
731  
 

 فصلنامه مطالعات عمران شهری  7931دوره دوم، شماره پنجم، تابستان 

 

 52/52/7931تاریخ دریافت: 

 59/50/7931تاریخ پذیرش: 
 

 

مطالعه  HDIپایش عناصر محیطی مؤثر بر سلامت و توسعه شهری با استفاده از مدل 

 موردی کلانشهر اهواز

 
 2* بان، محمد دیده7الیاس مودت

 
 

 چکیده
رشد شتابان شهرنشینی کنند و این روند امروزه نیمی از جمعیت کره زمین در مراکز شهری زندگی می

. پذیری شده استمحیطی را به دنبال داشته و منجر به افت زیستو زیست های کالبدی، اجتماعیچالش

 که علیه است شهری، پذیرزیست است؛ شهر مطرح آینده و گذشته بین اتصال عنوان به پذیرزیست شهر

 شود، مبارزه دارینگاه آیندگان برای دست نخورده صورت به باید که آنچه و منابع طبیعی دادن هدر هرگونه

 پذیری به سیستم شهریزیستتوان بیان نمود شهر پایدار نیز هست. که می پذیرشهر زیست کند. بنابراینمی

شود؛ که کیفیت بالای زندگی و محیطی جذاب اطلاق میخدمات شهری سالم، امن، با دسترسی مناسب 

را در خود دارد. بر این اساس پژوهش حاضر با رویکرد  آورد و اصول اساسیان میبرای شهروندان به ارمغ

کاربردی به بررسی موضوع در کلانشهر اهواز پرداخته است. که در این راستا روشناسی تحقیق  –ای توسعه

ها افتهیباشد. لازم به ذکر است جهت تجزیه و تحلیل های توصیفی/ تحلیلی و میدانی میترکیبی ار روش

با رویکرد آمار فضایی استفاده گردیده است. که بر اساس نتایج تحقیق  HDIهای آماری و مدل از برنامه

 HDIدرصد بوده است از این میزان  100/5اجتماعی در کلانشهر اهواز برابر  –میانگین توسعه کالبدی 

باشد. همچنین بر اساس دیگر مناطق بیشتر از میانگین می HDIمناطق دو، سه و چهار کمتر از میانگین و 

 باشد. غربی را دارا می –پذیری شهر ایلام الگوی شرقی رویکرد آمار فضایی زیست

 

 اهواز. ک، یمدل و تکندار، یتوسعه پا، یریپذستیز واژگان کلیدی:

                                                           
  :Email. . عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول7

  :Email. استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، گروه معماری، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول. 5
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 مقدمه

خواهند  انرژی برای زمین، تقاضا کاربری در گسترده تغییرات باعث شهرنشینی به عنوان شکل غالب شیوه زندگی

پتانسیلی باورنکردنی هستند که  دارای اجتماعی توسعة و رشد موتورهای به عنوان (. لذا شهرهاAscione, 2009: 238شد)

 بی شک باید مورد توجه قرار گیرند. 

 مشارکت حاصل و دارند نقش آن اومتد و ایجاد در بسیاری سو عوامل یک از که است محوری چند ایپروسه سلامت

دارد.  جامعه بخشهای سایر بر توجهی قابل تأثیر سلامت دیگر، مقوله سوی از و است جامعه یک اجرایی هایدستگاه تمام

 اصلی هایشاخص از یکی سلامت، بعنوان نیز مقوله متحد ملل سازمان سوم هزاره توسعه هایبرنامه علت، در همین به

کند می تعریف چنین آنرا سلامت نقش حیاتی به توجه با جهانی بهداشت میشود. سازمان شمرده جوامع یافتگیتوسعه 

 ,WHO) نیست ضعف و بیماری عدم صرفأ و است جسمانی، روانی، اجتماعی کامل بهزیستی حالت از عبارت سلامت

 شکل به و همگانی سلامتی ارتقای برای اور و الزم ضروری استراتری یک سلامت خدمات در حوزه موضوع (؛ امروزه1976

 منظور این آید. برایمی شمار به جهان جمعیت و زندگی بهتر کیفیت بهبود منظور به جهانی حلی راه عنوان به گسترده

 (. Grant et al, 2009: 58) است به توسعه پایدار دستیابی منظور به مهم هایشاخص اولین از این خدمات به دسترسی

ریزی جامع مسکن و کشورهای در حال توسعه فقدان منابع کافی، ضعف مدیریت اقتصادی، نداشتن برنامهدر 

سو و افزایش جمعیت  های که در زیرساخت های اقتصادی این کشورها وجود دارد از یکساختمان و سایر نارسایی

را به شکلی غامض و چند بعدی درآورده  شهرنشین از سویی دیگر نقش زمین و ساختمان را در اقتصاد در این کشورها

(. در شرایط جامعه ما رشد شهرنشینی با رشد توان شهرها از نظر تأمین نیازهای آنها 57: 7932است)پورمحمدی، 

جمعیت شهرنشین  7912ای بوده که در سال آهنگ و سازگار نبوده به طوری که رشد شهرنشینی در ایران به گونههم

 شکیل داده است. از جامعه را ت 05٪

باشد. زیرا امروزه هر نوع از ضروریات می 5ایریزی منطقهو انجام برنامه7ایدر این راستا رسید به تعادل منطقه

ریزی، فعالیتی چند بعدی و یکپارچه است که باشد. در واقع برنامهریزی و مدیریت امری ضروری میای با برنامهتوسعه

(. هدف این Alipour, 1996: 367) باشداجتماعی، اقتصادی، سیاسی، روان شناختی و تکنولوژیکی میدر برگیرنده عوامل 

ریزی، بر قراری توازن بین عوامل کنترل ناپذیر خارجی و عوامل قابل کنترل داخلی به خاطر استفاده از نوع برنامه

ای پایداری ریزی منطقهه، از اهداف اصلی برنامه(. چرا کHelmy, 2004: 479) باشدها و دوری از مخاطرات میفرصت

: 7934)رضوانی،  شهری، ایجاد تعادل در مناطق و برقراری عدالت در توسعه بین نواحی مختلف یک سرزمین می باشد

405 .) 

 نامحدود آینده در کارکرد برای تداوم جاری هر سیستم یا جامعه، اکوسیستم توانایی به خود وسیع معنای در پایداری

 بار تحمیل دلیل به یا است وابسته به آن سیستم که منابعی تحلیل رفتن نتیجه در اجبار طور به اینکه شود، بدونمی اطلاق

 (. Gilman, 1996: 1) شود کشیده ضعف آنها، به روی حد از بیش

 

 

 

                                                           
7 - Regional Balance.  

5 - Regional Planning.  
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 مواد و روش تحقیق

 کندجریان پیدا می آنها سوی به ما هایفعالیت که انتظاری نتایج مورد از: است عبارت هدف، که تعریف   مبنای بر

ای فاصله در نقطه آن از طبعتاً اینک و داریم را آن به وصول قصد که است ایهدف نقطه از (. منظور23: 7911الهی، )آیت

حاضر ارزیابی و سطح بندی زیست پذیری  تحقیق انجام از (. لذا، هدف23: 7919)قانع بصیری،  دور از آن قرار داریم

 باشد. می اهوازشهر 

های کمی و ریاضیات در جغرافیا، شروع ، استفاده از روش5، هرودوت، استرابو و پتالمی7از زمان تالس، آناکسیماندر

ه گام برداشت شده بود و همة این بزرگان اندیشه، قبل از آغاز انقلاب علمی قرن هفدهم، در مسیر علمی کردن جغرافیا،

 ها باعث گردید جغرافیا به صورت علم فضایی مطرح گردد. (. در نتیجه این فعالیتLivingston, 1994: 356بودند)

باشد. ردی میکارب – ایهای توصیفی، اسنادی و تحلیلی و ماهیت توسعهروش تحقیق این پژوهش نیز ترکیبی از روش

 SPSSها و نرم افزار شود. در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها با مدلز را شامل میجامعه آماری تمام مناطق کلانشهر اهوا

 انجام پذیرفته است.  HDIدر قالب مدل  GISو  EXCELو 

 

 شناخت منطقه مورد مطالعه

کیلومتر مربع وسیع ترین شهر استان می باشد. موقعیت  555شهر اهواز، مرکز استان خوزستان، با مساحت تقریبی 

دقیقه طول شرقی قرار گرفته است  45درجه و  43دقیقه عرض شمالی و  55درجه و  97شهر از نظر جغرافیایی در  این

 (. 00: 7935)جوکار،  متر از سطح دریا قرار دارد 73و در جلگه ای با ارتفاع 

 

 
 جمعیت شهر اهواز به تفکیک مناطق شهری :(7)شکل 

 

)سازمان جغرافیایی  باشندکه هر یک دارای سه یا چهار ناحیه می این شهرداری هشت منطقه ی شهرداری است.

درصد از جمعیت  39/99درصد از کل استان و  54، 7935(. شهر اهواز بر اساس سرشماری 9: 7934نیروهای مسلح، 

 (. 7935)سرشماری عمومی نفوس و مسکن،  شهری استان را تشکیل می دهد

                                                           
7 -Anaximander.  

5 -Ptolemy.  
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 مطالعه(: تعیین محدوده مورد 2شکل )

 

 مبانی نظری تحقیق

 پذیریزیست 

ر پذیر است که د پذیری یکی از مفاهیمی که ارتباط نزدیک با حس مکان دارد، مفهوم جوامع زیستمفهوم زیست

های اخیر و با به وجود آمدن آگاهی های عمومی از این که بسیاری از جوامع امروزی ما این معیار را برآورده دهه

 (13: 7939، احمدی و پورجمعهبه نقل از  544: 7931پور و همکاران، )ساسانمورد بحث بوده است کنند؛ بسیارنمی

های در حال وقوع است که شاید کمتر مورد توجه هما فاجع فتوان دریافت که در اطراراحتی می با کمی تأمل، به

ای ستردهفیزیکی گ هاز این بحران مربوط به توسعها، سیاستمداران، یا شهروندان عادی قرار گرفته است. قسمتی رسانه

 .خودروی شخصی مرتبط است هغلب وبلعد و بخشی از آن به ازدحام سرعت می شهرها را به فهای اطرااست که زمین

ه شده است. ئشرح اوضاع و وضعیت بسیاری از شهرهای معاصر است، راهکارهای گوناگونی برای مواجهه با آن ارا

ه عریزی و اهمیت پاسخ به نیازهای در حال افزایش جامهای برنامهپذیری است که با تکامل اولویتا زیستیکی از آنه

بارت تر و بیشتر است، رونق گرفته است. به عبالا زندگی کیفیت و تسهیلات، امکانات جستوجوی در که پساصنعتی

شلوغی، از بین رفتن زمین های کشاورزی و فضاهای  دیگر، به دلیل آگاهی از خطراتی مثل رشد سریع جمعیت، ازدحام و

 تعلق به مکان، هویت مکانی وس های اجتماعی و از بین رفتن حباز، کمبود مسکن معقول و مناسب، افزایش نابرابری

 . پذیری به وجود آمده و رشد کرده استکنند، زیستزندگی اجتماعی که کیفیت زندگی جوامع را تهدید می

های پذیری برای افراد گوناگون معانی متفاوتی دارد، چرا که شهرگرایی و جهانی شدن به تشکیل جمعیتمفهوم زیست

شود، ارائه تعاریف قابل های آنان ظاهر میبسیار متمایز در شهرهای جدید منجر شده و همانطور که نیازها و خواسته

ابی پذیری در معنای اصلی و کلی خود به مفهوم دستیزیست شود.پذیری چالش برانگیز میقبول و کاربردی برای زیست
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ساسانپور و ) ریزی شهری خوب یا مکان پایدار استبه قابلیت زندگی است و در واقع همان دستیابی به کیفیت برنامه

 ل، امنیت وتراکم، حمل و نق گیری بسیار متنوعی است که معمولاً و شامل نماگرهای قابل اندازه(. 97: 7934همکاران، 

نیز به این موضوع اشاره (، 5550) در گزارش انجمن و دولت محلی انگلیس. دهندپایداری اجزای ثابت آن را تشکیل می

پذیری همانند یک میدان مین بوده و تعریف آن یک حوزه سیاسی جدید است و از شده که ارائه تعریف درباره زیست

ین چتر بزرگ تحت پوشش قرار بگیرد؛ اختلاف نظر وجود دارد. با این اوصاف رو درباره اینکه چه مسائلی توسط ااین

عنوان مکانی  پذیری بهکه زیستطوری ارائه شده، به 7نامه مریان وبسترپذیری توسط لغتیک تعریف معقول از زیست

 . است مناسب برای زندگی انسانی معنا شده

 

 
 پذیریزیست معیارهای قیاسی (: تحلیل9شکل )

                                                           
7 - Webster-Merriam 
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 .11: 7933منبع: ماجدی و بندرآباد، 

 

پذیری به یک سیستم شهری که در آن به سلامت اجتماعی، کالبدی و روانی همه ساکنانش توجه شده بنابراین زیست

پیامد ملموس شرایط بسنده و مطلوب شهری نیست، بلکه پیامدی  چرا که زیست پذیری صرفاً . شوداست، اطلاق می

باید هم شهر روی زمین و هم شهر موجود در اذهان را "اک مردم از زندگی شهری است، یک شخص قابل لمس از ادر

درنهایت به (. Pacione, 2003: 20) ؛ چنانچه مایکل پاچیون بطور ماهرانه این موضوع را مدنظر قرار داد"در نظر بگیرد

لاق تم شهری سالم، امن، با دسترسی مناسب اطپذیری به سیستوان گفت که زیستگیری از تعاریف آن میعنوان نتیجه

آورد و اصول اساسی این مفهوم شامل شود؛ که کیفیت بالای زندگی و محیطی جذاب برای شهروندان به ارمغان میمی

های ویژگی گیرند و پارامترها وپذیری بر مبنای آن شکل میدسترسی، برابری و مشارکت است که مفاهیم مربوط به زیست

فاه فیزیکی و اجتماعی را برای تقویت و حفظ یک منظر وجودی انسان به صورت پربار و پرمعنا گرهم آورده و ر

 (. 23: 7931)ساسان پور و همکاران،  سازندیکپارچه می

 

 توسعه پایدار

ناخت که درک، شها و اصولی است لآهمفهوم توسعه پایدار مفهومی بسیار اساسی و مهم است، زیرا در بر گیرنده اید 

دهد و عدم توجه و جهل نسبت به آنان، اضمحلال و نابودی محیط و بشریت را ای روشن را نوید میو تحقق آنها آینده

فرهنگی و تحقق استانداردهای بهتر زندگی بدون  - به دنبال خواهد داشت. در توسعه پایدار به رشد اقتصادی، اجتماعی

 ,Jacobs) شود. توسعه پایدار، تلاش برای حمایت از آینده، در زمان حال استوجه میاز دست دادن منابع و امکانات ت

اند که ها و افراد، تعاریف متعددی از آن نموده(. در خصوص تعریف توسعه پایدار اندیشمندان، سازمان1471 :1995

 باشد:ای از آنها به شرح زیر مینمونه

اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برای حداکثر سازی رفاه انسان فعلی  توسعه پایدار به معنای تلفیق اهداف -

 (. OECD, 2001: 11) باشدهای آتی برای برآوردن نیازهایشان میبدون بدون آسیب به توانایی نسل

ن دای که نیازهای نسل فعلی را بدون ایجاد اشکال در توانایی نسل آینده در برآورتوسعه پایدار به عنوان توسعه -

 (. که نیازهای اساسی فقرا در اولویت درجه یک قرار دارد07: 7913ری، ا)مهشو کنداحتیاجات خود تامین می

 (. 3: 7934)زاهدی و نجفی، 

اصل یک اعلامیه ریو: انسان محور توجه توسعه پایدار و این انسان سزاوار و مستحق یک زندگی سالم و مولد  -

 (. Kirkpatrick, 2002: 2) باشدسازی با طبیعت میدر هم

 ای که مثلکند، توسعهاستاد دانشگاه هاروارد از توسعه پایدار به عنوان یک مفهوم بانکی یاد می 7پانایوتو -

زردان و منصوربهمنی، ) شودماند و ارزش خاص آن مثبت است و موجب کامیابی در آینده میانداز میپس

7934 :9 .) 

 کنندمی استفاده اطرافشان هایاکوسیستم هایظرفیت از که هاییانسان زندگی کیفیت بهبود -

(IUCN/WWF/UNEP, 1991) . 

                                                           
7 -Panayotou.  
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و  کاهش از جلوگیری. اجتماعی و محیطی، اقتصادی عوامل از متشکل چارچوبی در منابع از خردمندانه استفادۀ -

 .www) شود حفظ آینده هاینسل زندگی کیفیت اینکه ضمن کنونی زندگی کیفیت دادن بهبود نیز

ncaction.org.uk .) 

های نسل برای آنکه منابع بدون شود برآورده کنونی جامعة نیازهای که ایگونه به منابع مدیریت و استفاده فلسفه -

 (. www.opb.comافتد) خطر به آینده

بنابراین به استناد تعاریف، توسعه پایدار فرآیندی است که اهداف اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، آموزشی و  

نماید. بر این اساس سه محیط محیطی جامعه را در هر مکانی از طریق برنامه، طرح، سیاست و اقدامات اجرا میزیست

 زیست محیطی. -9اجتماعی. -5یط اقتصادی. مح-7عمده و یا سه بُعد اصلی وجود دارد که عبارتند از: 

 

 
 تعیین توسعه پایدار در بین شهر، رفاه انسان و اکوسیستم :(4) شکل

 

 هاتجزیه و تحلیل یافته

های مورد استفاده پرداخته گردیده است و های مورد مطالعه و روشدر این قسمت از تحقیق ابتدا به تعیین شاخص

 ها ارائه گردیده است. در نهایت نتایج و یافته
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 پذیری کلانشهر اهوازهای منتخب جهت ارزیابی زیست( معیار و شاخص5شکل )

 

: 7935دلیر،  زاده است )حسین یافته افزایش فزایندهای طور به ریزیبرنامه در کمی هایروش کاربرد اخیر های دهه در

است.  ایناحیه جغرافیای مطالعات در های پرکاربردروش از یکی روش باشد. اینمی HDIروشها، روش  این از (. یکی742

کشور جهان از لحاظ توسعه  795بندی برای درجه« برنامه عمران ملل متحد»ای را تحت عنوان سازمان ملل متحد، برنامه

طبیقی و برای بررسی تمنابع انسانی به کاربرده است. این مدل قابلیت گسترش و جایگزینی را دارا بوده و در هر کشور 

: 7933انتخاب مناطق، شهرها و یا نواحی به منظور بررسی و سنجش درجه توسعه یا محرومیت آنها کاربرد دارد )زیاری، 

33 .) 

 واقع هایبندی، مکانسطح دراین که طوری باشد. بهوغیره می مناطق، شهرها، روستاها سطح بندی برای درواقع روشی

 دارد.  دیگر سطوح هایبامکان قابل توجهی تفاوت داشته، اما همدیگر با زیادی شباهت یک سطح در

 (:3: 7933)مودت و همکاران،  پذیرداین مدل در سه مرحله انجام می

 های مورد نظر، از طریق روش زیر:مرحله اول: تعریف اندازه توسعه از لحاظ شاخص

ijij

IJj

ij
XMinXMax

XMinXij
I






(

)(

(:                                                                                         7رابطه )  

 

 (، که می توان از رابطه زیر بدست آورد:Ijمرحله دوم: تعریف شاخص متوسط یا میانگین محرومیت )

ij
xn

ij I
n

I 
1

                                                                             (:                                   5رابطه )

 

مرحله سوم: اندازه گیری میزان توسعه یا محرومیت که شاخص مزبور به تفاوت عدد یک از متوسط محرومیت 

 خواهد بود:

 )1()( ji IHDI  (:                                                                                                            9رابطه )  

 

که در قسمت میانگین محرومیت)مرحله دوم(، هر چه  7و  5لازم به ذکر است که نتایج محاسبات، عددیست بین 

 وضعیت بهتر ولی در مرحله سوم محاسبات هر چه عدد بدست آمده به عددزدیک باشد ن)ص فر(،  5عدد مورد نظر به 

زیست 
پذیری 
شهری

شاخص 
های سواد و 

آموزش

جمعیت به 
نتفکیک س

جمعیت به 
تفکیک 
جنس

جمعیت بر 
اساس فعالیت 

اقتصادی

شاخص 
های خاص 
چون بعد 
خانوار، 
نسبت 

جنسی و 
میانه سنی
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یزان توسعه و محرومیت بندی م)یک( نزدیکتر باشد نشانگر وضعیت توسعه یافتگی بیشتر است و نکته دیگر اینکه، طبقه 7

 ست. اما به طور معمولهای مختلفی در گزارشات و مطالعات ارائه گردیده ابراساس پراکندگی و یا نزدیکی اعداد طیف

 هایگیرند. همانطور که سازمان ملل در بعضی سالدر نظر می )مانند طیف لیکرت( 2یا  9در مطالعات طیف مورد نظر را 

طیفی ارائه نموده است. که نمونه آن به شرح جدول زیر  2و بعضی دیگر  9طیف مورد نظر را در بعضی گزارشات 

 باشد. می

 
 میلادی 2177یافتگی کشورها بر اساس شاخص توسعه انسانی در سال بندی توسعه( طبقه7جدول)

-5555میانگین شاخص  ) دامنه شاخص تعداد سطوح توسعه انسانی

5577) 

-7335میانگین شاخص  )

5577) 

 04. 5 15. 5 349. 5-033. 5 34 کشورهای دارای توسعه انسانی بالا

 95. 7 53. 7 033. 5-255. 5 41 کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط

 97. 7 23. 7 275. 5-530. 5 40 کشورهای دارای توسعه انسانی پایین

 . UNDP, HDR: 2011ماخذ: 

 

 هامقایسه استانداردهای کمی کاربری

 ارائه شهری هایسرانه همه تعیین به منظور مشخصی معیارهای و استانداردها قانونمند ما، بصورت کشور سطح در

دلیل مغایر  به شهری مختلف هایکاربری زمینه در نیز دیگر کشورهای از استانداردهای استفاده طرفی است. از نگردیده

)شعیه،  نمی باشد اشکال از خالی خانوار و اندازه اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی هایاقلیم، ویژگی نظر از آنها شرایط بودن

 شهر واقعی نیاز محاسبه همان روش مختلف هایکاربری برای مورد نیاز زمین برآورد روش آسانترین (. شاید715: 7937

 سطح تفاوت دلیل به گردید ذکر که باشد.  همانطور آینده با آمده های بدستکمیت و ارقام تطبیق و تعمیم و حال زمان در

 به این وجود گرفت. با در نظر کشورها تمامی برای را واحدی استاندارد توانکشورها، نمی توسعه اقتصادی، اجتماعی

)ضرابی و  باشدمی بین المللی و ملّی سطح در هاکاربری و مقایسه تطبیق به موجود، نیاز تجارب از تصویری ارائه منظور

 (. 75:  7933همکاران، 

 

 
 گانه کلانشهر اهواز8ها در مناطق مقایسه برخی کاربری :(6شکل )

0
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 جهت و مرکز پراکندگی اجتماعی در کلانشهر اهواز(: تعیین 1شکل )

 

ست. ا تواند محقق را در این راستا هدایت کند بیضی انحراف معیارهای آماری گرافیک مبنایی که میاز جمله آزمون

(. 35: 7931، اک و همکاران) توان میزان تمایل و گرایش موضوع به مرکز خاص را نشان دادبا استفاده از این روش می

تا مرکز میانگین، پراکندگی، جهت و موقعیت  ، با استفاده از انحراف معیار فاصله مکان هر شاخصبیضی انحراف معیار

 سازد. آن را مشخص می

 :های حاصل شدهیافتهبر اساس 

 غربی امتداد یافته است، زیرا -با زاویه کمی در جهت شرقی  پذیری در کلانشهر اهواززیست بیضی انحراف معیار

 یک قرار دارد.  منطقهتمرکز نقاط موضوع در 

 

 
 (: تعیین شاخص پراکندگی کالبدی در کلانشهر اهواز8شکل )

 

چه  هادهد به طور میانگین دادهاست نشان می پراکندگیهای شاخص یکی ازکه به عنوان  براساس انحراف معیار

ها نزدیک به صفر باشد، نشانه آن است که ای از دادهفاصله دارند. اگر انحراف معیار مجموعه مقدار متوسط از اندازه

قابل توجه  گیها نزدیک به میانگین هستند و پراکندگی اندکی دارند؛ در حالی که انحراف معیار بزرگ بیانگر پراکندداده
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های تحلیل فضایی پیشین نیز چنین موضوع را تائید . لذا بر اساس شاخص کالبدی همانگونه که نقشهباشدها میداده

نمودند پراکندگی تقریبًا در تمام مناطق بطور یکسان توزیع گردیده که البته منطقه یک تراکم بیشتری را نسبت به سایر 

 است.  مناطق داشته

 

 
 HDIمناطق کلانشهر اهواز بر اساس مدل زیست پذیری ( رتبه بندی 3شکل )

 

 گیرینتیجهبحث و 

میان توسعه پایدار و مقوله قدرت ارتباط تنگاتنگی وجود دارد تا جایی که برخی متعقدند عدالت اجتماعی و تعادل 

توان پایدار شهری را میملزوم یکدیگرند و تحقق یکی بدون دیگری غیرممکن است. توسعه  زیست محیطی لازم و

، ها دانست که امکان عدالت گستری اجتماعیگیری مجدد از ساختمانوری در استفاده بهینه از زمین و تشویق بر بهرهبهره

در بستر فضا و برابری اجتماعی را محقق گرداند و با فراهم نمودن امکانات رفاهی، اجتماعی، خدمات شهری و حقوق 

محیطی شهری و رضایت شهروندی را ممکن گرداند. بر این اساس شهرسازی بایستی یت زیستشهروندی، بهبود کیف

هایی مطلوب را برای استفاده بهینه از منابع های ملّی و محلّی فرصتبه عنوان ابزاری مؤثر برای اجرا و تحقق سیاست

و  تنها زندگی مطلوبامکان دهد که نه ه کند تا به ایجاد سکونتگاهیئانرژی زمین و محیط زیست در ساختار شهری ارا

کند بلکه پایداری کره زمین و روح انسانی را نیز تضمین های آینده را نیز فراهم میشایسته برای نسل حاضر بلکه نسل

توان شهر پایدار را با دقت و وضوح تصویر کرد و در نتیجه راهکارهای دستیابی به نماید. حقیقت این است که نمیمی

مشخص ساخت. زیرا از یک سو، مقوله پایداری از مقیاس جهانی تا مقیاس محلی )که شهر در این مقیاس است(  آن را

همبسته است و ازسوی دیگر، هنوز بر سر پیامدهای بسیاری از اقدامات و فرایندهای توسعه، نظریات متناقضی وجود 

 ساخته شود.  "پایین"سالارانه و از ای مردم، بلکه به گونه"بالا"دارد. بنابراین شهرپایدار نه به شیوهای اقتدارگرایانه و از 

تواند هرگونه کاهش منابع طبیعی را جبران سازد و سرمایه نگرش توسعه پایدار بر این اندیشه است که فن آوری نمی 

ت سعه پایدار حمایطبیعی مکمل سرمایه انسان ساخت است و در این راستا سازمان ملل از مبانی و دیدگاه مفهومی تو

داند که با آموزش و آگاهی دادن به مردم کند و راه دستیابی به توسعه پایدار را وجود بسترهای فرهنگی مناسب میمی

 توان به آن دست یافت. می
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