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 چکیده

ارگانیک  هایهایی بین شهررویه شهرها سبب چالشکه رشد بی فته طی چند دهه اخیر مشخص شدهای صورت گربا بررسی

 وکالبدی  هایزمینهدر  جدیدو  ارگانیک موفقیت شهرهایقایسه میزان ، مهدف پژوهش. شده است و شهرهای جدید

شهرهای از طریق تلفیق  سازیبومیرواج های موفقیت هر دو شهر در ابعاد مختلف و زمینه مشخص کردنمحیطی و زیست

تصادفی  گیرینمونهروش  باتحلیلی است.  هایروشدر چارچوب  ،ایمقایسهاز نوع  روش تحقیق،است.  جدید و ارگانیک

شهر با  تحملقابل رفیتظ واریانسپس از بررسی محاسبه گردید.  904/0 ضریب آلفای کرونباخ. ندتکمیل شدها پرسشنامه

 که (19/21 با میانگین)مهاجران  شهربا در مقابل  (84/18 با میانگینشازند )و کهن  شهر ارگانیک مشخص شدآزمون لون، 

آزمون لون با  نتیجه ازتری برخوردار است. ایینپ( از میزان رضایت 19)نسبت به میانه  شده استریزیبرنامهو جدید  یشهر

ر دشهر مهاجران  شد کهها، آشکار عدم برابری واریانس رد فرض صفر وا ب -996/0و آزمون تی برابر  037/0سطح معناداری 

جدید شهروندان شهر  یجهدرنت است. 35/2 هر برابر باهای دو شمیانگیناختالف معنادار وضعیت بهتری قرار دارد. بر این مبنا، 

از  محیطیتزیسلبدی و اند که میزان موفقیت شهر جدید مهاجران در زمینه وضعیت کاو شهر شازند بر این باور بودهمهاجران 

. ه استند بودشاز شهر بیشتر از شهر تحملقابلدسترسی و خدمات، پویایی و سازگاری و در حوزه فضای سبز و ظرفیت قبیل؛ 

 شیافزا ساکنان یتمندیرضا شهر جدید مهاجران در ساکنان اقامت مدت شیافزا با که است داده نشان پژوهش آن بر عالوه

دی مباحث کالب مهاجران درشهر جدید های موفقیت بر روی بامطالعهتوانند جهت مسئوالن شهری شازند می در همین .یابدمی

 .ماینداستفاده ن شازندهای محیطی برای برطرف کردن ضعفو زیست
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 مقدمه

است. در  موردمطالعههای تأثیرگذار در شناخت هرچه بیشتر موضوع تحقیق از گام باهای نظری مربوط آشنایی با مفاهیم و دیدگاه

 هاآن وتحلیلتجزیهها و همچنین ها و اطالعات، گردآوری و کسب دادهآشکارسازی، فضای عملی الزم، در تعیین نوع دادهواقع با این 

هاست که در موضوعات روش بسیار مهم در حوزه مطالعه دانش. مطالعه تطبیقی یک آیدیمهای تحقیق فراهم در مرحله تحلیل یافته

 ندیفرا . در(1394پور و همکاران، )ساسان پذیر استان و موضوعی جمعوپذیر است و به سخن دیگر، تطبیق با هر عنمختلف امکان

 شهر توسعه از بندییمتقس نوع دو انیم نیا در ،شده استارائه یشهر توسعه انواع از یمختلف ماتیتقس شهر یالبدک -ییفضا توسعه

 شهرها رشد .) ,2017Chan & Li( جهت مطابق شهر رشد -2 و منشأ مطابق شهر رشد -1 :است نظرانصاحب موردقبول شتریب

 در شهرها شتریب. ) ,2017Shen & Wu( شدهریزیبرنامهرشد  -2 یعیطب رشد -1 :است تقسیمقابل ریز دوطبقه در منشأ مطابق

 اما. افتییم توسعه یاتفاق صورتبه شهر و شدهانجام یآت یزیربرنامه بدون شهر توسعه یعنی اند،ردهک رشد یعیطب صورتبه گذشته

 و معلوم هایاربرک از هرکدام یجا داد،یرخ م یشهر جامع یهاطرح بر اساس خود ارک آغاز در هک شدهریزیبرنامه رشد یدر الگو

 طرح .(1394پور و همکاران، )ساسان بوده است هاسرانه زانیم و نیزم یاربرک بر تأکیدشتر یب جامع یهاطرح در و است، مشخص

 و یصنعت دیجد یشهرها جادیا در سابق یشورو ریاتحاد جماه ستم،یب قرن در طول. است یطوالن سابقه یدارا دیجد یشهرها جادیا

 و سابق یشورو عالوه بر دوم، یجهان جنگ از پس دوران در امر نیا. شدندیم محسوب شرویپ ،یونکمس یشهرها در ایجاد ایتانیبر

در . بوده است به افزایش رو هادر آن دیجد یشهرها جادیا و گسترش داشته یشرق یاروپا و فرانسه ا،یکآمر متحدهایاالتدر  ایتانیبر

) ,Nikolay et alقرارداد  و اجرا مطالعه تحت را دیجد یشهرها جادیا هک است ییشورهاک نیاول ازجمله شور انگلستانک ستم،یب قرن

ملیت، فرهنگ، سنت و هنر معماری و شهرسازی به قدمت تاریخ است. بر این اساس،  کنندهبیانشهر یک اثر هنری و  .2015(

از فرهنگ دیرین  گرفتهشکل شهرهای ارگانیک، ترکیبی از عوامل غیرملموس و ذهنی با عوامل عینی است. شهرهای ارگانیک

جدید مفهوم زندگی دارد. بدین منظور، شهر ارگانیک تضاد با شهر  جدید و شناسییستزریشه در  "ارگانیک"مفهوم . باشدیم اکشوره

 جدیددر شهرسازی امروزی یا همان شهرسازی  . ) ,2008Talen(است شدهبیان "شده فرضپیشاز "و یا  "شدهریزیبرنامه" یا

 .و چگونگی تشکیل، بافت فضاهای شهری روبرو است هاکاربری یابیمکاندر  وتفریطبا افراطشهری  یهاطرحو  هابرنامهبرخی از 

امروزه  .(Trudeau, 2018) آورده است به وجودمحیطی، کالبدی را در فضاهای شهری این عدم تعادل و توازن، معضالت زیست

کمبود آن و به با توجه  ،منابع آب ازجملهرویه زمین و تضییع منابع طبیعی و اسراف در زمین شهری؛ موجب اتالف انرژی عرضه بی

 ازجملهرویه وسایل نقلیه موتوری و تضعیف روابط اجتماعی در اثر کیفیت نامطلوب فضاهای عمومی شهر شده که استفاده بی

 گسستگیازهم. این نوع مشکالت (Schindler & Kishore, 2015) شهر شازند و مهاجران است مسائل و مشکالت ترینمهم

رای دسترسی به خدمات ببافت شهری، فروپاشی ساختار محالت در شهر شازند را به دنبال آورده و موجب نیاز شدید به اتومبیل 

شده  محیطیزیست هایآلودگیهای فسیلی موجب افزایش انرژیافزایش مصرف  همچنین، شهری و کاهش روابط مردمی شده است

دیگر مسائل  ازجملهبصری یا آشفتگی منظر شهری  هایآلودگیدر فضاهای شهری، کاهش امنیت شهری و  هویتیبیاست. 

های فضایی رشد و توسعه نامتوازن شهری، سبب گسستگی .(Markley, 2018) استشهرسازی معاصر در بسیاری از نواحی شهری 

ارگانیک های گیری مناسب از شیوه. عدم توجه به شناخت و بهرهشده استدر شهر  هویتیبی، کاهش امنیت و زیستمحیطو تخریب 

 ساخت از مختلف یشورهاک تجارب یبررس به توجه با. شده است محیطیزیست هایآلودگیگسستگی کالبدی، و  جدید موجبو 

 اعمال ایو  بزرگ یشهرها از ییززداکشورها تمرک شتریب در شهرها نیا جادیا هدف هک گرددیمشخص م دیجد یشهرها

 با مختلف یشورهاکدر  اهداف نیا. بوده است یصنعت توسعه و یادار –یاسیس اهداف با همراه یاقتصاد توسعه یهااستیس

 منطقه ییفضا یاربرک یسامانده جهت در یمناسب یپاسخگو و شدهاعمال یاقتصاد توسعه یهااستیس به نسبت متفاوت یهاروش
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تواند ضمن حفظ هویت شهری، ایمنی، از ضروریاتی است که می جدیدبنابراین تلفیق دانش و تجربیات بومی با . بوده است موردنظر

فضایی،  -عدم هماهنگی طراحی فضاهای شهری با اوضاع محیط طبیعی و کالبدی زیبایی، توسعه پایدار شهری را تحقق بخشد.

در سطح نواحی و  غیراصولی وسازهایساختو  هاکاربریهای زیرساخت شهری و تأسیسات زیربنایی و توزیع نامناسب نارسایی

فضایی  -شهری و کالبدی هاییتفعالمحیطی، های ملی و تشدید مشکالت زیستسرمایه هدر رفتمحالتی از شهر شازند موجب 

مختلف از قبیل  هایزمینهدر  جدیدو ارگانیک میزان موفقیت شهرهای تطبیقی مقایسه هدف پژوهش حاضر،  بیندراینشده است. 

و استفاده از این عوامل  و کالبدی محیطیزیستهای موفقیت هر دو شهر در ابعاد زمینه مشخص کردنمحیطی و کالبدی و زیست

 است. جدیدو  ارگانیک از طریق تلفیق شهرسازی سازیبومیمکملی برای رواج  عنوانبه

ای متعادل و متوازن بر اساس طراحی ارگانیک با رعایت مالحظات اکولوژیکی، عدالت اجتماعی و اقتصادی گونهشهرسازی بومی به

ونقل را زیاد کرده و های حملناموزون است که هزینه های فضایی وپذیری شهر ناشی از گسستگیگیرد. اما امروزه آسیبشکل می

عنوان سازی و متوازن ساختن شهرها بهفشرده .(Gusdorf & Hallegatte, 2007)سازد های شهری را با چالش روبرو میزیرساخت

از  .(Gordon & eat hall, 1989)رویه شهرها را کنترل کند شده که رشد و گسترش بیالگویی برای حل مشکالت شهری مطرح

زاده در سال (، شهر فشرده، الگویی منطقی برای مسائل و مشکالت ناشی از توسعه شهری گسترده است. نقی1996دیدگاه توری )

جویی، اجتناب از اسراف، قناعت، در پژوهشی معیارها و اصول معماری و شهرسازی بومی، شهرهای تاریخی را شامل: کمال 1381

نگری در فضاهای شهری ح زمین، اجتناب از بطالت و بیهودگی در کاربری زمین، پیوستگی و انسجام، آیندهرعایت اعتدال، اصال

گردد، باعث (. آلدوس معتقد است، رشد و گسترش شهری که به توسعه کم تراکم شهری منجر می1381زاده، معرفی کرده است )نقی

که توسعه شهری فشرده شود، درصورتیی کشاورزی و منابع طبیعی میهاونقل شهری و تخریب زمینافزایش مصرف انرژی در حمل

 ,Aldus)رساند محیطی را به حداقل میهای زیستکه با تراکم متناسب جمعیتی همراه باشد، مصرف انرژی را کاهش داده و آلودگی

1992). 
 

 . پیشینه تجارب شهرهای جدید1 جدول

 مأخذ روش یا نتیجه هاشاخص عنوان پژوهش

ارزیابی کیفیت محیط شهری در شهرهای جدید با توجه به رضایتمندی 
 مطالعه موردی: شهر الوند در استان قزوین() مردم

مسکونی، کالبدی، عملکردی، فرهنگی و 
 اجتماعی، طبیعی، رفاهی و خدماتی

های آماری همبستگی روش
 رگرسیون چند متغیره

سامی و همکاران 
(1396) 

های فضایی در شهرهای جدید با استفاده از مدل فرایند ارزیابی کیفیت
 نمونه موردی: شهر جدید بهارستان AHPمراتبی تحلیل سلسله

حضور پذیری، سرزندگی، حس تعلق، 
 پذیری، معنا و ...کارایی، خوانایی، انعطاف

گیری از و با بهره AHPروش 
 Expert Choiceافزار نرم

ایرانشاهی و 
 (1394همکاران )

شهرهای جدید مطالعه موردی:  -ارزیابی کیفیت زندگی در روستا
 شهربانوره

 -فرهنگی، کالبدی -اقتصادی، اجتماعی
 محیطیفضایی و زیست

تک  Tآزمون کای اسکوئر و 
 نمونه

دربان آستانه و 
 (1394محمودی )

اثرگذار در مطلوبیت سکونتی شهرهای خودرو  هایمؤلفهتطبیقی  بررسی
معادالت ساختاری )نمونه موردی: شهرهای  و جدید با استفاده از تحلیل

 قدیم و جدید هشتگرد(

محیطی، زیست اجتماعی،-اقتصادی
 کالبدی، فرهنگی.

رفیعیان و  Tمعادالت ساختاری، آزمون 
 (1394همکاران )

هر در ایران )موردمطالعه: شده به شسبک زندگی در روستاهای تبدیل
های خواف و رُشتخوار در استان خراسان شهرهای جدید شهرستان

 رضوی(

سبک زندگی، عوامل اجتماعی، فرهنگی، 
 اقتصادی

مهاجرانی و یوسف  آزمون همبستگی
 (1394نیا )

ارزیابی میزان احساس امنیت شهروندان در شهرهای جدید، مورد 
 پژوهی: شهر جدید اشتهارد

ها، سرمایه اجتماعی، عملکردی رسانه
 نقش نیروی انتظامی، پایگاه اجتماعی

های ضریب همبستگی آزمون
پیرسون، تحلیل واریانس، تفاوت 

و رگرسیون  (t.test)ها میانگین
 چند متغیره

احسانی فرد و 
 (1392همکاران )

  

به بررسی و مطالعه شهر جدید « شهرموردی: شاهینتحلیلی از شهرسازی معاصر ایران؛ مطالعه »(، در پژوهش 1374احمدی )
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در منطقه اصفهان احداث شد که از آن  1350باشد که در دهه شهر که یکی از تجربیات یاران در زمینه نوشهرسازی میشاهین

ریتانیا که در این عنوان یکی از تجارب ناموفق در زمینه احداث شهرهای جدید و مقایسه آن با یکی از تجربیات شهرسازی معاصر ببه

تری است؛ یعنی شهر جدید میلتون کینز پرداخته است. یکی از علل پرداختن به این دو شهر در پژوهش زمینه دارای سوابق طوالنی

زمان بودن احداث این دو شهر است. که هدف این پژوهش از این مقایسه شناخت نقاط قوت و ضعف کشور ایران یاد شده به دلیل هم

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:ینه است. از نتایج این پژوهش میدر این زم

ای قرار دارد و در یک زمینه مطالعات جامع های ملی فرادست ملی و منطقهدر بریتانیا احداث شهرهای جدید در چهارچوب طرح -

ای جنوب شرقی لعات منطقهشوند. شهر جدید میلتون کینز در چهارچوب مطاای است که شهرهای جدید مطرح میملی و منطقه

بریتانیا مطرح گردیده و احداث شد. بنابراین در چنین وضعیتی شهرهای جدید جایگاه مشخصی در نظام شهری کشور دارند. اما در 

ای اند و لذا شهرهشدهای مطرحهای ملی و منطقهعنوان برنامه مقطعی و نه در چهارچوب برنامهایران برنامه احداث شهرهای جدید به

عنوان یک برنامه به 1350شهر در سال اند جایگاه مشخصی در نظام شهری کشور ندارند. شهر جدید شاهینشدهجدیدی که احداث

 ای صورت گرفته باشد.مقطعی برای حل مشکل اسکان مهاجران به شهر اصفهان احداث شد. بدون اینکه از قبل مطالعات منطقه

شود. نظیر ای انجام میهای منطقهای و با پیشنهاد طرحد پس از انجام مطالعات منطقهیابی شهرهای جدیدر بریتانیا مکان -

( احداث شدند. مکان شهر جدید میلتون کینز نیز 1944ای لندن بزرگ )سال شهرهای جدید اراف لندن که با پیشنهاد طرح منطقه

 انتخاب گردید. 1964ای جنوب شرقی بریتانیا در پس از مطالعات منطقه

ای و توسط فزد و یا افراد محدودی ای بلکه با یک تصمیم لحظههای منطقهیابی شهرهای جدید نه توسط طرحدر ایران مکان -

یابی یابی مطلوب باشد. از این گذشته مکانتواند واجد تمامی خصوصیات یک مکانیابی نمیگونه مکانشود و طبعاً اینانجام می

هزار نفر در فاصله نزدیک با مادر  250شهر باهدف جمعیتی زرگ نظیر همین شهر جدید شاهینشهرهای جدید با اهداف جمعیتی ب

 یابی درستی نیست. زیرا خطر پیوستن شهر جدید به مادر شهر و عدم خوداتکایی شهر جدید وجود دارد.شهرهای موجود مکان

یابی اخیر شهرهای جدید در محل یک سکونتگاه موجود مکانهای نکته دیگر اینکه در بریتانیا در بسیاری از موارد خصوصاً در سال 

شهرهای جدید همیشه در نقاط بکر و فاقد سکونت ترین نمونه این موارد است. اما در ایرانشوند و شهر جدید میلتون کینز مهممی

های فراوان و ر روی وجود اشتغالای بگردند. به دلیل اهمیت امر خوداتکایی شهرهای جدید در بریتانیا تأکید عمدهیابی میمکان

اش ایجاد اشتغال برای ساکنین آن بوده است. این شود و شهر جدید میلتون کینز نیز یکی از اهداف عمدهمتنوع در شهرهای جدید می

است اما در  شدهعنوان یکی از اهداف شهر اعالمشهر نیز ایجاد اشتغال بهامر در ایران موردتوجه بوده است و در شهر جدید شاهین

ریزی و طراحی شهرهای جدید در بریتانیا با در نظر گرفتن تمامی اصول گاه چنین امری محقق نشده است. برنامهعمل هیچ

ریزی و طراحی شهر جدید میلتون کینز ریزی و طراحی شهری و درنهایت دقت و ظرافت صورت گرفته است. خصوصاً در برنامهبرنامه

شده ای انجامریزی کاربری زمین و نیز تقسیمات کالبدی شهر به نحو شایستهخوبی رعایت شده است. برنامهکه در آن اصل انعطاف به

ریزی کاربری ریزی و طراحی شهری رعایت نشده است بلکه برنامهتنها اصل انعطاف در برنامهشهر نهاست. اما در شهر جدید شاهین

 مراتب تقسیمات کالبدی در شهر اثری نیست.از سلسله شده است وای نادرست انجامگونهزمین نیز به

 

 نظریمبانی 

زا یا . این شهرسازی را دروناندیافتهتکاملو  شدهساخته زیستسازگاربامحیطبه شکل ارگانیک و ایران ارگانیک شهرهای 

های محیط از شرایط و تواناییگیری گویند. این شهرسازی با توجه به نیازهای مادی و معنوی مردم با بهرهشهرسازی بومی می

 ,Florention et al) است گرفتهشکلمنظور تأمین آسایش جسمی روحی انسان طبیعی و فرهنگ خاص هر منطقه جغرافیایی به
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گیری ساخت، بافت و سیمای اعتقادات مذهبی در شکل ازجملههای محیط طبیعی و ایدئولوژی حاکم در گذشته ویژگی .(2020

گیری آن در درون یک فضای فرهنگی خاص است. شهرنشینی ایران، شکل مشخصه ترینمهمشهری نقش بسزایی داشته است. 

ها، پرداختن به ریشه"دارد.  مرزوبومهای این ی در فرهنگ و اندیشههای عمیقایران ریشه شهرهای ارگانیکاصول معنوی حاکم بر 

 عقیدهانسانی به یک فرهنگ و  جامعهپرداختن به اصول است. فهم یک اصل، فهم معنای آن چیزی است که به تمام هنر و تمدن 

، برای دارد. شناخت بافت تاریخی و قدیمی بستگی به شناخت نظام سازمان فضایی آن (1384)معماریان،  "بخشدمیمشترک جهت 

شهرهای را مطالعه کرد. سازمان فضایی بافت تاریخی شهر که میراث تاریخی شهرنشینی و  آنشناخت سازمان فضایی باید عناصر 

بافت را تخریب  هایسلولسیل یا زلزله  چراکهر است. ناپذیدر مقابل تهدیداتی مانند زلزله آسیب. (Galantay, 1986) است ارگانیک

تواند تخریب کند. بافت تاریخی فقط یک مسئله کالبدی نیست، بلکه مسائل کند ولی جوهر و نظم سازمان فضایی را نمیمی

 اجتنابغیرقابلدارای نظامی هماهنگ و نظم و وحدانیتی شهرهای ارگانیک  .گیردبرمیرا نیز در  محیطیزیستاقتصادی، اجتماعی و 

رشد  زمینهشهرسازی ایران بدون شناخت و درک محیط اجتماعی و دیدگاه خاص فرهنگی که ارگانیک  شالودهاست. درک مفاهیم و 

است، نظامی که  آمدهاین مفاهیم بوده است، ممکن نبوده و منوط به شناخت و درکی کلی از نظامی معنوی است که در آن به وجود 

 بردذاتی به سر می هماهنگیاجزای زندگی در تناسب و  همهدر درون خود همواره این اندیشه را پرورانده که انسان با محیط و 

مالحظات اکولوژیکی، عدالت اجتماعی و  بر اساسمتعادل  صورتبهارگانیک شهرسازی بومی و  .(1390زاده دلیر و آشنا، )حسین

های هویت و تعلق محیطی و فرهنگی را کمتر امروزه شهرسازی مدرن، شاخص اما گیرد.شکل می محیطییستزاقتصادی و 

شرایط اقلیمی و فرهنگ بومی رشد و توسعه  ازجمله. به بیانی دیگر امروزه کمتر هماهنگ و همساز با اوضاع از محیط طبیعی، استدار

شهرها با رشد ارگانیک، بدون اینکه با  .(moore, 2013) زا شده استزا جایگزین شهرسازی درونیابند. در اصل شهرسازی برونمی

رشدی  اصطالحهبشان منوط به رشد طبیعی جمعیت و نیازهای جدید ساکنان بوده و های خاصی طراحی شوند، توسعهاستفاده از نقشه

. در ایران، چنین بافتی در شهرها تا اواخر حکومت قاجار شدمیدیده  وسطیقرونو تدریجی دارند. نمونه چنین رشدی در  گامبهگام

است. شهرهای  شدهحفظدر شهر شازند نیز، در محالت مختلف آن رشد ارگانیک قدیمی . (Shen & Wu, 2017) موجود بوده است

باشد، یعنی این نوع  یافتهسازمانو  آمدهپدید  شدهطراحیمعین و از پیش  ایبرنامه بر پایهیا جدید، اجتماعی است که  شدهریزیبرنامه

. این نوع شهرها معموالً برای رفع آیندمیبه وجود  بلندمدتو  مدتکوتاهشناخت نیازهای  بر اساسشهرها بر پایه برنامه ریزی 

؛ مناطق شهری شدهریزیبرنامهشوند. شهرهای شناخته می دارجهتریزی برنامه عنوانبهشوند و ی میریزنیازهایی در آینده، برنامه

مرکز شهری خاصی و یا در اطراف شهرها و یک  در اطرافهای انسانی هستند که مشخص با یک ترکیب متعادل ارز فعالیت

در نظریه توسعه مدرن مونه قابل تعامل بین سنت و . (Caromo Bezerra et al, 2017)وجود دارند  ماندهباقیاز پیش  هایمکان

است و در آن توجه به مسائل  21قرن  جدیداست، شهر پایدار جانشینی موجه و معقول برای شهرسازی  شدهمطرحپایدار 

. از اواخر قرن بیستم در (1376)بحرینی،  گیردقرار می موردتوجهمحیطی، مسائل اجتماعی و کالبدی جامعه شهرنشین نیز زیست

گرایا . دیدگاه فرهنگ(1391زاده، نقی) استرایان گ و فرهنگ نوگرایانکه تلفیقی از مداخله  شدهمطرحفرانوگرایانه نظریه شهرسازی، 

عنوان بومی و فرهنگی را به هایارزشکامیلوزیته و ... تأکید بر  قرن نوزدهم همچون: راسکین و موریس و شهر سازانیه نظر ازمتأثر 

گرایان معتقدند که فضای شهری باید متناسب با ساختار فرهنگی و فضای شهری داند. همچنین فرهنگمبنای دخل و تصرف می

های آخر قرن بیستم های مشارکتی دههیهازنظرمتأثر  گرایانمردم. دیدگاه (1377)نصراصفهانی،  باشد بینیپیشغیرقابلمتنوع و 

مداخله  هرگونهدی است که هدف آن افزایش مشارکت مردم در تغییر و تحول سازمان فضایی شهری است. بر اساس این نظریه میال

 دیگربیانبهبیند. ه نظریه تداوم را در تکامل میگرایانمردممشارکت مردم محلی صورت گیرد. شهرسازی با های شهری باید در بافت

لمن ادعا  .(1378)یاراحمدی،  کندهویت شهری پرهیز میهای صلب و ثابت و بیدارد. و از طرح آینده سویبهسر در گذشته و رو 
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های ارتقای ر، مؤثرترین راهاز سوی دیگ دهد ومی جدید رخدر شهرهای  محیطیزیستهای که بیشترین تخریب کندمی

و منطقه شهری نیاز به تدوین راهبردهای محلی و  شهرکالنتواند در شهرها به اجرا در آید، بدیهی است هر شهر، می محیطیزیست

های اقتصادی، اجتماعی و سازمان محیطی، سیستمدارند تا جوابگوی شرایط زیستهای جدید بومی خود برای توسعه شهری در شهر

 مدیریت شهری خود باشند.

شامل سه در پژوهش کالبدی  متغیرهای وابسته، پژوهش نمایان است محیطیکالبدی و زیستمستقل های ، متغیر(1شکل )در 

محیطی شامل سه متغیر ظرفیت زیست ، متغیرهای وابستهدهیخدماتاربری و دسترسی و متغیر پویایی و سازگاری، تنوع ک

 باارگانیک محیطی و کالبدی شهر بدین ترتیب، برای بررسی تطبیقی وضعیت زیستها و فضای سبز است. شهر، آلودگی تحملقابل

و همچنین شهر جدید ارگانیک مطالعاتی برای شهر  نمونه عنوانبهپژوهش حاضر سعی بر آن است که شهر شازند  جدید درشهر 

محیطی و کالبدی که متغیرهای مستقل پژوهش نیز هستند توجه به ابعاد زیست جدید بامطالعه موردی برای شهر  عنوانبهمهاجران 

مختلف از قبیل  هایزمینه جدید درو ارگانیک میزان موفقیت شهرهای مقایسه مشخص گردد، تا در این قرار گیرند  موردبررسی

مکملی  عنوانبههای موفقیت هر دو شهر در ابعاد مختلف و استفاده از این عوامل زمینه مشخص کردنمحیطی و کالبدی و زیست

 است.جدیدو  شهرسازی ارگانیکاز طریق تلفیق  سازیبومیبرای رواج 

 
 . مدل مفهومی پژوهش1 شکل

 

 روش پژوهش

است.  شدهگردآوریو اسنادی مبانی نظری تحقیق  ایکتابخانهو با استفاده از روش  هدف از نوع کاربردی بر اساسحاضر پژوهش 

اطالعات  آوریجمعتحلیلی است. از ابزار پرسشنامه برای  هایروشو در چارچوب  ایمقایسهروش تحقیق در این پژوهش از نوع 

شهری مورد  ریزیبرنامهنفر از کارشناسان و اساتید  5پس از تدوین چندین نوبت توسط  هاپرسشنامهاست.  شدهاستفادهموردنیاز 

شنامه این پژوهش معیارهای تصادفی تکمیل شد. همچنین در پرس صورتبه گیرینمونهو با استفاده از روش  قرارگرفتهبازبینی 

ها و فضای سبز در قالب طیف لیکرت پنج شهر، آلودگی تحملقابل، ظرفیت دهیخدماتپویایی و سازگاری، تنوع، دسترسی و 

 904/0نیز  هاپرسشنامه. و ضریب آلفای کرونباخ قرارگرفته است سؤال)خیلی کم تا خیلی زیاد( از مردم و شهروندان مورد  ایگزینه

نفر در شهر جدید مهاجران بر اساس سرشماری  20346و  شهر شازندنفر در  117571جامعه آماری تحقیق شامل  .به گردیدمحاس

 هاپرسشنامهمحاسبه گردید. تحلیل این  377و  383 به ترتیباست. که حجم نمونه انتخابی با استفاده از فرمول کوکران  1395سال 

ظرفیت و متغیرهای وابسته نیز هستند  محیطی و کالبدیزیستبود و متغیرهای مستقل پژوهش ابعاد  SPSSی افزارنرمدر محیط 

است و با استفاده از مدل تحلیل عاملی  دهیخدماتو  و دسترسیها، فضای سبز، پویایی و سازگاری، تنوع شهر، آلودگی تحملقابل
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و همچنین آزمون بارتلت  گیرینمونهشده است. در این مدل شاخص کفایت برآورد  هاپرسشنامه سنجیرواییاکتشافی میزان اعتبار و 

و آزمون لون دو شهر با هم مقایسه  اینمونهاست. برای مقایسه وضعیت رضایت شهروندان با استفاده از آزمون تی دو  شدهمحاسبه

هریک از معیارها در دو شهر  استانداردشدهضرایب با استفاده از روش رگرسیون چندگانه مدل تحلیلی با استفاده از  درنهایتشده است. 

و ابعاد نیز  هاشاخصمیانگین و انحراف معیار تمامی  باشدمیاست. و همچنین در جدول ذیل که مربوط به پرسشنامه  شدهمحاسبه

 .است شدهمحاسبه

 
 های پرسشنامه پژوهش. میانگین و انحراف معیار گویه2 جدول

میانگین 

 کل

هاگویه نام اختصاری SD میانگین  فرضیه بعد معیارها 

221/3  

170/3  331/1  DC1 زندگی کیفیت و آرامش افزایش و محله در فیزیکی تغییرات ی 
ی و سازگار

 پویای

ی
 کالبد

ضیه 
فر

3
 

221/3  803/0  DC2 هاکاربری اختالط  

306/3  458/1  DC3 اجتماعی و اقتصادی تعامالت وجود  

454/3  412/1  DC4 نیازها به پاسخگو و پویا شهری مراکز  

397/3  

585/3  038/1  V1 درآمد اساس بر مسکن انتخاب در تنوع  

 تنوع

596/3  711/0  V2 فرهنگی ساختار اساس بر مسکن تنوع  

556/3  304/1  V3 جمعیتی مختلف هایگروه برای خدمات ارائه در تنوع  

440/3  

613/3  861/0  AS1 اجتماعی هایگروه تمامی برای مسکن به دسترسی  

ی و 
دسترس

ت
خدما

ی
ده

 

676/3  001/1  AS2 محل در هاآن حضور وضعیت و اورژانسی و امنیتی مراکز به دسترسی  

409/3  343/1  AS3 درمانی بهداشتی خدمات وضعیت  

437/3  932/0  AS4 آن به دادن اولویت و روهاپیاده کیفیت  

488/3  034/1  AS5 شهری خدمات به آسان دسترسی  

310/3  

272/3  180/1  CN1 مناسب ساختمانی و جمعیتی تراکم  

ت 
ظرفی

قابل
تحمل
 

شهر
 

ت
زیس

ی
محیط

 

ضیه 
فر

4
 

272/3  085/1  CN2 خدمات ارائه در شهر مناسب توان  

278/3  378/1  CN3 ارتباطی شبکه و زیربنایی تأسیسات مناسب ظرفیت  

258/3  103/1  CN4 شهر اهالی ادراکی مناسب تراکم  

539/3  494/1  CN5 خدمات مناسب پاسخگویی میزان  

806/3  124/1  CN6 خدمات جایگزینی قابلیت  

173/3  

284/3  304/1  P1 شهر محالت و شهر در آرامش احساس  

ی
آلودگ

ها
 

437/3  076/1  P2 ترافیک و سروصدا میزان کم بودن  

108/3  505/1  P3 شهری مناسب مبلمان وجود  

312/3  143/1  P4 خودرو از حداقلی استفاده  

358/3  

306/3  108/1  SG1 سبز هایراه شبکه و روهاپیاده حداکثری وجود  

ی سبز
ضا

 ف

358/3  081/1  SG2 سبز فضای مناسب سرانه  

840/3  201/1  SG3 مسکونی به سبز فضای مناسب نسبت  

123/3  104/1  SG4 سبز فضای و پارک تعداد بودن کافی  

 

 موردمطالعهمحدوده 

مهاجران یکی از شهرهای جدید و تازه تأسیس در شهرستان شازند، استان مرکزی است. این شهر با موقعیت مناسب جغرافیایی و 

درجه شرقی و عرض  25/49کیلومتری غرب شهر اراک در طول جغرافیایی  25زیبایی در  اندازهایچشممحیطی و با  هایجاذبه

(. جهت سکونت کارکنان پتروشیمی و پاالیشگاه شهرستان شازند از سال 250، 1373درجه شمالی است )شاملو، 2/34جغرافیایی 

 ایمنطقهوزارت مسکن و شهرسازی در  ریزیبرنامهدر آن اسکان یافتند. این شهرک با  1371آغاز و اولین ساکنان آن در سال  1369
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 ایجادشدهکیلومتری، مجتمع پتروشیمی و پاالیشگاه هفتم  2و  1بروجرد و در فاصله  -کوهستانی و سرد در کنار شبکه ارتباطی اراک

و نیروگاه حرارتی، تأمین  دستیابی با اهدافی همچون تأمین نیازهای سکونتی کارکنان پتروشیمی، پاالیشگاه منظوربهاست. این شهر 

پیرامون و رفع محدودیت  هایسکونتگاهفضای زیستی صنایع جانبی، جذب سرریز جمعیتی شهر اراک، تأمین خدمات پایه مجموعه 

 (.2، 1389ران شهر جدید مهاجران، است )شرکت عم شدهطراحیتوسعه کالبدی شهر اراک برنامه ریزی و 

 

 
 د و شهر جدید مهاجرانشازن شهرستان نقشه موقعیت .2 شکل

 

 هایافته بحث و

ها، فضای سبز، پویایی و سازگاری، شهر، آلودگی تحملقابلظرفیت  معیارهای شدهبیاندر پژوهش حاضر با توجه به هدف تحقیق 

تعیین میزان روایی و اعتبارسنجی پرسشنامه  منظوربهاست. و  قرارگرفته موردبررسیجداگانه  صورتبه دهیخدماتو  و دسترسیتنوع 

 محاسبه شد. 873/0ها که روایایی همگرای پرسشنامهاستفاده گردیده است.  (AVE) شدهاستخراجمیانگین واریانس از روش 

نمایان است. چنانچه میزان متوسط رضایت بر اساس  3چهار شاخص برای مطالعه سنجش وضعیت پویایی و سازگاری در جدول 

 در شهر جدید مهاجران و 89/12سازگاری در شهر شازند  و فرض گردد. میانگین رضایت مردم از پویایی 13این چهار شاخص 

عدم  ( است، فرض صفر را رد کرده و05/0از  ترکوچککه  010/0سطح معناداری )معناداری آزمون لون  به دلیلاست.  21/15

بوده است. دو  32/2های دو شهر دارای اختالف معناداری برابر با کند. بر این اساس میانگینهای دو شهر را تأیید میبرابری واریانس

در شهر جدید مهاجران از  5/2شهر تفاوت خیلی زیادی با هم در بحث پویایی و سازگاری کالبدی دارند، هر چند میزان رضایت حدود 

 شتر است و رضایت شهروندان از پویایی و سازگاری در این شهر باالتر از شهر شازند است.شهر شازند بی
 

 های دو شهر در حوزه پویای و سازگاری. ارزش شاخص3 جدول

 هاشاخص

 شهر
 نتایج آزمون

 مهاجران شهر جدید شهر شازند

انحراف  میانگین

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

مقدار 

F 

سطح 

 معناداری

T 

زندگی کیفیت و آرامش افزایش و محله در فیزیکی تغییرات  89/2 44/1 45/3 15/1 778/010/0 115/4 
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هاکاربری اختالط  98/2 06/1 47/4 896/0 2 

اجتماعی و اقتصادی تعامالت وجود  50/3 44/1 11/3 20/1 

نیازها به پاسخگو و پویا شهری مراکز  52/3 971/0 15/4 28/1 

 526/4 21/15 914/4 89/12 جمع

 

، برای سنجش میزان رضایت شدهگرفتهشاخص در نظر  3دهد. که نتایج نمونه انتخابی در حوزه تنوع کاربری را نشان می 4جدول 

 طورکلیبهدر هر دو شهر باالتر از حد متوسط است که این نشان از رضایت شهروندان هر دو شهر دارد. اما،  هاکاربریاز تنوع 

است که نشان از برابری رضایت شهروندان از تنوع کاربری در شهرها دارد. در شهر جدید مهاجران تنوع  5/1اختالف میانگین حدود 

های مختلف جمعیتی ساختار فرهنگی و تنوع در ارائه خدمات برای گروه بر اساسدر انتخاب مسکن بر اساس درآمد، تنوع مسکن 

( است. مقدار 10باالتر از میانه  تا حدودی) 29/11 در شهر جدید مهاجران و 92/9. در شهر شازند میانگین کل باالتر از میانه است

بوده و فرض برابری )معناداری تفاوت دو شهر نسبت  ترکوچک 05/0؛ که از باشدمی 047/0با سطح معناداری  011/2آزمون تی برابر 

 به تنوع کاربری( دو نمونه رد شده است.

 
 تنوع کاربری حوزه در شهر دو یهاشاخص ارزش .4 جدول

 هاشاخص

 شهر
 نتایج آزمون

 مهاجران شهر جدید شهر شازند

انحراف  میانگین

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

سطح  Fمقدار 

 معناداری

T 

درآمد اساس بر مسکن انتخاب در نوع  10/3 30/1 80/3 01/1 

682/

1 
047/0 053/4 

فرهنگی ساختار اساس بر مسکن تنوع  48/3 12/1 72/3 843/0 

جمعیتی مختلف هایگروه برای خدمات ارائه در تنوع  34/3 24/1 77/3 14/1 

 99/2 29/11 66/3 92/9 جمع

 

است، نمایانگر این امر است، شهر شازند کمتر از میانه و شهر جدید  شدهبیان 5پنج شاخص دسترسی و خدمات که در جدول 

در سطح  09/1( نسبت به شهر مهاجران با اختالف میانگین 17)میانه  95/16مهاجران بوده است. بنابراین، شهر شازند با میانگین 

و مقدار آزمون تی  05/0از  ترکوچک 000/0ی تری قرار دارد. نتیجه آزمون فرضیه عدم برابری واریانس دو شهر )سطح معنادارپایین

 کند.است( را بیان می -010/3معادل 
 

 دسترسی و خدمات حوزه در شهر دو هایشاخص ارزش .5 جدول

 شهر هاشاخص
 نتایج آزمون

 مهاجران شهر جدید شهر شازند

انحراف  میانگین
 استاندارد

انحراف  میانگین
 استاندارد

مقدار 
F 

سطح 
 معناداری

T 

اجتماعی هایگروه تمامی برای مسکن به دسترسی  36/3 17/1 61/3 928/0 

682/1 001/0 010/3- 

 هاآن حضور وضعیت و اورژانسی و امنیتی مراکز به دسترسی
محل در  

75/3 14/1 60/3 01/1 

درمانی بهداشتی خدمات وضعیت  43/3 944/0 39/3 15/1 

آن به دادن اولویت و روهاپیاده کیفیت  19/3 08/1 68/3 965/0 

شهری خدمات به آسان دسترسی  22/3 08/1 76/3 01/1 

 063/5 04/18 414/5 95/16 جمع
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و ارگانیک به علت شهری شهر مشخص گردید؛ که شهر شازند  تحملقابلهای ظرفیت ازنظرپس از بررسی هر دو شهر  درمجموع

ریزی از که شهری با برنامه و شهر مهاجران( است. 19تر از میانه )شهر پایین در این تحملقابل ظرفیت( 84/18)با میانگین کهن 

حد مطلوب  بهشهروندان  ازنظرشازند یت در شهر این وضع ( است.19از میانه ) باالتر( 19/21)با میانگین  است شدهتعیینپیش 

با تأیید فرضیه دوم مبنی بر نابرابری واریانس دو  -996/0برابر و آزمون تی  037/0رسیده است. نتیجه آزمون لون با سطح معناداری ن

  کند؛ که شهر مهاجران در وضعیت بهتری قرار دارد.شهر، آشکار می
 

 تحمل شهرظرفیت قابل حوزه در شهر دو یهاشاخص ارزش .6 جدول

 هاشاخص

 شهر
 نتایج آزمون

 مهاجران شهر جدید شهر شازند

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
مقدار 

F 

سطح 

 معناداری
T 

مناسب ساختمانی و جمعیتی تراکم  17/3 26/1 38/3 08/1 

243/

32 
037/0 

996/0

- 

خدمات ارائه در شهر مناسب توان  18/3 09/1 36/3 04/1 

ارتباطی شبکه و زیربنایی تأسیسات مناسب ظرفیت  26/3 18/1 28/3 17/1 

شهر اهالی ادراکی مناسب تراکم  19/3 26/1 52/3 05/1 

خدمات مناسب پاسخگویی میزان  59/3 05/1 49/3 22/1 

خدمات جایگزینی قابلیت  45/3 08/1 16/4 06/1 

 62/6 19/21 92/6 84/18 جمع

 

اختالف میانگین از شهر شازند در وضعیت بهتری  9/2با  6/13باشد. شهر مهاجران با میانگین معیار آلودگی شامل چهار شاخص می

 13است؛ میزان رضایت شهروندان اختالف زیادی با میانه  شدهریزیبرنامهشهر مهاجران از شهرهای  کهاینم غرقرار دارد؛ علی

اساس و  بر همینیانه است. از م ترکمبافت ارگانیک،  به دلیل 7/10نداشته و در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. این امر در شهر شازند با 

ها رد شده و میانگین توان دریافت که فرض برابری واریانسمی -102/17و آزمون تی با مقدار  000/0با مشاهده سطح معناداری 

  نمره بیشتر است. 3رضایت ساکنان شهر مهاجران حدود 
 

 هاهای دو شهر در حوزه آلودگیارزش شاخص .7 جدول

 هاشاخص

 شهر
 آزموننتایج 

 مهاجران شهر جدید شهر شازند

انحراف  میانگین

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

سطح  Fمقدار 

 معناداری

T 

شهر محالت و شهر در آرامش احساس  34/2 28/1 23/3 14/1 

685/128 000/0 102/17- 

ترافیک و سروصدا میزان کم بودن  31/2 04/1 57/3 03/1 

شهری مناسب مبلمان وجود  3 25/1 22/3 22/1 

خودرو از حداقلی استفاده  05/3 26/1 58/3 06/1 

 45/4 6/13 83/4 7/10 جمع

 

 47/11در شهر شازند با میانگین از فضای سبز سرانه فضای سبز مشخص شد؛ رضایت شهروندان  بردر زمینه فضای سبز با تأکید 

 حداکثری و وجود مناسبناهای سازیروهایی با کفشهر شازند به پیاده)در مقایسه با میانه( در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. شهروندان 



 1521                            .         .. های جدیدبا شهر ارگانیکهای محیطی و کالبدی شهرزیست هایویژگیبررسی تطبیقی  / احمدی و مهرجو

گونه بی قرار دارد. همانر وضعیت مطلود 87/13اما، شهر مهاجران با میانگین تقریباً اند. رضایت نداشته سبز هایراه شبکه و روهاپیاده

تفاوت معناداری با هم  4/2کند، دو شهر با اختالف میانگین مشخص می 000/0با سطح معناداری  -410/11که نتایج آزمون تی 

  شود.داشته، لذا فرض صفر رد می

 
 های دو شهر در حوزه فضای سبزارزش شاخص .8 جدول

 هاشاخص

 شهر
 نتایج آزمون

 مهاجران جدیدشهر  شهر شازند

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

میانگی
 ن

انحراف 
 استاندارد

مقدار 
F 

سطح 
 معناداری

T 

سبز هایراه شبکه و روهاپیاده حداکثری وجود  35/2 07/1 36/3 05/1 

148/
20 

000/0 
410/11
- 

سبز فضای مناسب سرانه  36/2 985/0 35/3 04/1 

مسکونی به سبز فضای مناسب نسبت  41/3 23/1 75/3 09/1 

سبز فضای و پارک تعداد بودن کافی  35/3 06/1 41/3 05/1 

 23/4 87/13 345/4 47/11 جمع

 

 مدل تحلیلی وضعیت کالبدی

وضعیت کالبدی شهر  متغیرهایمقدار ضریب همبستگی بین  باشد کهمی زمانهمدر این پژوهش روش  کاررفتهبهرگرسیونی مدل

درصد و دسترسی و  67درصد، پویایی و سازگاری  70اگر مقدار ابعاد افزایش یابد، میزان بعد تنوع  کهطوریبهشازند محاسبه گردید. 

الزم برای انجام رگرسیون، بررسی معناداری  هایشرطپیش. یکی از گرددمیدرصد سبب بهبود وضع کالبدی شهر شازند  48خدمات 

درصد  48درصد کمترین و بیشترین آن تنوع با  20متغیر دسترسی و خدمات به میزان  9رگرسیون است که با توجه با جدول  آنوای

وضعیت کالبدی شهر شازند را دارد. سطح معناداری نشان از مناسب بودن معیارها جهت تعیین تغییرات متغیر  بینیپیشتوانایی 

به شهروندان با مقدار تی کمتر  دهیخدمات، از آزمون مشخص شد که متغیر دسترسی و آمدهدستبهکالبدی است. با توجه به نتیجه 

پویایی و سازگاری و تنوع  متغیرهایدارد. همچنین  متغیر کالبدیتأثیر را بر  ترینکمنسبت به بقیه ابعاد و با ضریب بتای استاندارد 

ره تی و سطح معناداری بیشترین تأثیر را در بعد کالبدی شهر شازند داشته با بیشترین ضریب بتای استاندارد و مقدار آما هاکاربری

 است.
 

 رگرسیون خطی چندگانه ابعاد کالبدی شهر شازند. 9 جدول

ضریب  اثر مستقیم

 رگرسیون

ضریب 

 تعیین

یافته ضریب تعیین تعدیل

R2 

ضریب  F Sig fنمره 

 بتا

 T Sig Tنمره 

 001/0 339/9 480/0 000/0 216/87 208/0 231/0 480/0 وخدماتدسترسیوضعیت کالبدی

 000/0 251/12 673/0 000/0 085/150 451/0 453/0 673/0 وسازگاریپویاییوضعیت کالبدی

 000/0 957/13 700/0 000/0 785/194 485/0 491/0 700/0 تنوعوضعیت کالبدی

 

شد که نتیجه آن  برآورد( =075/0RMSEAمقدار ) SmartPLS افزارنرماز خروجی مدل در  آمدهدستبهتوجه به نتایج  با

 قبولقابلمدل مطلوب و  موردنظرباشد تا مدل  08/0. که این مقدار باید کمتر از باشدمیبودن مدل کالبدی شهر شازند  قبولقابل

 نظر مدل، مدلی مطلوب است. که از این =CFI) 91/0) آمدبه دست  9/0)برازش تطبیقی( آن باالتر از  CFIذکر گردد. و همچنین 
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 شازند شهر کالبدی تیوضع یلیتحل مدل .3 شکل

 

وضعیت کالبدی شهر جدید  متغیرهایدر مدل رگرسیونی وضعیت کالبدی شهر جدید مهاجران مقدار ضریب همبستگی بین  

درصد و  78درصد، پویایی و سازگاری  79اگر مقدار این ابعاد افزایش یابد، میزان بعد دسترسی و خدمات  کهطوریبهمحاسبه شد، 

الزم برای انجام رگرسیون، معناداری آنوای رگرسیون  شرطپیش. گرددمیدرصد سبب بهبود وضعیت کالبدی شهر جدید  66تنوع 

درصد  62درصد کمترین و بیشترین آن را دسترسی و خدمات با  43متغیر تنوع کاربری به میزان  10است که با توجه با جدول 

وضعیت کالبدی شهر جدید را دارد. سطح معناداری نشان از مناسب بودن معیارها جهت تعیین تغییرات کالبدی شهر  بینیپیشتوانایی 

 05/0متغیر تنوع کاربری با مقدار تی کمتر و سطح معناداری آن از  ، از آزمون مشخص شد کهآمدهدستبهاست. با توجه به نتیجه 

درصدی با ضریب بتای استاندارد را بر متغیر کالبدی دارد. همچنین دسترسی و خدمات و پویایی و سازگاری با  66کمتر بوده و تأثیر 

 در بعد کالبدی شهر جدید مهاجران داشته است. بیشترین ضریب بتا استاندارد و مقدار آماره تی و سطح معناداری بیشترین تأثیر را
 

 ر جدید مهاجرانشه کالبدی یارهایمع چندگانه یخط ونیرگرس .10 جدول
ضریب  اثر مستقیم

 رگرسیون

ضریب 

 تعیین

 یافتهتعدیلضریب تعیین 

R2 

 T Sig Tنمره  ضریب بتا F Sig fنمره 

 000/0 485/15 799/0 000/0 904/131 629/0 638/0 799/0 وخدماتدسترسیوضعیت کالبدی

 000/0 249/11 784/0 000/0 529/126 605/0 615/0 784/0 وسازگاریپویاییوضعیت کالبدی

 000/0 231/8 669/0 000/0 742/67 438/0 448/0 669/0 تنوعوضعیت کالبدی

 

این مقادیر  .نیز برآورد شد CFI=0/93برآورد شده است. مقدار  RMSEA=0/05شهر جدید مقدار  وضعیت کالبدیدر مدل 

مردم شهر جدید مهاجران از پویایی و  بیندراینمطلوبیت مدل تحلیلی وضعیت کالبدی شهر جدید مهاجران است.  دهندهنشان

 دسترسی به خدمات در شهر خود رضایت دارند.
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 مهاجران دیجد شهر کالبدی تیوضع یلیتحل مدل .4 شکل

 محیطیزیستمدل تحلیلی بعد 

محیطی شهر وضعیت زیست متغیرهایمحیطی شهر جدید مهاجران مقدار ضریب همبستگی بین در مدل رگرسیونی وضعیت زیست

 75 محیطیزیستدرصد، آلودگی  89شهر  تحملقابلمقدار این ابعاد اگر افزایش یابد، بعد ظرفیت  کهطوریبهجدید محاسبه شد؛ 

الزم برای انجام رگرسیون، معناداری آنوای  شرطپیش. گرددمیشهر شازند  محیطیزیستدرصد سبب بهبود  50درصد و فضای سبز 

درصد  78درصد کمترین و و بیشترین آن را ظرفیت شهر با  24متغیر فضای سبز به میزان  11رگرسیون است که با توجه با جدول 

شهر شازند را دارد.. سطح معناداری نشان از مناسب بودن معیارها جهت تعیین تغییرات  محیطیزیستوضعیت  بینیپیشتوانایی 

کمترین  338/5درصدی و آماره تی  50محیطی شهر است. از نتایج آزمون مشخص گردید؛ شاخص فضای سبز با ضریب بتای زیست

 شهر شازند را دارد. محیطیزیستاثرگذاری در بعد 

 

 
 شازند شهر محیطیزیست یارهایمع چندگانه یخط ونیرگرس .11 جدول

 اثر مستقیم
ضریب 

 رگرسیون

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 2Rیافته تعدیل
 T Sigنمره  ضریب بتا F Sig fنمره 

T 

 029/0 532/17 891/0 000/0 356/307 785/0 794/0 891/0 ظرفیت شهر محیطیوضعیت زیست

 019/0 425/10 758/0 000/0 690/108 570/0 575/0 758/0 هاآلودگی محیطیوضعیت زیست

 005/0 338/5 504/0 000/0 489/78 248/0 254/0 504/0 فضای سبز محیطیوضعیت زیست

 

است که  در حالیاست. این  قبولقابلمطلوب و  موردنیازمحیطی شهر شازند هر دو برآورد در نتایج مدل تحلیلی وضعیت زیست

باید باالتر از حد  CFI. مقدار 08/0کمتر از  باید RMSEAشده است. که مقدار  برآورد CFI= 0/91و  RMSEA= 0/06شاخص 

 باشد. 9/0مجاز 
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 شازند شهر محیطیزیست تیوضع یلیتحل مدل .5 شکل

 

شهر  محیطیزیستوضعیت  متغیرهایشهر جدید مهاجران مشخص گردید، ضریب همبستگی بین  محیطیزیستنتایج وضعیت  از 

درصد سبب  85شهر  تحملقابلدرصد و ظرفیت  88 محیطیزیستهای درصد، آلودگی 88جدید اگر افزایش یابد، بعد فضای سبز 

وجود دارد.  تریقویبین مجموعه معیارهای همبستگی  دهدمی. این مقدار نشان شودمیشهر جدید  محیطیزیستبهبود وضعیت 

 تحملقابلمتغیر ظرفیت  12، بررسی معناداری آنوای رگرسیون است که با توجه با جدول الزم برای انجام رگرسیون شرطپیشیک 

شهر جدید را  محیطیزیستوضعیت  بینیپیشدرصد توانایی  78درصد کمترین و بیشترین آن را فضای سبز با  72شهری به میزان 

، از آمدهدستبهشهر است. با توجه به نتیجه  محیطیستزیسطح معناداری نشان از مناسب بودن معیارها جهت تعیین تغییرات  دارد.

درصد و مقدار آماره تی و سطح معناداری  80استاندارد باالی آزمون مشخص شد هر سه شاخص مذکور با بیشترین ضریب بتا 

 شهر جدید مهاجران داشته است. محیطیزیستبیشترین تأثیر را در بعد 
 

 جدید مهاجران شهر محیطیزیست یارهایمع چندگانه یخط ونیرگرس. 12 جدول

ضریب  اثر مستقیم

 رگرسیون

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 2Rیافته تعدیل

 T Sigنمره  ضریب بتا F Sig fنمره 

T 

 001/0 441/14 852/0 000/0 554/208 720/0 726/0 852/0 ظرفیت شهر محیطیوضعیت زیست

 028/0 513/17 883/0 000/0 008/306 775/0 779/0 883/0 هاآلودگی محیطیوضعیت زیست

 000/0 664/17 888/0 000/0 691/312 784/0 788/0 888/0 فضای سبز محیطیوضعیت زیست

 

برآورد شده است که این مقدار برای مدل  08/0کمتر از  RMSEAدر مدل تحلیلی وضعیت اجتماعی شهر جدید مهاجران مقدار 

مدلی مطلوب و خوب  CFIمقدار  ازنظر. این در حالی است که مدل باشدیمبودن مدل  قبولقابلمناسب بوده و بیانگر مطلوب و 

 و مطلوب محسوب شود، باید هر دو مقدار نیز در حد مطلوب برآورد شوند. قبولقابلمدل، مدلی  کهاینکه برای  شودیممحسوب 
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 مهاجران دیجد شهر محیطیزیست تیوضع لیتحل مدل .6 شکل

 

 گیرینتیجه

 تیمطلوب در اثرگذار هایمؤلفه یقیتطب یبررس»با عنوان  که (13994وجه تشابه پژوهش حاضر با پژوهش رفیعیان و همکاران )

 زانیدر م« (هشتگرد دیجد و میقد یشهرها: یمورد نمونه) یساختار معادالت لیتحل از استفاده با دیجد و خودرو یشهرها یسکونت

 آن بر عالوه. باشدمی یدرصد 50 ارتباط زانیم با میقد شهر از شتریب یدرصد 60 ارتباط با دیجد شهر در یکالبد مؤلفه تیاهم

که در پژوهش حاضر نیز در  .یابدمی شیافزا ساکنان یتمندیرضا شهر در ساکنان اقامت مدت شیافزا با که است داده نشان پژوهش

 نسبت به شهر قدیم شازند قرار دارد. تریمطلوبکالبدی در وضعیت  مؤلفهشهر جدید مهاجران همانند شهر جدید هشتگرد 

 هایشاخص از یرضایتمند سنجش»( که با عنوان 1396آبادی )نژاد و محمدی کاظموجه تشابه پژوهش حاضر با پژوهش حاتمی

اکثر  از شهروندان که دهدمی نشان پژوهش نتایج« مهاجران جدید شهر: یمورد مطالعه .جدید یشهرها در زندگی کیفیت

 و اجتماعی محیطیزیست زیباشناسی، هایشاخص فقط و ندارند رضایت مهاجران جدید شهر در زندگی کیفیت به مربوط هایشاخص

 مدیریتی به بعد یرضایتمند سطح ترینپایین و محیطیزیست بعد به ساکنان یرضایتمند سطح باالترین. اندکرده ارزیابی مطلوب را

نسبت به شهر شازند  تریمطلوبوضعیت  را در محیطیزیست بعدکه در پژوهش حاضر نیز شهروندان شهر جدید مهاجران  .دارد تعلق

 اند.برآورد کرده

یده گرفتن تفکرات، اعتقادات هویتی شهرسازی امروز در ایران، گسست از گذشته و نادسردرگمی و بی عللیکی از بنابراین، 

باشد. البته بدین معنی نیست که طراحی و احداث فضای شهری برای شهرهای امروز کامالً مطابق با الگوهای ها میفرهنگی و ارزش

ریزی های برنامهتواند بر توانمندیبه زبان حال می هاآنو کالبد دادن به  ارگانیکباشد. شناخت اصول و معیارهای شهرهای ارگانیک 

ظرفیت در مقایسه هر دو شهر مشخص گردید که شهری ماندگار کند.  توسعهکم و پایداری را در محهای شهری افزوده و پایه

در  محیطیزیستدرصد است. در همین راستا، وضعیت  85شهر مهاجران  تحملقابلدرصد و ظرفیت  89شهر شازند  تحملقابل

وامل محیطی مهاجران عتواند برای شهر شازند نقطه قوتی باشد. اما در بحث وضعیت زیستشهر می تحملقابلمقابل عامل ظرفیت 

 کهدرحالیهمبستگی قوی است. دارای  و دارای ضریب بتای باالشهر در این  ،درصد 88 محیطیزیستهای فضای سبز و آلودگی
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در بحث بعد کالبدی در است.  نکردهعملدرصد( موفق  50فضای سبز ) ازلحاظمهاجران  برخالفشهروندان شازندی، این شهر  ازنظر

درصد است. در شهر شازند به  66درصد و در شهر مهاجران  70دو شهر مذکور مشخص گردید که عامل تنوع کاربری در شهر شازند 

 جدید واست ولی در شهر مهاجران که شهری  مالحظهقابلبودن تنوع کاربری برای اقشار مختلف جامعه ارگانیک دلیل 

ست و ا چندطبقهآپارتمانی و یا  ،های مسکونیشهروندان تنوع کاربری چندانی ندارد، در این شهر کاربری ازنظربوده،  ریزیبرنامهقابل

در کنار ورودی  فروشیخردهی یک کاربر کهطوریبه، شده است یابیمکانکاربری تجاری هم در یک فضای بخصوصی از شهر 

بازارچه رجوع کنند. بنابراین، برای تأمین مایحتاج باید به مکانی از شهر به نام  به همین دلیل شهر مهاجران وجود ندارد هایشهرک

 شدهتعیینگونه که باید از یک شهر با برنامه از پیش ریزان شهری مهاجران در بحث کالبدی آن، برنامهشهروندان ازنظرکلی طوربه

مناطق  باشد؛می شدهریزیبرنامهبا بافت شهری  عنوانبهنوع کاربری در شهر مهاجران که نبوده و ت موردقبولنسبت به شازند 

 .نشده استریزی شهر مهاجران در نظر گرفته امر در تدوین برنامه د که اینتنوع کاربری غنی باشن ازنظرباید  ،مسکونی

شهر مشخص گردید؛ که در شهر شازند )با  تحملقابلهای ظرفیت ازنظرها با آزمون لون، پس از بررسی شهرها در مقایسه واریانس

 شدهریزیبرنامه( به علت شهر جدید 19/21و کهن و در مقابل شهر مهاجران )با میانگین ارگانیک ( به دلیل شهری 84/18میانگین 

تری برخوردار است. در ( از میزان رضایت پایین19است که )نسبت به میانه  شدهگرفتهبرای شهر در نظر  تحملقابلهای ظرفیت

با تأیید فرضیه دوم مبنی بر عدم برابری  -996/0بر و آزمون تی برا 037/0همین جهت، نتیجه آزمون لون با سطح معناداری 

های دو شهر دارای اختالف بر این مبنا، میانگین کند؛ که شهر مهاجران در وضعیت بهتری قرار دارد.های دو شهر، آشکار میواریانس

رود و شی از کالبد شهر به شمار میهای تاریخی و سنتی، بختوان بیان کرد که بافتبنابراین، میبوده است.  35/2معنادار برابر با 

ریزی شهری است. در این از ضروریات مباحث برنامه هاآن محیطیزیستهمچنین توجه به حیات اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و 

راحان ریزان، طبرنامه پیشرویهای مهمی تواند فرصتها میهای موجود در این بافتگیری از مشارکت مردمی و پتانسیلراستا، بهره

مورد ارگانیک مشخص گردید که شهر شازند در قالب شهری  هایافته وتحلیلتجزیهدر بررسی و و مدیران شهری قرار دهد. 

محیطی بهتر مشخص گردید شهر مهاجران در بحث کالبدی و زیست هابررسیدر  چراکهاست.  قرارگرفتهتوجهی مسئوالن شهری بی

های کالبدی و در مورد ویژگی بامطالعهتوانند ن جهت، مسئوالن شهری شازند میاز شهر شازند عمل کرده است. در همی

ارگانیک محیطی شهر های کالبدی و زیستعنوان مکملی برای تقویت و ارتقا ویژگیبه هاآنمحیطی شهر جدید مهاجران از زیست

 استفاده کنند.

 

 تقدیر و تشکر
 .نداشته استبنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی 

 

 منابع

، مجموعه مقاالت کنگره تاریخ معماری و شهرشاهینتحلیلی از شهرسازی معاصر ایران؛ مطالعه موردی:  .(1374) .احمدی، حسن (1

 .477-431شهرسازی ایران، جلد دوم، سازمان میراث فرهنگی کشور، صص 

 رضایتمندی به توجه با جدید شهرهای در شهری محیط کیفیت ارزیابی .(1396) .اکبرعلی، سجاد و جعفرلو، پورفالحسامی، ابراهیم و  (2

 .177-155(، 1)12های انسانی، مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه .(قزوین استان در الوند شهر: موردی مطالعه) مردم

 از استفاده با جدید شهرهای در فضایی هایکیفیت ارزیابی .(1396) .دادخواه، محسنایرانشاهی، ایوب و دالکه، حسن و ثمره، حسین و  (3

 .24-1، (36)10آمایش محیط،  .بهارستان شهر جدید: موردی نمونه AHP یمراتبسلسله تحلیل فرایند مدل
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بانوره، جغرافیا و  شهر: یمورد مطالعه دیجد یشهرها -روستا در یزندگ تیفیک یابی(، ارز1395دربان آستانه، علیرضا و محمودی، منیژه ) (4

 .218-199، صص 42، شماره 14توسعه، دوره 

 و خودرو یشهرها یسکونت تیمطلوب در اثرگذار هایمؤلفه یقیتطب ی(، بررس1394و مروت نیا، مریم ) اکبرعلیرفیعیان، مجتبی و تقوایی،  (5

 .26-17، (4)13علوم محیطی،  .(هشتگرد دیجد و میقد یشهرها: یمورد نمونه) یساختار معادالت لیتحل از استفاده با دیجد

 دیجد یشهرها: موردمطالعه) رانیا در شهر به شدهتبدیل یروستاها در یزندگ سبک .(1394) .و یوسف نیا، مهدی اصغرعلیمهاجرانی،  (6

 .142 -119، (17)16 شهری،  شناختیجامعهمطالعات  .(یرضو خراسان استان در رشتخوار و خواف هایشهرستان

 د،یجد یشهرها در شهروندان تیامن احساس زانیم یابیارز .(1392) .و شعاعی، حمیدرضا و مالکی شجاع، کیانا اصغرعلیاحسانی فرد،  (7

 .334-317، (31)11اشتهارد، مدیریت شهری،  دیجد شهر: یپژوه مورد

 مطالعه .جدید یشهرها در زندگی کیفیت هایشاخص از یرضایتمند سنجش .(1396) .آبادی، لیالحاتمی نژاد، حسین و محمدی کاظم (8

 .68-53 (،23) 7آمایش جغرافیایی فضا،  .جدید مهاجران شهر: یمورد

 .39 -28، (17)7رهیافت،  مجله .هرسازی و توسعه پایدارش .(1376) .حسینسید بحرینی،  (9
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