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 چکیده
 میسبز حرهای شهری و دفع آلودگی زیستی فضاهای کنترل فاضالب در جهتبندی پایداری مناطق شهری اردبیل هدف تحقیق حاضر رتبه

نمونه انتخاب شدند.  عنوانبه -اساس فرمول کوکران نفر بر 390که دهند ی آماری تحقیق را شهروندان تشکیل میباشد. جامعهها میرودخانه
های حاصل از داده لیوتحلهیتجز منظوربهاست.  شدهلیتکمتوزیع و  هاآنتصادفیِ ساده بوده و پرسشنامه برای  صورتبهگیری روش نمونه

های شهری در قالب -ای برای سنجش وضعیت پایداری، از تحلیل واریانس برای مقایسه بافتتک نمونه tآماری  عملیات میدانی از آزمون
های شهری در بندی بافت-(، الکتر، ویکور، تاپسیس و کپلند برای رتبهMCDMگیری چند معیاره )های تصمیمو از مدل SPSSافزار نرم

در حد  02/3ای با میانگین عددی ای نشان داد که پایداری محلهتک نمونه tاست. نتایج حاصل از آزمون  شدهاستفاده EXCELقالب 
که در آزمون  یاگونهبهباشد، سطح پایداری می ازنظرهای شهر اوت بین بافتطرفه حاکی از وجود تفباشد و تحلیل واریانس یکمتوسط می

های تاپسیس، الکتر، ویکور و مدل ادغامی ناپایدار و نسبتاٌ پایدار قرار گرفتند. نهایتاً اینکه مدل دودستههای شهری اردبیل در تعقیبی شفه بافت
 شد. یبندرتبهنشین ده، ارگانیک، نیمه ارگانیک، روستاهای ادغامی به شهر و حاشیهشریزیهای برنامهکپلند نشان داد که به ترتیب بافت
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Abstract 

The purpose of this study is to determine the stability of urban areas of Ardebil in order to control urban 

wastewater and eliminate biological pollution of green spaces in rivers. The statistical population of the 

study consisted of citizens, of which 390 were selected based on the Cochran formula. The sampling 

method was simple random and the questionnaire was distributed and completed. In order to analyze 

the data from field operations, one-sample t-test for measuring the stability status, analysis of variance 

for comparing urban texture in the form of SPSS software and multi-criteria decision making 

models(MCDM), Electric, Vicore, Tapsis, and Copeland are used to rank urban textures in EXCEL 

format. The results of a single-sample t test showed that the neighborhood stability with an average 

number of 3.2 was moderate and one-way analysis of variance indicated that there was a difference 

between the city's texture in terms of stability level, So that in the Shafe follow up test, the urban texture 

of Ardabil was divided into two categories: unstable and relatively stable. Eventually, Topsis, Electric, 

and Vicer models and the Copeland integration model showed that planned, organic, semi-organic, 

urban-populated villages and marginalized populations were ranked respectively. 

 

Keywords: 

"rank", "urban sewage"," biological pollution", "stability", "Ardabil" 



 1122- 1108 صفحه ،1398 سال بهار فصل اول، شماره ،چهارم دوره زیست، محیط علوم مطالعات

1109 
 

 مقدمه-1
باشد ین مباحث، بحث پایداری شهری میترمهمامروزه یکی از  

، اجتماعی و زیستی و مشکالت محیطی سائلکه در پی م یاگونهبه
 دیپایدار تأک یهو اقتصادی در شهرها بر ضرورت رسیدن به توسع

توسعه، چه آگاهانه و  یهابرنامه ندهیرشد فزا کهیطوربه. شودمی
 ،یطیمحستیز یبه هشدارها 1970در دهه  ،یخودچه خودبه

به مسائل و  ییمنجر شد. در پاسخگو یو اجتماع یاقتصاد
 یدیجد یکردهایو رو میمفاه ادشده،یاز اتفاقات  یناش یهابحران

 داریتوان توسعه پایمطرح شد که از آن جمله م یآت یهاتوسعه یبرا
شده به نقلی های مصرفآب هیکل (.Azizi, 2006:37)را نام برد 

شوند ولی اغلب آبی که به مصارف به منابع اولیه برگردانده می
صورت مایعی مختلف رسیده است، همان آب اولیه نیست بلکه به

اقسام مواد است که عالوه بر اجزای اصلی، حاوی انواع و 
ی انسان و یا در مورد فاضالب صنعتی مورداستفاده در زندگی روزمره

حاوی عناصر و ترکیبات شیمیایی مورداستفاده در آن صنعت خاص 
ی انسان های روزانهفعالیت شده درهای مصرفاست. از دید کلی آب

شود، فاضالب انسانی یا شهری را که به محیط برگشت داده می
ها و آب صنعتی به خروجی از سیستم فاضالب یا پسگویند و می

توانند در گردد که هر دوبه نوبه خود میتأسیسات صنعتی اطالق می
های منابع آب قرار گیرند. چراکه ترکیب فاضالب کنندهی آلودهزمره

با آب مصرفی متفاوت است لذا پس از ورود به منابع آب باعث تغییر 
 (. درLucho, 2016:318د )گرددر کیفیت آب آن منبع می

شدت به صنعتی و شهری هایفاضالب شهرهای از بسیاری
کنند. می تهدید را شهریهای درونو رودخانه ستیزطیمح

توالت،  از ناشی آلوده هایآب بر مشتمل خانگی هایفاضالب
 فاضالب یا آشپزخانه آب پس لباسشویی، ماشین حمام، دستشویی،

 در هستند. آنچه خانه گوناگون هایوشوی قسمتشست از حاصل

 فاضالب بر دارد عالوه جریان شهری فاضالب آوریجمع شبکه

 ها،غذاخوری ها،ها، فروشگاهمغازه فاضالب حاوی خانگی

 انواع هاپسآب این هست. در نیز هااین و مانند هاکارگاه ها،تعمیرگاه

 خطرناکی مواد شیمیایی و هاویروس ها،میکروب ریز، موجودات

 مواد نیز صنعتی هایفاضالب دارد. در وجود اوره و آمونیاك مانند

 هایآالینده هاآن میان از که دارد وجود متعددی عناصر شیمیایی و
ترند خطرناك بقیه از و سرب کادمیوم جیوه، نظیر ناپذیر انحطاط

(Harleman et al, 2014:56فاضالب .)هایآبهرزه و ها 
موجودات زنده  و انسان زندگی برای که هستند موادی حاوی شهری

 گذشته سال صدیک از بیش طی. آورندزیان هاحریم رودخانه
 در زابیماری دیگر عوامل و هاباکتری وجود از ناشی مخاطرات
 واگیر هایبیماری از ناشی تلفات و آشکارشده مردم برای هافاضالب

 همگان جهان، گوناگون نقاط در خونی اسهال و طاعون ،وبا مانند:

 به حالبااین. است کرده آگاه هاآلودگی آب از ناشی خطرهای به را
 اغلب و مواجه سالیخشک بروز کنار در آب به روزافزون نیاز دلیل
 از استفاده موضوع به آب، بحران و کمبود مسئله با هاشهر

 (.35: 1391 عبدالغفوریان،است ) شده توجه ازپیشبیش هافاضالب
 ادبیات و فرهنگ در که است قرننیم از کمتر «سبز فضای» عبارت

 عبارت، این. است شده برخوردار خاصی جایگاه از شهرسازی جهان،
 فضاهای از منظور». گیردبرمی در را وسیعی متعدد و مفاهیم و معانی

 هایپوشش با شهری زمین سطوح کاربری از نوعی شهری، سبز
 هم و «اجتماعی بازدهی»واجد  هم که است ساختانسان گیاهی

 اثرات (.76: 1392 ،دیناروندیهستند ) «اکولوژیکی بازدهی» واجد
 چون مواردی شامل محیطی،زیست دیدگاه از شهری سبز فضای

 شرایط بهبود صوتی، آلودگی کاهش هوا، کاهش آلودگی
 بر مثبت تأثیر و خاك نفوذپذیریافزایش  شهر، در اقلیمیزیست
 هایآب افزایش کیفیت و شهری زیستمحیط در آب چرخه

موجب  خود که ایگلخانه گازهای کاهش چنینهم زیرزمینی
 هایزمین نرفتن بین از و هااقیانوس آب پیشروی از جلوگیری
 حفظ سالی،خشک پدیده از جلوگیری مناطق ساحلی، و کشاورزی

 تواندمی سبز فضای چنینهم. شودمی جانوری و گیاهی هایگونه
 کمک آن تلطیف به و کاهش داده را هوا دمای توجهیقابل طوربه

 نیازهای شهری، پاسخگوی منظر و دید از بخشی عنوانبه و کند
 و ارتباطات بصری در زیباشناختی هایارزش کنندهتأمین و مادی

 شهرها (. اغلب65: 1393 ،نژاد لیخلباشد ) مردم ذهنی تصورات
 عنوانبه شهری طراحی و یزیربرنامه در که هستند فضاهایی دارای

 پاسخگوی تا رندیگیم قرار یبرداربهره مورد طبیعی فضاهای
 چند در که موضوعی. باشند نیشهرنش انسان انهیگراعتیطب نیازهای

 یامنطقه و شهری کالبدی یهایزیرطرح اندرکاراندست اخیر دهه
 قبیل این یریکارگبه و برخورد نحوه است واداشته یشیاندچاره به را

 در واقع مستعد نقاط شناسایی نحوه و شهری کالبد توسعه در فضاها
 زندگی برای بشر. باشدیم یامنطقه و شهری یهاطرح قلمرو

 از متشکل محیط این. است مطلوب محیط یک به ازمندین راحت،
 الهی یهاموهبت طبیعی محیط. است مصنوعی و طبیعی محیط
 ،هاکوه شامل که طبیعی منابع همچون ،عطاشده ما به که است
 ،مهر آرا)است گیاهی پوشش جهت مناسب خاك و سبز طیمح

1393 :56.) 
 ترینباارزش ازجمله شهری هایطبیعی حاشیه رودخانه فضاهای

 عملکردی چند فرایندهای از طریق که هستند شهری فضاهای

نمایند. می تضمین زندگی را کیفیت افزایش و پایداری خود،
 بلکه طبیعی هستند اکولوژیکی ارزش واجد تنهانه فضاها گونهاین

 فضاهای مناسب تأمین بر عالوه تواندمی هاآن اکولوژیک طراحی

 نماید ازجمله این فراهم نیز را اجتماعی تعامالت زمینه گردشگری،
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رشد  با که هستند شهری هایمسیل و هاودخانهر طبیعی، فضاهای
تأمین  بهانه به اخیر هایدهه در و شدهواقع غفلت مورد شهرها سریع

 با اند لذاقرارگرفته تخریب مورد رشد به رو جمعیت اولیه نیازهای

 بالقوه و اکولوژیکی مستمر بازدهی و متنوع عملکردهای توجه به

 آگاهانه توسعه و مدیریت هایضرورت از یکی این فضاها، اجتماعی

 در تالش و هاآن کیفی وضعیت از صحیح شهری، ارزیابی پایدار و

است.  هاجانبه حریم این رودخانههای زیستی همهجهت دفع آلودگی
 هایفضاهای سبز با کنترل فاضالب سازی زنده باز طورکلیبه

 و اکولوژیکیمحیط  به دوباره زندگی منظور بازگرداندنبه شهری
 و اراضی آلوده به بهبود بخشیدن همچنین و شهری اقتصاد

 زیستمحیط و های نوینفرصت ایجاد و شهر ناکارآمد فضاهای

کنترل اثرات  دیگرعبارتیپذیرد بهانجام می آتی هاینسل برای بهتر
 رویکرد های انتقال بهینههای شهری از طریق شبکهفاضالب

های مشکالت حریم رودخانه حل به که است جامعی و یکپارچه
 در را پایداری و مستمر بهبود کوشدمی و انجامیده یشهردرون

 فضاهای اقتصادی و کالبدی اجتماعی، محیطی،شرایط زیست

 مزایای همه به توجه آورد. با ارمغان به را آستانه تغییر در شهری

 به منجر تنهانه شهر اردبیل در های موجود،ظرفیت و رویکرد این

 هارودخانه پیرامون فضای ویژهبه یشهردرونهای کنترل فاضالب

 صحیح مدیریت و مناسب بلکه اقدامات است، گردیده هامسیل و

است.  شده فضاهایی بکر و زیبا، با امنیت به هاآن تبدیل به منجر
 پیرامون هایبافت فضاها برای این مسائل و مشکالت کهدرحالی

 در نهفته هایو ظرفیت هاپتانسیل و سویک از شهر طورکلیبه و

 شهر سازمان فضایی محتوایی بازبینی ضرورت دیگر سوی از هاآن

نظیر  دیگر هایشهر بسیاری در نماید امروزهمشخص می را
 مورد مدیریت در مؤثری بسیار اقدامات پاریس لندن، کالیفرنیا،

 که است گرفته صورت یرشهدرونهای فاضالب کارآمد و صحیح

 و ریزانبرنامه از بسیاری راهگشای تواندمی این اقدامات بررسی

 شناخت منظوربه حاضر مطالعه در روازاین .باشد شهری طراحان

 های زیستی،صورت کنترل آلودگیبه مداخله رویکردهای بهترین

 رودخانه در مسیل هایکنترل فاضالب پروژه تبیین و بررسی به

 هایفاضالب پایداری و اثرات مورد شود. درمی اردبیل پرداخته شهر
 ایگسترده تحقیقات ها،آن از ناشی مخاطرات همچنین شهریدرون
 .شودمی اشاره هاآن از نمونه چند به که است شدهانجام

 پایداری سنجش"با عنوان  یانامهانیپافرزانه سادات رزنجرانی در 

 یهاسکونتگاه موردی غیررسمی )مطالعه یهاسکونتگاه در
 محالت که بیشتر افتهیدست، به این نتایج "اردبیل( شهر غیررسمی

 برخوردار وضعیت مناسبی از اردبیل شهر غیررسمی هایسکونتگاه

 در یطیمحستیز بُعد و اینکه دارند قرار ناپایدار سطح در و نبوده

 یفرج .است شدهیابیارز ناپایدارتر پایداری، ابعاد دیگر با مقایسه

موردی رودبار  )مطالعه ستیزطیمحو  فاضالببه بررسی ، (1930)
نشان داده است  آمدهدستبهپرداخته است. نتایج  (قصران لواسانات

در  هاپسابو  هافاضالب تصفیهآوری و جمع پروژهکه چنانچه 
رودبار قصران و مناطق مشابه دیگر، بیشتر از این به تأخیر  منطقه

، زنگ وانگ رود.میدست  بیفتد، بخش عظیمی از منابع خدادادی از
شهری در چاووهو،  فاضالببه ردیابی آلودگی (، 2012لینگ )و 

 (LABS) یخطآلکیل  هایبنزنچین، با استفاده از  دریاچه
و نتایج نشان داده است  اندپرداختهیک نشانگر مولکولی  عنوانبه

شهری در شرق منطقه چین به علّت مدیریت  هایفاضالبکه 
ضعیف، وارد دریاچه چاووهو که یکی از پنج دریاچه بزرگ چین 

محیطی دچار آلودگی است، شده که این منطقه را به لحاظ زیست
کرده است و کیفیت آب دریاچه را با مشکل مواجه کرده است که 

 شده دیگرانجام مطالعات . ازهای مهم در منطقه استیکی از چالش
 هایپژوهش به توانشهری میهای دروناثرات فاضالب ٔ  نهیدرزم

 شهری یهاهرز آب با عنوان ویژگی (2013) همکاران و شاکونتاال
 میزور شهر موردی نمونه عنوانبه که کرد اشاره هاآن مدیریت و

 تأثیرات پژوهشی در (2015) باتم کردند. هیگین بررسی را هند
 این در. کرده است بررسی فلوریدا ایالت در را هاهرزآب محیطی
 در هاآب این تأثیر آلوده، هایآب منابع شناسایی ضمن مطالعه
 ساحل در دریایی گیاهان رویهبی رشد و وخاكمغذی آب مواد تقویت
تأثیرات ناشی از  (1391)و اوتادی  حسنی .است شدهبررسی

پاالیشگاه نفت پارس بر منابع آب سطحی جنوب  یهافاضالب
 ,PH در این مطالعه پارامترهایی مانند .تهران را مطالعه کردند

BOD, COD ،نیترات، رنگ، نیتریت، رسانایی الکتریکی
سولفات، جامدات محلول، آمونیاك، فورفورال، فلزات سنگین و 

آبی  یهار چهار ایستگاه روی چاهد (TPHنفتی ) هاییدروکربنه
 یریگاندازه 2009تا می  2006صورت فصلی از دسامبر انتخاب و به

شدند. این محاسبه نشان داد که در تمام منطقه مطالعه شده 
زیرزمینی  یهاو آب شوندیآب م یهاپس آب وارد چاه هاییانجر

 نهیشیپو  شدهانیببنابراین با توجّه به مطالب ؛ کنندیرا آلوده م
 یهافاضالب تحقیق، هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثرات

های فضاهای سبز حریم رودخانهشهری بر ناپایداری  هرهاشد
 .استاردبیل  شهر ،یشهردرون
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 های شهریرودخانه
 تحوالت گیریشکل مهم عوامل از یکی شهری هایرودخانه

 کریدورهای این در. روندیم شمار به شهرها عملکردی و ساختاری
 و بصری یهاارزش آب، یفصل ادی یدائم انیبر جر عالوه طبیعی،
 در) متفاوتی عملکردی_فعالیتی الگوی آن کنار در نیز و طبیعی
 مواردی در حتی و یاقتصاد توریستی،_تفریحی عملکردهای غالب

 پایدار توسعه به معطوف نظریات در. دارد وجود( انسان زندگی
 تدوین چارچوب در نواحی این از مناسب یریگبهره شهری،

 نهادهای کار دستور در شهری حیاتی و حساس مناطق یهاطرح
 (.162: 1392 پریور،است ) قرارگرفته شهری مسئول

 

 زیبایی( شهریمنظر )ها در نقش رودخانه
 )منظر در ویژهبه شهری، منظر ساختار از مهمی بخش سبز فضاهای

 نیازهای از برخی به پاسخگویی بر که عالوه دهندمی تشکیل را (روزانه

 تقوایی،هستند ) های انسانیفعالیت انجام مناسب بستر مردم، اساسی
 و منظر مهم عناصر عنوانبه هارودخانه زمینه این (. در153: 1391
 تقویت و ایجاد هایفرصت از بهترین یکی شهرها، طبیعی محیط

و  هاداالن چنین .سازندمی فراهم را شهری محیطیزیست هایداالن
 از وسیعی طیف طبیعی طوربه باال شناسیبوم توان با هاییحاشیه

 کنند. همچنین،می حمایت جذب و را جانوری حیات و گیاهی هایگونه

 نمادهایی هارودخانه شهر، فضاهای تا اسکان متفاوت هایمقیاس در

 متنوع نیازهای از بسیاری پاسخگوی و انسان زندگی در برای سعادت

 و طبیعی نظام عمده های انسانیفعالیت البته، .هستند زیستی جوامع
 فضایی پویایی قولی به و دهندمی قرار تأثیر تحت را رودخانه شکل

 داده تغییر هاآن زمانی هایپویایی همانند ها،رودخانه از طبیعی بسیاری

 (.157: 1392 پریور و همکاران،شود )می
 

 یشهر یهارودخانهفضای سبز حریم 
و  افتهینظامتوسط فرآیندهای طبیعی  یشهر یهارودخانهفضای سبز حریم 

فضای سبز  (.89:1384شماعی و پوراحمد،)گیرد می شکل انسان، لهیوسبه
 -اجتماعی در طول تاریخ نقش مهمی در زندگی یشهر یهارودخانهحریم 

مرکز ارتباط و تحول در شهرها عمل کرده  عنوانبهاقتصادی ساکنان داشته و 
است. در دوران مدرن با تغییرات عمیقی که در تمامی ابعاد زندگی و سکونت 

 یهامکانبه  یشهر یهارودخانهفضای سبز حریم ، بخش عمده دادهرخ
 یهاانیجرمنافع  نیروهای بازار در خدمت ریتأثو تحت  شدهلیتبد سودازده
 (. 3:1390و نامداریان، است )سلطانی قرارگرفتهمحدود 

 

 های شهریاهداف کنترل اثرات فاضالب
 طبیعی و ایجاد سرزندگی در شهروندان. ستیزطیمحارتقای کیفیت  -
 شهری.های رودخانه حریم سبز بخشی به فضای تیو هو یباسازیز -
 یشهر یهارودخانهروحیه بخشی مضاعف به فضای سبز حریم  -
 رعایت اصل پیاده گستری. -
 های زیستی درون رودخانه.کنترل آلودگی -
 .احیا زیستگاه اکولوژیکی گیاهان و جانوران -
 ایجاد یکپارچگی در سطح شهر در عین تنوع فرم. -
 شهروندان.ایجاد محیطی خالق و پرورنده برای  -
 .سیما و منظر شهر ،ارتقاء مداوم کیفیت محیط -
 .ایجاد جذابیت بصری در سطح شهر -

 .یشهر یهارودخانهکمک به ایجاد تنوع در فضای بصری حریم  -

.یشهر یهارودخانهفضای سبز حریم کمک به خوانایی  -

 .معیارهای توسعه پایدار محدوده های کنار رودخانه های شهری1جدول 

 توصیف معیارهای اصلی

 اطراف زیستمحیط و آب کیفیت حفظ
 و شهری مسئولین. است رودها کنار در توسعهدر هرگونه  اساسی یشرطشیپ اهایدر ،هاکانال ،رودها ،بارهایجو از سیستمی در آب تیفیک

 دارندعهده بر را آلوده یهاآب و متروك یهامحدوده پایدار احیای و حفظ وظیفه مردم

 است شهر اصلی یبنداستخوان از بخشی آب یهاکناره
 شهری یمنظرساز از بخشی آب. باشند سهیم شهری حیات در و بوده حاضر شهر از ریجداناپذ بخشیعنوان به باید جدید آب یهاکناره

 .گردد تجهیزونقل حمل و گردشگری فرهنگی، تفریحی، چون خاص یهایکاربر برای باید و است

 است بخش شخصیت تاریخی هویت
 یهامحدوده احیای و حفظ کرد توجهبامعنا  و پایدار توسعه ایجاد برای طبیعت و شهری یهانشانه رویدادها شهر و آب تاریخ به باید

 .است آب کناره توسعه هر از جدانشدنی یجزئ صنعتی، و قدیمی

 مختلط یهایکاربر به دادن اولویت

 
 رود کناره به دسترسی به نیازمند که ییهاتی. فعالشود شامل را فرهنگی و یتجار مسکونی، همچون یهایکاربر باید آب یهاکناره

 .گردند ختهیآمدرهم باید اجتماعی و عملکردیازنظر  همسایگی یواحدها با و گیرند قرار اولویت در باید هستند

 است الزم شرط یک عمومی دسترسی
 برای باال یتیفیباک باید عمومی فضاهای باشددسترس قابل مردم اقشار تمام برای فیزیکی چه و بصریازنظر  چه باید آب یهاکناره

 .شوند ساخته محرك یهایکاربر جلب

 سرعت اجرا فرآیند به مردم برای و مردم با یزیربرنامه

 بخشدیم
 فراهم را هارساختیز کنند تضمین را طراحی کیفیت ستیبایم شهری مسئولین گیرد صورت مردم مشارکت با باید جدید یهاتوسعه

 .باشند دخیل ابتدا از باید توسعه سرعت و سوددهی از اطمینان برای خصوصی یها. بخشکنند تالش اجتماعی عدالت ایجاد جهت در و آورند

 است پایداری در کلیدی عنصری عمومی مشارکت
 در ابتدا از باید جامعه گردندمند بهره نیز اجتماعی وجوه در بلکه اکولوژیکی و اقتصادی منظر ازتنها ها نهرودخانه کناره پایداری از باید شهرها

 .باشد داشته مداخله یریگمیتصم فرآیند

 است مدتیطوالن فرآیندی رودخانه یهاکناره توسعه
 نسل یک از بیش برای چالشیها کناره این. گرددمند بهره آن منافع از شهر تمام تا یابند توسعهمرحله بهمرحله باید شهری رودهای یهاکناره

 فهم از اطمینان برای را سیاسی سطوح باید عمومی تیری. مددارند نیاز هنر و باز فضای معماریو از  متنوعی یهاتیشخص و شده محسوب
 .برانگیزاندمدت کوتاه منافع و اقتصادی چرخه درست



 1122- 1108 صفحه ،1398 سال بهار فصل اول، شماره ،چهارم دوره زیست، محیط علوم مطالعات

1112 
 

های بر آلودگی رودخانه دیتأکمعیار آلودگی آب با 
 آن یطیمحستیزاردبیل و وضعیت  یشهردرون

 صورتبهرودخانه )آب مصرفی شهر اردبیل اغلب با برداشت از 
توان به این نتیجه می شدهانجامآید، با بررسی می به دستتصویه( 

که کیفیت آب در شهر اردبیل مطلوب تا نیمه مطلوب  افتیدست
 آلودگی میکروبی یافت. در آن توانیمبوده و کمتر 

 هارودخانه کنندهآلودهمنابع  نیترعمده
زباله در حریم  انباشت های شهری و صنعتی و کشاورزی،فاضالب -

 هایمحدوده پایدار توسعه ( معیارهای1شماره )ها. جدول رودخانه
 .کندمی انیرا نما شهری هایرودخانه کنار

 آلودگی آب
 اعم معرف هر مقدار افزایش از است عبارت آب، آلودگی یطورکلبه
 نقش و خواص تغییر موجب که بیولوژیکی یا فیزیکی یمیایی، از

 یژهوبه انسانی هاییت. فعالشودمی اشویژه مصارف در آن اساسی
 است، همراه آب مصرف و استحصال با صنعتی هاییتفعال
 گازهای و پسماندها ،هاآب زه ،هاپساب تولید باعث کهیطوربه

 وارد گوناگون یهاراه از هایندهآال این و شوندیم آالینده
 (.33: 1387 عنابستانی،گردد )یم زیستیطمح
 

 ها بر رودخانهاثر آلودگی فاضالب

ی آلی دارای انرژی زیاد، مانند فاضالب خام به مادهکه یک یهنگام
شود، تغییرات چندی در قسمت پایین رودخانه از یمرودخانه ریخته 

دهد. مواد آلی فاضالب با اکسیژن آب یممحل ورود فاضالب رخ 
بیشتر از زمانی  مراتببهیجه سرعت مصرف اکسیژن درنتشده یبترک

وارد نشده است و اکسیژن محلول آن  هاآناست که آلودگی به 
یژن هوا در اکسل یابد. همچنین سرعت هوادهی یا انحالیمکاهش 

نیست که بتواند  یااندازهبهانحالل اکسیژن  اما؛ یابدیمآب افزایش 
از کاهش اکسیژن رودخانه جلوگیری نماید. در چنین شرایطی 

، اغلب غلظت هرحالبههوازی شده است یبگویند رودخانه یم
اکسیژن آب به صفر تقلیل نیافته و رودخانه مجدداً به حالت اول 

 فرجی،) ردیگهوازی قرار یبگردد بدون اینکه در شرایط یبرم
شود یمهوازی در رودخانه فراهم یبکه شرایط  یزمان (.1390

شود و یمسولفوره و متان تشکیل یدروژنه لیقبگازهایی از 
حین حرکت  هاحبابکند، یمسطح حرکت  طرفبهحباب  صورتبه
رنگ به نام لجن چسبیده یاهسباال به ذرات بزرگ مواد جامد  طرفبه
بنابراین وجود بوی گاز ؛ داردیمرا در سطح آب شناور نگه  هاآنو 
ی دور مشخص است که دال بر شرایط فاصلهسولفوره از یدروژنه
عموالً سیاه است و وجود . رنگ رودخانه ماستهوازی رودخانه یب

توده  صورتبهچسبیده و معموالً  هاصخرهی طویل که به هارشته
نشانه  هستند دولزج و ژالتینی در جهت پایین آب رودخانه مواجه 

بر  هافاضالبباشند. یمهوازی رودخانه یبمشخص دیگر شرایط 
بعد  هاآنکه نوع و تعداد یطوربهگذارند یمموجودات آبزی نیز اثر 

کند. افزایش کدورت، یماز محل ورود فاضالب به رودخانه تغییر 

ها یماهرسوب و غلظت کم اکسیژن محلول باعث کاهش زندگی 
توانند در این شرایط به یمشود. فقط چند نوع ماهی مخصوص یم

، بنابراین استحیات خود ادامه دهند و چون مواد غذایی فراوان 
ی ماهگربههای کپور و یماهیابد. یمبسیار افزایش  هاآنتعداد 

ی کامالً آلوده زنده بمانند و حتی در صورت لزوم هاآبتوانند در یم
توانند از اکسیژن سطح آب نیز استفاده نمایند. از طرف دیگر، یم

ماهی غزل آال به آب بسیار خالص، پاك و خنک نیاز دارد و به 
 (.Wang, 2012:359است )آلودگی هوا بسیار حساس 

 

 روش انجام تحقیق-2
شیوه  ازنظرهدف پژوهش کاربردی و  ازلحاظپژوهش حاضر،  

باشد. اینکه برای تحلیلی می -فی ها پژوهشی توصیگردآوری داده
اسنادی؛  از مطالعات در پژوهش حاضر، اطالعات ها وگردآوری داده

است.  شدهاستفادهمیدانی )استفاده از پرسشنامه(  هایو برداشت
های جامعه آماری تحقیق شامل شهروندانی است که در بافت

مختلف شهری ساکن هستند، بنابراین در این مطالعه شهروندان 
با در نظر  رونیازااست.  شدهگرفتهجامعه آماری در نظر  عنوانبه

 390نمونه حجم  موردمطالعه گرفتن مقدار تقریبی خانوار در محدوده
پرسشنامه  هاآنطور تصادفی ساده از است که به آمدهدستبهنفر 
استانداری است که در پرسشنامه  یریگابزار اندازه. است شدهلیتکم

 روائی محتوای قبالً  است که شدهاستفادهتحقیقات قبلی از آن 
متخصصان مرتبط  اساتید وسؤاالت پرسشنامه از نظرات کارشناسی 

پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ  همچنین وبا این موضوع 
ای تک نمونه tآماری  آزموندر این پژوهش از  .است شدهنییتع

برای سنجش وضعیت پایداری، از تحلیل واریانس برای مقایسه 
-های تصمیمو از مدل SPSSافزار های شهری در قالب نرمبافت

(، الکتر، ویکور، تاپسیس و کپلند MCDMگیری چند معیاره )
 شدههاستفاد EXCELهای شهری در قالب بندی بافتبرای رتبه

-بندی پایداری از نرمهای سطحاست. همچنین برای ترسیم نقشه

از  حاضراست. متغیرهای تحقیق  شدهگرفتهبهره  GIS Arcافزار 
که در  اندشدهاستخراج شدهانجاممبانی نظری و پیشینه تحقیقات 

 .اندشدهارائه 1جدول شماره 
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 موردمطالعهمحدوده 

سیاسی استان اردبیل در  -عنوان مرکزیت اداریشهر اردبیل به 
موقعیت مطلق در مختصات  ازلحاظشده و دشتی به همین نام واقع

 طول دقیقه 39و  درجه 48تا  دقیقه 48و  درجه 47جغرافیایی 

 عرض دقیقه 33و  درجه 38تا  دقیقه 56و  درجه 37شرقی و 

آخرین  بر اساسو  افتهیگسترش شعاعی صورتبه قرار دارد و شمالی
 525702جمعیت شهر اردبیل  1395آمارگیری رسمی کشور در سال 

ی دهندهنشان 1شده است. شکل خانوار( گزارش 158009نفر )
  موقعیت شهر در نقشه ایران است.

 4شهر اردبیل در طرح جامع، اردبیل دارای  یبند هیناح بر اساس
محله شهری است که هرکدام دارای  197ناحیه و  44منطقه، 

(. 2است )شکل  یفردمنحصربهاجتماعی و اقتصادی  هایویژگی
روستای  ازجملههای شهری در بین این محله شهری، انواع بافت

  -مهینای و غیررسمی، بافت های حاشیهشده، سکونتگاهادغام

 . نقشه موقعیت شهر اردبیل در ایران1شکل 

شده وجود دارد. در ادامه  سازیارگانیک و بافت آماده، بافت کیارگان
به همراه مشخصات  هاآنهای شهری اردبیل و محالت بافت

.(2است )جدول شدهارائهمربوطه 

 

 

 های شهری،شهر اردبیل و ویژگی آنهاحاشیه رودخانههای درون شهری واقع در بافت .2جدول 

 (Source: Yari & Pashazadeh, 2018: 49) 

 موقعیت محالت بافت مربوطه هاویژگی بافت هابافت

 )اولیه( کیارگان
عموماً در بخش مرکزی و 
-هسته قدیمی و اولیه شکل

 گیری شهر

تازه شهر، هفتن، اوچ دکان، یساویل، محمدیه، بازار، گازران، ایمانقلی، کوی 
 .آبادحسن و مهدیه، طویعلی، پنج تن، 

 

مرکز شهر تا مرز بافت نیمه 
مساحت ؛ ارگانیک )بافت میانی(

 درصد 4حدوداً 

 )میانی( کیارگانمهین
 

پراکنده  یهاقسمت رتصوبه
بافت  پیراموندر  ییهاو لکه

 اولیه

باد، مطهری، جعفریه، آابوطالب، رحمانیه، پیرمادر، یقوبیه، ابراهیم آباد، سلطان 
اسالمی، امام خمینی، معمار، داشچیالر، مالهادی، کرداحمد، بیضا، باغمیشه، 

زینال، علیه، معجز، منصوریه، غریبان، عباسیه، اکبریه، امیریه، بهارستان، 
ه، حافظیه، فرهنگیان، اجیرلو، کوی النبیین، زینبه، جوادیه، حسینیه، رقیخاتم

 مصطفی خمینی. ، اسالمی وآزادی

 تا سوم دوم اولرینگ از مرز 
بزرگراه بافت اولیه تا )مابین 

 درصد 10 اًمساحت حدود؛ شهدا(

 یسازمنظم و آماده
-ریزی)برنامه شده

 شده(

ساخت و ساز با برنامه قبلی و 
و  مساکن مهراز روی اصول )

 تازه ساخت(های شهرك

نا، رسالت، شهید رجایی، شهرك یهای پردیس )زرناس( توحید، سشهرك
نیستان، جانبازان، آزادی، مقانلو، باهنر، گلسار، فیضیه، گلستان، طالقانی، 

رضوان، آزادگان، حافظ، بسیجیان، کارشناسان، ساحلی، شهرداری، استانداری، 
 ،بوسرانی، کوثر، دادگستریآذر، اتو 5نادری، عطایی، والی، نیروی انتظامی، 

، فراز، مخابرات، کشاورز، الهیه، والیت، اندیشه، میالد، سبالن، فلسطین، رازی
 .و بعثتکوی شریعتی  حقیقت،

غرب رینگ  جنوب و قسمتی از
مساحت ؛ دوم شهر )بزرگراه بسیج(

 درصد )یک سوم شهر( 35 اًحدود

-غیررسمی )حاشیه

 نشین(
عموماً در حاشیه شهر و 
 دارای سکونت غیررسمی

نیار، مالباشی، مال یوسف، آزارعلی، گلمغان، اروج آباد، درویش آباد، کاظم آباد، 
اسالم آبادف سلمان آباد، میراشرف، ایران اباد )جین کندی(، کریم آباد، پناه 

 و شهریار. کلخوران محمدآباد، اروج آباد، آباد،

بیشتر در غرب و شمال غربی 
 درصد 12مساحت حدودً ؛ شهر

شده ادغام یروستاها
 در شهر

الحاق و ادغام روستاهای 
 پیرامونی به شهر

-)جین ، محمدآبادبادآآباد، گلمغان، ایراننیار، مالباشی، مالیوسف، درویش

 .کلخوران ، بهشت زهرا وکندی(

مساحت عموماً درپیرامون شهر؛ 
-درصد از بافت حاشیه 60حدوداً 

 درصد از شهر( 7) نشین

 فرسوده
درصد باالیی از فرسودگی 
 معابر و ابنیه )نیاز به نوسازی(

ی ادغامی به همراه برخی هاای و روستاهای ارگانیک، حاشیهتقریباً کل بافت
-ارگانیک )بافت میانی( همچون سالمت، ولیعصر، عباساز محالت بافت نیمه

آباد، جمشیدآباد، غالمین، ججین، مقدس، پیرمادر، یعقوبیه، ابوطالب، سیدآباد، 
ابراهیم آباد، سلطان آباد، زینبیه، حسینیه، جوادیه، والی حافظیه، رسول اکرم، 

 صفویه. ودروازه مشگین، مالهادی، معمار، باغمیشه 

بخش مرکزی و شمال غربی 
 درصد 25 اًمساحت حدود؛ شهر
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 & Source: Yazdani) های شهریهای درون شهری واقع در حاشیه رودخانه. نقشه مناطق شهری، نواحی شهری و بافت2شکل 

Pashazadeh, 2018: 44)

 نتایج -3

به سه عنوان  شدهمطرحهای تحقیق با توجه به فرضیات بخش یافته
 .اندشدهارائهاست که در ادامه  شدهمیتقسفرعی 

 های شهری اردبیلسنجش سطح پایداری در بافت -

های شهر ای در بافتمحلهاستا برای بررسی سطح پایداری در این ر
تک  tاست. آزمون  شدهاستفادهای تک نمونه tبیل از آزمون ارد

های پارامتریک است. قبل از گرفتن آزمون الزم ی جزو آزمونانمونه
ی قرار گیرد. برای موردبررسهای مربوطه که نرمال بودن توزیع داده

اسمیرنوف  -ها از آزمون کولموگروفبرسی نرمال بودن توزیع داده
 (.3است )جدول  شدهاستفاده

 . آزمون نرمال بودن توزیع داده ها3جدول 

 نرمال بودن

 آزمون کولموگروف اسمیرنوف

 معیار تصمیم آزادی  درجه آماره

 084/0 389 597/0 ایپایداری محله

(Source: research findings, 2018) 

تایج هدیماین آزمون نشااااان  ن نه برای  د ی هاآزمونکه زمی
اودن ( فراهم است Fو  T)پارامتریک  ا اون نرمال ب ا چراکه آزم
پایداری برای متغیرهای اسااامیرنوف(  -)کولموگروفها توزیع داده

هااااااااای مربوط به ، یعنی داده(084/0) دار نیستمعنی ایمحله
در این    دارای توزیع نرمالی هساااتند ایپایداری محلهمتغیرهای 

فرهنگی،  -بعد کالبدی، اجتماعی  5 ایپایداری محله راساااتا برای

متغیر  20 با رفتههمیرو یطیمحستیز نهادی و -، سیاسیاقتصادی
در این هدف موردساانجش قرارگرفته اساات. شااهروندان از دیدگاه 

که برای سااانجش میزان  به این با توجه  یابی، از طیف آزمون   5ارز
ها اختصاص به پاسخ 5 تا 1های و رتبه شدهاستفادهای لیکرت گزینه

شد، امتیاز  شان 1داده  شان 5ترین امتیاز و امتیاز دهنده کمن دهنده ن
میانگین نظری  عنوانبه3عدد  بیترتنیابه .ترین امتیاز اساااتبیش
سخ ستبهو میانگین  شدهگرفتهدر نظر  هاپا )میانگین تجربی(  آمدهد

برای به دساات آوردن میزان پایداری   مقایسااه می شااود. 3با عدد 
له نه Tای از آزمون مح عدد تک نمو قدار آزمون برابر  با م  3ای 

(Test value = 3 صله اطمینان  5درصد یعنی )خطای  95( و فا
یم معیار تصم مقدار کهیدرصورتدرصد( استفاده شد. در آزمون مذکور 

(Sigبزرگ ) سی با مقدار آزمون  5تر از شد متغیر تحت برر صد با در
ندارد. ( تفاوت معنی3)عدد  میزان کیفیت شااااخص  جهیدرنتداری 

سط ارزیابی می سطح متو سی در  صورتشود. تحت برر مقدار  کهیدر
درصد باشد شاخص تحت بررسی با  5( کمتر از Sigمعیار تصمیم )

عدد  قدار آزمون ) فاوت3م نا ( ت ماره مع قدار آ  tداری دارد و اگر م
و رقم مثبت را نشاااان دهد، یعنی اختالف میانگین  96/1از  تربزرگ

باالتر از حد متوساااط اسااات و اگر رقم منفی باشاااد یعنی اختالف 
 (.4میانگین کمتر از حد متوسط است)جدول 

فرهنگی  -دهد که ابعاد کالبدی، اجتماعیخروجی آزمون نشان می
اند اما کسب کرده 3اقتصادی میانگینی باالتر از حد متوسط یعنی و 

کسب  3سیاسی میانگینی کمتر از  -ی و نهادیطیمحستیزابعاد 
برای متغیرهای  هانیانگیمی که بیشترین اگونهبهاند، نموده

هم مربوط به  هاآنمشارکت و هویت )از بعد اجتماعی( و کمترین 
ی( طیمحستیزو فضای سبز )از بعد  تحملقابلمتغیرهای ظرفیت 

متغیر  20از مجموع  آمدهدستبهباشد، در حالت کلی نیز میانگین می
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نگین نظری توان گفت که بین میاباشد. لذا میدر حد متوسط می
نگین تجربی( تفاوت )میا آمدهدستبه ( با میانگین3بر با )برا

-والً اختالف میادرصد وجود ندارد. چراکه ا 95معناداری در سطح 

 آمدهدستبه tجود ندارند، دوماً مقدار آماره نگین نسبتاً باالیی و
چه مثبت  96/1از  تربزرگندارد است )استا tاز مقدار آماره  ترکوچک

برای آزمون  آمدهدستبهیا معیار تصمیم  sigچه منفی(، سوماً مقدار 
t است، چهارماً فاصله بین کران باال  05/0از  تربزرگای تک نمونه

شود، یعنی صفر بین این دو کران مل میو کران پایین صفر را شا
گیرد. با توجه به مطالب مذکور، فرضیه اول تحقیق مبنی بر قرار می

های شهری اردبیل در سطح سطح متوسط پایداری در بافت
 گیرد.قرار می دییتأدرصد مورد  95معناداری 

 های شهری اردبیلمقایسه تفاوت پایداری بین بافت -
 ،لیموجود در شهر اردب هایبافت یداریپاوضعیت  مقایسه برای
 تشخیص به مسئله شد. این گرفته کار به طرفهکی واریانس آنالیز

آزمون واریانس یا  .کندمی ها کمکبین بافت یداریپا تفاوت آماری
 های پارامتری است و بایستی متغیرهای آنجزو آزمون fآنوا یا 

باشند. در این راستا و با توجه به نتایج آزمون  شدهعیتوز نرمال طوربه
توان گفت که زمینه برای آزمون می 3مربوطه در جدول شماره 

براى ها فراهم است. همچنین نرمال بودن توزیع داده ازنظرواریانس 
نمونه  با دو t آزمون نظیر هاى آمارىبعضى تکنیک استفاده از
آزمون برابرى  با سه نمونه مستقل و بیشتر، الزم است به fمستقل و 

استفاده  از آزمون لون این منظور براى پرداخته شود. هاانسیوار
درصد باشد.  5از  ترکوچکشود. معیار تصمیم این آزمون نباید مى

است.  ها یکسانگروه که واریانس توان گفتدر این صورت مى
 وجود هابین گروه یریرپذییتغ ازنظر دارىیعنى تفاوت معنى

(.5)جدولندارد

 های شهری اردبیلای پایداری بافتتک نمونه t. نتایج آزمون 4جدول 

 
 متغیر
 

 استنباطیآمار  آمار توصیفی

 3 =ارزش تست  

درجه  tمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد
 آزادی

معیار 
 تصمیم

اختالف 
 میانگین

 کران 
 پایین

 کران
 باال 

 0 /20  45/0 0 /16 041/0 389 2 /08 1 /25 3 /16 390 پویایی و سازگاری

 -0 /07 -0 /29 -0 /18 002/0 386 -3 /18 1 /11 2 /81 387 خوانایی

 04/0 -0 /18 - /06 249/0 387 -1 /15 1 /14 93/2 388 تنوع

 0 /13 37/0 0 /24 000/0 388 2 /45 1 /19 24/3 389 دسترسی و خدمات

 16/0 -05/0 05/0 314/0 386 1 /00 1 /10 05/3 387 مجموع بعد کالبدی

 55/0 0 /78 0 /26 0 /000 386 50/5  1 /15 3 /26 387 هویت

 23/0 -0 /00 0 /11 0 /070 374 1 /81  1 /22 3 /11 375 یت و سالمتامن

 11/0 -10/0 06/0 887/0 386 10/0 08/1 3 /06 387 سرزندگی

 20/0  42/0  30/0 0 /000 382 5 /44  1 /12 3 /3 383 ق خاطر مکانیتعل

  17/0 0 /39 0 /26 0 /000 383 5 /05  1 /09 3 /26 384 ایه اجتماعیسرم

 41/0 0 /65  32/0 0 /000 386 6 /88  1 /17 3 /32 387 رکتمشا

 08/0 0 /12 0 /22 0 /011 383 3 /42 1 /07 3 /22 384 فرهنگی -مجموع بعد اجتماعی

 07/0 27/0 16/0 000/0 384 37/3 02/1 3 /16 385 غالاشت

 01/0 -21/0 -04/0 821/0 377 -14/1 14/1 2 /96 378 ش ملکارز

 23/0 -46/0 -02/0 956/0 379 -96/0 13/1 2 /98 380 هانظام فعالیت

 10/0 /32 14/0 000/0 386 80/3 09/1 3 /14 387 هاه جوییصرف

 11/0 -10/0 06/0 726/0 379 96/0 09/1 3 /06 380 وع بعد اقتصادیمجم

 0 /05 -0 /16 -0 /05 0 /361 388 -91/0 1 /10 2 /94 389 فت و پسماندنظا

 23/0 -46/0 02/0 947/0 386 97/0 12/1 3 /02 387 هاآلودگی

 -0 /24 -0 /48 - 36/0 0 /000 389 -6 /08 1 /16 2 /63 388 یت قابل تحملظرف

 - 13/0 - 326/0 - 23/0 0 /000 387 - 87/4 93/0 2 /76 388 ی سبزفضا

 -0 /07 -0 /29 -0 /18 002/0 386 -3 /18 1 /11 2 /81 387 یطیمح ستیبعد زوع مجم

  01/0 -0 /25 -0 /12 0 /039 386 -2 /27 1 /18 2 /88 387 اداری -سیاسی

 - 07/0 - 27/0 - 17/0 0 /000 388 -3 /50 98/0 2 /82 389 حکمروایی خوب

 - 03/0 -0 /26 -15/0 . /008 386 -2 /64 11/1 84/2 387 یاسیس -یبعد نهادمجموع 

 11/0 -10/0 02/0 926/0 386 09/0 09/1 3 /02 387 پایداری کل

(Source: research findings, 2018)
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 هاانسیوار. آزمون همگنی 5جدول 

 آماره لون
درجه آزادی بین 

 گروهی
درجه آزادی 

 یگروهدرون
 معیار تصمیم

458/6 4 273 109/0 

(Source: research findings, 2018) 
 

 یموردبررسهای گروهتوان گفت که با توجه به نتایج آزمون لون می
چراکه معیار  برخوردارندهای شهری( از واریانس مساوی )بافت

به نرمال بودن توزیع  با توجهاست. حال  05/0از  تربزرگتصمیم 
ها، زمینه برای آزمون واریانس ها و مساوی بودن واریانس گروهداده
 است. شدهفراهمهای شهری( )مقایسه میانگین پایداری بافت fیا 

تفاوت در ابعاد  عدم وجود یا وجود از آگاهی منظوربهبنابراین 
است که نتایج  شدهاستفاده طرفهکی واریانس از تحلیل پایداری،

 است. شدهارائه 6آماری این آزمون در جدول شماره 
 

های شهری در . تحلیل واریانس تفاوت بافت6جدول            

 های شهریپایداری بافت   ابعاد 
(Source: research findings, 2018) 

دهد که تمامی نشان می طرفهکینتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس 
های شهری شهر بافت را در میزان پایداری معناداری طوربهابعاد تحقیق 
-دهند یا به عبارتی بین ابعاد پایداری در بافتمی قرار ریتأث اردبیل تحت

وجود درصد  95های شهری به لحاظ آماری تفاوت معناداری در سطح 
 دارد چراکه معیار تصمیم در این ابعاد کمتر از

 نیرابتفاوت معناداری  fآزمون  کهاینباشد. حال به دلیل درصد می 5
ها به دنبال اختالف جهیدرنتدهند، بافت شهری نشان می 5های میانگین

لذا با توجه به ها است. باشیم که این اختالف میانگین بین کدام بافتمی
ها از آزمون شفه که آزمونی متداول هست، جهت مقایسه واریانسهمگنی 

 (.7های شهری استفاده شد)جدول ابعاد در بافت

شهری اردبیل بر  یهابافتبندی ابعاد پایداری . دسته7جدول 

 اساس آزمون شفه

 
 موردمطالعههای بافت که دهدمی نشان 7 شماره جدول نتایج

 .کرد بندیگروه دودسته در توانمیدر خصوص پایداری  راتحقیق 
ها از آزمون شفه که آزمونی متداول همگنی واریانسلذا با توجه به 

 های شهری استفاده شد.هست، جهت مقایسه ابعاد در بافت
ترین سطح پایین دارای های شهریبافت یعنی 1دسته  کهیطوربه

بندی در باالترین سطح پایداری است، این دسته 2پایداری و دسته 
 5حالت کلی یعنی مجموعی از باشد. در دار میدرصد معنا 95سطح 

 ازلحاظهای شهری اردبیل متغیر( بافت 20بعد با متغیرهای مربوطه )

معیار 
 تصمیم

مقدار 
 آماره

 جمع مجذورات میانگین مجذورات
 
-درون ابعاد

 گروهی
 بین گروهی

-درون

 گروهی

 -بین
 گروهی

 کالبدی 27/4 43/22 429/0 129/0 56/4 000/0

 -اجتماعی 29/4 09/36 625/0 121/0 17/3 001/0
 فرهنگی

 اقتصادی 53/6 21/30 526/0 099/0 23/5 000/0

 یطیمحستیز 43/8 52/28 169/0 117/0 82/9 000/0

 سیاسی -نهادی 56/7 07/29 754/0 131/0 26/5 000/0

 ایپایداری محله 98/5 56/37 691/0 103/0 67/4 000/0

دسته  دسته اول بافت شهری بعد

 دوم

  5/2 نشینحاشیه 

  6/2 شدهیزیربرنامه 

 9/2  ارگانیک کالبدی

 3  روستای ادغامی 

 1/3  نیمه ارگانیک 

  5/2 نشینحاشیه 

  9/2 نیمه ارگانیک 

 -اجتماعی
 فرهنگی

  3 شدهیزیربرنامه

 7/3  روستای ادغامی 

 8/3  ارگانیک 

  4/2 نشینحاشیه 

 3  نیمه ارگانیک 

 3  روستای ادغامی اقتصادی

 1/3  ارگانیک 

 8/3  شدهیزیربرنامه 

  1/2 نشینحاشیه 

  2/2 روستای ادغامی 

  8/2 ارگانیک یطیمحستیز

  3 نیمه ارگانیک 

 4  شدهیزیربرنامه 

  5/2 نشینحاشیه 

  5/2 نیمه ارگانیک 

  6/2 روستای ادغامی سیاسی -نهادی

  7/2 ارگانیک 

 8/3  شدهیزیربرنامه 

  4/2 نشینحاشیه 

 3  روستای ادغامی 

 3  نیمه ارگانیک پایداری کل

 4/3  ارگانیک 

 5/3  شدهیزیربرنامه 

 

(Source: research findings, 2018) 
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-بندی شدند که در دسته اول بافت حاشیهتقسیم دودستهپایداری در 

های و در دسته دوم به ترتیب بافت 4/2نشین با میانگین امتیاز 
 شدهیزیربرنامه، ارگانیک و کیارگان مهینروستای ادغامی، 

تالف میانگین در پایداری بین این ، یعنی بیشترین اخاندقرارگرفته
 شدهارائهباشد. در ادامه نقشه پایداری هر یک از ابعاد می دودسته

دسته ناپایدار،  7/1است که میانگین کمتر از  به ذکراست. الزم 
دسته  3/3تا  8/2نگین دسته نسبتاً ناپایدار، میا 7/2تا  8/1میانگین 

 1/4دسته نسبتاً پایدار و میانگین بیشتر از  4تا  4/3متوسط، میانگین 
های خروجی بر اساسبندی باشند )این نوع دستهدسته پایدار می

 است(. مشاهدهقابلآزمون شفه 
 های شهری اردبیلبندی پایداری بافترتبه -

بندی این قسمت به رتبهها در ها و تفسیر آنپس از انجام آزمون
است که با استفاده از  شدهپرداختهها پایداری بافت ازلحاظها بافت
دلیل  نتها بهاست و در ا شدهاستفادهلکتر های ویکور، تاپسیس، امدل

 .دهندئه میهای متفاوتی ارابجوا ذکرشدههای اینکه مدل
است.  شدهادهاستفحد از تکنیک کپلند دست آوردن جواب وابرای به

بندی پایداری سنجش و رتبه ذکرشدههای نجام مدلمنظور ابه
صورت زیر ، بهلیوتحلهیتجزنجام شهری، فرایند ا یهابافت

 است: شدهفیتعر

 هاندارسازی دادهاستا -

با استفاده از روش  یموردبررسهای شاخص یوزن ده -
 آنتروپی شانون

 های مختلفانجام و کاربست مدل -

معیاره گیری چندهای تصمیماز مدل آمدهدستبهتلفیق نتایج  -
 با استفاده از روش کپلند

های موجود در شهر اردبیل با بندی بافتبندی و رتبهاولویت -
 استفاده از روش کپلند

 مورداستفادههای گذاری شاخصاستاندارسازی و ارزش -
های بی مقیاس دادهگیری چند معیاره، دی در فنون تصمیمداده ورو
بودن  سهیمقاقابلسازی ماتریس و منظور آمادهباشند. بهشده می

حدی تبدیل شوند، لذا جهت ها، باید همه معیارها به مقیاس واگزینه
 های علمی اقدام به سبات و نتایج، از طریق روشمعنادار شدن محا

های بی مقیاس سازی شود. روشها میبی مقیاس کردن داده
بر یکدیگر ترجیح ندارند، بلکه روش پردازش  خودیخودبه
 & Azarنوع روش بی مقیاس سازی خواهد بود ) کنندهنییتع

Rajabzadeh, 2012: 48 شدهیآورجمعی هاداده(. همه 
برای متغیرهای این تحقیق در یک مقیاس مشخص هستند )طیف 

 مقیاسی(. 5لیکرت 

 هاشاخصی وزن ده

عوامل یا معیارها از اهمیت یکسانی برخوردار  کهنیابا توجه به 

تر الزم است تا اهمیت نسبی یقدقباشند، لذا برای ارزیابی ینم

ای یژهومشخص گردد و بر اساس آن ضرایب  هاآنهرکدام از 

وتحلیل اطالعات اعمال شود یهتجزوزن در  عنوانبه

(Padrondi, 2013: 82.)  ی متعددی هاروشین منظور برای ا

با  متناسبکه  ، آنتروپی شانون و... وجود داردAHP،ANPمانند 

در  (.Alibakhshi, 2014: 72شود )یم ها استفادهآننیاز 

 عنوانبههمین خصوص، در این پژوهش از روش آنتروپی شانون 

است  شدهاستفاده هاشاخصی محاسبه اوزان هاروشیکی از 

در علوم اجتماعی، فیزیک و  تیبااهمآنتروپی، یک مفهوم بسیار 

گیری یمتصمی یک ماتریس هادادهتئوری اطالعات است. وقتی 

توان از روش آنتروپی برای یمباشد،  شدهمشخصکامل  طوربه

کرد. ایده این روش این است که هرچه  ها استفادهوزنارزیابی 

یشتر باشد، آن شاخص نسبت به پراکندگی در مقادیر یک شاخص ب

 (.Momeni, 1998: 14یت بیشتری دارد )اهم هاشاخصدیگر 

در تحقیق حاضر با استفاده از آنتروپی وزن هر یک از معیارها مورد 

های های متفاوتی برای شاخصاست؛ و وزن شدهمحاسبهارزیابی، 

های موجود در شهر اردبیل، ی در پایداری بافتموردبررس

  (.8است )جدول  مدهآدستبه

متغیر  20حاکی از این امر است که از بین  8خروجی جدول شماره 
در این تحقیق به ترتیب متغیرهای دسترسی و خدمات،  یموردبررس
 مکانی،  خاطرتعلق، اشتغال، ارزش ملک، هویت، تحملقابلظرفیت 

سرزندگی، تنوع، سرمایه اجتماعی، امنیت و سالمت، مشارکت، 
  پویایی و سازگاری، خوانایی، فضای سبز، نظافت و پسماند،

اداری و  -ها، حکمروایی خوب، سیاسی، نظام فعالیتهاییجوصرفه
 ازنظرمتغیرهای پایداری  نیترتیبااهم عنوانبهها آلودگی

 . باشدیمکارشناسان تحقیق 
ابعاد به ترتیب  نیترمهماست که در خصوص ابعاد نیز  به ذکرالزم 

و  یطیمحستیزفرهنگی، اقتصادی،  -ابعاد کالبدی، اجتماعی
   باشند.سیاسی می -نهادی

های موجود در شهر اردبیل با استفاده ارزیابی سطح پایداری بافت -
 گیری چندمعیاره های تصمیماز مدل

ر گزینه با چند شاخص ارزیابی گیری چند معیاره، هدر مسائل تصمیم
نظر برای معیارها انتخاب گزینه از طریق تعیین سطح موردشود و می

. گیرد.ها صورت میهای زوجی معیارها و گزینهو یا از طریق مقایسه
شود و با ها، شاخص کیفی به اعداد کمی تبدیل میدر این روش
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تعیین و ارجحیت هر یک ها با یکدیگر، اهمیت ایسه شاخصمق
گیری چند معیاره به های تصمیمشود. روشگزینه برتر انتخاب می

شوند. )غیر جبرانی( تقسیم می یرتعاملیغتعاملی )جبرانی( و  دودسته
آن است که هر شاخص مستقل از  یرتعاملیغهای فرض روشپیش

تنهایی مهم هستند. در ها بهاز شاخص هرکدامدیگری است و 
تواند نقاط ضعف قوت یک شاخص می های تعاملی نقاطروش

ها مدنظر وزن کل شاخص درواقعند و های دیگر را بپوشاشاخص
در این پژوهش،  کاررفتهبههای (. مدلAtai, 2009: 59است )

باشد که سطح پایداری های تعاملی )جبرانی( میهمگی از نوع مدل
 است. شدهمحاسبههای موجود در شهر اردبیل را در بافت

 های شهری اردبیلم پایداری بافتاعداد اولیه خاتریس ما -
از  شدهیآورجمعهای از داده آمدهدستبهدر این خصوص میانگین 

های مربوطه در این ماتریس شهروندان برای متغیرها و بافت
با توجه به نتایج جدول، میانگین  (.9شود )جدول جانمایی می

های شهری شهر اردبیل حاکی از آن است که پایداری در بافت
 متغیرهای 

مکانی، سرمایه اجتماعی و هویت بیشترین  خاطرتعلقمشارکت، 
، فضای سبز و حکمروایی خوب تحملقابلمیانگین و ظرفیت 

 .(9)جدول  اندکمترین مقدار میانگین پایداری را کسب کرده
اردبیل با استفاده از  های شهریپایداری بافت یبند یبندرتبه -

 مدل الکتر
ی است؛ بنابراین ارتبهساس کار این روش بر مبنای روابط غیر ا

 خواهد بود. هارتبهی از امجموعه صورتبه آمدهدستبهی هاجواب
در این مدل پس از تشکیل ماتریس بی مقیاس شده موزون، محاسبه 

که در ادامه  استها الزم ینهگزپارامترهای هماهنگی و ناهماهنگی 
ها از ینهگززوجی  ی برای مقایسه ارتبه یرغی ارابطهدرجه اعتبار 

ی مقادیر هماهنگی و ناهماهنگی محاسبه هاشاخصطریق ترکیب 
که بیانگر درجه اعتبار برتری یک گزینه بر گزینه دیگر بر  شودیم

ها بر اساس ینهگزی بندرتبهیت به درنها. هاستشاخصاساس جمیع 
)جدول  شودیمدی )بیشترین مقدار، رتبه یا اولویت اول( اقدام صعو
10). 
 

 دست آمده از روش آنتروپی. اوزان به8جدول 

 متغیر
پویایی و 
 سازگاری

 تنوع خوانایی
دسترسی و 

 خدمات
 هویت

امنیت و 
 سالمت

 سرزندگی
تعلق خاطر 

 مکانی
سرمایه 
 اجتماعی

 مشارکت

 5/4 8/4 1/6 9/5 8/4 6/6 1/9 8/4 3/4 5/4 وزن 

 ارزش ملک اشتغال متغیر
نظام 
 هافعالیت

صرفه 
 هاجویی

نظافت و 
 پسماند

 آلودگی ها
ظرفیت قابل 

 تحمل
 فضای سبز

 -سیاسی
 اداری

حکمروایی 
 خوب

 9/2 8/2 8/3 6/8 6/2 5/3 3 9/2 7/6 8/7 وزن 

(Source: research findings, 2018)

 

 های شهریلیه خام پایداری بافت. ماتریس اعداد او9جدول 

 ردیف
 بافت ها
 متغیرها

 شدهریزیبرنامه
روستاهای ادغام 

 شده
 میانگین ارگانیکنیمه نشینحاشیه ارگانیک

 16/3 9/2 7/2 8/3 6/3 8/2 و سازگاری پویایی 1

 86/2 5/2 4/2 9/3 1/3 4/2 خوانایی 2

 94/2 1/3 5/2 9/3 7/2 5/2 تنوع 3

 24/3 8/3 7/2 1/4 5/2 1/3 دسترسی و خدمات 4

 26/3 1/3 8/2 4 1/4 3/2 هویت 5

 12/3 2/3 2/2 2/3 1/3 9/3 و سالمت امنیت 6

 06/3 9/2 4/2 9/3 3 1/3 سرزندگی 7

 3/3 8/2 9/2 1/4 2/4 5/2 مکانی خاطر تعلق 8

 26/3 9/2 3/2 8/3 9/3 4/3 سرمایه اجتماعی 9

 32/3 3 6/2 9/3 1/4 3 مشارکت 10

 16/3 9/2 3/2 1/3 6/3 9/3 اشتغال 11

 96/2 1/3 2/2 3/3 1/2 1/4 ملک ارزش 12

 98/2 3 4/2 1/3 3 4/3 هافعالیت نظام 13

 14/3 3 6/2 3 2/3 9/3 هاجوییصرفه  14

 94/2 2/3 1/2 4/3 9/1 1/4 و پسماند نظافت 15
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 02/3 3/3 3/2 2/3 7/2 2/4 هاآلودگی 16

 62/2 3 9/1 3/2 8/1 1/4 محله تحمل ظرفیت قابل 17

 74/2 6/2 2/2 3/2 6/2 4 سبز فضای 18

 88/2 5/2 5/2 9/2 6/2 9/3 اداری -سیاسی 19

 82/2 5/2 6/2 8/2 5/2 7/3 حکمروایی خوب 20

 02/3 96/2 43/2 40/3 98/2 41/3 میانگین -

(Source: research find research findings, 2018)

 

 الکترهای شهری در مدل بندی پایداری بافت. رتبه10جدول 

 های شهریبافت
 نتیجه باخت برد روستای ادغامی نشینحاشیه ریزی شدهبرنامه ارگانیکنیمه ارگانیک

-رتبه

 نهایی

 2 2 1 3 1 1 0 1  ارگانیک

 3 0 2 2 1 1 0  0 ارگانیکنیمه

 1 4 0 4 1 1  1 1 ریزی شدهبرنامه

 5 -4 4 0 0  0 0 0 نشینحاشیه

 4 -2 3 1  1 0 0 0 روستای ادغامی

(Source: research findings, 2018)

های موجود بندی بافتدر تحقیق حاضر با استفاده از مدل الکتر، رتبه
در شهر اردبیل به لحاظ پایداری به این شکل به دست آمد که بافت 

های ارگانیک، در رتبه اول پایداری و به ترتیب بافت شدهیزیربرنامه
های دوم تا در رتبه نینشهیحاشنیمه ارگانیک، روستای ادغامی و 

 پنجم قرار گرفتند.
های شهری اردبیل با استفاده از مدل بندی پایداری بافترتبه -

 تاپسیس
 ها بر اساس کمترین فاصله از جواب ایده آل مثبت ینهگزدر این مدل 

 شوند. یمی بندرتبه( 0( و بیشترین فاصله از ایده آل منفی )1)
 ها بر اساس مقدار صعودی )بیشترین ینهگزی بندرتبهیت به درنها

تا  1شود )مقدار تاپسیس بین یممقدار، رتبه یا اولویت اول( اقدام 
  .(11)جدول  باشد(صفر در نوسان می

 های شهری در مدل تاپسیسبندی پایداری بافت. رتبه11جدول 

 رتبه نتیجه های شهریبافت

 ارگانیک  
8294/0 1 

 کیارگان مهین
3468/0 3 

 شدهیزیربرنامه
5739/0 2 

 نشینحاشیه
2049/0 5 

 شدهادغامروستاهای 
2753/0 4 

(Source: research findings, 2018) 
 

های بندی بافتدر تحقیق حاضر با استفاده از مدل تاپسیس، رتبه
موجود در شهر اردبیل به لحاظ پایداری به این شکل به دست آمد 

های که بافت ارگانیک شده در رتبه اول پایداری و به ترتیب بافت

نشین در حاشیه، نیمه ارگانیک، روستای ادغامی و شدهیزیربرنامه
  های دوم تا پنجم قرار گرفتند.رتبه

های شهری اردبیل با استفاده از مدل بندی پایداری بافترتبه -
 ویکور

باشد. در های حل مسئله چندمعیاره میروش ویکور یکی از روش
گیرنده که تصمیمطوریمسائلی با معیارهای نامتناسب و ناسازگار به

ها مطابق حل ایده آل دارد و تمام گزینهبه راهحلی نزدیک نیاز به راه
چنین در شرایطی که فرد با معیارها مورد ارزیابی قرار گیرد، هم

های یک مسئله در گیرنده قادر به شناسایی و بیان برتریتصمیم
عنوان ابزار تواند بهزمان شروع و طراحی آن نیست، این روش می

(. در Atai, 2009: 59گیری مطرح شود )مؤثری برای تصمیم
شود که در گروه یمگزینه برتر انتخاب  عنوانبهای ینهگزاین روش 

Q ها ینهگزی بندرتبهیت به درنهاگزینه برتر شناخته شود.  عنوانبه
بر اساس مقدار نزولی )کمترین مقدار، رتبه یا اولویت اول( اقدام 

 .(12جدول ) باشدتا صفر در نوسان می 1شود )مقدار ویکور بین یم
های بندی بافتدر تحقیق حاضر با استفاده از مدل ویکور، رتبه

موجود در شهر اردبیل به لحاظ پایداری به این شکل به دست آمد 
های در رتبه اول پایداری و به ترتیب بافت شدهیزیربرنامهکه بافت 

های نشین در رتبهارگانیک، روستای ادغامی، نیمه ارگانیک و حاشیه
 دوم تا پنجم قرار گرفتند.

 های شهری در مدل ویکوربندی پایداری بافت. رتبه12جدول 

 رتبه تیجهن های شهریبافت

 2 1422/0 ارگانیک

 4 8057/0 کیارگان مهین

 1 0 شدهیزیربرنامه

 5 1 نشینحاشیه

 3 379/0 شدهادغامروستاهای 

(Source: research findings, 2018) 
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 لندهای شهری اردبیل با استفاده از روش کپبندی پایداری بافترتبه-
مختلفی که در باال ذکر  یهاکیتکنحال ممکن است با توجه به 

ی متفاوتی را از هارتبههای شهری( های مختلف )بافتشد، گزینه
در این صورت برای  ؛ کهبه دست آورده باشند هاروشاز این  هرکدام

های گوناگون یبندرتبهبین  آمدهدستبهی هاتعارضو  هاتفاوترفع 
توان از یمهای شهری مختلف برای بافت هامدلهر یک از  از

، بردا و کپلند استفاده کرد که هارتبهی ادغام مانند میانگین هاروش
لند ی گوناگون از روش کپهارتبهدر این پژوهش برای اجماع در 

گیری، ماتریس مقایسه یمتصمدر این روش برای  است. شدهاستفاده
ی هاروشکه بر اساس یدرصورتشود. یمها انجام ینهگززوجی بین 

ای بر گزینه دیگر بیش ینهگزگیری، تعداد ارجحیت یمتصممختلف 
 (.13)جدول از تعداد مغلوب شدن آن گزینه بر دیگری باشد

دهیم؛ و اگر مقایسه یم)برد( نشان  Mدر ماتریس مقایسه زوجی، با  
)باخت(  Xزوجی رأی اکثریت وجود نداشت و یا آرا باهم مساوی بود با 

آن است که سطر بر ستون ارجحیت دارد  منزلهبهM شود.یمکدگذاری 
هر  کردنجمعنشانگر آن است که ستون بر سطر ارجحیت دارد. با  X و

برای  (∑R)و جمع هر ستون تعداد باخت ها  (∑C)سطر تعداد بردها 
ها بر اساس تفاضل مقادیر ینهگزشود و درنهایت یمهر متغیر مشخص 

نهایتاً  شوند.یمبندی یتاولو (∑R)و تعداد باخت ها  (∑C)تعداد بردها 
-باشد، رتبهکه حاصل سه مدل اکتر، ویکور و تاپسیس می در مدل کپلند

های موجود در شهر اردبیل به لحاظ پایداری به این شکل به بندی بافت
-رتبه اول پایداری و به ترتیب بافت در شدهیزیربرنامهدست آمد که بافت 

های ای در رتبهروستای ادغامی و حاشیه های ارگانیک، نیمه ارگانیک،
 .(4شکل پنجم قرار گرفتند )م تا دو

 لندهای شهری در روش کپنهایی پایداری بافت. رتبه13جدول 

(Source: research findings, 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

(Source: research findings, 2018)های شهری، شهر اردبیل بندی پایداری مناطق آلوده کننده رودخانه. نقشه رتبه4شکل 

 برد روستای ادغامی نشینحاشیه برنامه ریزی شده ارگانیکنیمه ارگانیک های شهریبافت

 M X M M 3  ارگانیک

 X  X M M 2 ارگانیکنیمه

 M M  M M 4 ریزی شدهبرنامه 

 X X X  X 0 ایحاشیه

 X X X M  1 روستای ادغامی

 - 3 4 0 2 1 باخت

 - -2 -4 4 0 2 نتیجه

 - 4 5 1 3 2 رتبه نهایی
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  گیرینتیجه-4

 با را مناطق شهری در پایدار توسعه تحقق که عواملی ازجمله 

 است. شهری رهاشده یهافاضالب کند،یم مواجه مشکل
 عمومی اماکن و منازل از که است ناپاکی یهاآب ،هافاضالب

 پیامدهای دارای و شودیم دفع ی شدهکشلولهآبمصرف  از پس

 ی،اجتماع ( ابعاد مختلف بر یریناپذجبران اثرات و است منفی

 .گذارندیم برجای محیطییستز و اقتصادی
 بندی نمود:صورت زیر دستهتوان بهنتایج این تحقیق را می

دهد که اکثر متغیرها و ابعاد تحقیق در نتایج تحقیق نشان می -
متغیرها، متغیرهای  ینوضعیت پایداری متوسط قرار دارند، از ب

پویایی و سازگاری، دسترسی و خدمات، هویت، امنیت و سالمت، 
خاطر مکانی، سرمایه اجتماعی، مشارکت، اشتغال سرزندگی، تعلق

ها در وضعیت پایداری متوسط به باال قرار دارند. در بین و آلودگی
عی از وضعیت نسبتاً مناسبی برخوردار ابعاد تحقیق نیز بعد اجتما

در وضعیت ناپایداری به سر  محیطییستاست و ابعاد نهادی و ز
 یهاو در حالت کلی وضعیت پایداری محالت و بافت برندیم

 .شهری اردبیل در سطح متوسط قرارگرفته است

نتایج تحقیق بیانگر این امر است که بعد کالبدی نسبت به سایر  -
اهمیت باالتری در خصوص پایداری برخوردار  ابعاد تحقیق از

است. در متغیرهای تحقیق نیز، دسترسی و خدمات، ظرفیت 
خاطر مکانی و تحمل، اشتغال، ارزش ملک، هویت، تعلققابل

 .باشندیمتغیرهای پایداری م ینترسرزندگی از مهم

های نتیجه دیگر این تحقیق تفاوت سطح پایداری بین بافت -
، روستای یکارگان یمههای نسطح اول بافت شهری است که در

شده و ارگانیک )نسبتاً پایدار( و در سطح دوم ریزیادغامی، برنامه
ای قرارگرفته است. در همین خصوص نتایج )ناپایدار( بافت حاشیه

( 2018این تحقیق با نتایج تحقیقات فرزانه سادات زرنجانی )
 .ای همخوانی داردمبنی بر ناپایداری محالت دارای بافت حاشیه

های های متفاوت بافتو آخرین نتیجه این تحقیق داشتن رتبه -
شهری در خصوص پایداری است و اینکه در هر مدل احتمال 

الزم است تا از یک مدل ترکیبی  رویننتایج متفاوت وجود دارد. ازا
های که در مدل الکتر، به ترتیب بافت یاگونههم استفاده شود. به

، روستای ادغامی و کیارگان مهیشده، ارگانیک، نزیریبرنامه
شده، ریزیهای ارگانیک، برنامهای، در مدل تاپسیس، بافتحاشیه

ای، در مدل ویکور، ، روستای ادغامی و حاشیهکیارگان مهین
 مهیشده، ارگانیک، روستای ادغامی، نریزیهای برنامهبافت
های ادغامی کپلند، بافتای و نهایتاً در مدل و حاشیه کیارگان

، روستای ادغامی و کیارگان مهیشده، ارگانیک، نریزیبرنامه
اند. در های اول تا پنجم پایداری را کسب نمودهای رتبهحاشیه

 و استادی این یهمین راستا نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق توکل

 بندی محالت همخوانی دارد.( در خصوص رتبه2009)

 شود.صورت زیر ارائه میبه ییهاشنهادیتایج تحقیق پبا توجه به ن
 یژهوبا توجه به اینکه متغیر خوانایی محله ازنظر شهروندان، به -

و  شدهیزیرنشین، برنامههای حاشیهشهروندان ساکن در بافت
و نشانه است، لذا الزم است عناصر شدهیابیارگانیک، ضعیف ارز

ها را بهتر تا شهروندان نشانی هایی برای محالت در نظر گرفته شود
 پیدا کنند.

 یژهوبا توجه به اینکه متغیر تنوع محله ازنظر شهروندان، به -
و  شدهیزیرنشین، برنامههای حاشیهشهروندان ساکن در بافت

است، لذا الزم است محالت ازنظر  شدهیابیارگانیک، ضعیف ارز
اقتصادی و حتی ازنظر مسکن و سبک معماری  -پایگاه اجتماعی

 متنوع گردند.
ای هم به همین شکل، های محلهدر خصوص متغیر نظام فعالیت -

ها در سطح محله در الزم است تعداد واحدهای تجاری و توزیع آن
سازی مناسب های مختلط و خودکفایی محله،راستای ایجاد کاربری

 نشین(.شده در بافت حاشیهالخصوص محالت واقعشود )علی
نشین و روستاهای های حاشیهشهروندان ساکن در بافت کهییازآنجا -

ادغامی به شهر از پاکیزگی و نظافت محله مسکونی خود ابراز 
ها آوری زبالهاند، لذا الزم است نظافت محله و جمعنارضایتی کرده
 ای قرار گیرد.ریزی پایداری محلهمهدر اولویت برنا

های شده در بافتمحالت واقع یژهوظرفیت محالت به کهییازآنجا -
 ازحدیشنشین، نیمه ارگانیک و روستاهای ادغامی به شهر، بحاشیه

ظرفیت تراکمی خود مورد ارزیابی قرارگرفته، لذا الزم است برای 
های انی بافتای، تراکم جمعیت و ساختمافزایش پایداری محله

مورد بازبینی جدی قرار گیرند. تراکم مناسب و  یادشدهشهری 
 تحمل باعث ارائه بهتر خدمات و امکانات خواهد شد.قابل

نارضایتی از فضای سبز مورد دیگری هست که باید نسبت به آن  -
ای های محلهتوجه داشت. افزایش سرانه فضای سبز با ایجاد پارك

-ساکنان بافت یژهود رضایت شهروندان )بههای بهبوازجمله برنامه

نشین و روستاهای ادغامی به شهر( از شرایط های حاشیه
 ای است.محله محیطییستز

پیشنهادهای این تحقیق  ینترسیاسی نیز از مهم -بهبود نظام اداری -
است. در این خصوص کارآمد نمودن مدیریت، افزایش تاب مدیران 

هایشان از ها و شفاف بودن برنامهآن در برابر انتقادات، پاسخگویی
سیاسی در راستای بهبود پایداری محالت  -های اداریاهم برنامه

 است.
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