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 چکیده

گانة شهر محالت ششموجود وضعیت  میزان رضایت ساکنان ازهدف اصلی تحقیق بررسی 

م( در اسال)ة راهکارهای رسیدن به محلة مطلوب متناسب با هویت و فرهنگ ساکنان ئاردبیل و ارا

ف، براساس هد روشیویژه شهر اردبیل( است، از این رو روش تحقیق در مطالعة پشهرهای ایرانی )به

« نیپیمایشی و میدا»ها، و نحوة گردآوری داده« توصیفی»و براساس روش مطالعة آن، « کاربردی»

و با  وکرانکاربردی باشد. حجم نمونة مورد مطالعه براساس فرمول ک تواندیاست که خروجی آن م

 380( =5/0p=qچنین با در نظر گرفتن فرضیة حداکثر ناهمگنی )درصد و هم 95ضریب اطمینان 

تلف ه همدیگر در زمینة ابعاد مخب تمنظور مقایسة محالت نسبده است. ابتدا بهشنفر برآورد 

 نشان تایج ونبرای ترکیب  ،فازی استفاده شد و درنهایت آلدهیپژوهش از روش تشابه به گزینة ا

 ردیدگاده دادن یک دید کلی از وضعیت محالت در تمامی ابعاد از روش لکسیکوگراف ترتیبی استف

است. برای دهشمراتب فازی استفاده که بدین منظور برای وزن دادن به ابعاد پژوهش، از روش سلسله

است. نتایج حاصل از این مطالعه بهره گرفته شده SPSSافزار آمار توصیفی پژوهش نیز از نرم ةارائ

قق تحنقش الگوهای اسالمی در شهرسازی مدرن شهر اردبیل را ضعیف برآورد کرده که برای 

صول االگوهای مدرن شهرسازی مطابق با  یسازیو بوم یاشهرسازی منسجم با ساختار محله

طبیعی  یاگونهشهر از پایین به یریگآن شکل نیتریاسالمی متکی بر برخی اصول است که اساس

بند و ازیاباست )و نه از باال به شکل مصنوعی( تا شهروندان بتوانند هویت خود را در شهرشان 

 دولتی مرتبط مطرح و برطرف سازند. یهایازهای خود را با ارگانن

سالمی، ا -یرانیاچندمعیاره، شهر  یریگمیتصم یهاکیمحله، محلة مطلوب، تکن کلیدی: یهاواژه

 شهر اردبیل.
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 . مقدمه1

یابی به وضع یافته و دستنواحی کمترتوسعه ةمنظور ساماندهی و توسعریزی بهاصوالً برنامه

ریزان در سطح و برنامه گذاراناستینظران امر توسعه، سب از دیرباز موردتوجه صاحبمطلو

باید شناخت دقیق و  ،در درجة اول ،ای و محلی است. برای این منظورالمللی، ملّی، منطقهبین

از وضعیت موجود به عمل آید که این امر ازطریق علم جغرافیا و براساس یک نگرش  یاجانبههمه

در نظام  تواندی(. محله، امروزه م98: 1391خواهد بود )ضرابی و همکاران،  ریپذامکان سیستمی

شهری جایگاه بس مهمی را به خود اختصاص دهد و خوشبختانه در سیر تاریخ شهر و  یزیربرنامه

است. اگرچه در نظام نوین شهرسازی به این مسئله شهرنشینی در ایران این ساختار وجود داشته

دلیل رشد و گسترش دامنة فیزیکی شهرها و تنوع وجه شده است، ولی امروزه بهکمتر ت

را موظف به تأمین  زانیرشهرنشینان و بحث عدالت اجتماعی در شهرها که برنامه یهایازمندین

را  یاژهیبحث محله جایگاه و .کندیمختلف تمامی اقشار و طبقات اجتماعی شهرها م یهایازمندین

(. امروزه بافت محالت 325: 1376شهری دنیا به خود اختصاص داده است )لینچ،  یزیردر برنامه

طور کلی ارتباط خود را با ذهن انسان شهرنشین از دست داده است و در نتیجه عدم ارتباط و به

تعلق مکان زندگی در تعامل دو طرفه میان انسان و محیط بنا بر نظریة وبر منجر به کاهش حس

 تواندیم یتیهویشده و مسائلی را که عدم احساس مسئولیت در قبال جامعه و بشهرهای امروزی 

(. 56: 1391برای یک محله با خود به همراه داشته باشد را موجب شده است )وحیدا و نگینی، 

عنوان یک سیستم( به سطوح مسلماً آنچه که مدیریت شهری کالن را مجبور به تقسیم شهر )به

. اما با توجه باشدیرده است، اعمال مدیریت کارآمد و منطقی در سطح شهر مکوچکتر ک یزیربرنامه

شهری، اقدامات چندانی به لحاظ پژوهشی و  یزیرعنوان یکی از سطوح برنامهبه اهمیت محالت به

 یهایگرفته در این زمینه به بررساجرایی درمورد آن انجام نپذیرفته است. تنها اقدامات مؤثر صورت

 ،. از این رودشویهم در محالت محدود خالصه مآن ،نوسازی یهاسطحی و برخی طرح شدةانجام

پایداری شهری و برخی اصول  یهاپژوهش حاضر بر آن است تا با در نظر گرفتن معیارها و شاخص

را در  زانیرمدیران شهری و برنامه تواندیبپردازد که م ییهایدین مبین اسالم، به تدوین استراتژا

محلة مناسب و مطلوب وجود آمدن موجب بهة یک محلة پایدار در جامعة ایرانی یاری رساند و ارائ

 اسالمی شود. -ایرانی

صورت خاص خود، در تکاپوی گذر اسالمی اردبیل به -یرانیصورت عام و شهر اجامعة ایرانی به

. حال این امر باید ستابه مدرنیته و تأثیرپذیری از تغییرات و تحوالت فعلی و آتی شهرسازی مدرن 

مثبت  یهاصهیتدریجی رخ دهد تا شهر اردبیل و جامعة ایرانی و اسالمی ضمن حفظ خص یاگونهبه

چه این  ؛کنندگان خویش غافل نماندگویی به نیازهای جدید ساکنان و مصرفو انسانی خود از پاسخ

منزوی شده و قادر به تأمین  اسالمی با حفظ صرف سنتی خود -یرانیامر باعث خواهد شد تا جامعة ا

محالت موجود نیازهای شکل گرفتة جدید نباشد. از این رو هدف اصلی تحقیق این است که وضعیت 
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ارائه باره در اینسطح رضایت ساکنان یک تصویر کلی از و را مورد بررسی قرار داده  شهری اردبیل

راهکارهای رسیدن به محلة  درنهایتتا  محالت را در این زمینه فراهم سازدمقایسة  امکانداده و 

گانة شهر اردبیل را ارائه نماید. بر این مطلوب را متناسب با هویت و فرهنگ ساکنان در محالت شش

ه اساس در این پژوهش سعی بر آن است تا با شناخت و تحلیل مناسب محله و متعلقات وابسته ب

مناسب جهت رسیدن به یک محلة مطلوب و ویژه بر پایة اصول پایداری و ارائة راهبردهای به ،نآ

صورت خاص، اسالمی اردبیل به -یرانیشهر ا ةصورت عام و جامعاسالمی به -یرانیپایدار در جامعة ا

باب مسائل عملکردی، هویتی، کالبدی، روابط اجتماعی ساکنان، آرامش و  7در  هایمشکالت و کاست

زیستی و محیطی،  یهای، مسائل اقتصادی، کاستو تعارضات فرهنگی هایامنیت اجتماعی، ناهماهنگ

خوانایی محیط، منظر شهری، کیفیت معابر، بناها، معماری و فضاهای شهری و مسائلی از این قبیل 

اسالمی  -یرانیمحله در شهر ا یهاآلدهیبراساس سطح رضایت و نظر ساکنان از تصوّرات و ا

آل فازی مقایسه گردیده و راهکارهایی نة ایدهو براساس روش تشابه به گزیشده بررسی  و شناسایی

صورتی که تا حد امکان د، بهشواسالمی ارائه  -یرانیبرای داشتن یک محلة مطلوب در جامعة ا

مند، زن یا مرد و... فراهم مطلوبیت الزم را برای استفادة اقشار مختلف جامعه از خردسال تا سال

 باشد.

عنوان مقیاس کوچکی از فضاهای زندگی اجتماعی شهری به یهاکوتاه سخن اینکه محله

پژوهش  رونیاند. از اشدت دچار دگرگونی شدهشهرها بهتبعیت از شهرها و کالنتر از خود و بهبزرگ

تا بتوان  دهدیقرار م نقد وی را از دیدگاه ساکنان مورد بررس هایحاضر بخشی از این دگرگون

اسالمی( کاالی تولیدی )محله و  -یرانیمحالت شهرهای ا کنندة نهایی )ساکنانبراساس نظر مصرف

متعلقات آن(، به یک ساختار پایدار و مطلوب دست یابد. ذکر این نکته مهم است که هر چقدر که 

تر محله( مطابق با خواست و شهری )شهر و در مقیاس کوچک زانیرکاالی تولیدی مدیران و برنامه

ی از وی را مرتفع سازد، همان کاالیی است که دلخواه کننده باشد و نیاز بیشترنظر مصرف

داری از آن ترغیب خواهد کرد، کننده بوده و در حفظ آن کوشا خواهد بود و دیگران را در نگهمصرف

اگر  ،(میکنییاد م -ساکن محله -کنندهعنوان کاالیی برای مصرف)که ما از آن به جادشدهیفضای ا

از بیشتر فردی و اجتماعی همراه با رعایت حجاب حریم خصوصی گوی نیمحیطی امن، آرام، پاسخ

و به سختی غبار غربت در رقابت با مدرنیته بر آن چیره  ردساکن محله باشد، ماندگاری زیادی دا

مندی میزان رضایتوضعیت »پژوهش حاضر درپی پاسخ به سؤاالتی ازقبیل  ،رونی. از ادشویم

راهکارهای رسیدن به محلة مطلوب در »و « ؟چگونه است شهری شهروندان از وضع موجود محالت

 .باشدی، م«شهر اردبیل کدام است؟
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 . پیشینة تحقیق1 -1

، وجـود زکنندهیشهری متما یها، وجود نشـانهیا(، وجود هویت مستحکم محله1380حبیبی )

شهرهای ایران فضـاهای تعامـل اجتمـاعی و نظارت مستمر ساکنان را عامل پایداری محالت قدیمی 

و بـرای حـل مشـکل ناپایـداری محـالت مسکونی امروزی، پرداختن به این  داندیدر گذشته م

 داندیرا در جامعة شهری ایران پایدار م یا(، محله1383. اسماعیل شیعه )کندیرا توصیه م هایژگیو

نی باشد. ایشان عمده گر فرهنگ اصیل ایراکه ضمن بسط روابط، مناسبات اجتماعی و فرهنگی، جلوه

مراتب ، متعارف بودن تراکم، رعایت سلسلههایمحلة مطلوب را مصونیت از انواع آلودگ یهایژگیو

. رهنمایی، فرهودی، کندیدر بین مردم و ... معرفی م هاینگیریو د هایی، وجود آشناهارسیدست

به نقاط شهری، محور قرار دادن (، معتقدند که تزریق درآمدهای دولتی 1386) پوریقالیباف و هاد

مرور باعث شهری نسبت به روستاها به یهاطیشهر در تحوالت، جذب امکانات رفاهی بیشتر در مح

قومی، نژادی و فرهنگی و یا مذهبی، بلکه براساس  یهابراساس تجانس ، نهشهری یهاشده تا محله

که قبالً تابعی از فاکتورهای  یا. درواقع تعلق محلهشکل بگیرندتوان اقتصادی و تجانس شغلی 

 امروزه تابعی از فاکتورهای مادی و اقتصادی شده است. ،اجتماعی بوده -یفرهنگ

اسالمی به هر دلیلی  -یرانیها در شهرهای ا(، معتقدند که محله1392) فریوسفیو  مقدمیبحر

فرهنگی  -یجتماعاداری، اقتصادی و ا -یاسیاز نیروهای س یاکه شکل بگیرند، برآیند مجموعه

شهری  یهاست و با پیدایش محلها شهری یهاکه درواقع این عوامل خود مقوّم حیات محله ندهست

(، امتزاج 1394. غالمی، مشکینی و دویران )شودیکارکردهای اجتماعی و فرهنگی بر آن مترتب م

بهترین  را سالمیشده و مطابقت آن با اصول اموجود در مکتب اصفهان و تحقیقات انجام یهاداده

. زرافشان، پورمحمدی، نصیری و دانندیشیوة طراحی محالت شهر اسالمی در جامعة ایرانی م

فضایی )مقیاس،  -یگانة ساختار کالبدکه بین ابعاد شش انددهی(، بر این عق1395) یکاظمیموس

، در یامحله، پیوستگی و اتصال، تنوع و فشردگی( و عملکرد مطلوب یریپذ، دسترسیمحورادهیپ

علت بستگی باالیی وجود دارد و بهمدرن و خودرو هم یهامحالت سنتی نسبت به محالت بافت

 در محالت سنتی بیشتر است. یاآسان به خدمات مختلف، مطلوبیت عملکرد محله یهارسیدست

و هرچه به طرف  دشوی( معتقد است که آشنایی با محله باعث آسودگی خاطر م1985کورپات )

( در کتاب 1996) براوریندی. سشودیها کمتر مآشنایی شما با مردم مکان ،دیرویمحله م یهابهل

و هنگامی که  کنندیمعتقد است که محله نوعی مکان است که مردم در آن زندگی م« محلة خوب»

لحاظ کالبدی با نام و کلیتی واحد و منسجم را به رنددادن به آن نقش داافراد ساکن در شکل

(، در بررسی پایداری 2008) لیچوگویل و . چارلزردیگیمشخص ایجاد کرده باشند، محله شکل م

شهر ریـاض، معیارهای یک محلة پایدار را در پایداری اقتصادی، اجتماعی، فناوری و  یهامحله

بهبود کیفیت زندگی از بعد کالبدی در  جهت(، در2013و شبلی ) نیالد. سراقداندیم ستیزطیمح

مختلط باشد،  یهایو دارای کاربر محورادهیکه محله باید فشرده، پ کنندیحالت شهری پیشنهاد مم
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(، معتقدند یک محلة 2015مورد نیاز ساکنان را فراهم نماید. لوگیتس و استاوت ) یهارسیدست

تر( م 400مایل )حدود  چهارمکیدارای یک مرکز و یک حاشیه باشد، وسعت بهینة آن  باید آلدهیا

به هم متصل است که به اماکن عمومی  یهاابانیاز خ یااز مرکز تا حاشیه است و دارای شبکه

 .دهدیاولویت م

 

 . مبانی نظری2 -1

 پایداری فضای شهری. 1 -2 -1

و درواقع  ردمندی دازیست بشر، نقش اساسی در ایجاد احساس رضایت عنوان بسترشهر به

ای مطابق آماره رونیکیفیت زندگی اوست. از ا کنندةنییدهندة سبک زندگی انسان و تعشکل

آینده  یهاههو انتظار افزایش آن در د ندهستموجود، نزدیک به نیمی از مردم جهان، ساکن شهرها 

 توانی(. در حالت کلی این موضوع را مRoyuela & Surinach, 2004: 549- 572نیز وجود دارد )

نست ازهای خود و وجود امکانات مناسب زندگی شهری داناشی از تالش مردم برای ارضای نی

(Murgs & Klobucnik, 2018: 184- 185). 

نیز با اشاره به  2، شهرها ساختارهای پویا در جریان تغییر مداوم هستند، لفور1به اعتقاد جوبز

، افتدیمتوانایی شهر در جهت تغییر ساختار محیط اعتقاد دارد که در فضای شهری همیشه اتفاقاتی 

 شوندیم، اختالفات و تضادها منجر به درگیری یا تضعیف، فرسایش یا خوردگی کندیمروابط تغییر 

(Paloma, et al, 2018: 1). حرکت  خارج و داخل. مردم در اندکردهاز ابتدای زمان تغییر  هامحله

رفاهی اضافه و امکانات  هارساختیز، شوندیمو تخریب  شوندیمساخته  هاساختمان، کنندیم

ی فعلی ما هامیپاراداتغییر،  بودن ثابتو با وجود  شوندیم، خواصی منتقل روندیمو از بین  شوندیم

که محیط  دهدیمطالعات نشان م(. Miriam, 2015: 33) ابدییمبرای درک و مطالعة محالت تغییر 

ساکنانش زندگی بهتر یا نشان دهد که  تواندیم ،که دارد ییهایژگیبا توجه به و ،محالت شهری

 (.Camacho-Rivera, et al: 2014: 663بدتری دارند )

پایداری موجود  یهااز چارچوب شاخص یاو مدیران شهر امروز با مجموعه مداراناستیسلذا 

 یریگشهری برای اندازه زانیرکه براساس هدف اصلی و رویکرد مدیران و برنامه شوندیمواجه م

(. Hiremath et al, 2013: 556متفاوت باشد ) تواندیخاب شاخص و مقیاس آنها مپایداری شهرها، انت

، دهندیرا انعکاس م هااستیکه س ییهابه شاخص رندگانیگمیمهم است که تصم هین نکتااز این رو 

(، بر این اساس بسته به هدف ما از European Union, 2018: 8باشند )آشنایی و درک کافی داشته

، چارچوب یشناسعمده در روش یهامختلف جغرافیایی، تفاوت یهاطیپایداری در مح یهایبررس

مجموع رضایت  (.Moreno et al, 2014: 2وجود آید )همفهومی و حتی رویکرد کلی به موضوع ب

                                           
1 Jacobs 

2 Lefebvre 
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ی و کالبدی را در یک واحد طیمحستیزفرهنگی، اقتصادی،  -ی اجتماعیهاشاخصساکنان از 

مورد بررسی « یکیفیت زندگ»تحت عنوان کلی  توانیمزمینی یا شهری را جغرافیایی از فضای سر

ها برروی بهداشت و سالمت ساکنان و درنتیجه کیفیت زندگی آنها شاخصقرار داد. درواقع این 

 (.Anne et al, 2018: 17اثرگذار است )

شهری به  یو کیفیت زندگ 1960و مفاهیم مربوط به آن به اواخر دهة  یزندگ تیفیتوجه به ک

دانی بود (. دیوید اسمیت اولین جغرافیMurgs & Klobucnik, 2018: 184) گرددیبرم 1986سال 

 (.16: 1381در جغرافیا صحبت کرد )اسمیت،  یاجتماع، رفاه و عدالتیکه دربارة کیفیت زندگ

ذهنی ی دارای گسترة وسیعی است که بسیاری از ابعاد زندگی عینی و زندگ تیفیکدرواقع مفهوم 

 تیفیزمینة مطالعاتی ک شود. باتوجه به این موضوع و گسترة وسیع وفردی و اجتماعی را شامل می

 ,Wang et al: 2010, Mason et al: 2010) یزندگ تیفیبه مطالعات اجتماعی از ک توانی، میزندگ

Davidson-Arad & Kaznelson: 2010( مطالعات اقتصادی ،)Wong: 2001, Whitehead et al: 

 ,Godefroid: 2001, M. J. Geelen et al: 2009, Moser: 2009محیطی ) -(، مطالعات کالبدی2006

Westaway: 2006انجام  یمختلف کیفیت زندگ یهادیگری اشاره کرد که در حوزه یها( و مطالعه

 مندی ساکنان از وضع موجود محالتدر مطالعة حاضر به بررسی ابعاد مختلف رضایتگرفته است. 

 به شرح ذیل خواهیم پرداخت:

عدم کنترل فرد بر محیط فیزیکی براثر عدم وجود امکانات  فیزیکی محالت: -محیط کالبدی

ها، باعث ایجاد حس مهندسی ساختمان -و وجود اشکاالتی در سیستم طراحی سبزی تفریحی، فضا

اعتیاد، ایجاد مشکالت در بزهکاری و  یهانهی، که منجر به بروز زمشودیازدحام و انزوای اجتماعی م

و  شودیتحصیلی، اخالقی و رفتاری، و نیز ایجاد اختالل در روابط بین والدین و فرزندان م یهانهیزم

 (.Gifford, 2007: 201) اندازدیسالمت روانی فرد را به خطر مدرنهایت، وجود این عوامل، 

آنچه انسان بر آن تأثیر آنچه اطراف انسان را احاطه کرده و  ی محالت:طیمحستیزفضای 

(. از 38: 1393)بوداغی و صارمی،  دهدیرا تشکیل م ستیزطی، محسازدیو آن را متأثر م گذاردیم

عنوان جایی که اکثر مردم در آنها زندگی مندی از آن بهو رضایت ستیزطیاین رو کیفیت مح

 ,Streimikieneدان نموده است )، اهمیت فراوانی دارد و مدیران شهری را ناگزیر از توجه بکنندیم

فراوانی به  یهابی(. امروزه توسعه و گسترش شهرنشینی و دوری از طبیعت باعث بروز آس9 :2014

شکل ظهور انسان شده است. هجوم به شهرها و کمبود فضا، باعث از بین رفتن فضاهای طبیعی و 

از عوامل مهم فشارزا برای شده است. این مسئله، یکی  ینینشجدید شهرنشینی یعنی آپارتمان

 (.Brown & Morgue,2007: 1347ها است )انسان

عنوان یک عامل پیوندی بین محله بهسرمایه اجتماعی  فرهنگی محالت: -روابط اجتماعی

یابی به اهداف منظور دستعبارت است از توانایی افراد برای همکاری با یکدیگر بهاهالی و درواقع 

(. درواقع شاخص اجتماعی و فرهنگی در بررسی Barton, 2003: 71ها )زمانها و سامشترک در گروه
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پایداری محالت شهری و یا هر نوع پژوهش انسانی، به رابطة انسان و انسان، تعالی رفاه افراد، 

 یاجتماعمختلف، برابری و برقراری عدالت یهاتوسعة فرهنگ یهانهیآموزشی، زم -خدمات فرهنگی

 .شودیمربوط م

اقتصادی، ایجاد رشد عادالنه  یهامنظور از پایداری زمینة شاخص داری اقتصادی محالت:پای

بنیانی اخالقی  و درواقعها در طول زمان تک انسانتک یمندو متوازن جامعة انسانی و تضمین بهره

 ( که این امر بدون وارد کردنBaumgärtner & Quaas, 2010: 447) باشدیم یوردر طرز تفکر بهره

: 1385پور، )جعفریان و عبدالحسین ردیپذی، طبیعی و فرهنگی جامعه انجام میستیزخدشه به منابع

یابی به امنیت اقتصادی از نظر (. پایداری نظام اقتصادی به معنی تقویت مبانی اقتصاد و دست5

ی مقتضی و قابل اتکا و در نهایت، فناور یمالسودمند و منابع، اشتغالداریپاشتیرسی به معدست

 (.10: 1389و همکاران،  معصومیریاز منابع انسانی است )قد یبردارهمساز با محیط با بهره

 شهرها یزیردر برنامه یبند. محله2 -2 -1

از پایین  یگذاراستیمحور، با رجوع به واقعیات عینی و در مقیاس خرد محلی به سرویکرد محله

شهری است و با توانمندسازی  یهامحله یهایژگیو و هاییناکه در پی شناخت توا پردازدیبه باال م

(. در شهرهای کهن، 112: 1390)معمار،  باشدیساکنان محالت، در پی حل مشکالت آنان م

مراکز  یریگهمراه بوده است و شکل یریپذشهر به محالت گوناگون همواره با انعطاف یبندمیتقس

گویی به نیازهای فردی و اجتماعی ساکنان در پی پاسخمحالت تابع عوامل متعددی بوده است که 

(؛ و از سویی دیگر اساس جامعه مسلمانان که بنیانش بر توحید 7: 1389اند )حسینی، شکل گرفته

قرار گرفته است، نتیجة یک انتخاب آگاهانه و حاصل یک پیمان است که بین بشر و خالق منعقد 

آن به سوی جامعه بوده و با تعبیر مفهوم امّت که همان  یابی. اسالم سنّتی است که جهتگرددیم

از همان ابتدای ظهور  یمحورگفت که محله توانی. از این رو مشودیجامعة مسلمان است، یافت م

عنوان یکی از خصایص حیات بشری در شهر اسالمی اسالم و تأثیرگذاری آن در ساختار شهری، به

دهندة ارتباط انسان با جامعه است )مشکینی و وعی نشانبه ن یمحوربوده و هست. درواقع محله

 (.25 -20: 1394همکاران، 

فضای شهر است  دهندةلیعناصر تشک نیتریادیاز بن ،عنوان یک واحد نسبتاً همگنبه ،محله

(. محله در سازمان فضایی شهر از نظر وسعت، جمعیت و میزان همگنی در 49: 1365)شکویی، 

کالبدی شهر بیشتر باشد،  -ییطور کلی هرچه میزان جمعیت واجدهای فضاد. بهنقطة تعادل قرار دار

. در شودیطور نسبی )نسبت به سایر واحدها در همان فضا( از شدت همگنی آن واحد کاسته مبه

فضای شهری، محله در نقطة ثقل این تغییرات قرار دارد. از این نقطه به طرف باالی سازمان فضایی 

(. توجه به 39: 1384)پوراحمد و همکاران،  شودیاز شدت همگنی کاسته م شهر )تا منطقه(

، افزایش مشارکت مردمی، بهبود شرایط محیطی یاساز تقویت هویت محلهسبب یامحله یزیربرنامه

گیری محلة مطلوب و شکل یاو تداوم حیات اجتماعی و کالبدی محله و درنهایت توسعة پایدار محله
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شهری  یزیربه محالت شهری توجه و براساس آن برنامهباید در مطالعات شهری  رونی. از اشودیم

براساس  یزیرصورت کلی برخی از دالیل قابل درک در ارتباط با توجه به برنامه. بهشودتدوین 

بودن فضایی شهر، طلب مدیریت ویژه برای هریک از  یمراتبمحالت شهری شامل سلسله

 ةدهی فضایی شهر، همگنی محالت شهری در مقایسه با مجموعانساختارهای فضایی شهر، سام

شهر، مدیریت آسان واحدهای همگن )مثل محالت شهری(، قابلیت انعطاف محالت شهری و افزایش 

گویی مدیران محالت شهری، امکان جذب مشارکت اجتماعی بهتر در امورات محلی و قدرت پاسخ

 .استشهری و ...  ةوعایجاد یک محیط رقابتی سالم برای رشد مجم

 

 
 مفهومی پژوهشمدل  -1 نمودار

 )ترسیم: نگارندگان(

 

 . روش تحقیق2

را از وضعیت ساکنان مندی رضایت میزانهدف اصلی تحقیق این است که  . نوع مطالعه:1 -2

 ة محالت را نسبت به هم فراهم سازدمقایسامکان  کند، گانة شهر اردبیل بررسیمحالت ششموجود 

رهای رسیدن به محلة مطلوب را متناسب با هویت و فرهنگ ساکنان )اسالم( در شهرهای و راهکا

براساس هدف،  روشیویژه شهر اردبیل( ارائه نماید، از این رو روش تحقیق در مطالعة پایرانی )به

است « پیمایشی و میدانی»ها، و نحوة گردآوری داده« توصیفی»، هو براساس روش مطالع« کاربردی»

 کاربردی باشد. تواندیگونه که بیان شد، مخروجی آن همانکه 

سال شهر اردبیل  12جامعة آماری تحقیق درواقع تمامی ساکنان باالی  آماری: ة. جامع2 -2

طوی، گازران، اوچدکان،  یهااند از محلهدر مجموعة شش محلة تاریخی شهر )که عبارتاست، که 

، ساکن شوندیعنوان هستة اولیه و سنتی شهر شناخته مبه ،و پیرعبدالملک( قاپویسرچشمه، عال

 هستند.

و  نیست با توجه به اینکه محالت پژوهش قراردادی :ة آن. حجم نمونه و روش محاسب3 -2

شده و قراردادی یزیرو آمار جمعیتی محالت برنامه استشده در بین اهالی بومی محالت شناخته
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گانه در پایة محاسبه براساس گستردگی محالت شش، از این رو استشهر اردبیل در دسترس 

، مجموع جمعیت این سه محله خواهد «شش، هفت و هشت قراردادی منطقة یک شهری»محالت 

و  11120، 11080هریک به ترتیب دارای  1395بود که براساس آمارگیری شهرداری در سال 

ول کوکران و با ضریب اطمینان مطالعه براساس فرم اند. حجم نمونة موردنفر ساکن داشته 11008

مجموع جعیت برای  (=5/0p=qچنین با در نظر گرفتن فرضیة حداکثر ناهمگنی )درصد و هم 95

برآورد  نفر 380 است( نفر 33280)که دارای  از منطقة یک شهرداری اردبیل 8و  7، 6سه محلة 

 د.ش

مراتبی هوم چندگانه و سلسلهمف با توجه به نامه:ها و تهیة پرسش. ابزار گردآوری داده4 -2

مندی را در قالب مدل نظری رضایت توانیدهندة محالت شهری، ممندی از عناصر شکلرضایت

 یهایئورسی تنمودار ذیل تبیین کرد. در این مدل سعی بر این بوده که موارد حاصل از نتایج برر

مودار ننظر گرفته شود. این ت شهری در دهندة شهر و محالمختلف رضایت از ساختار و عناصر شکل

 ته است.مندی در چهار سطح شکل گرفبراساس رویکرد از باال به پایین و ایجاد درخت ارزش رضایت

مندی از (، رضایتشودیمشاهده م 2شمارة  نموداردر سطح اول درخت ارزش )مطابق آنچه در 

. در سطح یستن یگذارو ارزش یریگهدر این سطح قابل انداز که دهندة محله قرار داردعناصر شکل

رفاً صدر این سطح است؛ ابعاد ذکرشده شده دوم معیارهای اصلی در چهار بعد مدنظر گرفته 

ه دارند زیرا ابعاد محیط شهری حالتی درهم تنیدست، هاداده یبندمنظور سهولت مطالعه و طبقهبه

 کرد. طور کامل آنها را از هم تفکیکبه توانیو نم

 

 
 دهندة محله، ابعاد و عوامل آنمندی از عناصر شکلضایتمدل مفهومی ر -2 نمودار 

 )ترسیم: نگارندگان(

 

در سطح سوم هرکدام از معیارها به زیرمعیارهای مخصوص به خود تقسیم شده است. در سطح 

مندی از محله رضایت یها( براساس شاخصییهاصورت سنجهشده )بهچهارم، معیارهای تعریف
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مورد استفاده برای تحلیل  یها. مجموع سنجه1( آورده شده استیآزردگاحساس – یمند)رضایت

منظور پرهیز از اطالة سخن از ذکر آنها در که به است سؤال( 109معیار ) 100این سطح، بالغ بر 

 .دشویاینجا پرهیز م

د مطالعه مور یهاها و اطالعات از سطح محلهداده یآورجمع ابزاره شد، گونه که اشارهمان

اصلی  ست. معیارهایا، که بدین منظور ادبیات تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته باشدینامه مپرسش

ی جامعیت اصلی طرح سؤال برپایة مطالعات و تحقیقات پیشین بوده تا یهانهیپژوهش و یا زم

و  آزمونشینامه نیز از اجرای پقبول و درخور ارائه نماید. در زمینة سنجش پایایی پرسشقابل

نجاریابی شد و پرسشنامة اولیه در فاصلة یک ماه ه 50شد که برای ه استفاد کرونباخیمحاسبة آلفا

 به دست آمد. 70/0مقدار عددی 

منظور مقایسة محالت نسب به همدیگر در زمینة ابعاد به ها و ابزارها:. تحلیل داده5 -2

دادن یک دید منظور ترکیب نهایی و نشانو به 2فازی آلدهیمختلف پژوهش از روش تشابه به گزینة ا

د که برای یاستفاده گرد یبیترتکوگرافیکلی از وضعیت محالت در تمامی ابعاد از روش لکس

منظور استفاده شده است. به یفازمراتباز روش سلسلهدر هر دو مرحله د پژوهش ابه ابعی دهوزن

 استفاده شده است. SPSSافزار ارائه آمار توصیفی پژوهش نیز از نرم

 اردبیل یکی از شهرهای ایران و مرکز استان اردبیل در پژوهش: . محدوده و قلمرو6 -2

 . اردبیل از شهرهای باستانی و تاریخیاستچنین مرکز شهرستان اردبیل همو کشور  یغربشمال

 یهارمیان کوهمتری از سطح دریا و د 1500در نزدیکی مرز جمهوری آذربایجان و در ارتفاع ، ایران

 که با ستیهیبد ؛غرب فالت ایران جای گرفته استتالش و سبالن در رشته کوه البرز در شمال

سردترین  جزو شدن در منطقة کوهستانی،توجه به دارا بودن ارتفاع زیاد نسبت به سطح دریا و واقع

اقع شده وتهران  کیلومتری شهر 591کیلومتری شهر تبریز و  219. اردبیل در استشهرهای ایران 

 (.7: 1394است )آمارنامة شهرداری اردبیل، 

                                           
مسکن )تعداد اتاق، کیفیت مسکن و امکانات مسکن(، سرزندگی محیط )هویت محله، کیفیت  یهادرخصوص بعد کالبدی مؤلفه 1

 هارسیروها، آسایش و راحتی، امکانات و خدمات فضایی(، کیفیت فرم و بافت فضایی )سازگاری و تناسب، ارتباط بصری(، دستپیاده

و امنیت آن( و زیبایی شناختی )فضای سبز، سمبل و نشانه، کیفیت بصری خیابان(  هاابانیرسی پیاده، خرسی، دست)وضعیت دست

کارآیی )مصرف انرژی و حفاظت از منابع(، پاکیزگی محیط  یهامحیطی مؤلفهدرخصوص بعد زیست مورد بررسی قرار گرفته است.

انداز، گیاهان و آب و یفیت بستر و محیط طبعی )چشمسطحی( و ک یها)کیفیت سر و صدا، آلودگی آب و هوا، سیستم فاضالب و آب

قلمرو فردی )حس اعتماد و منزلت، حقوق  یهافرهنگی مؤلفه -درخصوص بعد اجتماعی هوا( مورد بررسی قرار گرفته است.

و حیات  سانی اجتماعی، مراوداتشهروندی(، قلمروهای عمومی و اجتماعی )رویدادهای فرهنگی و تاریخی، مشارکت اجتماعی، هم

روایی و مدیریت محله )شفافیت اجتماعی(، واحدهای همسایگی و محله )هویت و حس تعلق، امنیت و ایمنی، عدالت و برابری( و حکم

درخصوص  مدیریتی، خدمات کارآ، ادارة با کفایت و کارآ، مدیریت توانمند و جلب مشارکت اجتماعی( مورد بررسی قرار گرفته است.

خوانی اقتصادی( و اقتصاد فعال پایدار )تأمین حداقل نیازها، موقعیت اقتصادی، اقتصاد محلی، اشتغال و هم یهامؤلفه ،بعد اقتصادی

 مسکن، رضایت از وضعیت مالکیت و عدالت اقتصادی( مورد بررسی قرار گرفته است. ةجاری، هزین یهانهیمالی )هز یهانهیهز

2 FUZZY TOPSIS 
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 موقعیت جغرافیایی، استان اردبیل، شهرستان اردبیل و شهر اردبیل و محالت آن -3شکل 

 ترسیم: نگارندگان

 

َ  17و طول جغرافیایی ً  38° 19َ  38تا ً  38° 10َ  52شهر اردبیل در بین عرض جغرافیایی ً 

هکتار است )در  24/5711شهر اردبیل  ةواقع شده است. مساحت محدود 48° 22َ  57تا ً  °48 11

های شکل دایره ساخته شده و کوه(. این شهر در فالتی به3 -این باره مراجعه کنید به شکل شمارة

آتشفشان خاموش سبالن به ارتفاع  اند. در سمت غرب این فالت،زیبایی آن را احاطه کرده

 (.8: 1394ه است )آمارنامة شهرداری اردبیل، متر قرار گرفت 4811

تعیین مرز محالت پژوهش و  رةشهری دربا یهامیدانی با ساکنان محله یهامطالعات و مصاحبه

گانة سنتی، تاریخی و که تمامی وسعت محالت شش دهدیمحدودة مورد پذیرش ساکنان، نشان م

)که در بخشی از محلة دوم  قاپویمحلة عال جز بخش کوچکی ازهاسالمی اردبیل ب -یرانیاولیة شهر ا

شدة شهری منطقة چهار شهرداری اردبیل واقع شده است( در منطقة یک  یزیراز محالت برنامه

و مدیریت شهری سیستماتیک )براساس  یزیرگسترده شده که شامل یازده محلة مبتنی بر برنامه

 . بر این اساس:استشهری کنونی(  یهاطرح

 قراردادی شهرداری از منطقة یک واقع شده است؛ در محلة شش محلة اوچدکان: .1

 در محلة شش قراردادی شهرداری از منطقة یک قرار گرفته است؛ محلة طوی: .2

 در محلة هفت قراردادی شهرداری از منطقة یک قرار گرفته است؛ محلة گازران: .3

نطقة یک قرار گرفته قاپو در محلة هفت ماز وسعت محلة عالی یابخش عمده قاپو:محلة عالی .4

تری از آن در دو محلة هشت از منطقة یک شهری و محلة دو از منطقة کوچک یهاو بخش ستا

 چهار شهری گسترده شده است؛
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شده از منطقة یزیردرصد بیشتری از محلة سرچشمه در محلة هفت برنامه محلة سرچشمه: .5

نوب در بخش فوقانی محلة شش یک شهری قرار دارد و تنها بخش کوچکی از انتهای محله در ج

 شده از منطقة یک شهری واقع شده است؛ و یزیربرنامه

در محالت هشت و شش قراردادی شهرداری از منطقة یک واقع شده  محلة پیرعبدالملک: .6

 است.

مورد مطالعه  1397و  1396 یهاالزم به ذکر است که محالت مورد نظر در دورة زمانی سال

تکمیل  1396شده طی دورة زمانی دو ماه و در اواخر تابستان سال تهیه یهانامهقرار گرفته و پرسش

 ده است.ش

 
 مدل فرایندی پژوهش حاضر -4نمودار 

 )ترسیم: نگارندگان(

 ی پژوهشهاافتهی .3

 توصیفی پژوهش یهاافتهی .1 -3

 386و  شده در بین خانوارهای ساکن در محدودة مورد مطالعهنامة توزیعپرسش 395از تعداد 

داد، های هدف را نشان مینامة مناسب که حداکثر دادهپرسش 380شده، نهایتاً نامة گردآوریپرسش
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کنندگان )ساکنان( در پژوهش در نهایی در نظر گرفته شد. مشخصات شرکت لیتحل و هیجهت تجز

 .( نمایش داده شده است1جدول شمارة )

 
 وهش بر حسب فراوانی و درصدکنندگان در پژمتغیرهای فردی شرکت -1جدول 

 درصد تعداد متغیرهای مستقل پژوهش درصد تعداد متغیرهای مستقل پژوهش

 سن

18-20 
21-30 
31-40 
41-50 
51-60 

61+ 
 پاسخبی

89 
163 
66 
52 
3 
1 
6 

42/23 
89/42 
37/17 
68/13 

79/0 
26/0 
58/1 

مدت 
 سکونت

 سال 5الی  1
 سال 10الی  6

 سال 20الی  11
 لسا 30الی  21
 سال 40الی  31

از همان ابتدای 
 تولد

 پاسخبی

62 
81 
86 
41 
- 

102 
8 

32/16 
32/21 
63/22 
79/10 

- 
84/26 
11/2 

 جنس

 مرد
 زن

 پاسخبی

256 
120 
4 

37/67 
58/31 
05/1 

وضعیت 
 تأهل

 مجرد
 متأهل

همسر )طالق بی
 یا فوت(

 پاسخبی

154 
198 
21 
7 

53/40 
11/52 
53/5 
84/1 

گروه 
 سکونتی

ن بومی ساک
 محالت

غیربومی ساکن 
 محالت

کنندة مراجعه
 روزانه

کنندة مراجعه
 تصادفی

 پاسخبی

172 
86 
78 
38 
6 

26/45 
63/22 
53/20 
00/10 
58/1 

سطح 
 سواد

 سوادبی
 ابتدایی
 متوسطه
 دانشگاهی

 پاسخبی

6 
56 

145 
166 
7 

58/1 
74/14 
16/38 
68/43 

84/1 

محل 
 اشتغال

که در آن  یامحله
 ساکنم

 رمحالت مجاو
سایر محالت شهر 

 اردبیل
 شهرستان اردبیل

 استان اردبیل
 یهاسایر استان
 کشور

 پاسخبی

131 
125 
21 
31 
8 
2 
62 

47/34 
89/32 
53/5 
16/8 
11/2 
53/0 
32/16 

محل 
 تولد

که در  یامحله
 آن ساکنم

 محالت مجاور
سایر محالت 
 شهر اردبیل
شهرستان 

 اردبیل
 استان اردبیل

 یهاسایر استان
 کشور

 پاسخبی 

119 
87 
68 
27 
49 
18 
12 

32/31 
89/22 
89/17 
11/7 
89/12 
74/4 
16/3 

 منبع: محاسبات تحقیق 
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 تحلیلی و استباطی پژوهش یهاافتهی .2 -3

 ابعاد پژوهشمقایسة محالت شهری اردبیل در زمینة  .1 -2 -3

ن باره تنها به ارائة در ای کنیممیمنظور پرهیز از اطالة سخن و با توجه به حجم مطالب، سعی به

فازی و نوع مقادیر  یهانامه به دادهمهم )تبدیل مقادیر مطلق گردآمده ازطریق پرسش یهابخش

آمده ازطریق روش شباهت به دستو نهایتاً نتایج به بپردازیمفازی مورد استفاده در جریان پژوهش( 

. در ادامة بپردازیممطالعات میدانی  ةو به مقایسة محالت و ارائ کنیمبیان را فازی  آلدهیگزینة ا

مورد مطالعه  یهابحث به مقایسة سطح رضایت شهروندان ساکن در محالت شهری از نظر شاخص

 .میپردازیصورت منفک مدر ابعاد مختلف پژوهش به

منظور جلوگیری از نزدیکی نامه، بهفازی ازطریق پرسش ةاولی یهادست آوردن دادهبرای به

مورد  یهامربوط به مؤلفه یهاگویی هریک از سنجهد تا درصد پاسخشآمده تالش ستدبه یهاداده

بحث دخالت داده شود. با توجه به اینکه از مقادیر عددی فازی از نوع اعداد مثلثی استفاده خواهیم 

 به شرح ذیل اقدام به تعیین مقادیر فازی شده است: ،کرد

نفر نمونه مورد  63و با در نظر گرفتن  هانهیاز گزبا توجه به توزیع تعادل نسبی برای هریک 

 .شودینفر در نظر گرفته م 6/12شده، سهمی معادل مطالعه از هر محلة شهری گزینش

 ة(: از این رو با توجه به جهت مثبت سؤاالت مورد نظر، گزینaکمترین مقدار عدد فازی مثلثی )

در صورتی که سهم  رونیو از ا دهدین ممندی و یا شاخص را نشا، حد پایین رضایت«کمیلیخ»

 20نفر و یا به عبارتی بیش از  12از حد تعادل نسبی خود بیشتر بود )باالتر از « کمیلیخ»گزینة 

مندی را رضایتمندی و یا عدمشد که کمترین میزان رضایت درصد(، عدد صفر در نظر گرفته خواهد

نة مورد نظر در هریک از سؤاالت کمتر از تعادل که این مقدار برای گزی، درصورتیدهدینشان م

 اعمال خواهد شد. 0تا  1به تناسب آن مقدار عددی مابین  ،نسبی بود

دهندگان در این باره مقدار میانی (: میانگین نظرات پاسخbمقدار عدد فازی مثلثی ) ةعدد میان

 عدد فازی مثلثی در نظر گرفته شده است.

( نیز در صورتی ادیزیلیمندی خ(: در گزینة مثبت )رضایتcثی )بیشترین مقدار عدد فازی مثل

را در  5درصد رسیده باشد مقدار عددی  20گویی و یا انتخاب این گزینه به بیش از که میزان پاسخ

مقادیر فازی قرار خواهیم داد و در غیر این صورت به نسبت تعداد نظرات انتخابی عددی مابین طیف 

 ( قرار خواهیم داد.5عددی خیلی زیاد ) ( تا طیف4عددی زیاد )

مندی از به سؤال مربوط به میزان رضایت Xعنوان مثال، فرض کنید در محلة بدین منظور به

 ، به شرح ذیل پاسخ داده شده است:فضایی( -بعد کالبدی یهااز سنجه) روهاادهیوضعیت پ
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 فضایی -دیدرخصوص یک سؤال کالب Xگردآمده از محلة  یهاداده -2جدول 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم مندیطیف رضایت

 3 8 16 15 21 فراوانی طیف

 76/4 70/12 40/25 81/23 33/33 درصد

 منبع: محاسبات تحقیق 

 

دهندگان به این گزینه بیش خواهد بود، چراکه تعداد پاسخ 0برابر با  aدر این مثال مقدار عددی 

خواهد بود که  3175/2نیز برابر با  b. مقدار عدد دشویرا شامل مکنندگان درصد شرکت 20از 

 24/4برابر با  c؛ مقدار عددی دهدیکنندگان در این پژوهش را نشان ممیانگین نظرات شرکت

درصد حد تعادل این گزینه را درخصوص سؤال مربوطه  81/23، 3مقدار عددی چراکه  ؛خواهد بود

 بیان خواهیم کرد. 2381/4)زیاد( یعنی  4ه با عدد . این درصد را همراشودیشامل م

(24/4 ،32/2 ،0) 

 :میبریبرای محاسبة فاصلة بین دو عدد فازی در نوع اعداد فازی مثلثی، از رابطة زیر بهره م

                                    (1فرمول )

صورت مثلثی مشخص شده است، به ضمن آنکه در این مرحله چون اعداد فازی در این پژوهش

 :میکنیمنفی استفاده م آلدهیو ضد ا آلدهیترتیب برای حل ابنابراین از روابط زیر به

                                                         (2فرمول )

                                                          (3فرمول )

 
 پژوهش یهادر ارتباط با شاخص آلدهیو ضد ا آلدهیفاصلة هر محله از حل ا -3جدول 

 اقتصادی فضایی -یکالبد یطیمحستیز فرهنگی محالتنام 
S* S¯ S* S¯ S* S¯ S* S¯ 

 584/11 807/10 229/15 919/13 517/15 828/14 206/20 209/18 اوچدکان

 طوی
524/18 

029/

20 
006/15 608/15 148/14 849/14 754/10 595/11 

 588/11 408/10 728/14 976/13 809/15 087/14 769/19 346/18 گازران

 قاپویعال
131/18 

144/

20 
425/14 822/15 133/14 785/14 281/10 355/11 

 سرچشمه
123/18 

821/

19 
584/14 758/15 977/13 765/14 304/10 619/11 

پیرعبدالمل

 ک

591/18 868/19 834/14 437/15 070/14 884/14 297/10 399/11 

 منبع: محاسبات تحقیق 
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 :ردیگیمحاسبة شاخص شباهت به واسطة رابطة زیر صورت م

                                                                                              (4فرمول )

 هانهیکه در این باره باید توجه داشت که گز هاستنهیگز یبندروش، رتبه مرحلة پایانی در این

رتبه یا ارزش محالت در ابعاد پژوهش  رونیاز ا ،با شاخص شباهت بیشتر شرایط بهتری را دارند

 .دشویصورت جداگانه ارائه مبه

 
 مورد بررسی پژوهشاردبیل در ارتباط با ابعاد شهر  گانةمحالت شش ةشاخص شباهت و رتب -4جدول 

 محالتاسامی 

 اقتصادی فضایی -یکالبد یطیمحستیز اجتماعی -یفرهنگ

 رتبه
شاخص 

 شباهت
 رتبه

شاخص 

 شباهت
 رتبه

شاخص 

 شباهت
 رتبه

شاخص 

 شباهت

 5173/0 6 5225/0 1 5114/0 4 5260/0 2 اوچدکان

 5188/0 5 5121/0 5 5098/0 6 5195/0 4 طوی

 5268/0 2 5131/0 4 5288/0 1 5187/0 5 گازران

 5248/0 4 5113/0 6 5231/0 2 5263/0 1 قاپویعال

 5300/0 1 5137/0 3 5194/0 3 5224/0 3 سرچشمه

 5254/0 3 5141/0 2 5100/0 5 5166/0 6 پیرعبدالملک

 منبع: محاسبات تحقیق 

 

یا جایگاه محالت  محالت و به دست آوردن امتیاز یهامنظور ترکیب رتبهدر این مرحله به

 یبیترت کوگرافیشهری مورد مطالعه در یک رتبه یا سطح مشخص نسبت به همدیگر از روش لکس

 -وزن یا ارزش هریک از ابعاد پژوهش )ابعاد اجتماعی بایدبهره خواهیم برد، برای این منظور 

ایند رکنیک فبدین منظور از ت رونید، از اشو( مشخص یطیمحستیفرهنگی، کالبدی، اقتصادی و ز

( بهره خواهیم برد، در ادامه ارزش اولیة هریک از ابعاد را FAHPمراتب فازی )سلسله یریگمیتصم

 نسبت مقادیر فازی بیان کرده و در نهایت ارزش نهایی آنها را از این روش ارائه خواهیم داد:به

 گذاری ابعاد پژوهشارزش .2 -2 -3

ها وجود دارد که انتخاب هریک بستگی به نوع صبه شاخ یدهمتعددی برای وزن یهاروش

( با 45: 1387، وانیکیدارد )اکبری و زاهد رندهیگمیتصم یروشیپ یهاو شاخص یریگمیتصم

از نوع فازی آن  AHPها، روش به شاخص یدهتوجه به دو نکتة ذکرشده در این مطالعه جهت وزن

ه توجه به اهمیت هریک از ابعاد، سعی گردید تا الزم به ذکر است ب مورد استفاده قرار گرفته است.

شده برای هرکدام از ابعاد در مقایسه با ابعاد دیگر فاصلة حداقلی داشته باشد تا در داده یهاارزش

 گیری ایجاد نکند:رتبة مجموع محالت تغییرات چشم
 



 23...................................... ......................بر  تاکیدبا  تحلیلی بر وضعیت محالت شهری اردبیل از نگاه ساکنان

 

 

 

 زوجی ابعاد پژوهش ةماتریس مقایس -5جدول 

 فضایی -یکالبد اقتصادی یطیمحستیز
 -فرهنگی

 اجتماعی
 ابعاد پژوهش

(00/5, 00/3, 00/1) (00/6, 00/4, 00/2) (00/5, 00/3, 00/1) (00/1, 00/1, 00/1) 
-فرهنگی

 اجتماعی

 فضایی -یکالبد (20/0 ,33/0 ,00/1) (00/1 ,00/1 ,00/1) (00/1 ,00/3 ,00/5) (00/1 ,00/2 ,00/4)

 اقتصادی (16/0 ,25/0 ,50/0) (20/0 ,33/0 ,00/1) (00/1 ,00/1 ,00/1) (20/0 ,33/0 ,00/1)

 یطیمحستیز (20/0 ,33/0 ,00/1) (25/0 ,50/0 ,00/1) (00/1 ,00/3 ,00/5) (00/1 ,00/1 ,00/1)

 منبع: محاسبات تحقیق 

 

ها مراحل انجام محاسبات منظور پرهیز از اطالة سخن و عدم تکرار مکررات که در اکثر پژوهشبه

. با توجه به میدهیآمده را ارائه مدستکر کامل مراحل گذر کرده و نتایج )اوزان( به، از ذدشویذکر م

منظور به یبیترت کوگرافیکارگیری در روش لکساینکه در این مرحله مقادیر قطعی )نه فازی( برای به

ریک جای آن تناسبی از مقدار عددی یک را برای هه، باستترکیبی و نهایی محالت نیاز  یبندرتبه

عنوان وزن نهایی و نشدة هرکدام محاسبه شده و بهاز ابعاد پژوهش با توجه به مقادیر وزنی نرمال

 قطعی آنها در نظر گرفته شده است:

 
 مقایسة زوجی سیشدة ابعاد پژوهش در ماترنشده و نرمالمحاسبة وزن نرمال -6جدول 

 ابعاد نشدهنرمال شدة فازیوزن نرمال

 اجتماعی -یگفرهن 17/1 399/0

 فضایی -یکالبد 80/0 272/0

 اقتصادی 30/0 101/0

 یطیمحستیز 67/0 229/0

 منبع: محاسبات تحقیق

 

 ترکیبی محالت براساس مجموع ابعاد پژوهش )نتایج ترکیبی ابعاد( ةمقایس .3 -2 -3

اقدام به گرفته، یابی به ارقام واحد از مطالعات صورتمنظور دستدر این مرحله از پژوهش به

شد، این روش با توجه به ماهیت تکنیک مذکور و  یبیترتکوگرافیترکیب نتایج براساس تکنیک لکس

نهایی در هر مرحله  یهاصورت رتبهکه به -که نتایج حاصله با این روش داشته یایخوانحداکثر هم

تکمیل این مرحله از منظور تر نیز اشاره شد بهگونه که پیشانتخاب گردید. همان -ارائه شده است

به دست آمد. در مجموع  FAHPپژوهش، برای ابعاد اصلی مطالعه، ضرایبی با استفاده از تکنیک 

 یهاترتیب وزنهب یطیمحستیفضایی، اقتصادی و ز -یفرهنگی، کالبد -یبرای ابعاد اجتماع

 دست آمده است.به 2287/0و  1011/0، 2716/0، 3986/0
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 بندی نهاییکسیکوگراف ترتیبی برای رتبهماتریس ترکیبی ل -7جدول 

 ابعاد اقتصادی کالبدی زیست محیطی اجتماعی -یفرهنگ

 وزن ابعاد 1011/0 2716/0 2287/0 3986/0

 ارزش
معکوس 

 رتبه
 ارزش

معکوس 

 رتبه
 ارزش

معکوس 

 رتبه
 ارزش

معکوس 

 رتبه

محالت 

 شهری

 اوچدکان 1 1011/0 6 6295/1 3 6862/0 5 9930/1

 طوی 2 2022/0 2 5432/0 1 2287/0 3 1958/1

 گازران 5 5055/0 3 8147/0 6 3723/1 2 7972/0

 قاپویعال 3 3033/0 1 2716/0 5 1436/1 6 3916/2

 سرچشمه 6 6066/0 4 0863/1 4 9149/0 4 5944/1

3986/0 1 4574/0 2 3579/1 5 4044/0 4 
پیرعبدالمل

 ک

 منبع: محاسبات تحقیق 

 
 مطلوبیت محالت در زمینة ابعاد پژوهش بندی نهاییتبهماتریس ر -8جدول 

 محالت شهری مجموع امتیاز رتبة ترکیبی به لحاظ مطلوبیت شرح وضعیت مطلوبیت

در بین محالت مورد  نیترمطلوب

 مطالعه
 اوچدکان 4097/4 1

در بین محالت مورد  نیترنامطلوب

 مطالعه
 طوی 1699/2 6

 گازران 4897/3 4 -

 قاپویعال 1101/4 3 -

 سرچشمه 2022/4 2 -

 پیرعبدالملک 6183/2 5 -

 منبع: محاسبات تحقیق 

 

 میدانی از محدودة مورد مطالعه یهاو برداشت هاافتهی .3 -3

شهرسازی امروز در ایران، گسست از گذشته و نادیده  یتیهوییکی از دالیل سردرگمی و ب

. البته این بدین معنی نیست که طراحی و احداث ستهاگرفتن تفکرات، اعتقادات فرهنگی و ارزش

فضاهای شهری برای شهرهای امروز کامالً مطابق با الگوهای سنتی باشد. شناخت فضاهای شهری 

زمینة مناسبی برای درک الگوهای سنتی پدید آورد تا با زندگی دوباره بخشیدن به  تواندیتاریخی م

د مطابقت داد. شناخت اصول و معیارهای شهرهای سنتی ها را با شرایط جدیالگوهای کهن بتوان آن

 یهاهیشهری افزوده و پا یزیربرنامه یهایبر توانمند تواندیها به زبان حال مدادن به آنو قالب

محکم و پایداری را در توسعة شهری ماندگار کند. بر این اساس برای ساخت محالت شهری در 
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به برخی نکات توجه  ستیبایویژه در شهر اردبیل مبه ،سالمی(ا -یرانیاینگونه از شهرها )شهرهای ا

گانة شهر اردبیل، در اساسی نمود. برابر آنچه از مطالعات میدانی و دیدگاه ساکنان محالت شش

دست آمده است، در وضعیت نامه بهفرایند شناخت محالت مورد پژوهش و روند تکمیل پرسش

زیر  یهایژگیویژه محالت مورد مطالعه( دارای وردبیل )بهاسالمی ا -یرانیکنونی محله در شهر ا

 :است

 سختی قابل لمس صورت محدودی در برخی محالت حفظ شده و بهاصل وحدت مرکز محالت به

و در محلة سرچشمه این ساختار کامالً از بین رفته است و یک نوع آشفتگی کارکردی در  باشدیم

 ؛استتمامی سطح محله مشهود 

 خدماتی خود )عدم تنوع(، توان الزم برای رقابت  یهاتیعلت محدودهت شهر اردبیل بمرکز محال

گرفته، رشدکرده و در سطح مجموعة شهری مرور زمان شکلمحالت خود را ندارند، که به یهابا لبه

 ؛ندینمایایفای نقش م

 شهر به داخل ترافیکی  یها، گرههارسیمراتب دستعلت عدم رعایت سلسلهدر برخی مواقع به

 مجموعة محالت شهری انتقال یافته است؛

 مرور در ساختار محالت شهری اجتماعی مبتنی بر عامل اقتصادی )غنی و فقیر( به یبندطبقه

بستگی دلیل ارتباطات خویشاوندی و یا دلاردبیل رشد کرده و در بخش ناچیزی از محالت، به

 ؛استمالکان غیرقابل تشخیص 

  ویژه در زمینة مذهبی و تعالی محله در به ،همکاری بین ساکنان محالتمشارکت اجتماعی و

و این مورد پتانسیل چنین گرایشی را  استاین خصوص در رقابت با سایر محالت مشهود و ملموس 

 ؛دهدیخوبی نشان مبین ساکنان به

 شهری درخصوص محالت مورد مطالعه بسیار محدود یهامشارکت ساکنان در طرح یهانهیزم 

 یهانیست، از این رو اطالعات ساکنان در ارتباط با طرح ریپذو در برخی مواقع حتی امکان است

 است؛ محلة خود ناچیز و مبهم

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  یهاتیترکیبی از فعال ،در بخشی از محدودة مورد مطالعه

صورت کامالً سازگار و سازنده مذهبی و ...( به یهائتیمحلی، تولیدات محلی، مسجد، ه یها)بازارچه

باعث ایجاد شور و نشاط و  ،کندمیوجود دارد که عالوه بر اینکه مزاحمتی برای ساکنان ایجاد ن

 بستگی ساکنان محالت نیز شده است؛افزایش میزان اتحاد و هم

 ی، غیربومی و عمدتاً واردات یهایدلیل توسعة سبک زندگخود به یهابستگی ساکنان به محلهدل

ساز برای ساکنان باسابقه، مهاجرت مرور زمان و از بین رفتن فضاهای خاطرهتغییر محیط محله به

ساکنان بومی و جایگزینی ساکنان غیربومی و عمدتاً با سطح مالی متوسط و مواردی از این قبیل، 

 ؛رنگ شده استکم
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  سنی،  یهاگروهدر طراحی فعلی فضاهای عمومی محالت مورد مطالعه به نیازهای مختلف

گونه توجهی نشده و یا اینکه میزان توجه مندان و خردساالن یا هیچجنسیت، وضعیت معلوالن، سال

 ؛استبه این عوامل بسیار ناچیز 

 که عمدة  دهدیو آشفتگی فضایی را نشان م هاقهیموجود، ترکیبی از سل یهامعماری ساختمان

هیچ تالشی  و است ه و از فضای اسالمی خود بیگانهگرفتاز فرهنگ غربی شکل یریگها با بهرهآن

 کارگیری مصالح بومی نشده است؛جهت به

 مطلوب نبوده و همین امر موجب کاهش بسیار  ،محالت یهاطیروشنایی بسیاری از مح

 ویژه برای زنان و کودکان شده است؛چشمگیر میزان امنیت و آرامش در طول شب به

 سنی مربوط به مقطع دبستان مطلوب ی های برای گروهرسی به مراکز آموزشوضعیت دست

برخی از والدین جهت  و هستندو در بسیاری موارد والدین مجبور به همراهی فرزندان خود  یستن

بروز مشکالت ترافیکی،  یهانهیکه همین امر زم کنندیراحتی خود از خودروهای شخصی استفاده م

 دنبال دارد؛هاز روز ب صوتی و هوا را در ساعات خاصی یهایآلودگ

 موجود در محالت مورد بررسی و الگوی بنای آنها،  یوسازهابا توجه به کثرت میزان ساخت

که تخریب بناهای با قدمت، ارزشمند، دارای تاریخ و هویت و ایجاد بناهای نو با  دیآیچنین برم

هی در سطح محالت گونه جایگاسازی هیچالگوی معماری نوین، امری شایع بوده و مرمت و به

رنگ ایجاد خاطره را برای شهروندان بومی کم یهانهیشهری مورد پژوهش ندارد، که این خود زم

 ؛شودیبستگی و دلسردی آنها مکرده و موجبات کاهش دل

  تنها که درواقع سعی دارد نه است عنوان یک مرکز شهریبه مطالعهمجموعة محالت مورد

ام محدوده و حوزة نفوذ شهر را تأمین نماید. از این رو مرکز محله نیازهای مجموعة شهر، بلکه تم

 اند؛شهر شدهیکپارچة خوبی قابل تشخیص نیست، چرا که محالت خود جزئی از مرکز به

 دهندة موقعیت منطقه نشان یشناختنیمیدانی، آنالیزهای هواشناسی و پیشینة زم یهابرداشت

سو در زمینة تأمین نیازهای که این امر از یک است سبز یو شرایط مناسب محالت برای توسعة فضا

 و زیبایی جامعه و از سوی دیگر آرامش شهروندان ساکن در محالت شده و یطیمحستیمربوط به ز

 ؛استزیستی اثربخش  یهایآلودگ در کاهش

 به کاهش  توانیمحالت مورد پژوهش م یطیمحستیدر رابطه با مسائل و مشکالت مهم ز

برای تفکیک  ییهارساختیشخصی در واحدهای مسکونی، عدم وجود ز یهاباغچه گیرچشم

و  ییوهواوسازها و عدم توجه به شرایط آبتولیدی، عدم توجه به مصالح بومی در ساخت یهازباله

 جدید اشاره کرد؛ یوسازهانحوة تابش خورشید در ساخت

 منازل مسکونی پس از هر بارش برف، منتهی به  یهامدت کوچهدر برخی موارد یخبندان طوالنی

 وآمد را در فصول سرد سال با مشکل مواجه ساخته است؛رفت
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 اجتماعی مردم نهاد در محالت مورد مطالعه، باعث کاهش قدرت  یهامحدود بودن ارگان

میلی رغبتی یا کمکنندگان فضاهای محالت شهری شده و همین امر باعث بیمصرف یزنچانه

 ؛ستا شهری یهاطرحساکنان نسبت به 

 بها در بافت محالت مورد پژوهش نسبت به در برخی موارد پایین بودن قیمت مسکن و اجاره

گیری غیربومی و مهاجران، حضور جمعیت غیربومی، شکل یهامحالت جدید، موجب جذب گروه

 همین امر ایجادپیامد که  شودمینقل مکان ساکنان بومی  و ناهمگونی ساختارهای اجتماعی

مختلف قومی با قشربندی خاص اجتماعی در بخش کوچکی  یهاناهماهنگ و گره یهافرهنگخرده

 از محالت است؛

  کالبد محالت مورد مطالعه در بخشی از آن به علت جایگزینی و اسکان افراد غیربومی در

است؛ تر شده بستگی ایشان، بیش از پیش فرسودهجای ساکنان اصیل و عدم دلقدیمی به یهاخانه

شوند که احساس خاصی نسبت به محله نداشته و زیرا ساکنان آن به منزلة میهمانانی تلقی می

 دهند؛تمایلی به حل مسائل آن نشان نمی

 ارتباطی عریض همراه با تمرکز مراکز اقتصادی، درمانی و خدماتی مناسب یهاوجود شبکه، 

تشدید رونق اجتماعی و  یهانهیزم ةمازران و سرچشگویژه در محدودة پیرامونی محالت طوی، به

گونه مراکز در سرزندگی بخشی از محالت شهری مذکور را فراهم ساخته که با توجه به وجود این

و یا در صورت  است چنانی نداشتهرونق آن یامحلهمحالت مورد پژوهش، مراکز خرید درون یهالبه

 ؛ ووردخیرونق و سرزندگی، تنوع مناسبی از خدمات به چشم نم

 نوعی شاخص منزلت اجتماعی در استفاده از اتومبیل شخصی و تبدیل آن به یهامتأسفانه جاذبه

ونقل بسیار جدی در نظام حمل یهاییسو، و نیز وجود نارساچنین در شهر اردبیل از یکایران و هم

بیش از پیش عمومی در محدودة مورد مطالعه از سوی دیگر، موجبات استفاده از اتومبیل شخصی را 

عمومی از پیامدهای  یهایچنین نبود آگاهزندگی شهرنشینی و هم ة. این شیوآوردیفراهم م

 .شودیوفور در محالت مورد پژوهش دیده متخریبی آن، به

 

 و پیشنهادات گیرینتیجه .4

 گیری. نتیجه4-1

تند که دست فارغ از هرگونه مقیاس، محالت شهری هریک شهرهایی مستقل هس ،از دیدگاه ما

که  ،که در دنیای امروز شودیروزگار آنها را در کنار یکدیگر چیده است. این گفته چنین بررسی م

رسوم،  و ، فرهنگ و آدابهاتیمحالت شهری نیز اغلب فعال ،رودیم شدنی سوی تخصصجهان به

مرکز شهر  رونی. از اندمخصوص به خود را دار یهاتیقشرهای خاص اجتماعی و یا حتی قابل

در این دیدگاه نقش شهر مرکزی یا پایتخت را داشته باشد. در نظر داشته باشید که محالت  تواندیم

شهری مانند شهرها )البته شهر به مفهوم مستقل خود(، با یکدیگر رقابت دارند، تعامل دارند، 
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ی مراکز مخصوص به ، ساختارهایی مشابه دارند که حتی داراسازندینیازهایی از همدیگر را مرتفع م

خاص تخصص دارند و  یانهیدر زم ،شودی، بعضاً نظیر آنچه در دنیای امروز دیده مباشندیخود م

عنوان یک شهرکوچک و شهر بسیاری از این موارد. شاید بارزترین تفاوت اجتماعی که بین محالت به

سانی خوانی و همی همقائل شد این است که ساختار اجتماعی محالت شهر توانیبه مفهوم خود م

سانی و تشابه این که آن نیز با اعمال بعد نسبت مقیاس میل به همند بیشتری نسبت به شهرها دار

صورت کلی، فارغ از اعمال هرگونه تفکر، دیدگاه و یا . بهدهدیدو مفهوم )محله و شهر( را نشان م

حس امنیت،  یگذاریقدم به آن م که وقتی ستی اامحله ، از نگاه نگارندگان، محلة خوبیاهینظر

آرامش، آزادی، پاکیزگی، احترام، سرافرازی، عشق و شور زندگی موج بزند و خود را در مکانی امن 

 مند باشی.هبه تداوم حضور خود در فضای موجود عالق ،تربیابی و از همه مهم

می در شهرسازی آمده، نقش الگوهای اسالدستبراساس مطالعات میدانی به توانیهرحال مبه

 یامدرن شهر اردبیل را ضعیف برآورد کرد. در نتیجه برای تحقق شهرسازی منسجم با ساختار محله

الگوهای مدرن شهرسازی متکی بر اصول اسالمی، توجه به اوضاع اکولوژیکی در  یسازیو بوم

محور بودن نو امکانات شهری، انسا یطیمحستیطراحی شهر، تعادل بهینه بین جمعیت و ساختار ز

آن، تراکم متعادل شهری،  بودنی نیبودن در شهر و ماش محورلیجای اتومبفضاهای شهر به

اسالمی، طراحی شهر بر مبنای عابر پیاده مبتنی بر  -یرانیها با مصالح و هنرهای اآوری به طرحروی

 یهاحیایِ بافتاصول اسالمی، استفادة بهینه و کارآمدتر از زمین در سطح شهر، بازآفرینی و ا

مراتب فضاهای شهری مطابق آنچه در به نظام سلسله یبخشساز شهری، تعادلو خاطره شدهبیتخر

مندانة فرهنگی و اسالمی در سطح شهر، رشد هوش یهاشهرهای اسالمی وجود داشته، حفظ ارزش

عة ونقل عمومی شهر و توسصورت منسجم با گرایش به حملشهر براساس تخصیص کاربری به

مسکن، هماهنگی بیشتر مدیران  یهانهیمختلط با انواع مختلفی از گز یهایازطریق کاربر یروادهیپ

عنوان مثال در نظرگیری عدالت اجتماعی، برهم نزدن تعادل مختلف شهری با دیدگاه اسالمی )به

مدیریت در قوانین  یاو ...( در اجرای زیرساخت شهری، تعیین وضعیت مدیریت محله یطیمحستیز

دولتی و عمومی با  یهاشهری در سیستم مدیریتی فرادست، تعامل هرچه بیشتر نهادها و سازمان

اداری، مالی و اجرایی موجود بر سر راه  یهاتینهاد مدیریت محله، رفع موانع، مشکالت و محدود

داری و تعامالت اداری مدیران با شهر ةمدیریت محله، تعیین جایگاه حقوقی مدیریت محله و نحو

مدیریت  یهاو تضمین بودجه و منابع مالی کافی برای اجرا و تحقق برنامه ینیبشیها، پسایر ارگان

کلـی  یـریگجـهیشهرهای اسالمی با شهرهای غربـی و نت یاسهیمحل، پرهیز جدی از مطالعات مقا

به شهرهای اسالمی و  یاهبانه و افسانآماز آن و تعمیم نتایج، پرهیز از به دام افتادن از نگاهی تقدس

یابی به نظام شهرسازی بومی خود منطبق با اصول اساسی اسالم و نیز متناسب نهایتاً سعی در دست

نتیجه گرفت که شهر باید از پایین  توانیبا مقتضیات قرن، ضروری است. از این رو از این مباحث م



 29...................................... ......................بر  تاکیدبا  تحلیلی بر وضعیت محالت شهری اردبیل از نگاه ساکنان

 

 

 

تا مردمان بتوانند هویت خود را در  طبیعی شکل گیرد )و نه از باال به شکل مصنوعی( یاگونهبه

 دولتی مرتبط مطرح و برطرف سازند. یهاشهرشان بازیابند و نیازهای خود را با ارگان

 

 راهکارهای پیشنهادی پژوهش .2 -4

 فرهنگی رسیدن به محلة مطلوب در شهر اردبیل: -یراهکارهای اجتماع .1 -2 -4

 منظور توسعة گردشگری در محالت با توجه به تاریخی و دارای پیشینة سنتی به یهاحفظ مکان

و مراکز دیدنی، تاریخی و تفریحی  هاطیتبلیغ محو سابقة شهرنشینی زیاد محالت مورد مطالعه؛ 

سرزندگی  یمنظور ارتقاها بهموجود در لبه یامحالت مورد پژوهش در مراکز اجتماعی فرامحله

 سطح محله، رشد تعامالت اجتماعی و فرهنگی؛

 مشارکت اجتماعی ساکنان در زمینة امورات مذهبی و توسعة آن در  یهانهیبه تجربه و زم توجه

 دیگر فرهنگی و اجتماعی محالت؛ یهانهیزم

 شهری با توجه به میزان باالی درصد  یهامناسب برای مشارکت در طرح یهانهیاد زمجای

دین اسالم در میان  یهابه آموزه باسوادی، آگاهی شهروندان و گرایش به مشارکت و آبادانی با توجه

آن،  یهانهیاجرایی و هز یهاقوانین و مقررات طرح یسازشفافچنین و هم ساکنان بومی

منظور شهری برای ساکنان به یهاگرفته برای آیندة محالت و تفهیم طرحصورت یهایزیربرنامه

 و جذب سرمایه؛ واقعی ساکنان یهایازمندین یاحصا

 و اعتقادات مذهبی  هاتین مراکز مذهبی موجود در جامعه و استفاده از ظرفداشتفعال نگه

 ساکنان در کاهش بزهکاری و مقابله با مسائل و مشکالت اجتماعی و فرهنگی؛

 منظور افزایش تعامالت ایجاد مراکز فرهنگی و اجتماعی مناسب در سطح محالت شهری به

 اجتماعی ساکنان؛

 اجتماعی  یهاتشکل یریگکت زنان در مدیریت محالت و شکلایجاد شرایط مناسب برای مشار

 دین اسالم؛ یهاویژه در این زمینه با توجه به آموزه

 اجتماعی و فرهنگی، تسهیالت و تجهیزات خدماتی، بهداشتی، درمانی و  یهایایجاد کاربر

 یهاگروهرفاهی متنوعِ هماهنگ با فرهنگ و معماری اسالمی )با در نظر گرفتن سالیق مختلف، 

متروکة موجود در محله و پایین بودن  یهانیسنی و وضعیت جسمی مراجعین( با توجه به وجود زم

گرفته برای کاهش مهاجرت مسکونی در مقایسه با محالت جدید شکل یهاقیمت زمین در بافت

 ساکنان بومی.

 راهکارهای اقتصادی رسیدن به محلة مطلوب در شهر اردبیل: .2 -2 -4

 خصوصی زیاد در  یهاتیمحلی با توجه به وجود مالک یهاهیمنظور جذب سرمابه یزیربرنامه

گذار( و ازسوی سرمایه هاهیمحله )وجود انگیزة مضاعف درخصوص رشد محالت در این نوع از سرما
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ازران در تأمین گامکان بازگشت سرمایه در بلندمدت با توجه به رونق محالت سرچشمه، طوی و 

 شهری؛ یهامجموعه یهایازمندین

 تولیدی و اقتصاد  یهاتیمنظور رشد فعالترویج فرهنگ اقتصاد اسالمی و اقتصاد مقاومتی به

 داخلی و محلی؛

 مرکزی محالت نسبت به مجموعة شهر و موقعیت در زمینة ایجاد اشتغال با توجه به  یزیربرنامه

کرد صنعت گردشگری داخلی ت عملتوسعه و تقوی)از جمله  اقتصادی آن یهاتیسابقة تاریخی فعال

 ؛(و خارجی

 منظور بالندگی اقتصادی محله؛سازی الگوی مصرف متعارف و اسالمی بهفرهنگ 

 یکنندگنیاقتصادی در مرکز محالت مورد بررسی و تقویت قدرت تأم یهاتیبه فعال یبخشتنوع 

 .یاحلهمنظور تزریق سرزندگی و حفظ پویایی مراکز مبه ،آنها در مقیاس متعارف

 ویژة  یهابازنگری در توزیع درآمد و سرمایه در محالت مورد پژوهش با تکیه بر اجرای طرح

اجتماعی  -یبندی اقتصادمنظور کاهش سرعت رشد طیفبه ،شهری در مناطق یا محالت بخصوص

 .پارچگی اقتصادی ساکنانیکایجاد ساکنان و کاهش فاصلة طبقات درآمدی و 

  ویژه با جویی در برآورد نیازها بهو سبک زندگی اسالمی در زمینة صرفهترویج و توسعة فرهنگ

 ساکن؛ یهااستفاده از قدرت مراکز آموزشی و قوة تربیتی زنان در خانواده

 راهکارهای کالبدی رسیدن به محلة مطلوب در شهر اردبیل: .3 -2 -4

  یهاا توجه به وجود شبکهدولتی ب یهایزیربرنامه برایبازبینی مجدد در تقسیم محالت شهری 

 عنوان مرز محالت؛ارتباطی با عرض مناسب در پیرامون بافت به

 داخلی محالت و انتقال  یهامحدوده بودنیعنوان یک منطقة مسکونبه ،کالبدی ویژه یزیربرنامه

 ها؛مسکونی به لبه یهایو یا مراکز مزاحم برای کاربر هایکاربر

 عنوان قابلیتی برای تأمین سطوح وبه در محدودة داخلی محالت بهاستفاده از اراضی بایر و مخر

 خدماتی موجود شهروندان؛ یخدماتی مورد نیاز ساکنان و پوشش خالءها

 فرش کردن معابر منتهی به واحدهای مسکونی با تجدید نظر در زمینة توسعة امکانات و سنگ

از رشد استفاده از خودرو با توسعة  منظور جلوگیریویژه در زمینة مبلمان شهری به یزیربرنامه

 و ایجاد انگیزه در ساکنان؛ یسوارو دوچرخه یروادهیپ یهانهیزم

 اسالمی با توجه به تمایل خانوارها به  -یرانیکالبدی با معیارهای ا یزیرجدیّت در امر برنامه

 سازی، افزایش دوام، نوسازی و زیباسازی واحدهای مسکونی خود؛به

 بدون نیاز به خودروهای شخصی و توسعة  یاداخل محله یهارسیرای دستب یزیربرنامه

 حمل و نقل عمومی؛ یهارسی مناسب به شبکهامکانات دست

 بافت فرسوده در نوسازی  از تسهیالت یریگایجاد شرایط ویژه برای بومیان محالت در زمینة بهره

 خش مرکزی شهر؛فرسوده و ب یهاوساز در بافتمحالت و حمایت دولت از ساخت
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 با ایجاد  یسوارو توسعة دچرخه یروادهیمناسب درخصوص ایجاد انگیزه برای پ یزیربرنامه

مناسب معابر و توجه به مبلمان شهری ویژة  یسازدوچرخه در داخل بافت محالت، کف یهاستگاهیا

 و ایجاد معابر اجتماعی و ...؛ یروادهیپ

 مندان و کودکان؛وجه ویژه به نیاز سالتجدید نظر در مبلمان شهری محالت با ت 

 مراتب منظور ترمیم سلسلهشریانی به یهاابانیاز خ یامحله یهاو کوچه هاابانیتفکیک خ

 ارتباطی؛ یهاشبکه

 یهافراغت با استفاده از سنبل رسان و گذران اوقاتها، فضاهای خدماتتقویت روشنایی کوچه 

 بزارهای زمخت و خشن در این باره؛کارگیری ااسالمی و عدم به -یرانیا

 منظور حفظ معماری تدوین قوانین مدون و مناسب درخصوص ساخت و سازهای جدید به

و پارکینگ مناسب  سبزی اسالمی، استفاده از مصالح بومی و تجدیدپذیر، در نظر گرفتن فضا -یرانیا

 با بناهای قدیمی؛ وساز واحدهای مسکونی جدیدمنظور ایجاد تناسب طراحی، ساختو... به

 رسیدن به محلة مطلوب در شهر اردبیل: یطیمحستیراهکارهای ز .4 -2 -4

 ها جهت ایجاد فضاهای عمومی و سبز؛متروکه و کاربرد آن یهااستفادة بهینه از محل 

 شهری؛ یهاایجاد و تعبیة مراکز بازیافت در سطح محله 

 خانگی و ترویج آن در بین اعضای  یهاکارگیری و آموزش زنان درخصوص تفکیک زبالهبه

 صورت یک فرهنگ؛خانواده به

 منظور جلوگیری ماندهای محالت شهری بهو دفع پس یآورتجدیدنظر در سامانة مدیریتی جمع

 ؛یطیمحستیز یهایاز آلودگ

 یهاها و برنامهشهری در طرح ستیزطیو مح یطیمحستیدرخصوص مسائل ز یزیربرنامه 

 فرادست آتی؛

 برای توسعة فضای سبز شهری با توجه به مناسب بودن وضعیت اکولوژیکی )خاک و  یزیرمهبرنا

 آب و هوای مناسب(.

 یهاشهری در محالت ویژه )سنتی و اولیه یا بافت یوسازهابازبینی اصول و قواعد ساخت 

)برای کاررفته، جهت ساخت و تراکم ساخت همند و تاریخی شهر(، ازلحاظ فرم، نما، مصالح بارزش

 خانگی(؛ یهاحفظ باغچه

 واحدهای تجاری  یهایمناسب برای جلوگیری از توسعة مشاغل مزاحم و انبار یزیربرنامه

 ها؛برای آیندة آن یزیرمسکونی محالت شهری و برنامه یهاطینزدیک در مح

 منظور جلوگیری از محالت شهری به یهادر نظر گرفتن جهات مناسب در طراحی معابر و کوچه

ویژه باد و نورخورشید(، ها در فصول سرد سال، توجه به انرژی پاک )بهمدت کوچهبندان طوالنییخ

 آتی محالت؛ یوسازهاانرژی تجدیدپذیر و مصالح بومی در ساخت
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 و شهری، بهبود  یامحلهونقل درونرسی آسان به سیستم حملونقل عمومی و دستتوسعة حمل

ساکنان برای جلوگیری از ترویج  یهایازمندین کنندةنیراکز تأممسیرهای پیاده و توزیع مناسب م

 .فرهنگ استفاده از خودرو برای مراجعات مختلف در طول روز
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