
6870-6862، صفحه 1402، سال پاییز، فصل سوممطالعات علوم محیط زیست، دوره هشتم، شماره   

6862 

 

  1های زیست محیطی طرح جامع شهر اردبیلپذیری شاخصتحلیلی بر تحقق
  2 * محمدحسن یزدانی ، 1فاطمه زادولی

 پژوهشگر پسادکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران. -1
 ، ایران.محقق اردبیلیدانشگاه  ،دانشکده علوم اجتماعی ،جغرافیا و برنامه ریزی شهریاستاد  -*2

       gmail.com51Yazdani.m@ ایمیل نویسنده مسئول: *
   10/11/1401تاریخ پذیرش:           23/09/1401تاریخ دریافت:  

 
 

 چکیده

 مشکالت و مسائل بر آمدن فائق برای کشورها، از بسیاری عملی و منطقی حلراه و شهری، به عنوان ابزار یتوسعه هایطرح اجرای امروزه تهیه و
هاست. شهر اردبیل و کشور ایران نیز از این امر مستثنی نیست و در واقع هدف اصلی این آن کالبدی و زیستی شرایط بهبود و شهری نواحی و شهرها

 آمیخته پژوهش نای در استفاده مورد تحقیق تحقیق تحلیل پیشنهادات طرح جامع شهری اردبیل در بعد زیست محیطی است. در همین خصوص روش
 100برفی از گیری انتخابی و گلولهباشند که بر اساس روش نمونهی آماری تحقیق کارشناسان و خبرگان حوزه شهری میجامعه .است( کیفی و کمی)

تجزیه و تحلیل شده است.  SPSSای در قالب نرم افزار تک نمونه Tهای گردآوری شده با استفاده از آزمون نفر از آنها پرسشنامه تکمیل شده و داده
جامع شهری  ای خبرگان نشان داده که طرحهای اسنادی، مشاهدات میدانی، مصاحبه و تکمیل پرسشنامهدر همین راستا، نتایج به دست آمده از بررسی

توان چنین نتیجه گرفت که میزان می(، 1400ها تا افق طرح )است. با عنایت به پیشنهادهای زیست محیطی طرح جامع و پیشبرد آن اردبیل موفق نبوده
، محقق نشده 1400انداز شهر سبز برای اردبیل و اینکه ترسیم چشم تحقق پیشنهادهای زیست محیطی طرح جامع شهر اردبیل در حد متوسط بوده است

-اری شهر اردبیل در زمینه این زمینه میدهنده ناپایدای از مسایل زیست محیطی درگیر است، که نشاناست. شهر اردبیل در وضعیت کنونی با مجموعه

بینی بودجه مکفی و مشخص کردن مسول تحقق هر ای پیشنهاد شده است که در کنار پیشباشد. لذا در راستای تحقق اهداف طرح های توسعه
 اقدامی الزمه نیز در نظر گرفته شود.-های اجراییپیشنهاد، ضمانت

 

  یکلیدکلمات 
 ."شهر اردبیل"، "طرح جامع"، "یست محیطیهای زشاخص"، "پذیریتحقق"

                                                           
تحت حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور است.   99007174این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی شماره -1   
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 مقدمه

 و فععالیتی تنعو  آن تبعع به و صنایع گسترش شهری، جمعیت افزایش 
 حاکم پیشین معادالت شهر، کالبدی سریع تحوالت نتیجه در و جمعیتی
 هایعرصعه در شعهر و سعاخته متحعول را شعهرها فضعایی سعازمان بر

 و جدیعد مشعکالتی و مسعائل با کالبدی و اقتصادی اجتماعی، محیطی،
(.  108:1396 همکعاران، و ملکعی) اسعت شعده مواجعه ناشعناخته اغلعب
 خلعق شعهری، نعواحی کنتعرل غیرقابعل یتوسععه به منجر که مسائلی
 ,Ortega et alانسعانی ) رفعاه سعط  کعاهش جدید، هایسکونتگاه

نشعینی حومه سعمت به نیل برنامه، بدون سازهای و ساخت (،2011:2
(Garcia, 2010: 197) ابععاد در شعهری فعراوان مشکالت بروز و 

 بسعیاری عملی و منطقی حلراه و ابزار راستا، این در. است شده مختلف
 نعواحی و شعهرها مشعکالت و مسعائل بعر آمعدن فائق برای کشورها از

 و شعهری مطالعات انجام ها؛آن کالبدی و زیستی شرایط بهبود و شهری
 ,Wu et alاسعت ) بعوده شعهری یعهتوسع هایطرح اجرای و تهیه

2012; Deakin and Reid, 2014.) خصععوص در تفکععر 
 و صععرف پردازینظریععه بععا( کنععونی شععکل بععه) شععهری ریزیبرنامععه
 بیسعتم قعرن شعرو  بعا. شعد شعرو  نوزدهم قرن اوایل از گراییآلایده
 مسعائل بعه توجعه و شعد متمایعل جزئعی و عینی مسائل به ریزیبرنامه
 غیعره و شعهری فعرم نقعل، و حمل بهداشت، همچون وزمرهر و عمومی
 تخریعب و دوم جهعانی جنع  وقعو  بعا. گیردمی را کلی نظریات جای
 چندبععدی بعه بععدیتک نگعاه از شهری یتوسعه شهرها، یجانبههمه
 پرداختعه شهری یتوسعه موضو  به بیشتری جامعیت با و یابدمی تغییر
 یتهیه فرایند ایران در (.98-99: 1392 همکاران، و اکبریعلی) شودمی
 از ،(تفصعیلی و جامع هایطرح غالب الگوی) شهری یتوسعه هایطرح
 تهیعه عمعر از دهعه شش حدود گذشت با. است شده آغاز 1340 یدهه
 و شعهرها ناهنجار و ناموزون یتوسعه از جلوگیری هدف با ها،طرح این
 طعرح هعای شعهری، هایتوسعه به بخشیدن نظم جهت راهبرد یارائه
 و پوراحمد) کنند پیدا دست خود اهداف به کامل به طور نتوانستند مذکور

 رودکی، و زادهامین ؛132: 1390 همکاران، و بزرگمهر ؛1385 همکاران،
 در مععدیریتی ابععزاری یمثابععهبه ارزیععابی فراینععد همچنععین(. 30: 1396
 جایگاه تاکنون شهری توسعه هایطرح موفقیت و اهداف تحقق راستای
در همعین خصعوص  اسعت. نیافته ریزیبرنامه نظام در را الزم و مناسب

هعا و رسعد برنامعهشهر اردبیل نیز از قاعده مستثنی نبوده و به نظعر معی
اهداف طرح جامع شهر اردبیل، محقق نشده است. در طرح جعامع شعهر 

وسععه انداز کالن تهای مناسب چشماهداف، راهبردها و سیاستاردبیل؛ 
تبیین و پیشنهاد گردیده اسعت. در  "شهر پیشرو، شهر سبز"شهر اردبیل 

این پژوهش به طور اختصاصعی بعه اهعداف زیسعت محیطعی و میعزان 
 شود.پذیری این بعد از مباحث پرداخته میتحقق

 پژوهش مبانی نظری و پیشینه -1
ی طرح برای شهر و بررسی ابعاد مختلف تفکر در خصوص تهیه

ی آن از قدمت زیادی برخوردار نیست و واقعیت آن است که ی آتتوسعه
گرفته در این خصوص مقایسه های انجامبندیاگر با هر یک از تقسیم
ی گردد که مدت زمان قابل تصور برای تفکر و تهیهشود، مشخص می

طرح شهری حداکثر دو قرن است که از اوایل قرن نوزدهم به بعد را 
هرسازی نسبت به برخی علوم دیگر از عمر شود. بنابراین ششامل می

گرفته در کوتاهی برخوردار است و خصوصاً در جریان تحوالت انجام
ی اخیر نیز با نوساناتی مواجه بوده است که بعضاً طول دو سده

های اساسی این علم شده است. بنا به ی برخی بنیانکنندهدگرگون
ر باب مباحث پردازی صرف دهمین سابقه، شهرسازی از نظریه

پردازی شرو  و قریب به گرایی و تخیلآلاجتماعی، اقتصادی و یا ایده
یابد. با شرو  قرن بیستم و رواج ی تفکر تداوم مییک قرن با این شیوه

گرایی تجربی حاکم بر تفکرات عملی مبتنی بر پوزیتیویسم و اثبات
تبعیت  ی کلیی آن نیز از قاعدهعلوم، تفکرات طرح شهری و توسعه

باره از های تفکر مباحث شهری یککند و به همین دلیل شیوهمی
گردد و توجه به مسائل انتزاعی و کلی به موارد عینی و جزئی تبدیل می
فرم   ونقل، میدان ومسائل عمومی و روزمره همچون بهداشت، حمل
بندی نظام مسکن شهری جای خود را به مسائل کلی همچون طبقه

ی اشتراکی ( جامعه1858-1771، 1ت آونی رابر)نظریه
( و طرح قصر اجتماعی 1772-1838، 2ی شارل فوریهفاالنستر)نظریه

وارد  از طرفی دهد.( می1888-1819، 3ی ژان باتیست گودین)نظریه
در شهرسازی نیز که  Civilی مهندسی عمدتاً با مفهوم شدن عرضه

ان است، تغییر عمیقی بیسازی قابلعموماً با ماهیت عمران و ساختمان
گذارد و باعث ی عمل شهرسازی به جعععای میدر اندیشه و شیوه

شود که ماهیتاً جایگاهی زمینی پیدا کند و از تخیالت به واقعیات می
ای که بسیار مهم های توسعه شهری، مسئلهروزمره تغییر یابد. در طرح

وسعه پایدار است و باید مورد توجه قرار گیرد مسائل محیط زیستی و ت
یز است. به برانگبحثی پایدار مفهومی در حال تحول و توسعه است.

زیست یطمحای در ادبیات مربوط به یشهکلطوری که امروزه به واژگانی 
تبدیل شده است و در بسیاری از موارد کاربرد این واژه فارغ از معنای 
حقیقی خویش و همچنین سختی دستیابی به آن، به ابزاری جهت 

اقتصادی تنزل یافته  -ی متفاوت اجتماعی هاگفتماندهی به لعاب
 4لندی پایدار که توسط کمیسیون برانتترین تعریف از توسعهیجرااست. 

ی که نیازهای نسل امروز را اتوسعهی پایدار را ارائه شده، که توسعه
ی آینده برای رفع نیازهایشان هانسلبدون محدود کردن امکانات 

 1991نیز در سال  5کند. سازمان ملل متحدیمباشد تعریف گو پاسخ
ی پایدار اتوسعهی پایدار را چنین تعریف کرده است: سیاست توسعه

ی اعمال آن منافع مثبت حاصل از یجهنتچنان سیاستی است که در 
بینی در آینده یشپی قابل هازمانمصرف منابع طبیعی بتواند برای 

لطفی و  ؛34، 1378)لقائی و محمدزاده، ادامه و دوام داشته باشد 
آنچه در تعاریف ذکر شده آشکار است توجه به . (1390آقامیری، 
محیطی نقطه توجه غالب در یستززیست است. بعد یطمحی مسئله
شود. این بحث یمی انسانی تلقی ی پایدار و از ارکان توسعهتوسعه
گردد و از یممطرح در جهت استفاده از منابع طبیعی و محیطی  عمدتاً

آنجا که مسائل مربوط به این حوزه در قالب تحقیقات کمی قابل 
یزترین برانگ چالشمحیطی یستزتوان گفت مباحث یمپیگیری هستند 

 Tweed and) ددهنیمی پایدار را تشکیل ی توسعهحوزه

Sutherland, 2007:33) .  یکی مباحث جدید پیرامون توسعه
است.  "شهر سبز"رویکرد و یا بعبارتی اصطالح پایدار و محیط زیست، 

-های زیستعنوان یک رویکرد نوین، با معرفی شاخصشهر سبز به

در راستای تحقق  .داردمحیطی برای دستیابی به شهر پایدار گام برمی

                                                           
1 - Robert Owen 
2 - Charles Fourier 
3 - Jean – Baptiste Godin 
4 -Brant-land 
5 - United Nations 
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، های توسعه شهریتهیه طرحریزی و اهداف شهر سبز عالوه بر برنامه
 .تواند بسیار کارساز باشدمی، پذیری اهدافها و تحققاجرای طرح

توسعه  هشت شاخصشهر سبز معیاری است که شهرها را براساس 
-انرژی، ساختمان ،اکسیدکربن: دیکند که عبارتند ازپایدار مقایسه می

-ونقل، مواد زائد و کاربری زمین، آب و هوا و نظارت زیستها، حمل

در پوشش  های صنعتی و توسعهمحیطی. تعدیل دما با کاهش فعالیت
کاهش  ؛گیاهی و در نتیجه جلوگیری از تشدید روند گرمایش اقلیم

 ؛آلودگی بواسطه کاهش مصرف سوخت و افزایش سرانه فضای سبز
آوری وحفظ آب ناشی از بارندگی جمع ؛های سطحیمدیریت فاضالب

حفاظت از منابع طبیعی با حفظ و ایجاد  ؛با حفظ پوشش گیاهی مناسب
 ؛ساده با هدف استفاده بهینه از پوشش گیاهیهای غذایی زنجیره

های تجاری و حمایت متنو  و عادالنه از اقتصاد محلی و احیای فعالیت
های حفظ و نگهداری پوشش گیاهی، موجودات آبزی، رویشگاه ؛بومی

سازی اثرات انسانی بر بوم کمینه ؛های محلیطبیعی و سایر بوم نظام
بهبود وضعیت سالمت و کیفیت  ؛انای و جهنظام در سط  ملی، منطقه

افزایش رونق گردشگری و  ؛هاجویی در هزینهصرفه ؛زندگی شهروندان
کاهش ازدحام ترافیک در بخش حمل ونقل و ایجاد  ؛ایجاد اشتغال

کاهش مصرف آب و حفظ ذخایر ؛ حمل و نقل کارا، راحت و بوم سازگار
 ؛ازیافت زبالهها و ترویج فرهن  بانباشت کمتر زباله ؛ارزشمند آب

از ؛ کاهش مصرف انرژی؛ کاهش اثرات منفی بر شرایط طبیعی منطقه
 (.251: 1396باشند )تاجیک و همکاران، میمهمترین مزایای شهر سبز 
اندازهای تعریف شده برای شهر اردبیل در افق شهر سبز یکی از چشم

-طرح جامع بوده است که در این خصوص الزم است میزان تحقق

 یها در حوزهپذیری طرحتحقق زانیارزیابی مبررسی شود.  پذیری آن
 رویکرد و روش نکهیا رغمیریزی بسیار قابل توجه است. علبرنامه

 یبرای تدوین یک چارچوب ارزیابی مناسب وجود ندارد ول استانداردی
ریزان و افراد برنامه ها، بینپذیری طرحارزیابی میزان تحقق یهنیدر زم
حل کلیدی وافق جامع وجود دارد که امر مذکور، راهیک ت یدانشگاه

ست. چراکه عدم موفقیت ا هابرنامه برای تعیین موفقیت و پاسخگویی
عنوان یک مانع مهم و قابل توجه ست که بها هاها مدتدر تحقق طرح

ریزی مؤثر مطرح است. اگرچه تعداد معدودی برنامه یک رسیدن به در
 مربوط به میطور مستقها تحقیق بهنمونه وجود دارند که در آن

هایی از شکست و موفقیت در پذیری برنامه است، گزارشتحقق
 ارزیابی ریزی ثبت شده است. در کل،ریزی در ادبیات برنامهبرنامه
طور سنتی، غیر تجربی و حسی انجام شده ریزی بهپذیری برنامهتحقق
، الکساندر و (1985) 2الکساندر ،(1979) 1نزیعنوان مثال کالکاست. به
تری رویکرد ارزیابی قوی ی، همگی سعی بر توسعه(1989) 3یفالود
پذیری برنامه موارد، در کل، درک ما از تحقق نیا اند. با توجه بهداشته

ی شناسروش یتوسعه یتحقیقات بیشتری باید در زمینه و ضعیف است
شد به مهمترین  با توجه به مطالبی که بیان پذیری انجام پذیرد.تحقق
تر است هایی که به موضو  مورد پژوهش این مقاله نزدیکپژوهش
 شده نهادینه چارچوب یک از استفاده با( 2013) 4کی آن شود:اشاره می

 بین اختالف و چین جامع طرح مکانیسم بررسی" به خود مطالعه در
 سعی نیز و پردازدمی "شهری توسعه واقعیت و شهری جامع هایطرح

                                                           
1 - Calkins 

2 - Alexander 

3 - Alexander & Faludi 
4 -Qian 

 واقعی دالیل و شهری جامع هایطرح سازیپیاده موانع کشف در
 نانجین  روی بر را خود موردی مطالعه ایشان. دارد شهری توسعه
 دولت برای جامعه طرح که دهدمی نشان مطالعه این. دهندمی انجام
 رشد جهت در خود منافع بخشیدن تحقق منظور به رویکرد، یک محلی
 مثبت، ائتالف های با مهم این هک است شهری رقابت و اقتصادی
 و نمایندگان و محلی دولت مرکزی، دولت بین مبادالت و سازش
 ممکن شکل بهترین به آن اجرای و برنامه ساخت در مختلف عوامل
 به رسیدگی مسئولیت حاضر حال در محلی دولت. است برقرار
پایین سطوح در جمعی منافع با ناهمگن بازیگران از متنو  ایمجموعه

 در ،(2018) همکاران و 5دنگا دارد. عهده بر را ریزیبرنامه فرآیند در تر
: شهری رشد هدایت در شهری ریزیبرنامه تأثیر" عنوان با ایمقاله

 نتیجه این به فضایی تحلیل از استفاده با ،"چین شنزن، از شواهدی
 ،2010-2000 هایسال در مطالعه یدوره طول در که اندرسیده
 یمنطقه در شهری رشد بر توجهی قابل تأثیر دارای شهری یزیربرنامه
 اختالل با ازاین منطقه خارج رشد و داشته "SEZ"اقتصادی  ویژه
 و بازسازی هدایت در مهمی نقش شهری ریزیبرنامه. است بوده مواجه
 و ساخت تجدید در مسکونی ریزیبرنامه نفوذ و نداشته شهری یتوسعه
 طور به تجاری بازسازی همچنین. نیست توجه قابل مسکونی ساز
 بوده مرتبط مترو هایایستگاه از فاصله و ترافیک به دسترسی با مثبت
 با توجه قابل مثبت همبستگی یک تنها نیز صنعتی ساختار تجدید و

 در ،(1395) همکاران و اصل ثفقی است. داشته صنعتی ریزیبرنامه
 طراحی پروژه های ریپذیتحقق میزان ارزیابی" عنوان با پژوهشی
 با "تهران در اجراشده هایپروژه: موردی نمونه ایران، در شهری
 ارزیابی چارچوب به دستیابی منظور به و نظری متون بر مروری
. کردند شناسایی را ارزیابی هایشاخص و معیارها رویکرد، تحقیق،
 روش از استفاده با مذکور هایشاخص و معیارها که صورت بدین
 اندیشمندان، سایر مشابه آراء و مستندات مرور و تطبیقی -تحلیلی
 ایران، زمینه با انطباق و بومی سازی منظور به سپس و آورده اند بدست
 تکمیل و تدقیق صاحب نظران با مصاحبه روش با هاشاخص و معیارها
 از یک هر کاربست و توجه میزان و اهمیت میزان نهایت در. کرده اند
 در اصلی، بازیگران توسط پرسشنامه وسیله به هاشاخص و معیارها
 عمل و تعیین( تهران در شده اجرا) منتخب شهری طراحی هایپروژه
 هایپروژه که دهدمی نشان تحقیق هاییافته. اندداده انجام ارزیابی
 نیمه وضعیت در پذیری،تحقق میزان نظر از ایران، در شهری طراحی
 .دارند قرار نامطلوب تا مطلوب
 طرح های ارزیابی " عنوان با ایمقاله در ،(1396) یوسفی و شماعی
 خیابان پیاده راه سازی: مطالعه مورد شهروندان، دیدگاه از شهری توسعه
 و تحلیلی -توصیفی روش از استفاده با که "اهواز فارسی سلمان
 شهروندان که یافته اند دست نتایج این به آماری هایآزمون و پیمایشی

 بیشترین ترتیب به هستند رضایتمند مسیر ده راه سازیپیا از
 نهایت، در و اقتصادی اجتماعی، کالبدی، بعد در شهروندان رضایتمندی
 سلمان خیابان وضعیت به توجه با کلی طوربه. است محیطی زیست
 خیابانی صورت به که است پیاده راه سازی طرح اجرای از قبل فارسی
 و پیاده راه طرح اجرای است بوده رهسوا باالی ترافیک با متراکم
باتوجه به  .است هاشهر کالن ضروریات از عمومی باز فضاهای

گیری نمود که چه از نظر توان چنین نتیجهتحقیقات اشاره شده، می

                                                           
5 Denga- 
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های زیست محیطی( و چه از نظر پذیری شاخصموضوعی )تحقق
 ت.موضعی )شهر اردبیل( تحقیقی در این خصوص صورت نپذیرفته اس

 

   روش انجام تحقیق -2

 مطالعه مورد محدوده  

سیاسی استان اردبیل در دشتی  –عنوان مرکزیت اداری شهر اردبیل به 
شده و از لحاظ موقعیت مطلق در مختصات جغرافیایی به همین نام واقع

و  درجه 37شرقی و  طول دقیقه 39و  درجه 48تا  دقیقه 48و  درجه 47
 صورت به قرار دارد و شمالی عرض دقیقه 33و  درجه 38تا  دقیقه  56

است. طبق آخرین سرشماری رسمی کشور،  یافته گسترش شعاعی
نفر بوده است در مساحتی برابربا  529374جمعیت این شهر برابر با 

منطقه شهرداری،  5هکتار سکونت دارند )وسعت شهر(. این شهر  6200
موقعیت شهر در  دهدهننشان 1محله دارد. شکل شماره  193ناحیه و  51

 گستره استان است.

 
نقشه موقعیت شهر اردبیل در استان )منبع: شهرداری  -1شکل شماره 

 (1398اردبیل، 

 

 روش تحقیق 

 و کمی)ترکیبی یا آمیخته پژوهش این در استفاده مورد تحقیق روش
 متوالی مدل با کیفی و کمّی روش دو هر از مطالعه، این در. است( کیفی
 گردآوری کیفی هایداده ابتدا که ایبگونه. شده است فادهاست اکتشافی

 طرح عنوان به)کمّی هایداده دوم مرحله در سپس شده، تحلیل و
 و کیفی تحلیل دو هر نهایت، در. شده است تحلیل و گردآوری ،(مکملی
ی آماری تحقیق جامعه .گرفته است قرار تفسیر مورد یک جا کمّی

ریزی و مدیریت رشناسان حوزه برنامهحاضر مدیران، مسئوالن و کا
باشد که حجم نمونه بر اساس شهری و همچنین نخبگان دانشگاهی می

ی تعیین حجم نمونه بر اساس نفر برآورد گردیده است که نحوه 100
برفی بوده است. الزم بذکر است که گیری انتخابی و گلولهروش نمونه

هر اردبیل، مصاحبه با جامع شی نتایج طرحبررسی میدانی و مشاهده
ی شهری اردبیل، های توسعهی طرحمسئوالن و مدیران حوزه

 هایروش پرسشگری از کارشناسان شهری و نخبگان دانشگاهی؛
 Tباشند که با استفاده از آزمون های تحقیق حاضر میداده یگردآور

 تجزیه و تحلیل شده است. SPSSای در قالب نرم افزار تک نمونه

 نتایج  -3

پیشنهادات زیست محیطی  پذیریزیابی میزان تحققار

 طرح جامع شهر اردبیل

های زیست پذیری پیشنهادات شاخصدر خصوص بررسی میزان تحقق
(، ابتدا مساله 1400محیطی طرح جامع شهر اردبیل در افق طرح )سال 

( به همراه پیشنهادات و 1385یا وضعیت موجود آن زمان طرح )سال 
از طرح مربوطه استخراج شد و سپس باتوجه به  های مشاور،برنامه

های میدانی توسط تیم تحقیقاتی، وضعیت موجود مشاهدات و بررسی
 (. 1های مربوط مورد تحلیل قرار گرفت )جدول شماره شاخص

 
 محیطی طرح جامع شهر اردبیلوضعیت پیشنهادهای زیست -1جدول شماره 

 1400وضعیت فعلی پیشنهادهای طرح جامع در سال  (1400برای سال  1385پیشنهادهای طرح )در سال 
-و کانال حفاظت از اکوسیستم دریاچه شورابیل و الیروبی رودخانه

 های داخل شهر؛
اکوسیستم دریاچه شورابیل و حتی رودخانه بالیغلی چای بر اثر کارهای عمرانی و اقتصادی، آسیب 

 گیرد؛شهر به صورت مداوم انجام می های داخلو کانال دیده است، ولی الیروبی رودخانه

 توسعه شهر بخش شمالی شهر مجاز نیست )هرچند چند قطعه بصورت غیررسمی ساخته شده است(؛ عدم توسعه شهر در محدوده شمالی؛

 ساخت و سازها با قوانین سفت و سختی روبه هستند، بغیر سکونتگاه های غیررسمی؛ سازی ابنیه در مقابل زلزله؛مقاوم

حریم رودخانه ها زیر پوشش فضای سبز رفته اند و برای کابل های فشار قوی حریم تعریف شده  های فشارقوی؛ها و حریم کابلاسازی در حریم رودخانهفض
 است؛

 آبگرفتگی معابر همچنان یکی از مسایل اصلی شهر دشتی اردبیل است؛ هدایت آبهای سطحی و جلوگیری از آبگرفتگی معابر؛

سعی شده تا دفع زباله ها و فاضالب شهری صنعتی شود اما همچنان در بیشتر محالت شهر، به  زباله شهری و نظارت بر دفع فاضالب های صنعتی. بهبود دفع
 صورت سنتی است.

 1400های اسنادی و میدانی نویسندگان، ماخذ: یافته

با عنایت مطالعه طرح جامع شهر اردبیل، رویی هم رفته شش هدف 
یطی در این طرح پیشنهاد شده که در ادامه مورد اریابی قرار زیست مح
ها تا اند. پیشنهادهای زیست محیطی طرح جامع و پیشبرد آنگرفته

(، توسط تیم تحقیقاتی این پژوهش مورد ارزیابی اولیه 1400افق طرح )
اند که پیشنهادهای زیست محیطی قرار گرفت و به این نتیجه رسیده

پذیری موفق عمل نکرده است. یل، در زمینه تحققطرح جامع شهر اردب
تر از یک جامعه در همین خصوص الزم شد این مهم به روش علمی

آماری بزرگتر و البته متخصص، مورد ارزیابی قرار گیرد. فلذا بعد از 
شرح پیشنهادات و وضعیت قبلی و فعلی آنها، از جامعه آماری تحقیق 

پذیری اهداف زیست ا میزان تحققنفر از خبرگان( خواسته شد ت 100)
محیطی طرح جامع را بر اساس طیف لیکرت )اصال، خیلی ضعیف، 
ضعیف، تاحدودی/متوسط، زیاد، خیلی زیاد و کامال( مورد ارزیابی قرار 

 (.2دهند )جدول شماره 

 

 



6870-6862، صفحه 1402، سال پاییز، فصل سوممطالعات علوم محیط زیست، دوره هشتم، شماره   

 

6866 

 

 محیطی طرح جامع شهر اردبیلپذیری پیشنهادهای زیستمیزان تحقق -2جدول شماره 

 رح پیشنهادهای ط

اختالف  میانگین

 میانگین

مقدار آماره 
T 

معیار 

-تصمیم

 گیری

 نتیجه 

های و کانال حفاظت از اکوسیستم دریاچه شورابیل و الیروبی رودخانه
 داخل شهر؛

 رد 529/0 -728/0 -07/0 93/2

 تائید 000/0 84/4 34/0 34/3 عدم توسعه شهر در محدوده شمالی؛

 تائید 000/0 79/5 46/0 46/3 له؛سازی ابنیه در مقابل زلزمقاوم

 تائید 000/0 21/7 65/0 65/3 های فشارقوی؛ها و حریم کابلفضاسازی در حریم رودخانه

 تائید 000/0 -52/8 -91/0 09/2 هدایت آبهای سطحی و جلوگیری از آبگرفتگی معابر؛

 تائید 000/0 -09/6 -53/0 47/2 بهبود دفع زباله شهری و نظارت بر دفع فاضالب های صنعتی.

 رد 975/0 112/0 -01/0 99/2 مجموع/میانگین کل

 1400های مستخرج از پرسشنامه تحقیق، ماخذ: یافته

توان چنین بیان نمود که از بی شش می 2با توجه به نتایج جدول شماره 
حفاظت از اکوسیستم دریاچه شورابیل پیشنهاد اصلی طرح، سه پیشنهاد 

هدایت آبهای سطحی و  های داخل شهر؛کانالو  و الیروبی رودخانه
جلوگیری از آبگرفتگی معابر؛ و بهبود دفع زباله شهری و نظارت بر دفع 

پذیری شان از نظر خبرگان تحقیق، میزان تحقق فاضالب های صنعتی،
سه پیشنهاد دیگر یعنی عدم ( بوده است و 3کمتر از حد متوسط )زیر 

و  سازی ابنیه در مقابل زلزله؛متوسعه شهر در محدوده شمالی؛ مقاو
های فشارقوی؛ میانگینی ها و حریم کابلفضاسازی در حریم رودخانه

آنها در حد اند یعنی تحقق پذیری ( را کسب نموده3بیشتر از حد متوسط )
متوسط به باال بوده است. از نظر آماری نیز بغیر از پیشنهاد حفاظت از 

های داخل شهر، و کانال بی رودخانهاکوسیستم دریاچه شورابیل و الیرو
( که نشان از عدم -07/0که با توجه به اختالف میانگین اندک )

معناداری است در مابقی پیشنهادات اختالف میانگین از نظر آماری 
معنادار است با این تفاوت که برای پیشنهادهای دفع زباله شهری و 

آبهای سطحی و  نظارت بر دفع فاضالب های صنعتی؛ و بهبود هدایت
جلوگیری از آبگرفتگی معابر؛ اختالف میانگین منفی بوده یعنی میانگین 

بوده و برای پیشنهادهای عدم توسعه شهر در محدوده  3شان کمتر از 

سازی ابنیه در مقابل زلزله؛ و فضاسازی در حریم شمالی؛ مقاوم
ده های فشارقوی؛ اختالف میانگین مثبت بوها و حریم کابلرودخانه

در حالت کلی نیز میانگین  بوده است. 3یعنی میانگین شان بیشتر از 
پذیری محیطی طرح جامع شهر اردبیل از نظر تحققشش پیشنهاد زیست

( ارزیابی شده است و از آنجایی که این 99/2در حد متوسط )در واقع 
( دارد 3( اختالف بسیار اندکی با میانگین نطری تحقیق )99/2میزان  )

( فلذا از نظر آماری اختالف میانگین معناداری در این خصوص -01/0)
پذیری گیری نمود که تحققوجود ندارد و در واقع میتوان چنین نتیجه

پیشنهادت زیست محیطی طرح جامع شهر اردبیل از نظر خبرگان تحقیق 
همچنین در راستای تحلیل میزان  در حد متوسط ارزیابی شده است.

پذیری پیشنهادهای طرح جامع شهر اردبیل سعی شد تا میزان تحقق
ها نیز مورد تحلیل بندی پیشنهادها/برنامهتحقق پیشنهادها در قالب زمان

الزم بذکر است که در طرح جامع شهر اردبیل، پیشنهاداتی قرار گیرد. 
اقدام شان در بازه زمانی بندی زیست محیطی ارائه شده از نظر زمان

کوتاه مدت و میان مدت معرفی شدند و برنامه میان مدتی برای 
 پیشنهادات زیست محیطی وجود ندارد.
 

 میزان تحقق پیشنهادهای طرح از نظر بازه زمانی -3جدول شماره 

 تحقق پذیری هاپیشنهادات/برنامه بندیزمان

 مدتکوتاه

 خیلی ضعیف یق جوی و کانیوهای سطحی از طرکنترل و هدایت آب

 متوسط های فشار قویتوسعه فضای سبز در حریم کابل

 خیلی زیاد هافضاسازی در حریم رودخانه

 ضعیف بهبود دفع زباله شهری

 زیاد ساماندهی اراضی اطراف تاالب شورابیل

 زیاد ساماندهی اراضی اطراف رودخانه بالخلی

 مدتبلند

 زیاد ضی کشاورزیجلوگیری از تخریب ارا

 متوسط توسعه و تجهیز شبکه فاضالب شهری

 ضعیف حفظ منابع آب زیرزمینی از آلودگی با آبهای سطحی و نشت آب فاضالب

 1400های میدانی نویسندگان، ماخذ: یافته
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 15میتوان چنین بیان نمود که علیرغم اینکه  3باتوجه به جدول شماره 
ح جامع شهر اردبیل گذشته و در واقع سال از زمان تهیه و تصویب طر

افق طرح هم به پایان رسیده است اما همچنان پیشنهادات زیست 
اند. حتی پیشنهادهای کوتاه مدت که برای محیطی مذکور محقق نشده

-سال همچنان تحقق نیافته 15یکی دوسال تعریف شده بودند با گذشت 

 اند.

شهر "چشم انداز زیست محیطی طرح جامع شهر اردبیل 

 "سبز
های در طرح جامع شهر اردبیل؛ با تعیین اهداف، راهبردها و سیاست

 "شهر پیشرو، شهر سبز"انداز کالن توسعه شهر اردبیل مناسب، چشم
تبیین و پیشنهاد شده است. در حالی که در افق طرح مربوطه، اردبیل نه 

 هایای که در طی سالبگونهشهری پیشروی بوده است و نه شهر سبز. 
اخیر به میزان آلودگی هوای شهر اردبیل افزوده شده است؛ سرانه فضای 

متر  5/5سبز اردبیل همچنان نصف میانگین کشوری هم نیست )سرانه 
مترمربعی فضای سبز کشور(؛  12مربعی شهر اردبیل در برابر میانگین 

همچنان یکی از بزرگترین معضالت شهری اردبیل، آبگرفتگی معابر در 
ی های شدید و حتی سطحی است؛ اراضی پیرامونی شهر به پی بارندگ

اند )از طراعی و باغی به خدماتی و صورت غیرمجاز تغییر کاربری داشته
مسکونی( به دلیل نداشتن کمربند سبز شهری؛ روز به روز بر میزان 

های بصری ناشی از پخش زباله در سط  و پیرامون شهر بیشتر و آلودگی
جه به افزایش جمعیت شهر و مشکالت زیرساختی بیشتر شده است؛ باتو
شهری، سط  کیفیت زندگی و سالمت شهری تنزل و اقتصادی مدیریت

پیدا کرده است؛ به دلیل حاکمیت سواره بر پیاده و عدم تحقق شعار 
اردبیل شهر انسان محور، روز به روز شاهد افزایش ازدحام وسایل نقلیه و 

و هوایی هستیم؛ به دلیل تغییرات در ادامه ترافیک و آلودگی صوتی 
های اخیر و همچنین سوء مدیریت در مصرف آب، اقلیمی و خشکسالی

روز به روز بر میزان تنش آبی در سط  کشور و سطوح منطقه ای و 
محلی افزوده شده است بعالوه اینکه کیفیت آب شرب شهر اردبیل هم 

نبود  تعریف چندانی ندارد؛ به دلیل عدم مشارکت شهروندان و
آوری و دفع زباله های شهر میکانیزاسون مدیریت پسماند شهری، جمع

اردبیل یکی دیگر از مسایل مهم این شهر است. مجموعه مسایل مذکور 
ها فرسن  از شهر بیانگر این امر است که شهر اردبیل همچنان فرسن 

سبز فاصله دارد و در واقع چشم انداز شهر سبز برای این شهر به هیچ 
 تحقق نیافته است. وجه

  یریگجهینت -5
ی شهری ارزیابی نقش کلیدی را های توسعهدر راستای موفقیت طرح

ریزی برنامه یها در حوزهپذیری طرحتحقق زانیمنماید. ارزیابی ایفا می
رویکرد و روش استانداردی برای  نکهیا رغمیبسیار قابل توجه است. عل

ارزیابی  ینهیدر زم یود ندارد؛ ولتدوین یک چارچوب ارزیابی مناسب وج
یک  یریزان و افراد دانشگاهها، بین برنامهپذیری طرحمیزان تحقق

حل کلیدی برای تعیین موفقیت دارد که امر مذکور، راه جودتوافق جامع و
مدتها  ،هاها است. چراکه عدم موفقیت در تحقق طرحو پاسخگویی برنامه

قابل توجه در رسیدن به یک عنوان یک مانع مهم و است که به
  ریزی مؤثر مطرح است.برنامه

ی شهری هدف از تحقیق های توسعهبا توجه به اهمیت ارزیابی طرح
جامع حاضر ارزیابی میزان تحقق پیشنهادهای زیست محیطی طرح

های اسنادی، شهری اردبیل است. نتایج به دست آمده از بررسی
دهد ای خبرگان نشان میسشنامهمشاهدات میدانی، مصاحبه و تکمیل پر

 است.  جامع شهری اردبیل موفق نبوده که طرح
ها تا با عنایت به پیشنهادهای زیست محیطی طرح جامع و پیشبرد آن

توان چنین نتیجه گرفت که میزان تحقق (، می1400افق طرح )
پیشنهادهای زیست محیطی طرح جامع شهر اردبیل در حد متوسط بوده 

سال از زمان تهیه و تصویب طرح جامع شهر  15م اینکه علیرغ است.
اردبیل گذشته و در واقع افق طرح هم به پایان رسیده است اما همچنان 

اند. حتی پیشنهادهای کوتاه مدت پیشنهادات زیست محیطی محقق نشده
سال همچنان  15که برای یکی دوسال تعریف شده بودند با گذشت 

 اند.تحقق نیافته
هزار نفر )با  550شنهادات ارائه شده برای جمعتی کمتر از همچنین پی

هزار نفر( بوده است در حالی که جمعیت فعلی  600احتساب حوزه نفوذ، 
درصد  20هزار نفر است )یعنی  660بالغ بر  1400شهر اردبیل در افق 

یعنی مجموعه پیشنهادات ارائه شده برای اختالف پیش بینی جمعیت(. 
و اینکه  بینی شده هم محقق نشده است.معیت پیشجمعیتی کمتر از ج

انداز کالن توسعه شهر اردبیل تحت در طرح جامع شهر اردبیل، چشم
بینی شده بوده در حالی که در افق پیشنهاد و پیش "شهر سبز"عنوان 

ای از مسایل زیست محیطی همچون طرح مربوطه، اردبیل به مجموعه
ترافیک، آبگرفتگی مکرر و  بغرنج  آلودگی هوا، کاهش سرانه فضای سبز،

آوری معابر، تغییر کاربری اراضی، ازدیاد پسماند شهری و عدم جمع
پذیری شهر اردبیل، مناسب و به موقع آن، کاهش کیفیت زندگی و زیست

تسلط سواره بر پیاده )خودرو محوری(، کاهش کمیت و کیفیت آب شرب، 
دچار شده است، که بیانگر ها تجدیدناپذیر، افزایش استفاده از انرژی

 محیطی است.ناپایداری شهر اردبیل در زمینه زیست
گردد که در ای پیشنهاد میلذا در راستای تحقق اهداف طرح های توسعه

بینی بودجه مکفی و مشخص کردن مسول تحقق هر پیشنهاد، کنار پیش
 اقدامی الزمه نیز در نظر گرفته شود. چراکه مسعاله-های اجراییضمانت

تامین منابع مالی، چندپارگی در اجرای طرح جامع شهری )عدم معدیریت 
یکپارچه شهری( و نداشعتن قعانون و ضعابطه محکعم در زمینعه اجعرای 

هعای توسععه ها از مهمترین مساله پیرامون تحقق پیشنهادات طرحبرنامه
 شهری است.
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Abstract  

Nowadays, the preparation and implementation of urban development plans, as a logical and practical 

tool and solution of many countries, is to overcome the problems and problems of cities and urban 

areas and to improve their living and physical conditions. The city of Ardabil and the country of Iran 

are not exempted from this and in fact the main purpose of this research is to analyze the proposals of 

the comprehensive urban plan of Ardabil in the environmental dimension. In this regard, the research 

method used in this research is mixed (quantitative and qualitative). The statistical population of the 

research is the urban area experts, based on selective and snowball sampling, 100 of them completed a 

questionnaire and the collected data was analyzed using a one-sample T-test in SPSS software. In this 

regard, the results obtained from document reviews, field observations, interviews and experts' 

questionnaires have shown that the comprehensive urban plan of Ardabil has not been successful. 

Considering the environmental proposals of the comprehensive plan and advancing them to the 

horizon of the plan (2021), it can be concluded that the degree of realization of the environmental 

proposals of the comprehensive plan of Ardabil city was average and that drawing the vision of the 

green city for Ardabil 2021, the researcher has not been Ardabil city is involved in a series of 

environmental issues in the current situation, which shows the instability of Ardabil city in this field. 

Therefore, in order to achieve the goals of the development projects, it is suggested that, along with 

predicting a sufficient budget and identifying the person responsible for the implementation of each 

proposal, the necessary operational guarantees should also be considered. 

 

Introduction 
The increase in the urban population, the expansion of industries, and as a result, the diversity of 

activities and population, and as a result of the rapid physical transformations of the city, have 

changed the previous equations governing the spatial organization of cities, and the city is faced with 

new and frequent issues and problems in the environmental, social, economic and physical fields. 

unknown has been encountered. Issues that lead to the uncontrollable development of urban areas, the 

creation of new settlements, the reduction of the level of human welfare, unplanned constructions, 

reaching the suburbs and the occurrence of many urban problems. It is in different dimensions. In this 

regard, the logical and practical tools and solutions of many countries to overcome the problems and 

problems of cities and urban areas and improve their biological and physical conditions; Conducting 

urban studies and preparing and implementing urban development plans. Thinking about urban 

planning (in its current form) started with mere theorizing and idealism from the beginning of the 19th 

century. With the beginning of the 20th century, planning was inclined to concrete and detailed issues, 

and attention to general and everyday issues such as health, transportation, urban form, etc., took the 

place of general ideas. With the outbreak of the Second World War and the comprehensive 

destruction of cities, urban development changes from a one-dimensional to a multi-dimensional 

perspective, and the issue of urban development is addressed more comprehensively. In Iran, the 

process of preparing urban development plans (the dominant pattern of comprehensive and detailed 

plans) has started since the 1340s. After about six decades of the preparation of these plans, with the 

aim of preventing the uneven and abnormal development of cities and providing a strategy to regulate 

urban development, the aforementioned plans could not fully achieve their goals. Also, the evaluation 

process as a management tool in order to achieve the goals and success of urban development plans 

has not found the proper and necessary place in the planning system. In this regard, the city of Ardabil 

is not an exception to the rule, and it seems that the plans and goals of the comprehensive plan of the 

city of Ardabil have not been realized. in the master plan of Ardabil city; The goals, strategies and 

policies suitable for the macro development vision of Ardabil city "Progressive City, Green City" 

have been explained and proposed. In this research, the environmental goals and the degree of 

realization of these aspects are specifically discussed. 
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Methodology  
The research method used in this research is mixed or combined (quantitative and qualitative). In this 

study, both quantitative and qualitative methods with sequential exploratory model were used. First, 

qualitative data was collected and analyzed, then quantitative data (as a supplementary plan) was 

collected and analyzed in the second stage. Finally, both qualitative and quantitative analysis have 

been interpreted at the same time. The statistical population of this research is managers, officials and 

experts in the field of urban planning and management, as well as academic elites. It should be noted 

that the field investigation and observation of the results of the comprehensive plan of Ardabil city, 

interviews with officials and managers of the area of Ardabil urban development plans, questioning of 

urban experts and academic elites; The data collection methods of the present research are analyzed 

using the one-sample T-test in the form of SPSS software. 

Conclusion 
Evaluation plays a key role in the success of urban development projects. It is very important to 

evaluate the feasibility of plans in the field of planning. Despite the fact that there is no standard 

approach and method for developing a suitable evaluation framework; But in the field of evaluating 

the feasibility of plans, there is a comprehensive agreement between planners and academics that the 

mentioned matter is the key solution to determine the success and responsiveness of the plans. 

Because the lack of success in the realization of plans has long been considered as an important and 

significant obstacle in achieving an effective planning. Considering the importance of evaluating 

urban development plans, the aim of this research is to evaluate the degree of realization of the 

environmental proposals of the comprehensive urban plan of Ardabil. The results obtained from 

document reviews, field observations, interviews and experts' questionnaires show that the 

comprehensive urban plan of Ardabil has not been successful. Considering the environmental 

proposals of the master plan and their progress up to the horizon of the plan (1400), it can be 

concluded that the degree of realization of the environmental proposals of the master plan of Ardabil 

city was average. Despite the fact that 15 years have passed since the preparation and approval of the 

comprehensive plan of Ardabil city, and in fact the horizon of the plan has ended, but still the 

environmental proposals have not been realized. Even the short-term proposals that were defined for 

one or two years have not been realized after 15 years. Also, the proposals presented for a 

congregation were less than 550 thousand people (including the area of influence, 600 thousand 

people), while the current population of Ardabil city in the horizon of 1400 is more than 660 thousand 

people (that is, 20% of the population forecast difference). It means that the set of proposals presented 

for a population smaller than the predicted population has not been realized. And that in the 

comprehensive plan of Ardabil city, the macro perspective of the development of Ardabil city was 

proposed and predicted under the title of "green city", while in the horizon of the relevant plan, 

Ardabil faces a series of environmental issues such as air pollution, reduction of space per capita 

green, traffic, frequent flooding and complicated roads, change of land use, increase of urban waste 

and lack of proper and timely collection, reduction of quality of life and livability of Ardabil city, 

dominance of horse over pedestrian (vehicle driven), reduction of quantity and The quality of drinking 

water has been affected by the increase in the use of non-renewable energies, which indicates the 

instability of Ardabil city in the environmental field. Therefore, in order to realize the goals of the 

development projects, it is suggested that, along with predicting a sufficient budget and identifying 

the person responsible for the realization of each proposal, the necessary executive guarantees should 

also be considered. Because the problem of providing financial resources, fragmentation in the 

implementation of the comprehensive urban plan (lack of integrated urban management) and lack of 

strong laws and regulations in the field of program implementation is one of the most important issues 

surrounding the realization of the proposals of urban development plans. 
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