمد کسب می کنند و سپس
در حوم��ه و مناطق اطراف زندگی می کنن��د .دسترسی آسان به نواحی
واج��د فضای سبز برای کودکان و سالمندان بسیار مهم است .جایی که
در آن بت��وان بازی کرد ،دیگران را مالقات و ب��ا یکدیگر گفتگو نمود.
شهر زیست پذیر شهری برای همه است (.)Hahlweg, 1997

منشور خیابان ایده آل

اصول اجتماعی و طراحی

ب��ه سال  1987سوزان و هنری لنارد ،اصول طراحی فضای شهری در
شهرهای موفق اروپایی را اع�لام کردند که مهمترین اصول اجتماعی
شامل این موارد است:
 فراهم آوردن دسترسی آسان و ایمن به این فضاها برای همه اعضایباهمستان(جامعه محلی) به ویژه کودکان ،سالمندان و معلولین؛
 فراه��م آوردن امک��ان استفاده مکرر و منظ��م [از فضا] توسط ساکنانمحل؛
 به وجود آوردن احساس مهم بودن و احترام به نفس در افراد؛ تقویت حس تعلق به یک اجتماع با هویت؛ افزایش آگاهی و لذت از زمان حال؛ تشویق به کنجکاوی ،عالقه مندی و جستجو؛ -به وجود آوردن تجارب معنی دار و خاطره انگیز؛

عوامل تقویت کننده

بازاره��ا 15به عنوان یکی از ب��ا ارزش ترین عوامل برای تقویت زندگی
اجتماعی در شهر و به عنوان یک متن و زمینه اجتماعی مطرح شدهاند
(.)Ibid, 39-41

دیگ��ر عام��ل تقویت کنن��ده «زندگ��ی اجتماعی در مع��رض عموم»
میباش��د .در یک شهر واجد زندگی اجتماع��ی غنی و متنوع مشکالت
روانی -اجتماعی از بین می روند و کیفیت زندگی روزانه ارتقاء می یابد.
عام��ل دیگر «جشن��واره ها و سرگرمی های خیابان��ی» هستند .از ُ بعد
عملک��رد اجتماع��ی می ت��وان گف��ت رویدادهای برنامهری��زی شده و
سرگرم��ی های غی��ر رسمی افراد و مخاطبان بسی��اری با پیشینه های
ناهمگون را گرد هم می آورد (.)Ibid, 80-88
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اولی��ن بح��ث م��دون پیرام��ون زیس��ت پذی��ری در شهر تح��ت نام
«خیابانهای زیست پذیر» 12به سال  1981منتشر گردید (Appleyard,
 .)1981میتوان مجموعه معیارهای مطرح شده در این منشور که درباره
خیابان ایده آل می باشد ،به صورت زیر خالصه نمود:
خیابان ایده آل ؛ منشور حقوق ساکنان خیابان
 )1حریم امن  )2 ،مکانی برای بازی و یادگیری  )3 ،محیط زیست پذیر
و سالم  )4یک باهمستان )5 ،قلمرو همسایگی )6 ،زمینی سبز و فرح
بخش  )7یک مکان تاریخی بی نظیر (.)Appleyard, 1981, 234

 جهت دهی به فعالیت های مردم و تسهیل فعالیتهای متفاوت؛ امکان پذیر کردن حس بودن در خانه [در فضا] برای افراد مختلف؛ و تقویت کانال های ارتب��اط مستقیم بین افراد (تماس چشمی ،صدا وتشخیص صورت) (.)Lennard&Lennard, 1987, 9
مهمتری��ن اصول طراح��ی درقالب یک مدل عملیات��ی توسط لنارد به
صورت زیر دسته بندی شده اند:
 فراهم آوردن دسترسی پیاده به فضاهای شهری. فضاه��ای شهری زیست پذیر فضاهایی هستن��د که در قلب شهر یامحله بنا شده اند و نشان دهنده ذات باهمستان هستند.
 ان��دازه فضای شهری و ساختم��ان های در بر گیرن��ده آن مستقیمامربوط به زندگی اجتماعی در فضا هستند.
14
 فضاهای شهری زیست پذیر حس تعلق را با تجربه طراحی دامنه وحس محصوریت بصری پرورش می دهند.
 همه اجزای طبیعی (گیاهان و درختان) حس لذت از زمان حال را بیناستفاده کنندگان از فضا افزایش می دهند.
 پیچیدگی و تنوع ساختمانهای در بر گیرنده[فضا] ،حس کنجکاوی وعالقه را تحریک می نمایند (.)Ibid, 14-20
 قلمروهای خصوصی مجاور ساختمان های تاریخی و مهم ،تجربه ایبا معنی و خاطرات شفاف را به وجود می آورند.
 پ��رده های معمارانه ،تغییرات در سط��وح و بافت ها در کف سازی ونقاط عطف برای حرکت در فضا به مردم جهت می دهند.
 طراح��ی مناس��ب فضای نشستن  ،سکو ه��ا  ،دیوارها  ،محل کاشتگیاهان ،دستگیره ها و پله ها.
 جهت وابع��اد مکان های نشستن که امکان تماس چشمی ،چهره بهچه��ره و تشخیص صداها را فراهم می سازد ،تماس بین افراد و ارتباط
بین آنها را تسهیل می کند (.)Ibid, 24-37
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اصول و معیارهای شهر زیست پذیر
اندیشمندان مختلف در متونی متفاوت اصول و معیارهایی را برای شهر
زیست پذیر بیان نموده اند که در این پژوهش سعی شده است بر اساس
تقدم زمانی و مفاهیم اصلی هر بحث ،مطرح شوند:
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کیفی��ت های بص��ری و هنری و مالحظات زیبای��ی شناسی از عوامل
تجزیه ناپذیر مکان است.کلیتی که این کیفیت ها می سازند بازگوکننده
چیست مکان است (تابان و همکاران.)1391،

برنامهری��زان نمی ترسند بلکه یک نوع ح��س احتیاط و عدم اطمینان
نسب��ت ب��ه کسانی که در م��ورد زندگیشان تصمیم گی��ری می کنند،
نشانمی دهند (.)Lennard,1997

ترافیک و اهمیت حرکت پیاده
مسئل��ه ترافیک به عنوان ایجاد کننده نتای��ج نا خوشایند اهمیت دارد.
در جه��ت تدوین معیارهای شهر زیست پذیر 10 ،قانون ترافیکی شامل
در نظ��ر گرفتن نیازهای کلی��ه قشرهای مردم ،حم��ل ونقل متعادل و
کارب��ری مختلط ،ترجیح حمل ونقل پی��اده و دوچرخه به سایر انواع آن
و اعمال محدودیت های شدید پارک اتومبیل،برای رسیدن به محیطی
خوشایندتر معرفی شدهاند (.)Lennard & Lennard, 1987, 9

باهمستان
سازمان «شرکایی برای باهمستان های زیست پذیر» ،در تحقیق خود
ب��ه سال  2000تاکید را ب��ر باهمستان های شهری ق��رار داده است و
اصول��ی را بر این پایه در راستای نی��ل به زیست پذیری ارائه می دهد.
در همی��ن زمینه ساختن آینده در گرو تقویت خانواده های امروز دانسته
شده و برای ایجاد باهمستان ها انجام این موارد مهم تلقی شده است:
 محالت ام��ن ،ساختن شبکه ایمن اقتصادی وهمچنین راهبردهاییبرای مراقبت از کودکان؛
 سکونت در مرکز (تجاری) شهر  ،شهر قرن بیست و یکمی بدون مرز(ایجاد متحدان منطقه ای برای شهر)؛ و
 احیاء مرک��ز شهر ،رهبری جدید باهمستان ها ،مشارکت های جدیدمالی (توسط دولت های محلی و سرمایه گذاران)
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معیارهای پایه
هنری لنارد در مقاله «اصول��ی برای شهر زیست پذیر» به سال1997
معیارهایی را به عنوان پایه این شهر به عنوان کرده است :
 اول  ،در شه��ر زیست پذیر همه می توانند یکدیگر را ببیند و صدایه��م را بشنوند .این شهر بر خالف شهر م��رده است که در آن مردم از
هم جدا و منزوی هستند.
 دوم  ،گفتگو مهم است . س��وم ،قلمرو عموم��ی در برگیرنده فعالیت های بسی��ار  ،جشن ها ،جشن��واره هایی که همه ساکنان را گرد هم می آورند و رویدادهایی که
فرصت با هم بودن را برای شهروندان فراهم می کند ،می باشد.
 چهارم ،مفاهیمی همچون ترس یا صفات شیطانی بر یک شهر خوبغلبه ندارند.
 پنجم ،فضای عمومی یک شهر خوب به عنوان مکانی برای یادگیریاجتماع��ی 16و اجتماعی شدن است که الزم��ه کودکان و جوانان است.
همه ساکنان جامعه (باهمستان) به عنوان الگو و آموزگار عمل می کنند.
 شش��م ،شهر ها بای��د کارکردهای زی��ادی (اقتص��ادی ،اجتماعی وفرهنگی) را ب��رآورده کنند .اما در شهر مدرن تمایلی به تخصص شدن
در یک یا دو کارکرد به چشم می خورد و در نتیجه دیگر کارکرد ها در
حال قربانی شدن هستند.
 هفتم ،همه ساکنان یکدیگر را به رسمیت می شناسند و برای دیگرانارزش قائلند.
 هشت��م ،مالحظات زیبایی شناسان��ه ،زیبایی و معنی محیط کالبدیبای��د در اولوی��ت باشند .محی��ط کالبدی و اجتماع��ی دو جنبه از یک
واقعیت هستند.
 نهایت��ا  ،ب��ه عق��ل و دانش هم��ه ساکنان شهر به��اء داده شده وم��ورد استف��اده قرار گیرد .م��ردم از متخصصان همچ��ون معماران و

(.)Partners for Livable Communities, 2000, 78-176

اوانس )2002( 17با رویکرد سیاسی ،عوامل زیست پذیری را این چنین
معرف��ی می کند :اولین عامل [سازمان] جامعه مدنی است .عامل بعدی
شرک��ت ها م��ی باشند .در جه��ان اقتصادی معاص��ر ،شرکت ها عامل
بالمن��ازع و قدرتمندی هستند لیکن مشکالتی مربوط به آنها نیز وجود
دارد (.)Evans, 2002, 13
باهمست��ان ه��ای محل��ی  ،سازم��ان ه��ای واسطه محل��ی همچون
سازمانه��ای غی��ر دولتی و احزاب سیاس��ی ،و در نهایت سازمان های
متن��وع تشکیل دهنده یک کشور ،همگی نوی��د دهنده عوامل بیشتری
هستند .سه دست��ه عامل ذکر شده اخیر ،مشکالت مربوط به خودشان
را دارن��د ،لیک��ن آنها در ترکیب با یکدیگر ،ش��روع خوبی برای ساختن
دورنمایی از زیست پذیری شهری را مهیا می سازند (.)Ibid, 14
عوامل تقویت کننده دیگر
مجموعه مقاالت گردآوری شده به سال  2003نیز عوامل تقویت کننده
میزان زیس��ت پذیری یک شهر از دید نویسندگ��ان مختلف را بررسی
کرده است .این نویسندگان اغلب از میان روزنامه نگاران انتخاب شده و
هر یک از زوایای متفاوتی به بحث در این مورد پرداخته اند.
اولی��ن عامل در نظ��ر گرفته شده توجه ویژه به حرکت پیاده در شهرها
ب��ه عنوان ی��ک بخش مهم حم��ل و نقل اس��ت (St. Antoine, 2003,
 .)55شه��ر کمبریج در ای��االت متحده به عنوان نمونه ای موفق در این
زمین��ه مد نظر نویسنده بوده و شاخص های��ی چون شکل فشرده و در

بررسی معیارهای جهانی و بومی شهر زیست پذیر
صفحات

منطقه بندی 18و کاربری زمین
رویک��رد دیگر ب��رای دستیابی به شهر زیست پذی��ر در اصالح ضوابط
مربوط به منطقه بندی و کاربری زمین در شهرهای آمریکایی دیده شده
است .این رویکرد توسط دانلد ل .الیوت )2008( 19مطرح شده که در آن
ده اصل ذکر و برای اصالح و ارتقاء منطقه بندی به این شرح می باشند:
21
کاربری های منعطفتر( 20تعداد کاربری کمتر)  ،کاربریهای مختلط
(تع��داد منطق��ه ه��ای کمتر)  ،مسک��ن سازی ب��ا قیم��ت مناسب، 22
استانداردهای کامل برای نواحی( 23پارکینگ ،منظرسازی ،نورپردازی)،
زندگ��ی کردن ب��ا ناهمگونیه��ا ،24ضوابط پویا ب��رای توسعه ساخت و
ساز ،25مذاک��ره برای ساخت وسازهای وسی��ع( 26شهری) ،غیر سیاسی
کردن تصویب نهای��ی طرح ها ،27سازماندهی بهتر شبکه( 28اطالعات)،
نگه��داری به صورت زم��ان بندی شده( 29پیش بین��ی انعطاف قوانین)

شهر زیست پذیر به عنوان موجود زنده
نگرشی دیگر نیز به شهر زیست پذیر تحت عنوان «نگاه به شهر بهعنوان
ی��ک موجود زنده» وجود دارد .در کنفرانس دوساالنه زیست پذیر ساختن
شهره��ا ،دانشگاهی��ان ،متخصصان و مسئوالن شهرها س��ال  1985به
منظ��ور گسترش درک از شهر به عنوان یک موجود زنده و اینکه چگونه
سیاس��ت های شهری بر کیفیت زندگی ساکن��ان اثر میگذارند ،گرد هم
آمدند که نتایج آن برای تعریف شهر زیست پذیر دستهبندی شده است:
مدل ونکوور
در مطالع��ه موردی ک��ه روی ناحیه ونکوور بزرگ ب��ه عنوان یکی از
زیستپذیرترین شهرهای جهان 31توسط تیمر و سیمور )2005( 32انجام
30

جدول  .1استعاره شهر زیست پذیر به عنوان موجود زنده ،
()Source: Lennard, 1997

استعاره از شهر زیست پذیر

اجزاء

مغز و سیستم عصبی شهر زیست پذیر

حکمروایی و مشارکت
نظارت
سنجش  ،یادگیری

قلب شهر زیست پذیر

ارزش های مشترک ،حس هویت و مکان

اندام شهر زیست پذیر

همستان های کامل ،مرکز شهر سرزنده ،واحدهای صنعتی  ،فضای سبز

سیستم گردش خون شهر زیست پذیر

جریان منابع طبیعی ،کریدورهای سبز ،شبکه های انرژی  ،ارتباطات  ،حمل و نقل

هویت شهر

(.)Elliott, 2008, 137-203
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مقی��اس انسانی شهر بحث ش��ده است تا زندگی ب��دون اتومبیل برای
شهرون��دان امکان پذیر باشد .عامل دیگر ورود طبیعت و منظر به درون
شهر میباشد (.)Dixon,2002, 64
نه تنها پ��ارک ها بلکه خود طبیعت باید به عنوان طبیعت شهری درون
محالت نفوذ کند .از سوی دیگر تهیه غذا برای شهر به ویژه محصوالت
کشاورزی باید درون شهر و بلوک های شهری تولید شده و در فاصله کمی
از محل به فروش برسد .در این فرآیند بسیاری از ساکنان به ویژه جوانان
در آن مشارکت خواهند داشت ( .)Brennan,2003, 79دیگر شاخص تقویت
کننده اختالط مناسب کاربری ها است ( .)Rockcastle, 2003,89سرزندگی
موج��ود در مراکز شهرها به دلیل تنوع ،خاطره انگیزی و غنای موجود در
کارب��ری های مستقر ذکر شده است .در شهرهای دارای ساحل (رودخانه
یا دریا) ،احیای سواحل به معنی ایجاد مکانی برای انتقال به دو سوی آب
یا تسهیالتی برای تفریح��ات بر روی آب و در نتیجه احداث اسکلههای
جدید ،عامل دیگر می باشد ( .)Lopate,2003, 97اما ایجاد زیر ساخت های
کارآم��د شهری همچون تاسیسات فاضالب و پسماندها را به عنوان کالبد
زیست پذیری یک شهر شناخته شده است ( .)Hiestand, 2003,143برخی
دیگر پیشنهاداتی برای آینده دارند .رشد ناهمگون شهرها باعث شده است
که ارتباط و همکاری بین مناطق حومهای و شهر اصلی دچار اختالل شود
( .)Orfield, 1997, 169بر همین اساس پیشنهاداتی همچون اصالح ساختار
مالیاتی ،رشد هوشمند و ساخت دوباره دولتها مطرح شده اند .دستیابی به
عدالت و برابری اجتماعی نیز از طریق مسکنسازی در مکانهای مناسب
(نزدیک ب��ه محل کار) برای اقشار کم درآم��د تحت عنوان مسکنسازی
فرص��ت محور پیشنهاد شده است ( .)Powell, 2003, 181و باالخره عمل به
منشور موسوم به نوشهرسازی نیز از جمله عوامل تقویت کننده زیستپذیری
در شهر ها ،ذکر شده است (.)Buchwald, 2003, 277

5-15

دکتر حمید ماجدی ،دکتر علیرضا بندرآباد

ش��ده است ،عوامل کلی��دی تاثیر گذار بر زیست پذی��ری شهر و نحوه
ارتباط آن با پایداری به این شرح شناسایی شده اند:
رویکرد سیستمی

شه��ر زیست پذی��ر یک سیست��م شهری مرک��ب با ابع��اد اجتماعی،
اقتص��ادی ،فرهنگ��ی و ب��وم شناختی اس��ت .این ابعاد ونح��وه اتصال
داخل��ی آنها به یکدیگر باید به صورت یک سیستم در نظر گرفته شوند

حل مسائل پیش بینی نشده است ،ایجاد می کند
انعط��اف (قابلی��ت ت��اب آوری) : 33شه��ر زیست پذیر ،شک��ل شهر و
زیرساخته��ای نیرومند و قابل تطبیق را به وجود م��ی آورد .تاب آوری
عب��ارت از میزان توانایی یک سیستم شهری برای پاسخگویی محکم در
براب��ر تنش و قابلیت تطبیق در زم��ان تغییر شرایط و فرصت ها میباشد
(.)Ibid, 46

(.)Ibid, 46

(.)Timmer & Seymoar, 2005, 45

دورنمای بسیار بلند مدت

70
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نگ��اه به  30تا 50سال آینده و پیش بینی تاثیر تصمیمات  ،فعالیت ها،
سیاس��ت ها و طرح های جاری بر نسل ه��ای آینده ضروری است .به
همی��ن منظور اثرات بلند مدت همچون تغیی��رات آب و هوایی ،کمبود
ان��رژی و تغیی��رات جمعیتی بای��د در نظر گرفته شون��د .دید بلند مدت
ب��ه مشارکت کنندگان این امک��ان را می دهد تا فرات��ر از مرزهایشان
بیاندیشند و ایده ها و رویکرد های جدید را بپذیرند (.)Ibid, 45
نی��از به مدیریت تطبیقی :شهر زیست پذیر مراحل نظارتی را که شامل
بازخورد از بدن��ه حکمروایی شهری و ایجاد ساختارهای یادگیری برای

رویکرد مشارکت راهبردی
شه��ر زیست پذیر طی��ف متنوعی از ذینفع��ان را در یک نظام شهری
شامل می شود .ی��ک پیوستگی که هسته ارزش های مشترک است و
به صورتی درست برای بهبود کیفیت زندگی شهروندانش عمل کرده و
برنتایج اعمال آنها نظارت میکند (.)Ibid, 47
شاخص های کیفیت زندگی

از آنجای��ی ک��ه انتخ��اب و رده بن��دی زیست پذیر تری��ن شهرهای
جه��ان بر اساس شاخص های کیفی��ت زندگی در دو موسسه مرسر و
اکونومیست صورت م��ی پذیرد ،لذا شناسایی این شاخص ها ضروری
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جدول .2شاخص های کیفیت زیست «مرسر»
()source:Mercer, 2007

طبقه بندی اصلی

شاخص ها

طبقه بندی اصلی

محیط سیاسی و اجتماعی

روابط با کشورهای دیگر
ثبات داخلی
جرم
اجرای قانون
سهولت ورود و خروج

تفریح و سرگرمی

شاخص ها
تنوع رستوران ها
اجراهای تئاتری و موسیقی
سینماها
ورزش و اوقات فراغت

محیط اقتصادی

قوانین تبدیل پول رایج
خدمات بانکی

کاالهای مصرفی

گوشت و ماهی
سبزیجات و میوه تازه
کاالهای مصرفی روزانه
مشروبات الکلی
خودروها

محیط فرهنگی اجتماعی

محدودیت و آزادی های فردی
رسانه و سانسور

مسکن

مسکن
لوازم خانگی و مبلمان
تعمیر و نگهداری لوازم

مالحظات پزشکی و سالمت

مدارس و آموزش

خدمات بیمارستانی
خدمات پزشکی
بیماری های عفونی
آب قابل شرب
فاضالب
آلودگی هوا
حیوانات و حشرات مشکل ساز
مدارس

خدمات عمومی و حمل ونقل

محیط طبیعی

برق
دسترسی به آب
تلفن
پست
حمل و نقل عمومی
ازدحام ترافیکی
فرودگاه
آب و هوا
میزان بالیای طبیعی

بررسی معیارهای جهانی و بومی شهر زیست پذیر
صفحات

 یک شخص ممکن است در شهری که واجد باالترین.شخص��ی است
رده کیفی��ت زیس��ت می باشد زندگی کند ول��ی کیفیت زندگی پایینی
Defining( ) بیکاری،را به لح��اظ شرایط فردی داشته باشد (بیم��اری
.)Quality of Living ,2007
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 با34 از دیدگ��اه «مرسر» اصطالح کیفی��ت زیست.ب��ه نظر می رس��د
اصط�لاح کیفیت زندگی متفاوت است و در واقع منظور مرسر کیفیت
 خنثی و بدون تعصب،زیس��ت بوده و این شاخص ها به صورت عینی
 کیفیت زندگی درباره حالت احساسی شخص و زندگی.بیان شده ان��د
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 تحلیل قیاسی معیارهای زیست پذیری برای دستیابی به مدل مفهومی.1 شکل
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موسسه مرسر ساله مطالع��ه ای درباره کیفیت زیست در بیش از 380
شهر جهان بر اساس ارزیابی هایی از  10طبقه بندی اصلی و  38معیار
و شاخص که در جدول  2ذکر شده اند ،انجام می دهد.
شی��وه امتیاز بندی شهرها نسبت به شه��ر نیویورک در ایاالت متحده
انج��ام می ش��ود بدین ترتیب که امتیاز  100ب��رای این شهر به عنوان
مبن��ا در نظر گرفته ش��ده و دیگر شهرها نسبت به این عدد امتیاز بندی
35
و ردهبندی می شوند.
اما «اکونومیست» شاخص های دیگری و تحت عنوان کیفیت زندگی
تدوی��ن کرده است 9 .عامل تعیین کنن��ده کیفیت زندگی شامل درآمد،
بهداش��ت ،ثبات سیاسی و امنیت ،زندگ��ی خانوادگی ،زندگی اجتماعی،
اقلیم و جغرافیا ،امنیت شغلی ،آزادی سیاسی و برابری جنسیتی می باشد
(.)The Economist Intelligence Unit’s quality-of-life index ,2005

هویت شهر

به نظ��ر می رسد هر قدر میزان احساس رضایت نسبت به یک محیط
بیشت��ر شود ،افراد احس��اس تعلق خاطر بیشتری نسب��ت به آن محیط
نموده و از بودن در آن محیط احساس آرامش بیشتری می کنند (ذبیحی
و همکاران.)1390،
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مدل مفهومی شهر زیست پذیر
اکن��ون ای��ن وجه از پژوهش مد نظر است که اص��و ًال چه مولفه هایی
شهر زیست پذیر را می سازند .برای چنین تعریفی با توجه به گستردگی
تعاریف و مفاهیم موجود پیرامون زیست پذیری ،نیازمند مفهوم پردازی
و ارائه یک مدل مفهومی جهت تبیین مولفه های چندگانه زیستپذیری
است.
می توان عنوان نمود زیس��ت پذیری مفهومی چندگانه و واجد سلسله
مرات��ب است ک��ه ممکن است در سطوح مختل��ف و در قالب معیارها ،
زیرمعیارها و جزء معیارها شکل بگیرد .با استفاده از معیارهای استخراج
شده ،اکنون می ت��وان از طریق رمزگذاری نظری و با استفاده از روش
ب��ه کارگیری قیاس��ی مقوله ها ،معیارهای مختلفی ک��ه تحت مقوله یا
مولف��ه خاصی قرار می گیرن��د را در یک نظم سلسله مراتبی و در قالب
«دست��ور کار رمزگذاری» دسته بندی نمود .در بررسی نهایی معیارها و
زیر معیارها 6 ،مولفه اصلی مطابق با شکل  1شناسایی شده اند.

در ای��ن تحقیق ضمن بررسی شاخص های مطرح شده در زمینه های
زیس��ت پذیری و ارتب��اط میان مفاهیم مشاب��ه در شهرسازی و مفهوم
زیس��ت پذیری ،از طری��ق رمزگذاری نظری و تحلی��ل محتوا سعی در
شک��ل دهی انتظام مباحث در قالب م��دل گردید .اکنون مدل مفهومی
شه��ر زیست پذیر یعنی مولفه های ش��ش گانه زیست پذیری در قالب
ی��ک مفهوم شناور قابل پیشنهاد است .مسأله با اهمیت دیگر این است
که در کنار زیست پذیری مولفه دیگری وجود دارد که در ارتباط مستقیم
ب��ا آن قرار گرفت��ه و از آن پشتیبانی می کند .این مولفه همان گونه که
در بخش ه��ای پیشین نیز اشاره شد «تاب آوری» نام دارد و می تواند
در کن��ار  6مولفه فوق به عنوان مولفه پشتیب��ان یا فوق مولفه شناخته
شود .طبیعت ًا شهری که در مقابل بالیای طبیعی یا بحران های مختلف
تاب آور نباشد ،از قابلی��ت زیست پذیری چندانی برخوردار نخواهد بود.
بحث تاب آوری هم به لحاظ پشتیبانی مولفه های زیست پذیری و هم
پشتیبانی از مولفه های شکل شهر حائز اهمیت بوده و به نظر می رسد
که نقش آن در خلق فرآیند زیست پذیری غیرقابل انکار است .بنابراین
م��دل مفهومی مورد نظر در قالب  6مولفه و ی��ک فوق مولفه یا مولفه
پشتیبان مطابق شکل 2خواهد بود.

شکل.2مدل مفهومی پیشنهادی ؛ مولفه های تشکیل دهنده زیست پذیری

جدول  .3معیارهای سطح 1
محیط سالم و بهداشتی

حس مکان و زمان حال

حس تعلق و احترام به نفس

مسکن مناسب

مکانی برای یادگیری

احساس امنیت

کاربری های منعطف و مختلط

انعطاف قوانین مختلف

دسترسی آسان و ایمن

احیاء مراکز شهری

گفتگوی متقابل بین همه افراد

ترکیب ابعاد مختلف شهری
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جدول .4معیارهای سطح 2
حریم و محرمیت

نقش تاریخ

ایجاد همستان

سازمانهای اجتماعی

پایداری شهری

تاب آوری

شاخص های کیفیت زیست مرسر

شاخص های کیفیت زندگی اکونومیست

در ای��ن تحقی��ق برای نخستین ب��ار ساختار سلسل��ه مراتبی و سطوح
مختلف معیارهای زیست پذیری در شهرها مورد شناسایی قرار گرفتهاند.
نتیجه ملموس این تحقیق این است که معیارهایی که هم اکنون توسط
موسس��ات مربوطه ب��رای سنجش میزان زیست پذی��ری شهرها مورد
استف��اده قرار می گیرند ،همگی در یک سطح ارزشی قرار نداشته و باید
از یکدیگ��ر تفکی��ک شوند .از این رو در این نوشت��ار به منظور تفکیک
سطوح ارزشی شاخص های فوق ،ابتدا مدل مفهومی معیارهای جهانی
برای شهرهای زیست پذیر ،برمبنای دسته بندی آراء و نظریات مختلف
ب��ا رویکردهای متفاوت ،ارائه شد .این مدل مفهومی شامل شش مولفه
برابری اجتماعی ،مشارکت ،سرزندگی ،دسترسی ،محیط کالبدی سازگار
و هوی��ت می باشند که در کنار فوق مولفه تاب آوری مفهوم عمومی از
زیس��ت پذیری را ارائه می دهند .لیک��ن درک فرآیند شکلگیری مدل
فوق و سطوح مختلف از معیارها نیازمند شناخت الیه های شکل دهنده
سلسله مراتب اخیر مطابق با شکل  3می باشد.
از آنج��ا ک��ه رویکردها و سط��وح بررسی معیارها متف��اوت است ،این
شاخ��ص ها در سه سطح مختلف شناسایی ش��د و مشخص گردید که
فرآین��د رسیدن از معیارهای سطح اول به معیارهای قابل ارزش گذاری
در سط��ح دوم ،تشکیل دهنده مدل مفهوم��ی و معیارهای جهانی شهر
زیس��ت پذیر (در کشورهای عمدتا غربی) می باشد .بنابراین برای درک
آنچه اکنون به عن��وان شاخص های اندازه گیری میزان زیست پذیری
در شهره��ا مطرح هستند ،شناخ��ت فرآیند رسیدن از ارزش های سطح
اول به سطح دوم پیشنهاد می شود.
نکت��ه مهم دیگری ک��ه از این مدل مفهومی استخ��راج شد ،پیشنهاد
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مقایسه تطبیقی ،نقد اصول و معیارهای جهانی
بر اساس مقایسه تطبیقی میان نظرات اندیشمندان مختلف و تعابیر آنها
از مسئل��ه زیست پذیری از یک سو و اه��داف کلی و نتایج طبیعی این
مطالع��ه از سوی دیگر ،سه سطح از اص��ول و معیارهای زیست پذیری
قابل تشخیص است:
 سط��ح  1شامل معیارهای دست��ه بندی شده جهان شمول بر اساسنظریهه��ای مختلف شهری و تعاریف ع��ام از زیست پذیری در مقیاس
ُخ��رد می باشند (شکل )1که با توجه ب��ه مرور ادبیات صورت گرفته در
این تحقیق می توان این اصول را بصورت زیر بر شمرد:
 سط��ح  2شامل شاخص های متفاوت ب��ه لحاظ وجود جوامع  ،اقلیمو شرای��ط مختلف است ک��ه منجر به تولید مدل ه��ای عملیاتی یعنی
شاخص های قابل سنجشی همچون شاخص های کیفیت زندگی مرسر
و اکونومیست می شوند( .جدول)4
ب��ه منظور برداشت مدل مفهومی جهانی شه��ر زیست پذیر به فرآیند
شکل گیری سط��وح 1و 2باید توجه نمود( .شکل )2در مقام نقد اصول
و معیاره��ای جهانی می توان گف��ت ،تعاریف صورت گرفته در سطح 2
ممک��ن اس��ت در فرآیند تاثیر بر شرایط ،ارزش ه��ا و ساختار شهرهای
مناطق مختلف جهان دارای نتایج یکسان نباشد؛ لذا دادن درجه پایینتر
زیست پذیری ب��ه آنها بر این اساس چندان معتبر به نظر نمی رسد .به
عن��وان مثال در بح��ث ایجاد یک همستان ،ساخت��ار جامعه مورد نظر،
می��زان درونگرای��ی آن یا قومیت گرایی ه��ای احتمالی بر این شاخص
بسی��ار تاثیر گذار خواهد بود .در باب حمای��ت های اجتماعی و مراقبت
از کودک��ان که خاص نظام اجتماعی و بعد خانواده در کشورهای غربی
م��ی باشد ،به احتمال زی��اد در برخی از کشوره��ا موضوعیت ندارد .در
بح��ث جهت دهی به مردم ،این امر ممک��ن است به ایجاد جوامع تک
قطبی بیانجامد و با مباحثی همچون انعطاف پذیری در تضاد قرار گیرد.
شاخ��ص های کیفیت زندگی همچون محیط های اجتماعی ،سیاسی و
فرهنگی ممکن است شهره��ای کشورهای در حال توسعه را همچنان
غیر زیست پذیر و در انتهای جدول رده بندی نگاه دارد .طبیعتا آنچه که
به عنوان رضایت از کیفیت زندگی در شهرهای مختلف برای شهروندان
مختلف گوشه کنار جهان تعریف می شود تفاوتهای ماهوی و عمیقی،
حداقل در برخی موارد ،با یکدیگر دارند.

 شاخ��ص ه��ای سطح  3شامل الگ��وی دیگر شهره��ا از جمله شهرایران��ی زیس��ت پذیر خواهد بود که از تالقی سط��وح یک و دو با عبور
از الی��ه ارزش ها و شرایط موج��ود ،ساختار کالبدی و قوانین و مقررات
شهری شکل می گی��رد .در ادامه نیاز به مدلی عملیاتی که شاخص ها
و معیاره��ای قابل سنجش در این سطح را ارائه دهند ،انگیزه تحقیقات
بعدی خواهد شد.

 دکتر علیرضا بندرآباد،دکتر حمید ماجدی
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 سطوح مختلف معیارهای زیست پذیری و نحوه استخراج آنها.3شکل

9.Quality of Life
10.Livelihood
11.Ecological sustainability

 در نظر گرفته شدهCommunity ای��ن واژه معادل کلم��ه انگلیس��ی.12
.است
13.Livable Streets
14.Threshold
15.Market
16.Social Learning
17.Evans
18.Zoning
19.Donald L. Elliot
20.More flexible uses
21.The mixed- use middle
22.Attainable Housing
23.Mature areas standards
24.Living with non conformities
25.Dynamic development standards
26.Negotiated large developments

تدوی��ن سطح سومی از شاخص ها است که بتواند عدم امکان سنجش
معیاره��ای مدل مفهومی ف��وق را در دیگر شهرهای جهان (به ویژه در
 بنابراین ارزش های. کشوره��ای با فرهنگ اسالم��ی) برطرف س��ازد
 اقلیم و ساختار کالبدی و نحوه، ساختارهای فرهنگی، عقاید،اجتماع��ی
تنظی��م مقررات در شهر ه��ای دیگر به ویژه شهر ه��ای ایران اهمیت
تدوی��ن سطح سوم و اجرای رده بندی زیست پذیری و پیشنهاد الگوی
.شهر زیست پذیر ایرانی را بیش از پیش آشکار می سازد
پی نوشت ها
1.Livability
2.Mercer
3.Economist
4.Livability
5.Livable city
7.Vitality
8.Robert Cowan

. 24  ص، 1385 ، گلکار.6
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