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  داریپا توسعه یها شاخص سنجش

 مهاباد شهر در یا محله داریپا توسعه یریگ شکل جهت در

 
 ایران سمنان، سمنان، واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،شهری ریزی برنامه و جغرافیا گروه دکتری دانشجوی ـ پروزن ادریس

 (مسئول نویسنده) ایران سمنان، سمنان، واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،شهری ریزی برنامه و جغرافیا دانشیار ـ 1آبادی کرکه زینب

 ایران سمنان، سمنان، واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،شهری ریزی برنامه و جغرافیا استادیار ـ ارغان عباس 
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 دهیچک
 رییتغ موجب اخیر یها دهه در شهری یها توسعه در داریپا توسعه اهداف به یابیدست در ها یناکام

 یهـا  گونه محالت یداریپا تیوضع از اطالع و است دهیگرد یمحل سطح به ریزانبرنامه رویکرد

 باشد داشته یداریپا توسعه یها یریگ جهت و هایزیربرنامه در مؤثر ینقش تواند یم شهری بافت

 و پایـدار  توسعه یها شاخص وضعیت تحلیل هدف با تحلیلی -توصیفی شیوه به پژوهش این لذا

 میـانی،  قدیمی، بافت نوع چهار حی  از مهاباد شهر گوناگون یها بافت در واقع محالت پایداری

 فرهنگـی،  -اجتمـاعی  کالبـدی، ) یاصـل  شـاخص  8 مبنـای  بـر  غیررسـمی  اسکان و جدید بافت

 کــه گرفتــه صــورت مســتخرج، فرعــی شــاخص 33 و (یطــیمح ســتیز و یتخــدما اقتصــادی،

 نظـر  در وابسـته  متغیـر  عنـوان  بـه  محـالت  پایـداری  و اصلی متغیر عنوان به اصلی یها شاخص

 Excel و Spss محـی   در مقیـاس  بـی  یها داده واریانس تحلیل و پیرسون آزمون و شده گرفته

 و همبسـتگی  تلفیقی شاخص با خدماتی، و کالبدی اقتصادی، شاخص سه بین که دهد یم نشان

 ریتـأث  و ارتبـاط  از حاکی Amos افزار نرم در مسیر تحلیل همچنین و داشته وجود دار یمعن رابطه

 متغیـر  روی بـر  (کالبدی اقتصادی، خدماتی، یها شاخص) یاصل ریمتغ سه میرمستقیغ و مستقیم

 یبنـد  رتبه موردمطالعه حالتم موریس مدل اساس بر سپس است بوده محالت پایداری وابسته

 دلیـل  بـه  قـدیمی  و میـانی  بافـت  در گرفتـه  شـکل  محالت رتبه سازد یم مشخص نتایج و شده

 که یررسمیغ اسکان و جدید محالت رتبه و تر مطلوب بهتر، برخورداری و شهر مرکز به نزدیکی

 .اند ارگرفتهقر مقایسه لحاظ از یتر نییپا یها رتبه در اند افتهی توسعه اخیر یها دهه در

 

 مهاباد شهر موریس، مدل ،مسیر تحلیل پایدار، محله پایدار، توسعه :کلیدی واژگان

 

 

 

                                                           
  شهری به راهنمـایی نویـسنده دوم و مـشاوره نویـسنده سـوم در دانشگاه  زیری برنامهدر رشته جغرافیا و  ادریس پروزناین مقاله برگرفته از رساله دکتری

 باشدمی سمنانواحد  المیآزاد اس

 Email : z.karkehabadi@yahoo.com نویسنده مسئول.  8
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 مقدمه

 افـزایش  ایـن  دهـد  مـی  نشان ها بینی پیش و کند، می زندگی شهری مناطق در جهان جمعیت از درصد 83 حاضر، حال در

 بـیش  و شدت به شهری جهان غالب های سیگنال به روستایی سیستم یک از تغییر .شد خواهد حفظ 1080 سال تا حداقل

 و مـدنی  جامعـه  شـهری،  ریـزان  برنامـه  مهندسـان،  معمـاران،  و دارد شـهرها  توسـعه  چگـونگی  تغییـر  به نیاز همیشه از

 مواجـه  پذیر انعطاف و امن تولیدی، فراگیر، تطبیقی، سبز، هوشمند، سالم، پایدار، شهری ایجاد های چالش با گذاران سیاست

 رشـد  و رشـد،  حال در جمعیت افزایش با مواجهه در شهری مراکز که است های ویژگی از کمی تعداد فق  ها این و دهستن

  .(UN Department, 2014:2) دارند نیاز آن به زیست، محی  تخریب و آلودگی غیررسمی، اسکان

 در سـعی  شـهری  توسـعه  بـه  کمـک  منظور به و بوده پیشگام جامع توسعه به کمک برای جهان شهرهای از برخی

 پسـند  مردم شهرهای و زیست محی  ایجاد بر اقتصادی رشد جای به را شهر توسعه اصلی جریان که دارند مدلی جایگزینی

 )باشـد  مـی  هـا  آن نگـاه  تغییـر  و تحـول  و شهر طراحان و شهر ریزان برنامه خالق تفکر تغییر حاصل این و کنند متمرکز

.(Hawley,2014:4توسـعه  و رشـد  از سیاسـی  و اقتصـادی  اجتماعی، مختلف دالیل به گذشته های دهه در مهاباد شهر 

 و بـوده  فـارغ  ریـزی  برنامه سازوکار از شهر دگرگونی مختلف، های برنامه باوجود و است بوده برخوردار پرشتاب و گسترده

 شـهرهای  و روسـتاییان  تمهاجر افزایش جمعیت، طبیعی رشد افزایش این و است داشته وجود هایی نارسایی و مشکالت

 طبیعـی  هـایی  محـدودیت  دیگـر  طـرف  از و مهابـاد  شهر به متفاوت فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، های ویژگی با اطراف

 سـاخت  انسـان  هـای  محـدودیت  سایر همچنین ها، تپه و ارتفاعات میان در شهر محصوریت و توپوگرافی وضعیت همچون

 خـدمات  و هـا  کـاربری  سـایر  نیـز  و مناسب، مسکن و زمین همچون زندگی اساسی فضاهای و امکانات شدن فراهم مانع

 (1 :8331آبادی، کرکه) .است شده شهری حیاتی

 وجـود  عـدم  و اسـت  بـوده  هـا  محلـه  در ویـژه  بـه  ناپایـداری  و پایـداری  و تعادل خوردن برهم شرای  این نتیجه و

 تـوازن  عـدم  و تمایزات بین دراین که .است داشته لدنبا به را محالت ناپایداری هماهنگ، توسعه جهت الزم های ظرفیت

 و غیررسـمی  اسـکان ) ای حاشـیه  و (فرسـوده  و سنتی) قدیمی بافت قالب چهار در مهاباد شهر سطح مختلف های بافت در

 مقیـاس  در ناپایـداری  بـه  تـوازن  عـدم  ایـن  به (شده ریزی برنامه) جدید بافت و میانی بافت و (یافته شکل تغییر روستایی

 در پایـدار  توسعه های شاخص وضعیت شناخت و محالت بندی رتبه و ناپایداری وضعیت شناخت لذا است زده دامن ریشه

 محـالت  در ها آن های گذاری تأثیر و ها وابستگی میزان و ها شاخص داخلی ارتباطات بیشتر چه هر درک منظور به محالت

 مطالعـات  پایداری های شاخص لحاظ از ها بافت هماهنگی زایشاف جهت در ریزی برنامه و مذکور های بافت در گرفته شکل

 :بود خواهد مدنظر زیر هایسؤال و اهداف به دستیابی و .است ساخته ضروری بیش از بیش را حاضر

 بـین  مقایسـه  بـا  پایـدار  توسعه شاخص از برخورداری اساس بر مهاباد شهری محالت بندی رتبه و تحلیل شناسایی،

 فرهنگـی،  اجتمـاعی  کالبـدی،  اقتصـادی، ) گانـه  پـنج  ابعـاد  ارتبـاط  و همبسـتگی  سـنجش  ،چهارگانـه  های بافت تمایزات

 مسـتقل  متغیرهـای  تـأثیر  تحلیـل  و شـناخت  و محـالت  پایـداری  میـزان  مقایسـه  و تعیـین  در (خدماتی محیطی، زیست

 .(محالت پایداری) وابسته متغیر روی بر همچنین و یکدیگر بر (گانه پنج های شاخص)

 دارند؟ قرار ای رتبه چه در بافت فراخور به موردمطالعه های حلهم .8

 دارد؟ وجود پژوهش این در داری معنی همبستگی و ارتباط (متغیر هر ترکیبی شاخص) موردمطالعه متغیرهای میان آیا .1

 (خـدماتی  و یمحیطـ  زیست و کالبدی و اقتصادی اجتماعی، -فرهنگی اقتصادی،) مستقل متغیرهای تأثیرگذاری میزان .3

 باشد؟ می شکل چه به (محالت پایداری) وابسته متغیر روی بر درنهایت و یکدیگر بر

 بـین  مقایسـه  یـک  شـهری،  پایـداری  هـای  شـاخص  کـاربرد “عنوان تحت پژوهشی در ،(1088) همکارانش و شین

 کـاربرد  و کارگیری به قایسهم و بررسی به المللی بین شهری پایداری های شاخص لیست از استفاده با “ مختلف های تجربه



 03....                                                                  ای  گیری توسعه پایدار محله ای توسه پایدار در جهت شکله سنجش شاخص

 

 پایـدار  توسـعه  هـای  طـرح  تجربـه  پژوهشگران بررسی، این در .اند پرداخته المللی بین سطح در تجربه 3 در ها شاخص این

 بـا  را پونـا  و شـاندیگار  سـنگاپور،  تایپـه،  مکزیکوسـیتی،  بارسلونا، اسکندر، ،کنگ هنگ ملبورن، شهر 3 سطح در را شهری

 و بررسـی  ای مقایسـه  صـورت  بـه  طبقه 30 و حکمروایی و اجتماعی اقتصادی، محیطی، بُعد 3 در شاخص 880 از استفاده

 .اند داده نشان 800 صفرتا از درصدی صورت به را نتایج

 مـدل  از استفاده با سقز، شهر در شهری های محله پایداری ارزیابی عنوان با ای مقاله (8333) همکاران و پور ساسان

 مسئوالن توجهی کم محالت، ناپایداری دالیل ترین مهم از که رسیدند نتایج این به و پرداختند محالت یبند رتبه به الکترا

 .است بوده محله امور در محله مردم مشارکت فقدان و شهری

 سیسـتم  از اسـتفاده  بـا  سـنندج  شـهر  هـای  بافت پایداری وضعیت تحلیل به ای مقاله در (8333) همکاران و نسترن

 اسـکان  و نوسـاز  هـای  بافـت  سـایر  بـه  نسـبت  فرسوده های بافت پایداری از حاکی حاصله نتایج و پرداخته فازی استنتاج

 .است بوده غیررسمی
 

 نظری مبانی

 حاضـر  حـال  در نیازهـا  پاسـخگوی  که است توسعه"عنوان به پایدار توسعه توسعه، و زیست محی  جهانی کمیسیون توس 

 .(Hawley,2014:15) اسـت  شـده   تعریـف  "خود نیازهای رفع برای آینده های لنس توانایی انداختن خطر به بدون باشد

 و انسـانی  ،طبیعـی  منـابع  از اسـتفاده  و بـرداری  بهـره  در (محـالت ) محلی کوچـک جوامـع توانایی ای محله پایدار توسعه

 سـالمت،  بهداشـت،  بمناسـ  سـطوح  از آینـده  و حـال  در ای محله اجتماعات یا اعضا همه که ای گونه به است؛ اکولوژیک

 (Kline,1995:4)شوند برخوردار پویا اقتصادی و انسانی فعالیت و زیست محی  میـان یکپـارچگی ،امنیت مطلوب، زندگی

 بنـابراین  اسـت،  گردیـده  محلـی  سـطح  به آن اهداف چرخش تغییر موجب پایدار توسعه اهداف به دستیابی در ها ناکامی .

 واقـع  هـای  محله پایداری وضعیت از اطالع .یابد می دوچندان اهمیتی شهری های حلهم در پایداری سنجش و گیری اندازه

 و هـا ریـزی برنامـه  در مـؤثر  نقشـی  توانـد  مـی  غیررسـمی  هـای  سـکونتگاه  و جدیـد  میـانی،  قدیم، سکونتی های بافت در

 .(8333:11حبیبی،) باشد داشته ها محله این در پایداری سمت به پیشرفت و توسعه های گیری جهت

 آینده نسل اصل یا نسلی بین برابری اصل 

 نسلی درون برابری یا اجتماعی عدالت اصل 

 کننده آلوده عوامل برای هایی پرداخت یا پذیری مسئولیت اصل 

 الزم ظرفیـت  کـه  برسـند  باور نای به باید جامعه اعضای پایدار، توسعه استراتژی شدن اجرایی به دستیابی منظور به

 در ولی هستند شکننده ظاهر به که عنکبوت تارهای همانند دارند را خود آینده به دادن شکل و مشکالت وفصل حل برای

 .((Swisher & Moor,2014:2بینند می را آسیب کمترین العاده فوق نیروهای برابر مقاومت

 سوسـی مح طور به محله مقیاس در روزمره زندگی چه اگر .دهند می تشکیل را شهرها اصلی بافت و ساخت محالت

 نـام  بـه  شـیکاگو  در ای سـاالنه  کنفـرانس  ،8333 در تـاریخی  لحـاظ  بـه  دهد می قرار تأثیر تحت را آن و بوده درک قابل

 توس  اصطالح، این .بود «پایدار محالت ریزی برنامه» نام به بخشی شامل ،«جهانی های بخش شهرها مدیریت اتحادیه»

 .شـده  حفاظت اکولوژی یک درون ترقی، و رشد مناسب انسانی محی  یک":شد تفسیر گونه بدن آمریکا نوین سازان شهر

 گزارشـی  .داد قـرار  خـود  کار سرلوحه را "پایدار محالت ساخت" شعار بریتانیا، وزیری نخست معاونت اداره ،1003 سال در

 آینـده  و حـال  نزمـا  متنـوع  نیازهـای  برآوردن :کند می تعریف چنین را پایدار محله است، شده تهیه سازمان این برای که

 و متنـوع  هـای  گزینـه  و هـا  فرصـت  ایجـاد  و زندگی باالتر کیفیت ایجاد در مشارکت کاربران؛ دیگر و فرزندانش ساکنان،

 و اجتمـاعی  سـازگاری  و اتحـاد  ترقـی  طبیعـی،  محی  ارتقا طبیعی، منابع از استفاده کردن کاراکتر با اهداف به یابی دست
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 در محلـه  سـاکنین  دادن شـرکت  پروسـه  ایـن  در نکتـه  تـرین  مهم و Cown,2005:386)) اقتصادی های دارایی تقویت

 بـه  نیـاز  شـهر،  اقتصـادی  هـای  زمینـه  در مـردم  شـرکت  از تـر  مهـم  کـه  کند می استدالل فلوریدا حتی است ریزی برنامه

  .Morais,2010: 401)) باشد می زندگی شرای  بهبود زمینه در شهروندان جذب برای شهری مناسب های سیاست

ـ گو و شود یم گفته بکار یشگیهم و یبرقرار مقاومت، و یستادگیا میمفاه به یداریپا مفهوم  و نـد یفرا یژگـ یو یای

 الزم پایـدار  محـالت  چیـز  هـر  از قبل پایدار شهرهای به دستیابی برای .شود یدار نگاه نامحدود بتواند که است یتیوضع

 .شـوند  مـی  محسـوب  شـهر  سـازنده  هـای  انـدام  شـهری،  تقسـیمات  واحـد  تـرین  کوچـک  عنـوان  بـه  محالت زیرا است،

 از که معنی بدین .است کالبدی و اجتماعی یها هیسرما میان ارتباط یا محله پایدار توسعه نهایی هدف .(83:8333حبیبی،)

 .گـردد  یمـ  اسـتفاده  آتـی  یهـا  توسـعه  برای ظرفیت ایجاد و کالبدی ساختار و هویت بهبود منظور به اجتماعی فرایندهای

 و تمرکززدایی (.1:8333،پور ساسان) است یا محله توسعه کلیدی عنصر ،ها آن برای نه مردم، با یزیر برنامه گرید عبارت به

 کارآمـدی  و ارتقـاء  موجب ای محله واحدهای ایجاد .است محله همان مردم به ای محله امور واگذاری واقع در گرایی محله

 شـاه ) شـد  خواهـد  درازمـدت  در اقتصـادی  وسـیع  های جویی صرفه و شهری رامو اداره در تسهیل و شهری مدیریت نظام

 مـورد  در جهـانی  مداوم یها بح  اما شد، آغاز 8310 دهه در پایدار شهرهای مورد در تفکر و تحقیق (.81:8333 مرادی،

 .((Sorensen,2014:1 گرفت شکل ،8330 دهه در پایداری

ـ گرد مطـرح  جهـان  در یدیـ جد میپـارادا  عنـوان  بـه  داریپا هتوسع طرح یپ در که است یمفهوم یشهر یداریپا  .دی

 یاکولـوژ  نظـر  از شـهرها  در یاقتصـاد  اکو -یاجتماع رشد و توسعه جینتا از یتینارضا به داریپا توسعه نگرش یها شهیر

 و رشـد  در کـه  اسـت  پیچیده و گسترده ابعاد با یا دهیپد شهری، پایدار توسعه (33:8331ملکی،) .برگردد یم (یشناس بوم)

 آنچـه  .دهد یم قرار موردتوجه را اکولوژیک و محیطی -زیست اجتماعی، اقتصادی، عوامل و بوده رگذاریتأث شهرها نیتکو

 کـه  اسـت  توسـعه  اکولوژیک و محیطی -زیست اقتصادی، اجتماعی، ابعاد ضعف و قوت نقاط از آگاهی است، مهم امروزه

 و اجتمـاعی  سـالمتی  اقتصـادی،  رفـاه  بـه  نیـل  برای موجود یها ییرسانا و مشکالت رفع جهت در مهم عاملی تواند یم

 و سـالمت  اقتصـادی،  اجتمـاعی،  ساختارهای که مینام یم پایدار را جوامعی (13:8333قدیری،) شود منجر عدالت تیدرنها

 .((Swisher & Moor,2014:2 باشد دهیتن درهم ها آن ستیز  یمح

 

 پژوهش  روش

 منظـور  بـه  .اسـت  تحلیلـی  -توصـیفی  روش بر مبتنی آن، بررسی روش و کاربردی تحقیقات وجز نوع، نظر از تحقیق این

 طـرح  همچـون  منـابعی  از اسـتفاده  بـا  اساس این بر و است، شده استفاده میدانی و اسنادی یها روش از ها داده یآور جمع

 مهابـاد  شـهر  نابسـامان  یهـا  اهسـکونتگ  یتوانمندسـاز  و بهسازی طرح ،(8316) مهاباد فرسوده بافت نوسازی و بهسازی

 توزیـع  همچنـین  و (8333) مهابـاد  شـهر  تفصـیلی  طـرح  و ،(8330) مسـکن  و نفوس سرشماری تفصیلی نتایج ،(8310)

 و یطـ یمح سـت یز و کالبـدی  و اقتصـادی  اجتمـاعی،  -فرهنگـی  یهـا  شاخص ازیموردن اطالعات یآور جمع به پرسشنامه

 توزیـع  و پرسشـگری  بـه  نسـبت  خانوارهـا  درآمـد  میـزان  سـنجش  جهت که است ذکر شایان .است شده پرداخته خدماتی

 بـا  کـه  صـورت  بـدین  .است شده اقدام مهاباد شهری موردمطالعه محالت در احتمالی غیر گیری نمونه روش به پرسشنامه

 این در .شدند عتوزی و تقسیم موردمطالعه محالت در خانوار تعداد تناسب به پرسشنامه 308 تعداد کوکران فرمول از استفاده

 Arc Gis لهیوسـ  بـه  یبنـد  سـطح  و یبند رتبه یها نقشه سپس و یبند رتبه محالت و موریس مدل از استفاده با پژوهش

ـ تحل Spss لهیوسـ  بـه  و شـده  سـازی  فازی ها داده سپس .است شده میترس ـ  سـطح  و همبسـتگی  میـزان  و لی  یدار یمعن

 بـر  هـا  آن یرگـذار یتأث و ها شاخص نیماب یف راتیتأث میزان (Amos) آموس افزار نرم لهیوس به سپس و بررسی ها شاخص

 نـوع  چهـار  از هـدف  محلـه  8 شامل پژوهش این آماری جامعه .است گردیده تحلیل و بررسی پایداری یعنی وابسته متغیر
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 جدیـد  بافـت  و میـانی  بافت و (یافته شکل تغییر روستایی و غیررسمی اسکان) ای حاشیه و (فرسوده و سنتی) قدیمی بافت

 ذیـل  شـرح  به مهاباد شهر تفصیلی طرح مطالعات مبنای بر ها آن مساحت و جمعیت که باشد می مهاباد (شده ریزی برنامه)

 :است

 .(فرسوده و سنتی) قدیمی بافت هکتار 38808 مساحت و نفر 8883 جمعیت با (سیسه باغ) 3 ناحیه 8 محله  .8

 .(یافته شکل تغییر روستایی) هکتار 36/101 مساحت و نفر 86603 جمعیت با (تپ پشت) 6 ناحیه 1 محله .1

 اسـکان ) هکتـار  31/36 تمسـاح  و نفـر  86330 جمعیـت  بـا  (سـفید  اصـحابه  و قنبـران  مام کانی)8 ناحیه 8 محله .3

 (.غیررسمی

 .(میانی بافت) هکتار 80/60 مساحت و نفر 0313 جمعیت با (قاضی تپه) 3 ناحیه 1 محله .3

  .باشد می (شده ریزی برنامه) جدید بافت هکتار 33/83 مساحت و نفر 8333 تجمعی با (باال مکریان) 8 ناحیه 3 محله .8

 .اسـت  گرفته صورت ساده تصادفی گیری نمونه اساس بر خود بافت در ها نمونه این از یک هر انتخاب که است ذکر شایان

 (8330) بنا و شهر نقش پویا مشاور مهندسین
 

 تحقیق در شده گرفته بکار های شاخص و متغیرها. 1 شماره جدول

 ها شاخص متغیرها

 فرهنگی اجتماع،
 صـد  در خـانوار،  بعـد  مسـاجد،  تعـداد  مـدارس،  تعـداد  جمعیت، تراکم زنان، باسوادی درصد مردان، باسوادی درصد مسکونی، تراکم

 کتابخانه تعداد باسوادی،

 درآمد میزان تکفل، بار زمین، قیمت بیکاران، درصد شاغالن، ددرص باال، به ساله ده جمعیت تعداد ساله، 68-88 جمعیت تعداد اقتصادی

 کالبدی
 پـذیرایی،  -جهـانگردی  سـبز،  فضـای  ورزشـی،  فرهنگـی،  مـذهبی،  کارگاهی، تجاری، مسکونی، شامل شهری های کاربری سرانه
 لونق حمل و معابر شبکه عمومی، آموزش درمانی، -بهداشتی شهری، تجهیزات -تأسیسات انتظامی، -اداری

 محیطی زیست
 فاقـد  خانوارهـای  کارگـاهی،  و صـنعتی  کـاربری  مساحت زباله، دفع سیستم بدون خانوارهای تعداد زباله، مخازن تعداد پارک، تعداد
 شهری شرب آب شبکه فاقد خانوارهای شهری، گاز شبکه

 کلینیک و آزمایشگاه ورزشی، سالن می،عمو پارکینگ بیمه، دفاتر رسمی، اسناد دفتر نشانی، آتش آژانس، تاکسی، ایستگاه خدماتی
 

 

 مطالعه مورد محدوده

 شهر آن مرکز .است شده واقع استان جنوب در که است غربی آذربایجان استان های شهرستان از یکی مهاباد شهرستان

 .دارد فاصله کیلومتر 818 است تاناس مرکز که ارومیه با و است مهاباد
 

 
  کشور و استان در مهاباد شهر موقعیت نقشه .1 شماره شکل
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 و عـرض  کـم  ای جلگه در مهاباد رودخانه ساحل بر مهاباد شهر اما است شده واقع کوهستانی ای منطقه در مهاباد شهرستان

 شـهر  .است متر 8310 دریا سطح از آن ارتفاع و یابد می افزایش شمال به جنوب از آن شیب که است استقراریافته کوچک

 شـمالی  عـرض  ثانیـه  3 و دقیقـه  36 و درجـه  36 و گرینویچ النهار نصف شرقی ثانیه 3 و دقیقه 33 و درجه 38 در مهاباد

 و ارومیـه  دریاچه غربی جنوب در شدن واقع واسطه به شهر این است کیلومترمربع 8600 شهرستان کل مساحت و شده واقع

 تالقـی  محل و بوده برخوردار خاصی موقعیت از سردشت و نقده بوکان، میاندوآب، ارومیه، شهرهای ارتباطی های راه میان

 و شـهر  نقـش  پویا مشاور مهندسین) شود می محسوب کردستان و شرقی آذربایجان و غربی آذربایجان استان سه های راه

 (.80 :8330بنا،

 

 ها یافته و بحث

 اسـاس  بر ها آن همبستگی و شده محاسبه فازی منطق وسیله به شده نرمالیزه های داده اساس بر 1 شماره جدول های داده

 :باشد می ذیل شرح به نتایج که است شده آنالیز پیرسون همبستگی ضریب
 

 

 موردمطالعه یها شاخص مابین یف داری یمعن سطح و همبستگی میزان-0 شماره جدول

 شاخص  تلفیقی کالبدی خدماتی محیطی یستز اقتصادی اجتماعی

 اجتماعی پیرسون تگیهمبس ضریب 080/0 088/0 633/0 011/0 001/0 8
 داری یمعن سطح 803/0 808/0 181/0 861/0 818/0  فرهنگی

  پیرسون همبستگی ضریب 338/0** 008/0 603/0 633/0 8 001/0
 داری یمعن سطح 008/0 813/0 118/0 136/0  818/0 اقتصادی

 پیرسون همبستگی ضریب 631/0 186/0 883/0 8 633/0 011/0
 محیطی یستز

 داری یمعن سطح 130/0 010/0 103/0  136/0 861/0

 پیرسون همبستگی ضریب 603/0 303/0** 8 883/0 603/0 633/0
 خدماتی

 داری یمعن سطح 183/0 003/0  103/0 118/0 181/0

 پیرسون همبستگی ضریب 080/0 8 303/0** 186/0 008/0 088/0
 کالبدی

 داری یمعن سطح 833/0  003/0 010/0 813/0 808/0

 پیرسون همبستگی ضریب 8 080/0 603/0 631/0 338/0** 080/0
 تلفیقی

 داری یمعن سطح  833/0 183/0 130/0 008/0 803/0

 شناخته دار یمعن همبستگی دارای و *دار ستاره دار یمعن عنوان به 25/2 از کمتر داری یمعن سطح)

 (باشد یم باال همبستگی و داری یعنم **دوستاره عنوان به 21/2 از کمتر داری یمعن سطح و شود یم
 

 همبسـتگی  دارای تلفیقی شاخص با نه موردمطالعه های شاخص از یک هیچ با نه محیطی زیست و اجتماعی شاخص

 .باشد نمی دار معنی و

 همبسـتگی  هم تلفیقی شاخص با ولی نبوده دار معنی و نداشته همبستگی ها شاخص از یک هیچ با اقتصادی شاخص

 .باشد می باال داری معنی دارای 008/0 سطح با 338/0** باال

 .باشـد  می باال داری معنی دارای 003/0 سطح با 303/0** باال همبستگی هم با کالبدی شاخص و خدماتی شاخص

 بـاال  داری معنـی  دارای 008/0 سـطح  بـا  338/0** بـاال  همبسـتگی  هم اقتصادی شاخص با تلفیقی شاخص درنهایت و

 .باشد می
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 1یرمس تحلیل

 هیچ محیطی زیست و فرهنگی -اجتماعی های شاخص چون داری معنی سطح همبستگی ضریب تحلیل نتایج به توجه با

 سه مبنای بر آموس تحلیل لذا بوده معنی بی نیز آموس مدل در ها آن تحلیل لذا ندارند باهم داری معنی و همبستگی

 .گرفت خواهد صورت وابسته متغیر عنوان به محالت پایداری و مستقل متغیر عنوان به خدماتی کالبدی، اقتصادی، شاخص

 بـر  متغیرهـا  کلیـه  غیرمسـتقیم  و مسـتقیم  آثار همراه به AMOS افزار نرم کمک به تحلیل از حاصل نتایج خالصه

 :است شده آورده زیر جدول در استانداردشده ضرایب همچنین و یکدیگر بر متغیرها کلیه نیز و محالت پایداری
 

 استاندارد ضرایب از استفاده با محالت پایداری بر مختلف متغیرهای غیرمستقیم و مستقیم آثار. 9 ارهشم جدول

 شرح
 محالت پایداری اثر خدماتی اثر کالبدی اثر اقتصادی اثر

 کل میرمستقیغ میمستق کل میرمستقیغ میمستق کل میرمستقیغ میمستق کل میرمستقیغ میمستق

 338/0 088/0 310/0 630/0 630/0-  008/0-  008/0- - -  یاقتصاد

 086/0 680/0- 638/0 303/0-  303/0- - - - - -  یکالبد

 663/0-  663/0- - - - - - - - -  یخدمات
 

 

 :گردیـد  استخراج زیر شرح به دهد می نشان فضایی نابرابری بر را متغیرها کلیه تأثیر که استاندارد ساختاری مدل بنابراین،

 X8 + (086/0)X1+ (663/0)X3(338/0) = تمحال پایداری

 ..دارد محـالت  پایـداری  بـر  را تأثیر بیشترین (338/0 ضریب با) اقتصادی شاخص داد، نشان تحلیل از حاصل نتایج

 خـدماتی  و کالبـدی  شـاخص  طریق از بلکه دهد، می قرار تأثیر تحت را محالت پایداری مستقیماً تنها نه اقتصادی شاخص

 و است اهمیت دوم درجه در (663/0 ضریب با) خدماتی شاخص و .دهد می افزایش را محالت پایداری یمغیرمستق طور به

 پایـداری  مسـتقیماً  تنهـا  نـه  کالبـدی  شاخص .دارد قرار اهمیت سوم درجه در (086/0 تأثیر ضریب با) نیز کالبدی شاخص

 افـزایش  را محـالت  پایـداری  غیرمسـتقیم  طـور  بـه  خـدماتی  شاخص طریق از بلکه دهد، می قرار تأثیر تحت را محالت

 شـاخص  بـر  را متغیرهـا  کلیـه  تـأثیر  کـه  استاندارد ساختاری مدل ،3 شماره جدول های یافته اساس بر همچنین .دهد می

 X8 + (303/0)X1(630/0) = خدماتی شاخص :گردید استخراج زیر شرح به دهد می نشان خدماتی

 بیشـتر  بسـیار  متغیرهـا  سـایر  تأثیر به نسبت (X1) کالبدی شاخص اتتأثیر مجموع شود می مالحظه که گونه همان

 کلیـه  تـأثیر  که استاندارد ساختاری مدل نیز و .دارد خدماتی شاخص بر را تأثیر کمترین (X8) اقتصادی شاخص و باشد می

 X8(008/0) = کالبدی شاخص :گردید استخراج زیر شرح به دهد می نشان اجتماعی شاخص بر را متغیرها

                                                           
1. Path Analysis 
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 غیراستاندارد برآورد حالت در پژوهش ساختاری مدل. 1 شماره نمودار

 

 حـذف  طریـق  از اولیه اصالح در مدل برازندگی .دهد می نشان الگو 1 در را پیشنهادی مدل برازش نتایج (3) جدول

 (8) لجـدو  .اسـت  یافتـه  افـزایش  بسـیار  AMOS افـزار  نـرم  در خدماتی، شاخص به اقتصادی شاخص دار معنی غیر مسیر

 .دهد می نشان نهایی اصالح و پیشنهادی الگوی 1 در را مدل های اخصش

 
 برازندگی های شاخص اساس بر ها داده با نهایی و پیشنهادی الگوی برازش. 4 شماره جدول

 DF  الگو برازندگی شاخص
 

GFI IFI CFI RMSEA 

 366/8 8 8 8 نامشخص 0 000/0 پیشنهادی الگوی

 038/0 313/0 313/0  010/8 8 010/8 نهایی اصالح

 

 بـا  برابـر  شـده  محاسـبه  مقدار آموس خروجی به توجه با .است مدل بودن مناسب از حاکی مسیر مدل ،8 نمودار

 .است پژوهش شده مشاهده ها داده مفهومی مدل میان اندک تفاوت دهنده نشان این میزان بودن پایین .باشد می 010

 بـه  CFI و GFI هـای  شاخص و .دارد برازش خوبی از نشان که باشد، می 038/0 با برابر RMSEA مقدار همچنین

 .کننـد  مـی  تأییـد  را مـدل  عمـومی  بـرازش  و بوده مناسب بسیار آماری لحاظ از که است 313/0 و 313/0 با برابر ترتیب

 را محالت پایداری داری معنی ورط به خدماتی و کالبدی اقتصادی، های شاخص کلیه دهد، می نشان 6 جدول که طور همان

 .است برقرار مسیرها این معناداری شرط بنابراین (.P≤08/0) کند می بینی پیش

 (.P≤08/0) کنـد  مـی  بینی پیش را خدماتی شاخص معناداری طور به ،116/0 غیراستاندارد ضریب با کالبدی شاخص

 معنـاداری  سـطح  و 366/0 غیراستاندارد ضریب با نیز اقتصادی شاخص .برقراراست نیز مسیر این معناداری شرط بنابراین

 .است برقرار نیز مسیر این معناداری شرط لذا (P≤08/0) کند می بینی پیش را کالبدی شاخص ،0008/0
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 مستقیم روابط در ضرایب این داری معنی سطح و رگرسیونی غیراستاندارد های وزن .5 شماره جدول

 معناداری سطح بحرانی نسبت استاندارد خطای برآورد 

 *** 138/00 038/0 610/1 محالت پایداری بر اقتصادی شاخص مستقیم اثر

 *** -180/81 168/0 -383/3 محالت پایداری بر کالبدی شاخص مستقیم اثر

 *** 811/88 033/0 333/88 محالت پایداری بر خدماتی شاخص مستقیم اثر

 *** 631/3 030/0 116/0 خدماتی شاخص بر کالبدی شاخص مستقیم اثر

 030/0 313/8 813/0 366/0 کالبدی شاخص بر اقتصادی شاخص مستقیم اثر

 

 در و بـوده  عاملی بار باالترین دارای 31/0 ضریب با اقتصادی شاخص که شود می مشاهده 1 شماره نمودار مدل در

 ضـریب  بـا  کالبـدی  شاخص و 66/0 ضریب اب خدماتی شاخص و باشد می دارا محالت پایداری بر را تأثیر بیشترین نتیجه

 .دارد قرار سوم و دوم اولویت در ترتیب به 63/0

 

 
 استاندارد برآورد حالت در پژوهش ساختاری مدل .0 نمودار

 

 استراپ بوت روش با ها شاخص بین میانجی روابط تعیین .1 شماره جدول

 مسیر
 ضریب
 استاندارد

 ضریب
 غیراستاندارد

 38/0 اطمینان سطح

 حد
 پایین

 باال حد

 روی بر خدماتی شاخص و کالبدی شاخص طریق از میرمستقیغ صورت به اقتصادی شاخص
 محالت پایداری

018/0 188/0 018/0 018/0 

 -368/0 -368/0 -111/8 -368/0 محالت پایداری روی بر کالبدی شاخص طریق از میرمستقیغ صورت به اقتصادی شاخص

 888/0 888/0 806/0 888/0 محالت پایداری بر خدماتی شاخص طریق از میستقرمیغ صورت به کالبدی شاخص

 630/0 630/0 808/0 630/0 خدماتی شاخص بر کالبدی شاخص طریق از میرمستقیغ صورت به اقتصادی شاخص

 

 بین میانجی متغیرهای عنوان به خدماتی و کالبدی متغیرهای برای اطمینان فاصله باالی حد و پایین حد ،6 جدول مطابق

 38 اطمینـان،  فاصـله  ایـن  بـرای  اطمینـان  سطح .گیرد می قرار صفر دامنه از بیرون محالت پایداری با اقتصادی شاخص
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 قـرار  اطمینـان  فاصـله  ایـن  از بیـرون  صـفر  اینکـه  به توجه با .است 8000 استراپ بوت مجدد گیری نمونه تعداد و درصد

 پایـداری  و اقتصادی شاخص بین خدماتی و کالبدی های شاخص بودن گر میانجی بر مبنی پژوهش های فرضیه گیرد، می

 تـأثیر  محـالت  پایـداری  روی بر کالبدی شاخص طریق از غیرمستقیم صورت به اقتصادی شاخص .گردد می تأیید محالت

 بـا  برابـر  و رمعنـادا  08/0 از کمتر معناداری سطح در غیرمستقیم مسیر در شده برآورد استاندارد ضریب که چرا دارد، منفی

 در را صفر ذکرشده، باالی و پایین حدود به توجه با موردنظر اطمینان فاصله که این به توجه با همچنین باشد، می -368/0

 شـاخص  طریـق  از غیرمستقیم صورت به کالبدی شاخص همچنین، .باشد می معنادار غیرمستقیم رابطه بنابراین گیرد برنمی

 سـطح  در غیرمسـتقیم  مسـیر  در شـده  برآورد استاندارد ضریب که چرا دارد، مثبت تأثیر محالت پایداری روی بر خدماتی

 بـه  توجه با موردنظر اطمینان فاصله که این به توجه با همچنین باشد، می 888/0 با برابر و معنادار 08/0 از کمتر معناداری

  .باشد می معنادار ستقیمغیرم رابطه بنابراین گیرد برنمی در را صفر ذکرشده، باالی و پایین حدود

 تـأثیر  خـدماتی  شـاخص  روی بر کالبدی شاخص طریق از غیرمستقیم صورت به اقتصادی شاخص اینکه، باالخره و

 بـا  برابـر  و معنـادار  08/0 از کمتر معناداری سطح در غیرمستقیم مسیر در شده برآورد استاندارد ضریب که چرا دارد، مثبت

 در را صـفر  ذکرشده، باالی و پایین حدود به توجه با موردنظر اطمینان فاصله که این به توجه با همچنین باشد، می 630/0

 اقتصـادی  شاخص :که نمود ادعا توان می صدم 38 اطمینان با پس .باشد می معنادار غیرمستقیم رابطه بنابراین گیرد برنمی

 شـاخص  و .دارد معنـاداری  و یرمسـتقیم غ مثبت، اثر محالت پایداری روی بر خدماتی شاخص و کالبدی شاخص طریق از

 از کالبـدی  شـاخص  .دارد معنـاداری  و غیرمسـتقیم  ،منفی اثر محالت پایداری روی بر کالبدی شاخص طریق از اقتصادی

 شـاخص  طریـق  از اقتصادی شاخص و دارد معناداری و غیرمستقیم مثبت، اثر محالت پایداری بر خدماتی شاخص طریق

 .دارد معناداری و غیرمستقیم ،مثبت راث خدماتی شاخص بر کالبدی

 

 موریس مدل در محالت بندی رتبه

 33 و (یطـ یمح ستیز و خدماتی ی،کالبد اقتصادی، فرهنگی،-اجتماعی) یاصل شاخص 8 مبنای بر موردمطالعه یها محله

 سـپس  و مشـخص  اصـلی  یهـا  شـاخص  در محـالت  از هریـک  رتبه و شده لیتحل موریس مدل در مربوطه شاخص زیر

 .ردیگ یم صورت ذیل شرح به تلفیقی یها شاخص تحلیل از حاصل نتایج اساس بر نهایی یبند بهرت

 و اول رتبه کالبدی اقتصادی، فرهنگی، -اجتماعی یها شاخص در محله این :فرسوده بافت در واقع سیسه باغ محله

 .دارد قرار نخست رتبه در ها شاخص کلیه تلفیق در و دارد را دوم رتبه یطیمح ستیز و خدماتی یها شاخص در

 شـاخص  در و اول رتبه در خدماتی و یطیمح ستیز یها شاخص در محله این :میانی بافت در واقع قاضی تپه محله

 رتبه در تلفیقی شاخص در تیدرنها و قرارگرفته سوم رتبه در فرهنگی اجتماعی و کالبدی شاخص در و دوم رتبه اقتصادی

 .دارد قرار دوم

 یها شاخص در و قرارگرفته دوم رتبه در فرهنگی اجتماعی و کالبدی شاخص در :جدید بافت در قعوا مکریان محله

 .دارد قرار سوم رتبه در تلفیقی یها شاخص و خدماتی و یطیمح ستیز و اقتصادی

 
 موریس مدل در پایدار توسعه یها شاخص اساس بر مهاباد شهر موردمطالعه محالت یبند رتبه .1 شماره جدول

 تمحال
 شاخص

 تپ پشت قنبران مام کانی قاضی تپه سیسه باغ مکریان

-اجتماعی
 فرهنگی

 033610/33 366160/33 018131/31 131081/83 338338/33 موریس نمره

 8 3 3 8 1 رتبه

 اقتصادی
 08036081/83 368388116/0 38163131/61 6831031/61 0131333/83 موریس نمره

 3 8 1 8 3 رتبه
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 کالبدی
 30361018/31 63610318/11 موریس نمره

 

83831818/10  31101388/13 
 

168831/13 

 3 8 3 8 1 رتبه

 خدماتی
 13333383/10 80/30 33333333/81 13333333/38 66666683/38 موریس نمره

 8 3 8 1 3 رتبه

  ستیز
 یطیمح

 11381833/80 01833133/88 83180388/31 81308808/30 83880030/13 موریس نمره

 3 8 8 1 3 رتبه

 تلفیقی
 06186111/13 30033306/18 3180008088/31 10638031/88 13836101/30 موریس نمره

 3 8 1 8 3 رتبه

 

 اقتصـادی،  ی،هـا  شـاخص  در محلـه  ایـن  (:یافتـه  شکل تغییر روستایی) یررسمیغ اسکان بافت در تپ پشت محله

 قـرار  پـنجم  رتبـه  در خـدماتی  فرهنگی،-اجتماعی یها شاخص در و مچهار رتبه تلفیقی شاخص و کالبدی یطیمح ستیز

 و کالبـدی  یطـ یمح سـت یز اقتصـادی،  ی،ها شاخص در محله این :غیررسمی اسکان بافت در قنبران مام کانی محله .دارد

 .دارد قرار چهارم رتبه در خدماتی فرهنگی، -اجتماعی یها شاخص در و پنجم رتبه در تلفیق
 

 
 تلفیقی شاخص اساس بر مهاباد شهر موردمطالعه محالت یبند رتبه .0 شماره شکل

 

 گیری نتیجه

ـ  و همبستگی ضریب یها لیتحل برابر و موردمطالعه یها شاخص بررسی از حاصل نتایج  و پیرسـون  آزمـون  در یدار یمعن

ـ  و همبسـتگی  Excel و Spss محـی   در مقیاس بی یها داده واریانس تحلیل  اقتصـادی،  شـاخص  سـه  بـین  یدار یمعن

 Amos افـزار  نرم در ساختاری معادالت و مسیر تحلیل اساس همین بر و داشته وجود تلفیقی شاخص با خدماتی، کالبدی،

 وابسـته  متغیـر  روی بـر  کالبـدی،  اقتصـادی،  خـدماتی،  شاخص و متغیر سه میرمستقیغ و مستقیم ریتأث و ارتباط از حاکی
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 فـاحش  برتـری  از حاکی محالت رتبه و موریس مدل نمرات تحلیل از لحاص نتایج اساس بر است بوده محالت پایداری

 مکریـان  نوسـاز  محلـه  دارد قـرار  دوم رتبه در میانی بافت در واقع محله قاضی تپه سیسه باغ فرسوده بافت محله یا رتبه

 کـه  گونـه  همـان  قنبـران  مـام  و تـپ  پشـت  کـانی  نینشـ  هیحاش محالت و دارد قرار سوم رتبه در رایج تصورات برخالف

 و قـدیمی  محـالت  کـه  کند یم نمایان را موضوع این یروشن به نتایج و دارند قرار آخر و بعدی یها رتبه در بود انتظار قابل

 قرار محالتی از یتر مناسب وضعیت از برخورداری رتبه لحاظ از هستند خدماتی کانون و شهر مرکز به تر کینزد که میانی

 بـیش  از بـیش  موضوع این و اند افتهی توسعه غیررسمی اسکان محالت چه و نوساز قالب رد چه اخیر یها دهه در که دارند

 وضـعیت  از یسـت یبا یمـ  کـه  یدرحال افتهی توسعه تازه محالت این که چرا سازد یم روشن را یا محله پایدار توسعه به توجه

 و ناپایـداری  کاهش برای یزیر برنامه انجام ،ها تهافی مبنای بر .اند قرارگرفته نازلی رتبه در باشند بوده برخوردار یتر مطلوب

 چـارچوب  در توسـعه  بـا  مـرتب   یهـا  بخـش  تمامی در یکپارچه و جامع اقدامات مستلزم محالت یافتگین توسعه از خروج

 توانمندسـازی  و یا محلـه  سطح در یزیر برنامه شهروندی، مشارکت رو نیازا .است یا محله توسعه یزیر برنامه و مدیریت

 در مهابـاد  شـهر  .است ضروری باشد، اثرگذار محالت توسعه در که ینحو به موردمطالعه معیارهای نظر از محالت نانساک

 ی،اجتمـاع  - فرهنگـی  ی،طـ یمح سـت یز یها شاخص تک تک در متعدد یها یداریناپا با غیررسمی اسکان محالت سطح

 مـوزون  توسـعه  و یداریپا جهت در آگاه یتیریمد یزیر هیپا کرد دیبا آنچه لذا باشد یم روبرو یکالبد و خدماتی ی،اقتصاد

 یهـا  برنامـه  و راهبردهـا  ارائـه  به یعالقگ یب و محالت این گذاشتن فیبالتکل و روزمره ماتیتصم به اتکا .باشد یم شهر

 بـه  توجـه  راسـتا  ایـن  در .سـازد  یم هموار محالت ینابرابر و یداریناپا بر شتریب چه هر را نهیزم محالت نیا در یراهبرد

 .گردد یم ارائه زیر یشنهادهایپ و بوده ضروری فضایی یزیر برنامه در یا محله سطح

 ایجـاد  جملـه  از فرهنگـی -اجتمـاعی  ابعـاد  در جمعیـت  با متناسب یها استیس اتخاذ :فرهنگی – اجتماعی بعد

 -فرهنگـی  نقـش  تقویت -یاجتماع تعامالت برای مناسب بستر عنوان به باز فضاهای تقویت-محالت در اجتماعی امنیت

ـ ا بـه  یدسترسـ  شیافـزا  جهـت  یفرهنگـ  یهـا  یکـاربر  حیصح استقرار ای دیجد یها یابی مکان -محالت در مذهبی  نی

 تیتقو و یمدن ینهادها جادیا -مکان به مردم تعلق حسن تیتقو و محله به یمیقد و لیاص ساکنان بازگرداندن -خدمات

 .یا محله درون یاجتماع مراکز

 جملـه  از اقتصادی یها تیفعال به بخشیدن رونق جهت در تصمیماتی منظور به ییها استیس اتخاذ :دیاقتصا بعد

 کنتـرل  -بیکـاری  رفـع  جهـت  در تمهیـداتی  انجام - محالت نیا در آن گسترش و تجاری یها راسته به بخشیدن رونق

 یهـا  محله در اقتصادی واحدهای استقرار تمایل برای زمینه ایجاد - محالت داخل در ها تیفعال تنوع ایجاد -زمین قیمت

 اسـکان  محـالت  توانمندسـازی  یبـرا  یمـال  منابع نیتأم جهت در محالت سطح در تعاون صندوق لیتشک -موردمطالعه

 .غیررسمی

 جملـه  از جدیـد  یوسـازها  سـاخت  کنترل جهت هدایتگر ضواب  تدوین منظور به ییها استیس اتخاذ :کالبدی بعد

ـ فعال جـذب  برای شهری پایدار توسعه ظرفیت به توجه -ها یکاربر در ترکیب و اختالط ادایج - ها سرانه افزایش  و هـا  تی

 یفضـاها  ییشناسا -محالت در مسکونی عملکرد با ناسازگار یها تیفعال حذف امکان - محالت در شهری عملکردهای

 - محلـه  کالبـدی  وضـعیت  تناسـب  بـه  موردنیـاز  یهـا  یکـاربر  به ها آن لیتبد و یا محله درون دیرمفیغ و باز و رهاشده

 سبز یفضاها سطوح شیافزا -نیزم از متعادل استفاده مناسب آموزشی یها یکاربر ایجاد - متنوع یها یکاربر ینیب شیپ

ـ و مقـررات  و ضواب  نیتدو -یشهر یها یکاربر تنوع شیافزا - یا محله درون ـ گ بهـره  جهـت  ژهی  در خصـوص  بـه  یری

 .تیجمع تراکم با رابطه در متعادل یمسکون تراکم ژهیو توجه و نیزم از داریپا استفاده - نینش هیحاش و میقد یها بافت

 جملـه  از هـا  یدسترسـ  وضـعیت  بهبـود  و خـدماتی  یها یکاربر تقویت منظور به ییها استیس اتخاذ :خدماتی بعد
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ـ یب شیپ -آن مناسب تفکیک و زباله یآور جمع بهبود -یا محله فراغت یها برنامه اجرای  الزم یهـا  جاذبـه  و خـدمات  ین

 یهـا  کینیکل و پارکینگ افزایش - ها آژانس و تاکسی تعداد افزایش-یا محله خدمات در مختلف گروهای مشارکت برای

ـ جد ییجانمـا -خدمات نیا به یدسترس شیافزا جهت در یعموم رفاه یها یکاربر یبرا مناسب یابی مکان -درمانی ـ  دی  ای

ـ و مقـررات  و ضـواب   نیتدو -خدمات نیا به یدسترس شیافزا جهت در یمعمو ونقل حمل یها ستگاهیا رییتغ  جهـت  ژهی

 امکان صورت در معابر عرض اصالح -مقاوم مصالح از استفاده با یمسکون قطعات ینوساز

 :جملـه  از سـت یز  یمحـ  زمینـه  در کیفـی  و کمی شرای  بهبود منظور به ییها استیس اتخاذ :یطیمح ستیز بعد

ـ ر برنامـه  -یرمسـکون یغ نقـاط  به صنعتی یها یکاربر انتقال -زباله یآور جمع یشترب یها مکان جانمایی  حـل  یبـرا  یزی

 کیفیـت  ارتقا جهت درامد کم خانوارهای به مسکن تسهیالت و وام اختصاص -فاضالب شبکه و زباله دفع ستمیس معضل

 .محالت در بالاستفاده یها نیزم و معابر سطح در سبز فضای توسعه -زندگی کیفیت و مسکن
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