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: چكيده

ياست كه ساكنان محالت شهرياز جمله مسائل،يطيمحيهالفهؤمينهيدر زمژهيبه وطيمحتيفيكيهاافول ارزش
يعلمهاييبررسنيازمندناساكنيبر سالمت عمومهاآنوبنامطلراتيتاث. خود با آن روبرو هستنديسكونتيدر نواح

.است

شامل (يطيمح-اجتماعيعامل4از تهراننوابيساكنان محدودهتيعدم رضازانيمقاله با هدف سنجش منيا
يحجم نمونه مطالعات. رفتگصورت) واهيو آلودگيصوتيآلودگت،يعدم احساس امنط،يفقدان بهداشت محيهامولفه

د در محدوده دانشان قيحاصل از تحقجينتا.داي مورد پيمايش قرار گرفتنپرسشنامهكه با تكنيك نفر بود 270شامل 
د داريداريرابطه معنشانيسكونتط ياز محناساكنيتينارضازانيبا ميعوامل مورد نظر در مدل تجربيتماميمطالعات

)P< .٠٥(.

) 3ينظرانهيبا م1>41/3<5(باالتر از متوسط ينواب از مجموع عوامل مورد بررسناساكنيتينارضازانيدر مجموع م
زانيمنيشتريب. به دست آمدميانگينيشتر از بيعوامل مورد بررسياز تمامناساكنيآزردگزانيم. شديابيارز

مربوط به ،زانيمنيو كمتر) 2ينظرانهيبا م1>89/2>3(هوا ياز آلودگيبه احساس آزردگبوطمرناساكنيتينارضا
سه يرگذاريتاثزانيميبررسايندرنيهمچن. است)2ينظرانهيبا م1>02/2>3(طياز فقدان بهداشت محيآزردگ

چيكه هه و مشخص شد نشان دادجينتا،يتينارضازانيميرومستقل جنس، سن و طول مدت اقامت در محله بر ريمتغ
. )٠٥. <P(ستاگذار نبودهريتاثيساكنان از عوامل مورد بررسيبر ادراك احساس آزردگرهايمتغنياكدام از

.نوابپروژه -يطيمحيهاارزش- ياحساس آزردگ- يتينارضا-يطيمحيهالفهؤم:هاكليدواژه

.دانشجوي دكتري شهرسازي دانشگاه تربيت مدرس-1
.دانشجوي دكتري شهرسازي دانشگاه تربيت مدرس-2



:همقدم-1
افول . استافتهيشيساكنان افزاياصلستگاهيبه عنوان زيشهرينواحژهيبه ويسكونتيهاطيمحتيامروزه اهم

را ينواحنياز ايمندتيعدم رضانهياست كه زمياز جمله عواملهايساكنان با انواع آلودگفتنريو قرار گيطيمحيهاارزش

نياتيو سالمت اشخاص، بر اهميزندگتيفيكيعوامل بر رونياز شدت اثرات نامطلوب ايبه عالوه آگاه. كندمي فراهم 

يو احساس آزردگيمندتيكه منجر به عدم رضايمجموعه عواملاست تابر آنيسعمقالهنيدر ا. كنديمديتاكمساله

.گرددانيبيو به صورت كميشده را شناسائشانيسكونتهيساكنان نواب از ناح

:هبيان مسأل- 2
هاي در پي رشد سريع شهرها بخشي از فضاهاي شهري بخصوص بافت قديم و يا مناطقي در اطراف شهرها كه در اثر بافت

اها كه تعادل اين گونه فض. استكردهها به شدت افول پيدا اند، فرسوده شده و كيفيت زندگي در اين مكانخودرو ايجاد شده

ها با هدف دار شهري نمود پيدا كرده و لزوم مداخله در اين گونه بافتاند به عنوان بخش مسالهزيستي خود را از دست داده

مخروبه و نابسامان -هاي فرسودههاي بسياري از اين گونه مداخالت در بافتنمونه. كندناپذير ميبارتقاء كيفيت را اجتنا

تهيه ها،، تخريب محلهكهندر بافت ن توان به اقداماتي نظير ساخت ميداء شده است كه از جمله آنها ميشهرهاي ايران اجرا

تجربه نشان داد كه در بسياري از اين مداخالت، توجه . اشاره كرد... هاي گذربندي، توسعه و اصالح بعضي از معابر و نقشه

هاي سكونتي همچون ناديده گرفتن ساير ابعاد تاثيرگذار در كيفيت محيطها منجر به صرف به ابعاد كالبدي و يا اقتصادي طرح

كمي و تكنيكي به مسائل شهرها از صرفاٌبيشتر كارشناسان با نگاه. شده است... ابعاد اجتماعي، فرهنگي، روان شناختي و 

ها را آنكيفيهاي و جنبهكردهدرككمتررا هاكميتدر حالي كه مردم . انداقدامات غافل بودهكيفيتوجه به پيامدهاي 

ها ي آنهدهندلهاي كيـفي و كمي عناصر شهري و اجزاي تشكيلذا كيفيـت محيط شهري با تـوجه توأم به جنبـه؛بينندمي

. نهفته است

هاي اخير در ادبيات شهرسازي وارد شده و فقدان توجه به آن در مداخالت صورت گرفته در در سالكهاز مباحثي يكي

كيفيت . باشداز نواحي سكونتي ميساكنينمندي محيط و ميزان رضايتت شود، كيفيشهري احساس ميناكارآمدهاي بافت

اي در تواند تاثيرات همه جانبهمحيط شهري يك مفهوم چند بعدي است و به عنوان يكي از ابعاد مهم كيفيت زندگي مي

هاي مكان، ادراك ميزان رضايت و نارضايتي ساكنان از محيطزندگي شخص داشته باشد و با مفاهيمي همچون كيفيت 

. شوداشتراكاتي داشته و در بسياري از موارد به عنوان معاني مشابه قلمداد مي... سكونتي و 

ا بدار،بدين منظور سنجش كيفيت وضعيت فعلي محيط سكونتي در جريان مداخالت صورت گرفته در بافتي مساله

ثر بر ميزان ادراك كيفيت محيط و ميزان اهميت اين معيارها نسبت به يكديگر و سنجش نحوه ارزش شناسائي معيارهاي مو

هاي محيطي از سوي ساكنان با هدف اصلي ارتقاء كيفيت محيط در اين محدوده، سه فاز اجراء شده پروژه گذاري به كيفيت

لزوم اجراي اين طرح با هدف اتصال محور . اجراء شد1373اين پروژه در سال . نواب به عنوان محدوده مطالعاتي انتخاب گرديد

ليكن. را مطرح گرديدنوابكيفيتشمال به جنوب از طريق ارتقاء نقش و توان محور نواب، لزوم بهسازي بافت فرسوده و فاقد 

ه شهري هاي محيطي يك محلرسد كه اين محدوده از حداقل ارزشبر اساس مطالعات مقدماتي صورت گرفته به نظر مي

. هاي سكونتي و اجتماعي آن شده استبرخوردار نبوده و مداخالت صورت گرفته موجب كاهش شديد ارزش



:قتحقييپيشينه- 3
كيفيتمربوط به مشكالتهاي محيطي، جامعه با افزايش آگاهي عمومي در مورد با شناخت بحران1960ي از اواسط دهه

ي هاي محيطي در طول سه دههاين آگاهي در پي افزايش تخريب. روبرو شدسكونتيمحيط در مقياس جهاني، شهر و محالت 

و بروز ...) اي و چون تخريب اليه ازن، افزايش اثرات گلخانههم(محيطي در مقياس جهاني مشكالتو با نمايان شدن گذشته

ده و همچنين آگاهي از تخريب و زوال محيط را تحت تاثير قرار داسكونتيتعداد زيادي از مردم و نواحي كهبالياي در بزرگ 

.[١٥]در مقياس محلي به وجود آمد 

اين . هاي محيطي، كيفيت محيط به عنوان بخشي از مفهوم كلي كيفيت زندگي شناخته شدهمزمان با پديدار شدن بحران

مندي انسان نقش دارند، ي عواملي كه در رضايتمفهوم به عنوان بازتاب همه جانبه احساس شخص از سالمتي، شامل همه

مفهوم كيفيت محيط شهري براي اولين بار در يك 1976در اولين كنفرانس هابيتات سازمان ملل در سال . فرض شده است

نيازهاي اساسي انسان و عدالت كردندر اين كنفرانس كيفيت محيط را با برآورده . المللي مطرح شدمجمع رسمي بين

درصد 50بيش از (ميالدي 2000در سال سكونتيهاي افزايش تعداد جمعيت در محيط].3[د اجتماعي مترادف دانستن

هايي بين و موجب بروز چالش[١٣]داشته، توسعه كالبدي شهرها را در پي )اندزيستهجمعيت جهان در نواحي شهري مي

هاي موثر بر كيفيت زندگي و مفاهيم و مؤلفهها عموماً حول اين چالش. كنندگان از محيط شهرها شدپردازان و استفادهنظريه

پردازان مسائل شهري معتقدند توجه صرفاً كمي و تكنيكي به مسائل شهرها خطاست و نظريه. شهراندبه تبع آن كيفيت محيط 

ري هاي كيـفي و كمي عناصر شهكيفيـت محيط شهري در تـوجه توأم به جنبـه. انگيز استهاي كيفي نيز بحثتاكيد بر جنبه

].15[استها نهفته ي آنو اجزاي تشكيل دهنده

. هاي مهم آن باشد، كامالً مشهود استفقدان توصيف جامع و دقيقي از كيفيت محيط در نواحي سكونتي كه شامل مولفه

د اندر اين مورد مطالعات اوليه بيشتر به حواشي موضوع پرداخته. مطالعه روشمند كيفيت محيط موضوعي نسبتاٌ جديد است

هايي براي ارتقاي كيفيت تا كنون به منظور دستيابي به شاخص1983اي از سال در آمريكا تحقيقات گسترده. [١٤]

در كشورهايي همچون كانادا، فرانسه، هلند، نروژ و . هاي دولتي صورت گرفتهاي سكونتي از طريق سياستگذاريمحيط

ها اندازهايي در سياستگذاريها و چشمهاي ملي و محلي، شاخصمقياسانگلستان به منظور ارزيابي و ارتقاي كيفيت محيط در 

هاي ي مطالعات اوليه بيشتر بر مبناي ديدگاههاي شكل گرفته بر پايهشاخص]. 2[و اهداف ملي در نظر گرفته شده است 

براي سكونتيحي محيط در نواكيفيت به تدريج مفهوم . استبر اساس نظرات كارشناسان بودهجانبهيكو بعديتك

.هاي قبلي شدجانبه دورهيك تر از مفاهيم ناقص و ريزان روشنبرنامه

كه [١٥]است3چندگانههاي مسكوني شهري يك مفهوم سلسله مراتبي با ويژگي بدين معنا دريافتند كه كيفيت محيط

بايست معناي روشني از اين ميهاي كيفيت محيط هاي آن مد نظر گرفته شود؛ به طوري كه شاخصبايد در تعريف شاخص

از يكيمندي صورت گرفت، رضايت1969در سال  MaransوLansingمطالعه كه توسطيكدر . مفهوم را فراهم كنند

محيط با يك((:آنان كيفيت محيط را به صورت زير تعريف كردند. محيط مطرح شدكيفيتسنجش ميزان كليديمعيارهاي 

سمبليك، اجتماعي و يا فيزيكياست ممكنكههائي مندي به جمعيتش را به واسطه ويژگيرضايتباال، احساس رفاه وفيتيك

مندي به عنوان يك معيار عام براي سنجش كيفيت محيط از ديدگاه پژوهشگران مختلفي رضايت. ))كندميباشد، منتقل 

٣ - Hierarchical Multi-Attribute



 Christensen ;١٩٧٦ ,.Campbell, et al ;١٩٨٩ ,see, e.g., Baba and Austin)مطرح شده است

and Carp, ١٩٨٧; Davis and Fine-Davis, ١٩٨١; Fine-Davis and Davis, ١٩٨٢; Gruber 
and Shelton, ١٩٨٧; Ha.(

است ه و تحليل قرار گرفتهاي گوناگون و در سطوح مختلفي از سطح جهاني تا محلي مورد بررسي مسائل محيطي از جنبه

باشد كه ساكنان در مي) شامل واحد مسكوني و محيط زندگي افراد(ترين سطوح مورد بررسي، سطح محلي از جمله مهم.[١٦]

آيد، در اين سطح به اختالالتي كه براي زندگي انسان به وجود مي. هاي محيطي قرار دارندمعرض انواع مختلفي از آالينده

ممكن . اندافرادي كه به صورت منظم در معرض اين اختالالت قرار دارند، بر اهميت اين مساله تاكيد كرده. شودپرداخته مي

است آسيب فيزيكيِ واقعي، محدود به سطح فردي باشد، اما مقياس و فراواني رخداد آثار، اين موضوع را به يكي از مباحث 

آور سالمتي ناشي اثرات زيان. شودثار و تبعاتي، آزردگي اطالق ميبه چنين آ.[١٦]اساسي محافظت محيطي تبديل كرده است 

اگر چه آزار ناشي از تنزل كيفيت محيطي بر روي سالمتي . از تنزل محيطي در طيفي از آزردگي تا مرگ و مير متفاوت است

د زيادي از مردم را تحت تأثير ها و يا مرگ و مير است، با وجود اين، به خاطر اينكه تعدااز شيوع بيماريكمترشدتش بسيار 

كمتر مورد توجه ) عمومي(به عالوه تاثيرات محيطي بر روي سالمت همگاني . [١٥]استايكنندهنگراندهد، موضوع قرار مي

.قرار گرفته است

. گيري استدر ادراك ساكنان قابل اندازهرگذاريتاثهاي شهري توسط سنجش مجموعه عوامل مثبت و منفي طكيفيت محي

اي توسط محققان صورت در زمينه شناسائي مجموعه عوامل منفي تاثير گذار در نارضايتي سكونتي ساكنان، تحقيقات گسترده

.شودهاي نارضايتي معطوف به محدوده مطالعاتي پرداخته ميگرفته است كه در ادامه به بررسي آنها و تعريف شاخص

روان هايفيزيكي، ويژگيهايشود، بلكه در كنار ويژگيهاي محلي تنها توسط عوامل فيزيكي تعيين نميمحيطكيفيت 

-روان- هاي اجتماعيترين ويژگيمهم. هاي محيط ساخته شده نيز بايد مورد بررسي قرار گيردشناختي، اجتماعي و ويژگي

از خصوصيات محيط . م و شلوغي و مخاطرات امنيت اجتماعيحس اجتماع، ازدحا: هاي مسكوني عبارتند ازشناختي محيط

در كنار مخاطرات صنعتي، از مخاطراتي كه اصطالحاً . [١٠]ت مصنوع، دسترسي به امكانات و خدمات واحد همسايگي اس

سم، تجاوز و توان به دزدي، ونداليهاي اين مخاطرات مياز نمونه. شود نيز بحث شده استمخاطرات امنيت اجتماعي خوانده مي

يكي ديگر از مخاطرات امنيت به ترافيك . �[٩]د مورد حمله قرار گرفتن، و يا حضور معتادان در واحد همسايگي اشاره كر

، آلودگي آب و ...)وجود ذرات معلق، گرد و خاك، غبار و (توان از وجود انواع گوناگون آلودگي هواهمچنين مي. شودمربوط مي

هاي مسكوني شهري به صورت وسيعي مورد زارنده منابع توليد و انتشار بوي بد بر روي ساكنان محيطآثار آ. خاك اشاره كرد

توان به آشغال، زباله، بوي نامطبوع در محيط مسكوني شهري ميدكنندهيتولاز جمله منابع . [١٥]مطالعه قرار گرفته است 

كه در زمينه حمل ) شيميايي، اتمي(نه هاي صنعتي بزرگ وجود كارخا. هاي سطحي و فضوالت حيواني اشاره كردفاضالب، آب

. [١١]دارند نيز از منابع عمده مخاطرات صنعتي مي باشند ت و نقل، نگهداري و پردازش مواد خطرناك فعالي

در اين . نفري ساكنان شهر گرونينگن انجام دادند487كمرلينگ يك مطالعه از نمونه -ولس، استگ و كوترپ1990در سال 

نتايج نشان داد . شان را بيان كنندشان از منزل و واحد همسايگي فعليمطالعه از مخاطبان خواسته شد تا ميزان رضايتمندي

هاي مسكوني عبارت بودند از بوي بد، آزردگي از فضوالت حيواني، مخاطرات امنيت ترين مشخصهكه در كل آزاردهنده

. له، آزردگي از سر و صداي ترافيك و وضعيت نامناسب نگهداري واحد همسايگيها، زبااجتماعي، آزردگي از سروصداي همسايه



دسته آزردگي از ترافيك، وضعيت نگهداري آشغال واحد 5نتايج تحليل عاملي امتيازهاي آزردگي محيطهاي سكونتي را در 

روبين و همكارانش در . ���15د بندي كرهمسايگي، آزردگي از سروصدا، مخاطرات امنيت اجتماعي، و آزردگي از بوي بد طبقه

هاي هاي محيطي درك شده در محيطگيري آزردگيآنها براي اندازه. انجام دادند) نفر926(اي در فرانسه مطالعه2006سال 

بر اساس نتايج حاصل . شدهايي را كه بالقوه آزارنده بودند را شامل ميي وضعيتاين مقياس همه. شهري، يك مقياس ساختند

هاي بندي تحليل عاملي، هفت عامل اصلي شامل احساس ناامني، نارضايتي از حمل و نقل عمومي، ترافيك، آزردگيتهاز دس

كنندگان از فضاهاي عمومي، تراكم باالي جمعيت محيطي، محدوديت استفاده از خودروي شخصي، رفتار غيرمدني استفاده

.���14د باشنمي

ي آلودگي براي مثال، منابع عمده. پردازدع به وجودآورندة اشكال گوناگون نارضايتي مياي ديگر از اظهارنظرها به منابدسته

ها، و توان به وسائل درون خانه، همسايهچنين ميهم. اي، قطارها، هواپيما و فعاليت صنعتيصوتي عبارتند از ترافيك جاده

از هفت عامل آزردگي ) 1نمودار (جش كيفيت محيط در سطح سوم مدل تئوري سن. هاي در حال بازي اشاره كردبچه/ جوانان

.ترين منابع احساس نارضايتي ذكر گرديده استآن مهم) 4سطح (ترين سطح محيطي ياد شده كه در پايين

.طكيفيت محي: سطح اول

.ضر

.يمدل تئوري ارزيابي كيفيت محيط سكونت: ) 4-3(نمودر (نمودار 

.هبا تصحيح و تكميل نگارند��1997�����24: ماخذ

.يمدل تئوري ارزيابي كيفيت محيط سكونت): 3-4

���٢ ����١

.معيارهاي سازنده كيفيت محيط در نواحي سكونتي: سطح دوم

:آزردگي ازاحساس 

.واحدهاي همسايگي

:ميزان رضايتمندي از 

:سطح سوم

واحدهاي مسكوني .اههمسايه ...............




���1997�����24	���: ماخذ

.�[١]يمهمترين منابع احساس آزردگي در مدل تئوري ارزيابي كيفيت محيط سكونت-1نمودار 

.قيروش تحق-4
ميزان آزردگي تجربه . ميزان آزردگي ناشي از يك منبع خاص، بستگي به فراواني آن منبع، وقوع، شدت و دوام آن دارد

روش مستقيم از مخاطب سوال در.[١٢]د گيري كرتوان به صورت مستقيم و يا غير مستقيم اندازهشده از سوي مردم را مي

از ساكنان درخواست مي گردد كه يك ميرمستقيغدر روش . شودشود كه چه ميزان از موضوعات مورد بررسي اذيت ميمي

هاي منبع مشخص را بر اساس ميزان تكرار، شدت و زمان استمرار آن ارزيابي كنند و بدين ترتيب حاصل مجموع ارزيابي

. دهدراي كسب ميزان احساس آزردگي ارائه ميمخاطبين معيار تخميني ب

محيطي از روش - ي اجتماعيهاي آزاردهندهدر سنجش ميزان آزردگي درك شده از سوي ساكنان نواب بر روي مؤلفه

بدين ترتيب از . شوند، استفاده شدمورد نظر آزرده ميمستقيم به صورت طرح سئواالتي راجع به اينكه چه ميزان از آلودگي

ميزان آزردگي از عدم احساس امنيت، فقدان بهداشت محيط، آلودگي هوا و (مؤلفه 4، در 2تئوري مطابق با نمودار مدل

مراتبي در سه سطح استفاده شد و از ساكنان نواب درخواست گرديد كه ميزان نارضايتي از به صورت سلسله ) آلودگي صوتي

آوري اطالعات از براي جمع. ارزيابي كنند"خيلي كم"تا "خيلي زياد"از ايگزينه5فاكتورهاي مورد نظر را در طيف ليكرت 

نامه توزيع پرسش80و در فاز سه 90، در فاز دو 100كه به ترتيب در فاز يك . نامه استفاده شدپرسش270حجم نمونه 

هاي موجود بوده كه به صورت نواب بر اساس تعداد واحدي نامه در هر يك از فازهاي محدودهتوزيع پرسشيشيوه. گرديد

و تحويل ساكنانها به دو صورت مصاحبه با مخاطب و يا دادن آنها به نامهپرسشپركردني نحوه. تصادفي انتخاب شدند

.اصد.دبوي ب.تخطرا .آلودگي.هزبال

.هدود و م

.اهوگردغبار

.خاكآلودگي 

هاي سطحآب

.تحيوانا

.هزبال

.ترافيك

هاي صنعتفعاليت

اسباب و تجهيزات 

.لمنز

.اههمسايه

.تحيوانا

.ننوجوانا

.يدلتنگ/ عيبجوئي

.يشلوغ .امكاناتكمبود

.ترافيك

.يتخريبگر

.ههاي شباندزدي

حمله و سرقت 

.همسلحان

.تتعداد جمعي

.پاركفضاي 

براي (توقف ن زما

).خريد

.اهشلوغي خيابان

.اهمدرسه

.اهمغازه

خدمات امكانات

.يدرمان

.يورزشامكانات

.هزندگي شبان

.يزمين باز

.يمهمترين منابع احساس آزردگ. سطح چهارم

.يفضوالت حيوان

.اهخرابه



اي، آزمون تك نمونهTهاي آماري همچون آزمون و روشSPSSها توسط نرم افزار داده. گرفتن در مراجعات بعدي بود

Tukey وTاي تحليل شدنددو نمونه.

.يمحيطي در محدوده مطالعات-هاي اجتماعيمدل مفهومي سنجش ميزان نارضايتي از آزردگي-2نمودار 

.يمطالعاتي معرفي محدوده- 5
محدوده . باشدمي10و مرز شرقي منطقه 11هاي خاص نوسازي شهري واقع در مرز غربي منطقه پروژه نواب با ديدگاه

:باشدمطالعاتي شامل سه فاز اجرا شده پروژه نواب حد فاصل تقاطع خيابان آذربايجان تا تقاطع بريانك به شرح ذيل مي

تقاطع خيابان امام خميني تا تقاطع : فاز دوم. متر793تقاطع خيابان آذربايجان تا تقاطع امام خميني به طول : فاز اول

].5[تقاطع خيابان سينا تا بريانك : فاز سوممتر و 1015سينا به طول 

].12[نواب 3و 2، 1فاز : محدوده مورد مطالعه-1نقشه 

.طبهداشت محيعدم 

.بروشنايي محله در ش

.بها در شها و بچهامنيت خانم

.هحضو اراذل و اوباش در محل

.يحمله و دزد

.هتصادفات بزرگرا

.هكثيفي محل/تميزي

بوهاي آزاردهنده در 
.نساختما

.يآلودگي صوت فقدان امنيت 

.هصداهاي آزاردهند

.هسرو صداي همساي

صداهاي مزاحم خارج از 
ساختما

:احساس آزردگي از

.اآلودگي هو

.اآلودگي هو

.مسطح دو

.مسطح سو

.لسطح او



1 2 3 4 5

ميانگين آزردگي

ميانه نظري

بافت قديمي منطقه مورد نوسازي نواب از نظر كالبدي داراي بافتي فشرده و ريز دانه با تراكم باالي جمعيتي و ساختماني 

گيري ساخت و سازهائي متناسب با موضوع بودن حجم تردد و شكلتوان به باال از ديگر خصوصيات اين بافت مي. بوده است

ي مهاجر كارگر و يا كارمندان اي كه عمدتاٌ جاذب طبقهو منطقه] 4[حمل و نقل و خدمات وابسته به آن در طول اين مسير 

ليان گذشته مطرح بوده و السيري كه جنوب به شمال تهران را متصل نمايد از سااحداث معبر سريع]. 6[پايين بوده اشاره كرد 

اولين طرحي كه نواب را مورد توجه قرار ]. 5[ي مطالعات و تحقيقات به عمل آمده، تاييد شده است ضرورت اجراي آن در كليه

شهرداري ]. 8[د ها از جمله طرح سوفرتو دنبال شپس از آن در ساير طرح]. 7[د بو1347داد، طرح جامع اول تهران مصوب 

سازي طراحي و اجراي بزرگراه مذكور را با اولويت ويژه در دستور كار خود قرار داد و براي اولين بار بدنه1369تهران در سال 

. دآغاز ش1373اجراي واقعي پروژه در سال ]. 5[د اطراف محور نواب پرداخته ش

نارضايتي ساكنان جديد هاي محيطي و رسد مداخالت صورت گرفته در بافت قديم نواب موجب افول ارزشبه نظر مي

جانمايي طرح در حداقل ، طرحيجمعيت در محدودهتوان به بروز مسائلي همچون بارگذاري شديداز جمله مي. شده است

هاي فعاليتگيريشكلفضاي سبز، نبود امكان ايجاد ، براي ساكنانآلودگي صوتيو آلودگي هوامساله ،كيفاصله از محل تراف

فضاهاي اجتماعي و بوجود آمدنت بافرهاشدگيو پراكندگيخاطر بهمسكونيهاي ميان ساختمانمخدوش و ناهنجار در 

همان طور كه قبالٌ اشاره شد، در اين مقاله به سنجش ميزان نارضايتي از ]. 5[د اشاره كرپوسته و بافتدردفاعناامن و بي

.  قرار دارند، پرداخته شده استكه ساكنان فعلي نواب در معرض آنها محيطي-هاي اجتماعيآزردگي

.اهنتايج و تحليل داده-6
:محيطي به شرح زير بوده است- هاي اجتماعيترين نتايج حاصل از سنجش ميزان آزردگي ساكنانِ نواب از آزردگيمهم

ي محل طيمح- ياجتماعهايآزردگيساكنانِ نواب ازيآزردگاي حاكي از تك نمونهTنتايج حاصل از آزمون •
قبالٌ اشاره گرديد در كهطور همان. به دست آمد41/3برابر با ساكنانِ نواب ميانگين نارضايتي. باشدسكونت خود مي

نشان 1امتياز . ها اختصاص داده شدبه پاسخ5تا 1هاي استفاده و رتبهليكرتايگزينه5پرسش نامه از طيف 
. دهنده بيشترين ميزان نارضايتي استنشان5طه و امتياز از سوال مربوساكنيندهنده كمترين ميزان نارضايتي 

مقايسه 3سپس ميانگين امتياز نارضايتي با عدد . ا انتخاب شدهبه عنوان ميانه نظري پاسخ3بدين ترتيب عدد 
ي باالتر بودن ميزان دهندهمطالعاتي از ميانه نظري نشانيباالتر بودن ميانگين نارضايتي در محدوده. گرديد

درصد قابليت تعميم به جامعه 99اين ميزان با اطمينان . باشدباالتر از متوسط آن مي/. 41زردگي ساكنان به اندازه آ
). 3نمودار (آماري را دارد 

.يمقايسه ميزان نارضايتي ساكنان نواب با ميانه نظر-3نمودار 



آزردگي از مجموع فاكتورهاي محيطي بررسي شده را درصد از ساكنان ميزان2/45نتايج آمار توصيفي نشان داد كه •
بدين ترتيب . درصد كم و خيلي كم ارزيابي كردند3/12درصد به صورت خيلي زياد و زياد و 6/42متوسط، 

ي سكونتي نواب را با ميزان آزارندگي متوسط تا خيلي زياد عنوان كردند محدوده) درصد87حدود (بيشترين درصد 
).1جدول (

، "طيبهداشت محفقدان "اي، هر چهار متغير اصلي تحقيق يعني تك نمونهTبر اساس نتايج به دست آمده از آزمون •
رابطه "ساكنانِ نوابنارضايتي"با متغير وابسته "يصوتيآلودگ"و "هوايآلودگ"، "محلهتيامنعدم احساس "

). 2جدول (باشند درصد قابليت تعميم به جامعه آماري را دارا مي99و با اطمينان (٠١.>P)اند داري داشتهمعني

كه ميانه نظري ي، در حاليطيمح- ياجتماعهايآزردگيساكنانِ نواب از نارضايتيزانيمدر بررسي متغيرهاي •
89/2با "هوايآلودگ"بوده، ميانگين2محل سكونت خود يطيمح- ياجتماعهايآزردگيساكنانِ نواب از يآزردگ

.بمحيطي در محدوده نوا- هاي اجتماعياز آزردگيميزان نارضايتي -تك نمونه ايTنتايج ازمون -2جدول 

	
������
���٠

� .يدرجه آزاد
.يمعنادار

�2�����
���
.نميانگيتفاوت 

.يصوتآلودگي 4/56 269 000/0 29/2

.اهوآلودگي 9/139 269 000/0 89/2

.هفقدان امنيت محل 7/58 269 000/0 20/2

.طمحيبهداشتعدم  6/49 269 000/0 02/2

.باجتماعي ساكنين نوا–نتايج آمار توصيفي ميزان نارضايتي از عوامل محيطي -1جدول 

.دتعدا .ددرص

.مكخيلي 1 4/0

.مك 32 9/11

.طمتوس 122 2/45

.دزيا 85 5/31



1 2 3

آلودگي صوتي

آلودگي هوا

فقدان امنيت محله

فقدان بهداشت محيط

باالتر از متوسط ميزان نارضايتي 2/2با "فقدان امنيت محله"هاي و گويه29/2با "يصوتيآلودگ"بيشترين امتياز، 
99مقادير فوق با اطمينان . كمترين امتياز را داشته كه در حد متوسط ارزيابي شد02/2با "طيبهداشت محعدم "و 

).  4نمودار (ه آماري را دارند درصد قابليت تعميم به جامع

.بهاي اجتماعي محيطي در محدوده سكونتي نواآزردگيميزان نارضايتي از- 4نمودار 

ها در هر سه فاز نتايج نشان داد كه بيشترين در بررسي مقايسه وضعيت ميزان نارضايتي ساكنان از انواع آلودگي•
).3جدول (باشد آزارندگي ناشي از آلودگي هوا و كمترين آزارندگي ناشي از بهداشت محيط مي

عدم بهداشت "تفاوت معناداري ميان فازهاي يك، دو و سه نواب در رابطه با متغيرهاي Tukeyبا استفاده از آزمون •
. ديده نشد"يصوتيآلودگ"و "هوايآلودگ"، "محيط

كه فاز يك حويبه ن. تفاوت معناداري ميان فازهاي يك، دو و سه نواب وجود دارد"امنيت محله"در رابطه با متغير •
تري برخوردار امتياز نسبت به فاز سه از وضعيت مطلوب58/3امتياز نسبت به فاز دو و به ميزان 42/2به ميزان 

).   4جدول (د گرداز ميزان امنيت كاسته مي3به 2و از فاز 2به 1اين بدين معني است كه با حركت از فاز . است

.بهاي اجتماعي محيطي در فازهاي نواآزردگيمقايسه ميزان نارضايتي از-3جدول 

.زفاشماره

بهداشتعدم 

.طمحي

امنيتفقدان 

.همحل

آلودگي

.اهو .يصوتآلودگي

.كي 03/2 04/2 91/2 15/2

.ود 98/1 26/2 87/2 41/2

.هس 06/2 35/2 90/2 33/2



.به وضعيت نارضايتي از فقدان امنيت محله در فازهاي مختلف نوامقايس- Tukeyنتايج آزمون -4جدول 

.يمعنادار
انحراف 

.داستاندار
تفاوت ميانگين

������
.زشماره فا����.زشماره فا����

2فاز -020/08978/04211/2
1فاز 

	��
�����

3فاز -000/09269/05850/3

1فاز 020/08978/04211/2
2فاز 

3فاز -439/09495/01639/1

1فاز 000/09269/05850/3
3فاز 

2فاز 439/09495/01639/1

.يبندگيري و جمعنتيجه-7
ارزيابي ساكنان از مجموعه عوامل ايجاد كننده نارضايتي از محل سكونتشان گام موثري در جهت ايجاد مطلوبيت در فرايند 

سنجش عوامل بوجود آورنده . باشدهاي سكونتي رضايت بخش شهروندان ميو ايجاد محيطهاي ارتقاء كيفيت ريزيبرنامه

هاي مستقيم و با استفاده از روش...) نظير آلودگي هوا، صوتي، فقدان بهداشت محيط، عدم احساس امنيت و (احساس آزردگي 

نتايج تحقيق حاكي از باال 5ا توجه به نمودار ب. در اين پژوهش از روش مستقيم استفاده شد. باشدغير مستقيم قابل قياس مي

.     هاي محيطي و احساس آزردگي ساكنان نواب از مجموعه عوامل مورد بررسي بودبودن ميزان نارضايتي، افول ارزش

.بها در محدوده سكونتي نواوضعيت ميزان نارضايتي ساكنان از انواع آلودگي-5نمودار 

باالترين ميزان نارضايتي مربوط به آلودگي هوا، پس از آن به ترتيب آلودگي صوتي، فقدان امنيت 5همچنين با اشاره به جدول 

. ر حد متوسط ارزيابي شددر محله نواب و كمترين ميزان مربوط به عدم بهداشت محيط بوده كه د

كمخيليكممتوسطزيادزيادخيلي 

١ ٣٢ ٤ ٥

3.41= يزان نارضايتيم



.بهاي محيطي در محدوده سكونتي نواوضعيت ميزان نارضايتي از ارزش-5جدول 

با توجه به باال بودن ميزان احساس نارضايتمندي ساكنان نواب، لزوم بهبود و ارتقاء سطح كيفي عوامل مورد بررسي به منظور 

شان بر سالمت عمومي ساكنان، ارتقاء كيفيت زندگي، حس رفاه و رضايتمندي ساكنان اين محدوده كاهش اثرات منفي

همان طور كه گفته شد، باالترين ميزان نارضايتي مربوط به آلودگي هوا و پس از آن آلودگي صوتي . رسدضروري به نظر مي

رسد انجام اقدامات الزم در اين زمينه و همچنين ارائه راهكارهاي كالبدي و غير كالبدي در جهت افزايش باشد، به نظر ميمي

همچنين ارتقاء سطح كيفي . گي ساكنان تاثير گذار باشدحس امنيت، ارتقاء احساس رضايتمندي، ايجاد حس رفاه و آسود

. اي داردبهداشت محيط و سالمت ساكنان نقش عمده

:توان به مواردي همچونآلودگي صوتي مي/ از جمله راهكارهاي ارائه شده جهت ارتقاء آلودگي هوا 

).جانتقاطع محور نواب و آذرباي(محور نواب به ويژه خروجي نواب ترافيكسازي آرام-
.3و 2ها خصوصاٌ در فاز ايجاد نوار سبز در فضاي بين بزرگراه نواب و ساختمان-
.هاهاي مناسب درختان در نوار سبز بين بزرگراه و ساختمانانتخاب گونه-
هاي غير همسطح اشاره ها و تقاطعاثرات صوتي مجاورت بزرگراه به ويژه زير پلكاهشاي براي تمهيدات سازهكاربرد-

.كرد
:از جمله راهكارهاي افزايش احساس امنيت محله

.هاي غير همسطح و زيرگذرهاها، تقاطعساماندهي فضاهاي نا امن موجود در محدوده خصوصاٌ در زير پل-
.نقاط مستعد جرم و بزه در محدودهكاهشتعيين وضعيت فضاهاي تجاري خالي از فعاليت جهت -
.4و فاز 3هاي رها شده ادامه فاز ر محدوده بويژه زميننا امن دبالتكليفمشخص شدن وضعيت فضاهاي -
.در مرز ميان دو بافتباريكبهبود وضعيت روشنائي معابر درمحدوده بويژه معابر -
.شناسائي و ساماندهي فضاهاي بدون نظارت و بي دفاع در محدوده-
�هامكانبه اين امكاناترائه با اكودكاناز فضاهاي عمومي، خصوصاٌ زنان و كنندگانافزايش تعداد استفاده -

:بهداشت محيط در محله نوابدر نهايت جهت ارتقاء 

.در محدودهسكونتيناسازگار با نواحي هايكاربريجلوگيري از استقرار -
خالي از فعاليت هايكاربريها، پرت و بال استفاده مستعد انباشت زباله بويژه در اطراف پلهايمكانعيين وضعيت ت-

.بافت جديد و قديممشتركو گذرهاي 

.توضعي 3	���)2ميانه نظري (1> .يمحيط-اجتماعييهايآزردگ

.يناراض 29/2 .يصوتآلودگي

.يناراض 89/2 .اهوآلودگي

.يناراض 20/2 .هفقدان امنيت محل

.طمتوس 02/2 .طمحيبهداشتعدم 
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