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مقدمه
های غیررسمی اقامت  ها در سکونتگاه آن سوم ککنند که بیش از ی امروزه بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می

عیت خاص زندگی هستند که با های غیررسمی، فضایی از نوعی وض ی مواجهند. سکونتگاهشهرفقر  ازحد شیبدارند و با افزایش 

ی مطابقت ندارد. زمانی که فقر، حاصل ابعاد متنوعی از مصائب و نهادی استانداردهاریزی رسمی، قواعد قانونی و  برنامه

از عوامل عمدة ناپایداری در مناسبات شهری،  .(Olajide, 2013: 1) شود هاست، این وضعیت پویا و پیچیده می محرومیت

است که بنا بر « اسکان غیررسمی»ای از شهرنشینی با مشکالت حاد مرسوم به  ، گونهتوسعه درحالهای ویژه در کشور به

ای است. اسکان غیررسمی یا خودجوش شکل رایج رشد شهری در بیشتر کشورهای  مشاهدات جهانی در حال گسترش فزاینده

ین امر ناشی از نیاز شدید به که اشود  ی شده اشغال میریز صورت غیررسمی و نه برنامه از مناطق به  بیش است که توسعه درحال

مشکالت و  مسائل امروزه .(Zeilhofer, and Topanotti, 2008: 14است ) درآمد کمهای  ویژه از سوی گروه مسکن، به

 ندةرشد فزای که طوری به تأکید دارند. پایدار توسعة به رسیدن ضرورت شهرها بر در اقتصادی و اجتماعی ی،طیمح ستیز

 در شد. اجتماعی منجر و اقتصادی محیطی، زیست هشدارهای به 8392 خود( در دهة خودبه چه و آگاهانه توسعه )چه های برنامه

 آن از که شد آتی مطرح های توسعه برای جدیدی رویکردهای و مفاهیم اتفاقات یادشده، از ناشی های بحران و مسائل به پاسخ

و  پر نشیب مسیر شهر محوری در محله اندیشة دیگر، سوی (. از99: 8911شاره کرد )عزیزی، ا پایدار توان به توسعة جمله می

 آن، از ناشی مشکالت و شهرها در جمعیت سریع افزایش بیستم و قرن شروع با همراه اندیشه این است. کرده طی را فرازی

 الخوانساری، )غروی است کرده جلب خود به زیستی مردم و اجتماعی مشکالت حل برای را شهرسازی پردازان هینظرتوجه 

بعدها  وآمده  دیپد یطیمح ستیتفکر ز واقتصاد  در آنآغاز  از ی است کهزیر مهم برنامه میمفاه از یکی یداریپا .(02: 8911

 (.Hiremath, et al., 2013) توسعه استفاده شده است یابیارز یبرا یا گسترده طور به

 و شده و لیتبدی دیبه مشکالت جد ستیز طیمح ینابود و یآلودگ ی،صنعت جامعةهمراه با گسترش  ،تیجمع شیافزا

 ی،شورک زادهیعل و ییسرا)رشد مدنظر قرار گرفت  یهجاة توسع رو درآورده است؛ از اینبه صدا را جهان  درزنگ خطر 

 (8930 ،باغ دامن و یملک)سعه ابعاد مختلف تو انیتوازن م وحالت تعادل  ،داریپاتوسعة  .(0222 ،بکر ؛0280 ،نوتون ؛8939

 ،همکاران ومتکان  ؛8938 ،ماجد و یمحمود) یاجتماع یداریپا و یاقتصاد یداریپا ،ستیز طیمح یداریسه اصل پا در

 ی،فرهنگ ی،اجتماع ی،ابعاد اقتصاد تیتقو ست کهایجغراف در یاهداف اساس از یکی ( و82: 0280ی، مورف ؛0221

 (.8930 ،همکاران و یرکتولیم) کند جو می و را جست یکالبد و یطیمح ستیز

یابد؛ از  می تداومپایة آن  گیرد و بر می شکل محلهدرون  شهری فضا که استوار است اصل نیا بر داریپای شهر توسعة

های شهرنشینی معاصر،  بازتاب نیتر مهماست. از جمله  داریپاة توسع بهی برای رسیدن دیکلی اقدامی ا محلهة توسعرو  این

که شهر اردبیل نیز در زمرة این  )اسکان غیررسمی( در مرکز یا پیرامون شهرهاست ریپذ بیآس های محله و گسترشدایش پی

در ی ا شدهن یزیر برنامهشده و  ی فراموشها بخش توان یمهای اسکان غیررسمی را  شهرها قرار دارد. در این شهر، محله

 پایداری بسیار شکننده است. با وجود اینکه ناپایداری مشکلی دیرینه و های شهری دانست که از نظر با سایر محله سهیمقا

بررسی نشده است و مشخص  ها سکونتگاهید این با چنانکه  سو ک، از یاستاسکان غیررسمی  های امری بدیهی در محله

که  آنجااز سوی دیگر، از یزی و توسعة پایدار اقدام شود. ر برنامهیک پایداری بیشتری از دیگری دارد تا برای  کدامنیست 
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ممکن نیست، شناخت میزان شدت و ضعف ناپایداری زمان  همها در برهة زمانی و  مدیریت و بهبود وضعیت همة این محله

نشان دهد،  شیوه بهترین به ها را شرایط این محله بتواند که یکاربرد مدلی انتخاب ی پایداری با تکیه برها شاخصهریک از 

برای توانمندسازی در راستای  ها ی بهتر مدیران شهری متناسب با اولویت مداخله در سطح این محلهریگ میتصمبه عملکرد و 

در ی داریپا سنجش سطح و یواکاو حاضر، پژوهش اساسی هدف رو نیاز اکند؛  توسعة پایدار شهری کمک شایانی می

فرهنگی، -اجتماعی) یا محلهرهای حاکم بر پایداری بر ابعاد و معیا دیتأکگانة غیررسمی شهر اردبیل با  پانزدههای  محله

 .استزیر  های پرسش به پاسخگویی مند برای نظام یکردیرو ی و کالبدی( باطیمح ستیزاقتصادی، 

 گانه( شهر اردبیل از نظر پایداری در چه  پانزده های های غیررسمی )محله ای، سکونتگاه محله پیرو معیارهای پایدار

 سطحی قرار دارند؟

 دارند؟ قرار سطحی چه در اکوسیستم رفاه و انسانی رفاه گانه( شهر اردبیل، پانزده های های غیررسمی )محله ونتگاهسک 

در زمینة پژوهش حاضر صورت گرفته است.  ی از سوی پژوهشگرانمتعدد اتمطالعبه اهمیت موضوع،  با توجه

 دارای که داند می انسانی های سازمان چندبعدی اشکال ار دو این است و پرداخته محله و جامعه مطالعة به (0223فلینت )

 پایداری های شاخص با بررسی کاربرد (0288همکاران )است. شین و  شهری های سکونتگاه از نوعی به بیانی یا تشابه

 این مقایسه و بررسی به اند المللی مقایسه کرده بین شهری پایداری های شاخص کمک را به مختلف های تجربه شهری،

را  شهری پایدار توسعة های طرح تجربة پژوهشگران بررسی، این در. اند پرداخته جهان کشورهای از شهر 3 در ها شاخص

 819 از استفاده با پونا و شاندیگار سنگاپور، تایپه، مکزیکوسیتی، بارسلونا، اسکندر، ،کنگ هنگ ملبورن، شهرهای سطح در

 صورت به را نتایج و بررسی ای مقایسه صورت به طبقه 99 و حکمروایی ی،اجتماع اقتصادی، محیطی، بعد چهار در شاخص

 کشور در بارسلونا و مالزی کشور در اسکندر شهرهای پایداری های طرح طورکلی اند. به داده نشان 822 صفر تا از درصدی

 .دارند المللی بین ریشه پایدار توسعة های شاخص فهرست را با شباهت و انطباق بیشترین بعد، چهار هر در اسپانیا

از  را پایدار محلة کی معیار شهرسازی نظرگاه از پایدار، محلة کمعیارهای ی با تهران های محله مقایسة در (8912) شیعه

نارمک با بررسی محلة  (8911کرده است. عزیزی ) ی بررسیکالبد و اقتصادی محیطی، زیست فرهنگی، -اجتماعی دیدگاه

 تأمین تنوع، سرزندگی، دسترسی، هویت، مانند محله، پایداری معیارهای و اصول و پایدار است لهمح این گرفت نتیجه تهران

 راهی ای، محله شوراهای لیتشک»( در بررسی 8911است. عالیی ) افتهاین محله تحقق ی در باالیی حد در امنیت و خدمات

 رفع برای اصولی حل راه عنوان ها به محلهاکنان س های توانمندی از استفاده ضرورت و اهمیت بر« شهریمشکالت  حل برای

 ها محله اجتماعی زیست ظرفیت ارزیابی و با سنجش (8938همکاران ) و تأکید کرده است. کیانی شهری زندگیمشکالت 

ر ب قدیمی های محله پایداری گرفتند نتیجه و ها پرداختند محله بندی رتبه به درق، شهر در الکتر مدل با کوچک در شهرهای

 استفاده با سقز در شهر شهری های محله پایداری ارزیابی با بررسی (8939همکاران ) پور و ساسان دارد. ها برتری محله سایر

 مسئوالن یتوجه کمها،  محله ناپایداری دالیل ترین مهم از نتیجه گرفتند ها پرداختند و محله بندی الکتر، به رتبه مدل از

های  ( در سنجش سطح پایداری محله8939محمدی و پاشازاده ) است. ای امور محله در محله مردم مشارکت نبود و شهری

طرفه یا آنوا و  ای و واریانس یک نمونه تک tهای آماری  های روستایی، از آزمون هایی با هسته شهر اردبیل با تأکید بر محله

ها ازنظر خوانایی  دهد وضعیت محله وهش نشان میبندی کروسکال والیس استفاده کردند. نتایج پژ آزمون تعقیبی شفه و رتبه
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ترتیب  های کلخوران و ماُلباشی نیز به خاطر بهتر و از نظر معیارهای هویت، سرمایة اجتماعی و تراکم بدتر است. محله و تعلق

های  یانگینماُلیوسف و نیار با مجموع م مغان، گل های در وضعیت ناپایدار و محله 01/9و  00/9های  با مجموع میانگین

وجه  دهد یمنشان  یا محلهمرور مطالعات در زمینة سنجش پایداری  در وضعیت ناپایدار قرار دارند. 28/9و  19/9، 93/9

شده در این پژوهش است که با وجود سنجش سطح پایداری  مطالعات در مدل استفاده ریبا ساحاضر  پژوهش زیتما

 ه اکوسیستم نیز توجه دارد.ی و رفاانسان رفاههدف به ارزیابی  های محله

مبانینظری
اسکانغیررسمی

های  ای و سکونتگاه سریع شهرنشینی و افزایش تصاعدی جمعیت شهری، با مشکالتی مانند ازدیاد و گسترش مناطق زاغه رشد

مات شهری و وجودآمدن گروه فقیر شهری و محرومیت از حداقل امکانات و خد غیرقانونی و غیررسمی، درصد باالی بیکاری، به

بار در  های غیررسمی برای اولین واژة سکونتگاه(. 81: 8932در مفهوم کلی با فقر شهر همراه است )صالحی امیری و خدایی، 

های  رواج یافت. با تعریف این واژه، روش 8392ویژه پس از کنفرانس مسکن ونکوور کانادا در سال  های آبرام و تورنز، به نوشته

سکونتی ناپایداری هستند که در وة یشها  ها تغییر کرد. این سکونتگاه های حمایت سکونتگاه جویانه به روش ای و دشمنی مقابله

اند و  گرفته  درآمد شهری به تأمین سرپناه خارج از بازار رسمی زمین و مسکن و مسکن شکل نتیجة پاسخ خودجوش اقشار کم

 (.8939بی و گرامی، حل تأمین سرپناه فقرا با قیمتی معقول هستند )حبی راه

سنششوارزیابیپایداری

هستند که با همکاری یکدیگر در حل مشکالت اجتماعی و اقتصادی و منابع  ریناپذ ییجداارزیابی و توسعة پایدار دو رکن 

ن دارند. پیوند میا رگذاریتأث، نقشی اند کردهی شهری و روستایی جهان را درگیر ها سکونتگاهی از ا عمدهمهمی که بخش 

 عنوان بهی درآید. به همین منظور، پایداری گاه ریگ اندازه ارزیابی و پایداری بدین معناست که پایداری در قالب هدفی قابل

ة معیاری برای مثاب بهنتیجه؛ بنابراین در این برداشت، ارزیابی پایداری  عنوان بهو گاه  شود یمهدف درنظر گرفته 

 گذاران استیسسازان و  به تصمیم توان یمی پایداری ابزاری است که با آن ابیرزا ی موفقیت مطرح شده است.ریگ اندازه

ی یا ریگ اندازهکلی هدف طور بهی پایدارتر چه اقداماتی داشته باشند. ا جامعهکمک کرد تا تصمیم بگیرند برای ساختن 

طیفی از پایداری کامل تا  رتصو به تواند یمسنجش پایداری، ارائة نمای کلی از وضعیت پایداری در سطح فضاست که 

فر و همکاران:  بر پایداری را فراهم کند )نظم مؤثری شناسایی عوامل ها نهیزم تیدرنهاناپایداری کامل امتداد یابد و 

معیاره، مدل داشبورد پایداری،  سازی چند پایداری که کاربرد فراوانی دارد، نقشه ی سنجشها مدل(. از جمله 98: 8939

 (.33-31: 8932حصار و همکاران،  است )یاری RADARری و مدل بارومتر پایدا

پایدارتنسعة

است و معادل  Sustainریشة التین  میالدی در فرهنگ واژگان انگلیسی کاربرد داشته و برگرفته از 8032 پایداری از سال

تواند در  آنچه می»ی آن یعنی به معنای کنون است، اما در چند دهة اخیر این واژه« کردن نگهداری»یا  «نگهداشتن»فعل 

توان نتیجة رشد منطقی آگاهی تازه به  را می 8392دهة  کاربرد یافته است. پیدایش مفهوم پایداری در« آینده تداوم یابد
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میالدی، انتشار  8922محیطی دهة  های زیست زیست و توسعه دانست که از عواملی مانند نهضت مسائل جهانی محیط

در  8390زیست و توسعه که در سال  های رشد و اولین کنفرانس سازمان ملل درمورد محیط حدودیتهایی از قبیل م کتاب

با توجه به  مدت است که پایدار حاصل تکامل طوالنیتوسعة (. 819: 8931پذیرفته است )مفیدی،  ریتأثبرگزار شد  استکهلم

ی امروزاجتماعی و محیطی تغییر یافته و به مفهوم ی، اقتصادی مردم و با درنظرگرفتن شرایط سیاسی، ازهاینها و  خواست

 توان کهی است امروزة توسعی از شکلی شهر داریپاة توسع، هال(. از دیدگاه Michael et al., 2014: 497)درآمده است 

 سیدراکاک (.91: 8939، همکارانو  موحدکند ) می نیتضم ندهیآهای  ی نسلبرای را شهر جوامعو  شهرها مداومة توسع

 به کهداند  می شهرهاة توسع مطالعاتی در اصلرا  داریپاة توسعهای  و رهیافت اصول، داریپای نیشهرنش ندیفرا( در 0222)

ی و اساسی ازهاینو  خدمات به مناسبی دسترسی، شهروند حقوقی و اجتماع عدالتی، اقتصاد رشددر  مساواتی و برابر

 توجهی اجتماع عدالتزیست و  ، محیطمنابعاز  استفادهیی بیشتر در کارای سو به مناسبی حرکتزیست  ی از محیطآگاهی ارتقا

توسعة ی با رویکرد توسعة شهردرمجموع  (.99: 8930، همکارانی و بردداد ) خواهد سوقی داریپاسوی  را به شهرهادارد و 

عی، سیاسی، فرهنگی، محیطی و... ی، اجتمااقتصادها و امکانات  در توزیع زیرساخت دنظریتجدی براتوان مبنایی  پایدار را می

مندکردن  ی، سامانشهرزیست  ی تلقی کرد که هدف آن بهبود فرایند شهرنشینی و روند شهرگرایی، ترمیم محیطشهر

ی داریپای از طریق سنجش میزان شهرهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زندگی  ی و تقویت جنبهشهراقتصاد 

 .(Morberg et al., 2013:766-767) ستیابی به عدالت اجتماعی استی یا به عبارت دیگر دشهرهای  سکونتگاه

 واقعیت آن بر و کند می دعوت امروزی جامعة از فراتر رؤیایی، ای جامعه ایجاد به را انسان پایدار توسعة درحقیقت،

 رهگذر از دانست که جانبه همه یندایفر را توسعه توان یم ؛ بنابراین(Pripco, 2005: 5)دارد  تأکید آتی های نسل برای

ی کاریب اجتماعی، یریپذ بیآس ی،ماریبفقر،  )گرسنگی، مثبت یافتگین توسعه عوامل میان برداشتن از به جامعه باید آن

 در یداریپا میزان (. ارزیابی82: 8932 ی،موسو و ی جوامع شود )سرورداریپا به منجر و رود پیش به معین سرعت با و...(

 و انسانی های جنبه از جمله توسعه، های جنبه همة که است پایدارتوسعة  از ای گونه یهرشی ها گاه سکونتتوسعة 

 رویکردی ارزشمند عنوان به پایدارتوسعة  رویکرد که خواهد بود میسر زمانی هدف این به دستیابی گیرد. دربرمی را محیطی

 ,Dimitrova) شود تلقی زانیر برنامهو  مدیران اصلی رویکرد و کند رسوخ های توسعه برنامه اصلی بطن به یافتنی دست و

 و اقشار همة نفع به که شود ی هدایتا گونه به باید امکانات و خدماتنة یبه دیگر توزیع به عبارت (.124 :2014

 در شهرها فضایی (. عدالت839: 8919تحقق یابد )پاگ،  فضایی و اجتماعی عدالت و باشد جامعه اجتماعی یها گروه

 هنگامی فضایی تنها یها ینابرابر نکند و محروم اجتماعی از استحقاق را یو فرد هر زندگی مکان که تمعناس بدان

  (.10: 8930عبدلی،  و یمبارک) باشد داشته یدر پ را همگانی حیات بهبود که باشد موجه

آنبهیدسریابیارهایمعایومللهداریتنسعةپا

ی در زندگ تیفیکی ارتقای معنا به محله اسیمقکه در  استای  محله داریپاة توسعی، شهرة پارترین  کوچک داریتوسعة پا

 ندهیآ نسلی برای مانع جادیا بدونی اقتصادی و اجتماعی، فرهنگمحیطی،  ی زیستاجزاها و  ة ویژگیهم شاملآن و 

شدن الگوی  ال مطرحدنب در آمریکا به 8332دهة  (. انگارة محلة پایدار ابتدا در1: 8939ی و همکاران، مصطفو) است

، ادارة معاونت 0229 کردن اهداف آن این انگاره شکل گرفت. در سال توسعة پایدار شهری و در جهت عملی
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را سرلوحة کار خود قرار داد. گزارشی که برای این نهاد تهیه شد، محلة « ساخت محلة پایدار»شعار  وزیری بریتانیا نخست

دیگر کاربران، مشارکت  دن نیازهای متنوع زمان حال و آیندة ساکنان، فرزندانشان وبرآور»کند:  پایدار را چنین تعریف می

های متنوع دستیابی به اهداف با کاراترکردن استفاده از منابع طبیعی،  ها، گزینه در ایجاد کیفیت باالتر زندگی، ایجاد فرصت

(. 9: 8932)فتوحی و مفیدی، « ی اقتصادیها سازگاری اجتماعی و تقویت دارایی ی اتحاد وترق ارتقای محیط طبیعی،

 اند از: های محلة پایدار عبارت برخی ویژگی

ظاهر پذیرفته(، قابلیت  نسبت به ترافیک یا حوادث و جرم(، زیباشناسی )نسبت به)ی منیا رضایت به کلیت محلة مسکن،

های  تانه و مشترک(، پویایی و رونق )هزینهدستیابی و دسترسی به امکانات و تسهیالت، تعامالت اجتماعی )روابط اجتماعی دوس

محیطی )سروصدای  زیست سالمتها، انتخاب مسکن(،  ها(، آمیختگی )حوزة فعالیت فرصت و ارائة  اقامت در محله کنترل قابل

  (.Bahadure Kotharkar, 2017: 87)کمتر، آلودگی و خطرات صنعتی نادر و کم(، تراکم )جمعیتی و ساختمانی( 

 ،تیو جناجرم  فقر، ، وضعیت زیرساخت، مسائل اجتماعی )سالمت،تراکمبه  ایداری محله،ارزیابی پ

ای، آلودگی خطرات صنعتی( و  گازهای گلخانه محیطی )انرژی، های مسائل زیست پدیده عدالت(، بودن، صرفه به مقرون

 :Sharifi and Murayama, 2014)ای دارد  ها( توجه ویژه مالکیت ونقل حملامکانات  ها، روش) ونقل تأسیسات حمل

های  ها، تنوع گونه جایی، اختالط کاربری اند از تراکم و جابه به عقیدة کارتر اجزای اصلی محله پایدار عبارت (.245

سواری؛، طراحی شهری حساس به  روی و دوچرخه های معماری، قابلیت پیاده بر تنوع گونه ساختمانی و نوع تصرف عالوه

های باز، قلمرو عمومی، پاسخگویی فرهنگی، شخصیت مجزا و مدیریت  انرژی، اکولوژی و قطعه وری منابع آب، بهره

، مختلفی اجتماعهای  گروه مناسب اختالط با است معتقدراکو  نیهمچن (.Carter, 2010: 136-137)محلی 

های  فت از محرومیتر ی در برونمهمو  ندهیفزانقش  پایدارهای  محله، مصنوع طیمح بهی دسترسی و شغلهای  فرصت

(. Raco, 2007:172 )ند گریکدی با رقابتهایی دارند که در  در مکان گوناگونهای  و شکل مشابههای  ی در زماناجتماع

 کند: می عنوان داریهای پا محله جادیای برای را اصلة قاعدو  قانون هفت کاندن

  ،شهری یترامواها یایاح .8

  پیوسته، هم به کشی یک سامانه خیابان یطراح .0

  روی، پیاده ای یقهدق پنج ةفاصل درمدارس  و ونقل حمل های ایستگاه ی،خدمات تجار یابی مکان .9

  ،افراد های خانه یکینزد درمشاغل باارزش  یابی مکان .9

  سازی، خانهمختلف  های گونه از یتنوع یجاد .1

  ،یعیمناطق طب و ها پارک از یروارزنج یستمخلق س. 2

 . هوشمندتر و تر ارزان ،سبزتر تر، سبک های زیرساخت کارگیری به و یجادا .9

ی برقرارو  است اجیاحت گریکدی کنار در قانون هفت نیای همة برقرار به داریهای پا محله خلقی برای، وة دیعق به

 :Condon, 2010) شد نخواهد منجری محل اسیمقی در داریپا جادیا به گریدی پارامترها جادیا بدون پارامتر چند ای کی

 و اقتصادی محیطی، زیست اجزای میان توازن و ایمنی آینده، و امروز های نسل نیازهای برآوردن پاور، عقیدة به (.161

 در جامع رویکردی و تر وسیع مقیاس ها در به آن و احترام دیگر های محله نیازهای پذیرش محله، همان اجتماعی
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 پایداری معیارهای وی. هاست محله این در حاکم اصول از محله افراد تک تک هاینیاز برآوردن و محله پایدارکردن آن

 اجرای طراحی محیطی، زیست حساسیت اجتماعی، عدالت از برخوردار امن، و جامع :کند می معرفی گونه این ها را محله

 مشاغل ایجاد) ترقی و پیشرفت برای هایی قابلیت ایجاد منسجم، و مناسب ارتباطات شبکة ده، پاسخ رسانی خدمات مناسب،

(.2: 8932و همکاران،  بهزادفر) صحیح مدیریت و (ها پتانسیل از بردن بهره و

 شرایط با که معیارهایی ای، محله دربارة پایداری نظران صاحب معیارهای به مراجعه با آنچه بیان شد،با توجه به 

 غیررسمی اسکان های محله پایداری سنجش برای. شدند نتخابا بودند، گیری اندازه قابل و داشتند انطباق های هدف محله

 وضعیت منظور به و شد انتخاب کالبدی و محیطی زیست ی،اقتصاد ی،فرهنگ-یاجتماع چهارگانة ابعاد اردبیل، شهر

 (.8 زیرمعیارها صورت گرفت )جدول و ارائة برخی معیارهامذکور  ابعاد از کیهر در های شاخص

ایمللهپایداریزیرمعیارهایوهامعیارابعاد،.8جدول

 زیرمعیارها/هاشاخص معیار بعد

عی
تما

اج
-

نگ
ره

ف
ی

 

 غیررسمی و یرسم ینهادها وجود محله، بودن قدیمی محله، در شاخص عناصر و ها ساختمان هویت

 امنیت
 دفاع بی و تاریک فضای محله، در یربزهکا شب، یانیپا ساعات در یتامن شب، در بانوان وکودکان  تردد امنیت محله، در غریبه شناخت

 امنیتی نظامی خدمات یکدیگر، به محله اهالی اعتماد خیز، حادثه های مکان محله، در یادهپ عابر امنیت محله، در

 یسرزندگ
 ودوج فرهنگی، های برنامه یبرگزار مراسم، یبرگزار برای کافی عمومی فضای وجود فراغت، اوقات گذراندن ید ومراکز خر وجود

 کودکان برای کافی بازی محل وجود سواری، دوچرخه و روی پیاده برای کافی فضای ی،ورزش-یفرهنگ های مکان

 مکانی خاطر تعلق
 و عالقه محله، اهل و همسایگان با اجتماعی مراودات میزان محله، مشکالت رفع برای همکاری میزان محله، ترک به تمایل میزان

 محله در مسئولیت و عضویت احساس محله، به احساس

ی
صاد

اقت
 

 خانگی های فعالیت ترغیب میزان محله، در اشتغال های برنامه وجود ساکنان، درآمد میزان محله، در شاغل جمعیت میزان اشتغال

 منطقه به نسبت محله در ینزم یمتق نوسان ی،مسکون و یتجار ینزم یمتق ملک ارزش

 ها فعالیت نظام
 محله، در ها فعالیت مناسب مکانی توزیع تجاری، های فعالیت سودآوری محله، در فعالیت از شاغالن رضایت زانمی شغلی، دوام و سابقه

 محله خودکفایی میزان ساکنان، نیاز نوع با فعالیت ارتباط میزان

 ها جویی صرفه
 انرژی، مصرف در استاندارد های ساختمان میزان ها، کاربری صحیح یابی مکان وضعیت شونده، بازیافت و بومی مصالح از استفاده میزان

 تجدیدپذیر های انرژی از استفاده میزان انرژی، وری بهره در جویی صرفه میزان
ت

یس
ز

 
طی

حی
م

 

 پسماند و نظافت
 بالةز خرید مراکز وجود معابر، در زباله مخزن میزان ی،مجار و یابانخ ،کوچه نظافت شهرداری، مأموران توسط زباله آوری جمع از یترضا

 محله در بازیافت قابل

 و ی)هوا، صوت یآلودگ
 (یبصر

 موذی، حشرات و زباله انباشت از ناشی آلودگی استفاده، بی و متروکه های خانه از ناشی پذیری آسیب هوا، یآلودگ محله، در سروصدا
 از رضایت میزان دیوارها، روی اعالنات و ها شتهنو از ناشی آلودگی آالینده، صنایع و کارگاه از ناشی آلودگی بایر، اراضی از ناشی آلودگی

 محله مطلوب سیمای

 سبز فضای و ها پارک تعداد ی،مسکون یفضا به سبز یفضا نسبت محله، در سبز یفضا سرانة سبز فضای

 تراکم و ظرفیت
محله تحمل قابل  

 قابلیت میزان ی،شبکة ارتباط و یربناییز ساتیتأس یتظرف خدمات، ارائة در محله مناسب توان مناسب، یساختمان و یتیتراکم جمع
 محله در خدمات جایگزینی

ی
لبد

کا
 

 خدمات و دسترسی

 مساجد به دسترسی آموزشی، مراکز و مدارس به دسترسی میزان ی،عموم ونقل حمل یلوسا به یدسترس ای، محله خدمات به دسترسی
 کودکان، برای بازی فضای به دسترسی تفریحی،-ورزشی های مکان به دسترسی درمانی،-بهداشتی مراکز به دسترسی مذهبی، مراکز و

 آب از برداری بهره نحوة و انشعاب تعداد تأسیسات، از رضایت(، ها کوچه و ها یابان)خ معابر شبکه مناسب وضعیت معابر، پوشش کیفیت
 تلفن گاز، برق، شرب،

 تنوع
 ساختمانی، های گونه و معماری در تنوع فرهنگی، ساختار براساس سکنم تنوع میزان درآمد، براساسمسکن  انتخاب در تنوع میزان

 جمعیتی مختلف های گروه برای خدمات ارائه در تنوع میزان

 شاخص های نشانه و عناصر وجود ساکنان، از سوی محله مرز شناختن نشانی،کردن پیدا خوانایی

 نگارندگان ؛8911؛ عزیزی، 8932؛ کاظمیان و همکاران، 8912ثابت،  یعبداله و انینورمنبع: 
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در این پژوهش را  شده یبررسکه متغیرهای  استآمده  8با توجه به مطالب مذکور، مدل مفهومی پژوهش در شکل 

 .شود یمشامل 





.مدلمیهنمیپژوهش8شکل

رو پژوهش
به شکل  هدف پژوهش ومسئله  تیبا توجه به ماه آناطالعات  است که کاربردی و تحلیلی-توصیفی حاضر پژوهش

است.   شدهگردآوری  یاسناد-یا کتابخانه مطالعات ومشاهده  ، مصاحبه،پرسشنامه ازاستفاده  و یدانیم یها مطالعه

 جامعة .شدند ی انتخابمحیطی و کالبد زیست فرهنگی، اقتصادی،-ها، چهار بعد اجتماعی محله پایداری سنجش منظور به

نفر  31.910 که حدود تشکیل دادند گانه( شهر اردبیل های پانزده محله)های غیررسمی  سکونتگاه را شهروندان آماری

 نمونه حجم پژوهش، نگارندگان پایایی بیشتر شدند. برای انتخاب نمونه برایکوکران  فرمول نفر براساس 910که هستند 

منظور  به روش تصادفی توزیع و تکمیل شد. به پرسشنامه 92صورت که برای هر محله  بدین .دافزایش دادن نفر 912به  را

از ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه  پایایی سنجش برای و استادان، و متخصصان های از دیدگاهپرسشنامه تعیین روایی 

 باالی اعتماد دهندة قابلیت ت آمد که نشاندس به 198/2برای پرسشنامه  کرونباخ آلفای محاسبة آزمون استفاده شد. نتایج

ارزیابی  و سنجش تیدرنهاشد و   انجام SPSSو  Excelی افزارها نرمبا  ها داده. همة مراحل پردازش است پژوهش ابزار

فرهنگی -بعد اجتماعی  
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 اعتبار علمی باالیی در این زمینه ی کهداریپا یبارومترمدل  از استفاده با اردبیل شهر  های غیررسمی پایداری سکونتگاه

 شد. استفاده Arcgi افزار های هدف روی نقشه نیز از نرم دارد صورت گرفت. برای نمایش سطح پایداری محله

یداریپایبارومرر
سوی پایداری است. این ابزار  آن به شرفتیو پی ارتباط با رفاه جامعه و برقراری ریگ اندازهفشارسنج پایداری ابزاری برای 

ی درست دربارة ریگ جهینتکاربران بتوانند به  که یطور بهدهد.  ها ارائه می شاخص قیتلف ومند برای ساماندهی  روشی نظام

 در پایدارتوسعة  های شاخص تدوین با زمان (. هم9: 8931شرایط مردم و اکوسیستم دست یابند )خدابخشی و نظافت، 

 ابعاد و وجوه تمام ارندةدربرد که کرده منتشر شاخص 892شامل  یفهرست( CSDمتحد ) ملل کمسیون ،08 آژانس

 و اجتماعی ترکیب دو هر ارزیابی منظور به درنهایت، بوده است. ینهاد و محیطی زیست ی،اقتصاد اجتماعی،

 انسانی رفاه و اکوسیستم رفاه اصلی عنصر دو از مرکب شده است که ارائه  یداریپا یبارومتر پایدار،توسعة  محیطی زیست

مراحل اجرای  .(Prescott and Allen, 1995: 4) یابند ارتقا یداریپا به شرایط رسیدن یبرا باید ها آن هردوی که است

محیطی کالبدی( به  فرهنگی، اقتصادی، زیست-اجتماعی)مدل بارومتر پایداری در پژوهش حاضر در ابعاد مختلف پایداری 

 .استشرح زیر 

 شود. می وارد نماگر ره به مربوطة یاول ارزش مرحله این در خام:هایدادهتهیةجداول 

 نیستند؛  سو یکدیگر هم با خام های داده جدول در موجود نماگرهای برخی سن:همخامهایدادهجدولةیته

باالتری دارند.  ها بیشتر باشد، ارزش ها جنبة مثبت دارند؛ یعنی هرچه میزان آن معنی که برخی شاخص بدین

های  شاخص کردن کمک معکوس این مرحله به در دنظر است.ارزش کمتر آن م جنبة منفی با  که شاخص درحالی

 شوند. سو می ها هم منفی همة داده

 ها، واحد  که برخی نماگرهای جداول داده از آنجا مقیاسبااسریادهازفرمنل:همهایدادهجدولةیته

 8هم کرد که از طریق رابطة ها را فرا امکان مقایسه و بررسی آن توان ها می کردن آن مقیاس متفاوتی دارند، با بی

 پذیر است.  امکان

(8) 
MinXi

minmax xj

xij
Rij

x 


 

 ،ام Iبرابر ارزش نماگر  Xijرود،  کار می با جنبة مثبت به کردن نماگرها مقیاس این رابطه، که برای بی در

 است. ام I بیشینة نماگر برابر و ام I بیانگر کمینة نماگر

(0) MinMax XjXj

max  xijxj
Rij




 

بیانگر  ،ام I نماگر ارزش برابر Xij کاربرد دارد، منفی با جنبة نماگرها کردن مقیاس بی یبرا که رابطه این در

 است. ام I بیشینة نماگر برابر و ام I نماگر کمینة
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 شاخص هر ارزش که نماگرهاست هریک از ینهای ارزشمحاسبة این مرحله  :نهاییهایدادهجدولتهیة 

 8خواهد بود؛ صفر به معنای ناپایداری کامل و  8پایداری بین صفر و  است. سطوح شده ضرب اهمیت در ضریب

و  0جدول  آلن در و سطوح مختلف پایداری براساس مدل پرسکات یبند طبقهبه معنای پایداری کامل است. 

 شود. مشاهده می 0شکل 

یسطنحمخرلفپایداریازدیدگاهپرسکا وآلنبندطبقه.2جدول

پایداریهایارز پایداریهایحالت
 2-02 ناپایداری

 02-92 بالقوه ناپایداری
 92-22 متوسط پایداری

 12-22 بالقوه پایداری
 12-822 پایدار

 

 

.مدلبارومررپایداری2شکل

 8330حاار،یاری:منبع

مطالعهملدودة
های  و مراجعه به طرح میدانی مشاهدات . بااستهای اسکان غیررسمی شهر اردبیل  پژوهش حاضر محله طالعةم محدودة

سکونتگاه غیررسمی با  عنوان بهسکونتی  از نظرمحله  پانزده اردبیل در شهر های موجود محله ، از مجموعشده انجام

اند شناسایی  حت شهر را به خود اختصاص دادهدرصد کل مسا 31/80هکتار که  180نفر و با مساحت  31.910جمعیت 

 های اسکان غیررسمی شهر اردبیل آمده است. موقعیت محله 9شدند. در شکل 
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اردبیلشهردرهایاسکانغیررسمیمللهتیمنتع.3شکل

8337منبع:ناارندگان،

هایپژوهشیافره
ابعاد اصلی پژوهش،  یها پرسش، برای رسیدن به مهپرسشناهای حاصل از  در این مرحله از پژوهش با توجه به داده

مدل  ازبا استفاده  است مختلفی های شاخص بر مشتملها  آن از ی که هرکدامطیمح ستیز فرهنگی، اقتصادی،-اجتماعی

و  صورت گرفت آلن و پرسکات بندی براساس طبقه ها آن یداریپاتعیین وضعیت  سپس گیری شد. ی اندازهداریبارومتر پا

ی ابعاد ریگ اندازهبه تفکیک ارائه شد. پس از  نقشة مرتبط با هریک از ابعاد پایداری و پایداری و رادار جداول امهاد در

های غیررسمی  بندی سکونتگاه خروجی نهایی و سطح ارزیابی، و ی رفاه اکوسیستم و رفاه انسانیا محلهپایداری  گانهچهار

 شد.  ی بهتر نشان دادهشهر اردبیل از نظر پایداری کل برای بازنمای

 فرهنای–هایغیررسمیشهراردبیلازنظرپایداریاجرماییوضعیتسکننرااه

 وهمگام است  یزندگ کیفیت با ابعاد شتریکه ب آید شمار می به یابعاد اصل از یکی یبعد اجتماع ،داریابعاد توسعة پا انیم در

 اما (،29: 8932 ،زاده عبداله و یماف) دارد دیکو... تأ یوانمندسازت ،مشارکت ی،محور عدالت ی،نگر ندهیمانند آ یمیبر مفاه

با  یمتفاوت اریبس یها عمل به گونه در ،داریتوسعة پا یاجزا ریسا انیم در آن گاهیجا وها  اجماع بر سر مؤلفه نبود لیدل به

کنار  درعنصر  کیعنوان  بهنه  یاجتماع یداریتالش شده پا داریتوسعة پا دیجد یکردهایرو در برخورد شده است. آن

شود  دهید استیس و ستیز طیمح ،فرهنگ ،همة عناصر شامل اقتصاد در لیدخ یعنصرمنزلة  بهبلکه  ،گریعناصر د

همة افراد جامعه  تااست  یتیبه وضع دنیرس یبه معنا یاجتماع یداریپا یطورکل به(. 91: 8939 ،همکاران وزاده  واعظ)

عالقه  با وهدفمند  ودار  معنا یداشتن زندگ ،آرامش از یبه سطح منطق افتنی دست)خود  یضرور یازهاین بتوانند

 و یسالم)برآورده کنند  را (همه یآموزش برا وبهداشت  درعادالنه  وبرابر  یها به فرصت یدسترس ،کردن یزندگ

 (.12: 8932 ،همکاران

تحلیل  وتجزیه  فرهنگی-اجتماعی یداریپا یها شاخصاز  هریک ارزش بخش این شده، در به مطالب ذکر با توجه

 است. آمده 9جدول  نتایج آن در شده و
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اردبیلشهرغیررسمیهایسکننرااهفرهنای-اجرماییپایداریارز .3جدول

غیررسمیاسکانکاننن
-اجرماییارز 

فرهنای
پایداریوضعیت

 متوسط پایداری 219/2 آباد سلمان

 912/2 آباد اسالم

 939/2 آباد کاظم وهبالق ناپایداری

 929/2 آباد پناه

 811/2 مالباشی

 ناپایدار

 089/2 نیار

 099/2 مالیوسف
 028/2 مغان گل

 018/2 میراشرف
 899/2 آباد اروج

 021/2 سیدآباد

 019/2 آباد حسین

 232/2 (کندی جین) آباد ایران

 891/2 کلخوران

 829/2 مهرآباد

 

اردبیلشهرغیررسمیهایسکننرااهفرهنای-اجرمایییداریپارادار.3شکل

8337منبع:ناارندگان،

آباد از نظر بعد  ی محلة سلمانداریپا آمده است، 9و تحلیل بارومتر پایداری که در جدول  براساس نتایج تجزیه 

آباد  ( و پناه912/2آباد ) اسالم (،939/2) آباد های کاظم متوسط است. پس از آن، محله 212/2 فرهنگی با ارزش-اجتماعی

ناپایدار قرار دارند. با توجه به  وضعیت های هدف در و بقیة محله بالقوه یداریناپا وضعیت ( در مرتبة اول تا سوم929/2)

-از میان متغیرهایی با تأثیرگذاری مثبت مربوط به شاخص اجتماعی .استآباد  سوی محلة سلمان به رادار ، حرکت9شکل 

توان به هویت محلی و  های هدف شده است، می موجب تمایز این محله از سایر محله که آباد، رای محلة سلمانفرهنگی ب

ی مشاهدات میدانی نگارندگان ها افتهبراساس ی های هدف اشاره کرد. محله ریبا ساباالی ساکنان در مقایسه  خاطر تعلق

به هویت کم  توان یمهای مورد مطالعه  اجتماعی محله ریناپایدا تبیین دالیل ترین مهم های هدف، از در سطح محله

 محله، سطح پایین امنیت و سرزندگی و... اشاره کرد.
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فرهنای-شهراردبیلازنظرپایداریاجرمایییغیررسمیهاسکننرااهیبندسط .1شکل

 هایغیررسمیشهراردبیلازنظرپایداریاتراادیسکننرااهوضعیت

 آمده 9 جدول نتایج آن در تحلیل شده و وتجزیه  فرهنگی-اجتماعی یداریپا های از شاخص هریک ارزش بخش این در

 .است

آباد  محلة سلمان جز بهآمده است از نظر بعد اقتصادی  9تحلیل بارومتر پایداری که در جدول  وبراساس نتایج تجزیه 

ی غیررسمی شهر اردبیل در وضعیت ها سکونتگاهست، سایر قرار گرفته ا که در وضعیت ناپایداری بالقوه 921/2ارزش  با

سطح نازل درآمد  .، وارد چرخة اصلی اقتصادی شهر شونداند نتوانسته شان یاقتصاددلیل ضعف   ناپایدار هستند و به

، های تجاری سودآوری پایین فعالیت محله، سطح نازل سابقه و دوام شغلی، های خانگی در فعالیت ساکنان، ضعف ترغیب

های هدف  اقتصادی محله ناپایداری دالیل ترین مهم های اقتصادی، ارزش پایین ملک و... از بودن فعالیت پایین و بیکاری

 است.

اردبیلشهرغیررسمیهایسکننرااهاتراادیپایداریارز .3جدول

 پایداریوضعیتاتراادیارز غیررسمیاسکانکاننن

 بالقوه ناپایداری 921/2 آباد سلمان

 039/2 نیار

 دارناپای

 011/2 مالباشی
 829/2 مالیوسف

 839/2 مغان گل
 089/2 میراشرف

 899/2 آباد اروج
 091/2 سیدآباد

 021/2 آباد حسین
 212/2 (کندی جین) آباد ایران

 889/2 کلخوران
 821/2 مهرآباد

 039/2 آباد اسالم
 039/2 آباد کاظم
 012/2 آباد پناه
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اردبیلشهرغیررسمیهایسکننرااهاتراادیپایداریرادار.8شکل

8337منبع:ناارندگان،

 

یغیررسمیشهراردبیلازنظرپایداریاتراادیهاسکننرااهبندی.سط 7شکل

8337منبع:ناارندگان،

 ملیطیرپایداریزیستهایغیررسمیشهراردبیلازنظوضعیتسکننرااه

 آمده 1 جدول نتایج حاصل در و و تحلیل شده تجزیه  محیطی ی زیستداریپا های از شاخص هریک ارزش بخش این در

 است.

 لیاردبی غیررسمی شهر ها سکونتگاهآمده است، همة  1و تحلیل بارومتر پایداری که در جدول  براساس نتایج تجزیه 

ین عوامل دخیل در ناپایداری مؤثرتر. پایدار و سطح بسیار پایینی قرار دارندوضعیت نا در محیطی، از نظر بعد زیست

های ناشی از انباشت زباله و بوی نامطبوع ناشی از آن، اراضی بایر،  یآلودگاند از:   عبارتها  محیطی این محله یستز

 از ناشی صوتی آلودگی محله، بافت نامناسب سیمای و و اعالنات روی دیوار، فرسودگی ها نوشتهآلودگی بصری مانند 

پارک نبود و سبز فضای سروصدای وسایل نقلیه و همسایگان، کمبود محیط سطح پایین بهداشت،  تخلیة پسماند،

 در نتیجة معابر ها، گرفتگی شدن فاضالب خانگی در کوچه ها، جاری موقع زباله نکردن به آوری معابر، جمع در ساختمانی

 .شود در موقع بارندگی که موجب بوی نامطبوع و خسارت و... می فاضالب و تشدید آن باالآمدن
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اردبیلشهرغیررسمیهایسکننرااهملیطیزیستپایداریارز .1جدول

 پایداریوضعیتملیطیزیستارز غیررسمیاسکانکاننن

 029/2 نیار

 ناپایدار

 092/2 مالباشی
 099/2 مالیوسف

 092/2 مغان گل
 819/2 میراشرف

 802/2 آباد اروج
 032/2 سیدآباد

 099/2 آباد حسین
 811/2 (کندی جین) آباد ایران

 098/2 کلخوران
 882/2 مهرآباد

 091/2 آباد اسالم
 093/2 آباد کاظم

 031/2 آباد هپنا
 098/2 آباد سلمان

 

اردبیلشهرغیررسمیهایسکننرااهملیطیزیستپایداریرادار.1شکل

8337ناارندگان،

 

لیشهراردبیغیررسمیهاسکننرااهیطیملستیزیداریپابندی.سط 3شکل

 8337منبع:ناارندگان،



 8331پاییز،3،شمارة7ریزیشهری،دورةهایجغرافیایبرنامهپژوهش888

 هایغیررسمیشهراردبیلازنظرپایداریکالبدیوضعیتسکننرااه

 آمده است. 2 جدول نتایج آن در و و تحلیل شده تجزیه  ی کالبدیداریپا های از شاخص هریک ارزش بخش این در

اردبیلشهرغیررسمیهایسکننرااهکالبدیپایداریارز .8جدول

پایداریوضعیتکالبدیارز غیررسمیاسکانکاننن
 متوسط پایداری 223/2 آباد سلمان

 989/2 آباد اسالم
 بالقوه ناپایداری

 921/2 آباد کاظم

 099/2 نیار

 ناپایدار

 080/2 مالباشی
 812/2 مالیوسف

 091/2 مغان گل
 022/2 میراشرف

 031/2 آباد اروج
 019/2 سیدآباد

 099/2 آباد حسین
 890/2 (کندی جین) آباد ایران

 801/2 کلخوران
 039/2 آباد پناه

 211/2 مهرآباد

 

اردبیلشهرغیررسمیهایسکننرااهکالبدییداریپارادار.80شکل

منبع:ناارندگان

بعد از نظر  223/2 آباد با ارزش آمده است، محلة سلمان 2و تحلیل بارومتر پایداری که در جدول  براساس نتایج تجزیه 

و  بالقوه یداریناپا وضعیت ( در989/2آباد ) الم( و اس921/2آباد ) پس از آن، محل، کاظم ی متوسطی دارد.داریپای، کالبد

 دهندة کالبدی نشان یداریپاسوی  به حرکت ، رادار82دارند. با توجه به شکل  قرار ناپایدار وضعیت های هدف در بقیة محله

ا از میان متغیرهایی ب پرسشنامه. براساس مشاهدات میدانی و اطالعات استآباد  محلة سلمان به نمودار رأس حرکت

ی دسترسای،  توان به دسترسی به خدمات محله آباد می تأثیرگذاری مثبت مربوط به شاخص کالبدی برای محلة سلمان

ها و میزان خوانایی باال و... و استقرار  درمانی، آموزشی، بانک-ی، خدمات بهداشتیعموم ونقل حمل لیوساآسان به 
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های هدف اشاره کرد. همچنین  محله، در مقایسه با سایر محله شهر اردبیل و فرهنگسرای فجر در این 9شهرداری منطقة 

، نبود مطالعه موردهای  در برخی محله نقصان و توان به فرسودگی یمة کالبدی در حوزتبیین ناپایداری  دالیل ترین مهم از

وضعیت نابسامان عمومی،  ونقل حمل به مناسب در دسترسی نقصان نامناسب، معابر شبکة زیربنایی، تجهیزات و تأسیسات

های ضروری  یکاربری الزم، نارسایی در دسترسی به استانداردهاغیررسمی و بدون  وساز ساختپوشش آن،  شبکة معابر و

 و... اشاره کرد. ها کاربری در تنوع در سطح محله، نبود

 

لیشهراردبیغیررسمیهاسکننرااهیکالبدیداریپابندیسط .88شکل

8337منبع:ناارندگان،

 اکنسیسرمیورفاهانسانیهایغیررسمیشهراردبیلازنظررفاهوضعیتسکننرااه

 و کالبدی ی،اقتصاد فرهنگی،-اجتماعی) یداریپا ابعاد از نظر اردبیل شهر غیررسمی های سکونتگاه بندی سطح از پس

 که صورت بدین شدند؛ بندی طحس اکوسیستم رفاه و انسانی رفاه از نظر ها سکونتگاه این بار دیگر( محیطی زیست

 و اقتصادی فرهنگی،-اجتماعی) ابعاد امتیاز ترکیب واست  اکوسیستم رفاه مبنای محیطی زیست بعد به مربوط امتیازهای

 (.80 شکل) است شده گرفته  نظر در انسانی رفاه مبنای نیز( کالبدی

 

لیشهراردبغیررسمییهاااهاکنسیسرمسکننرورفاهانسانیرفاه.82کلش

8337منبع:ناارندگان،
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که  دوبعدی نمودار یک است از عبارت شود که محسوب می یداریپا بارومتر یا سنج میزان مدل اصلی عنصر 80شکل 

 و رفاه انسانی دهندة رفاه نشان و 8صفر تا از نسبی  یها اسیمق بر انسانی رفاه و اکوسیستم سالمتی وضعیت بیانگر

ی غیررسمی شهر اردبیل از نظر رفاه ها سکونتگاهخوب است. براساس محاسبات همة  تا بد خیلی شرایط از اکوسیستمی

ی اسکان ها کانون گریدآباد در مقایسه با  از نظر رفاه انسانی نیز محلة سلمان اکوسیستم در وضعیت ناپایداری قرار دارند.

(، 921/2) آباد قرار دارد. پس از آن محلة کاظم ایداری متوسطنمودار و در وضعیت پ صدر در 191/2امتیاز  غیررسمی با

وضعیت ناپایداری قرار  های هدف در محله و دیگر ناپایداری بالقوه وضعیت ( در920/2) آباد پناهو ( 921/2) آباد اسالم

است که  093/2انی نیز رفاه انس و 098/2اند. متوسط میزان پایداری از نظر رفاه اکوسیستم در محدودة مورد مطالعه  گرفته

 .استرفاه انسانی اندکی پایدارتر از رفاه اکوسیستمی  دهد و مطابق آن، وضعیت ناپایدار هر دو مورد را نشان می

  پایداریکلهایغیررسمیشهراردبیلازنظرسکننرااهیبندسط

)تلفیقی از  مطالعه، ارزیابی پایداری کل ی هریک از ابعاد پایداری موردداریپا گیری ارزش میانگین از بعد بخش این در

 صورت گرفت که ی غیررسمی شهر اردبیلها سکونتگاه ی و کالبدی(طیمح ستیزی، اقتصاد فرهنگی،-ابعاد اجتماعی

 است. آمده 9جدول  نتایج آن در

اردبیلشهرغیررسمیهایسکننرااهکلپایداری.7جدول

پایداریضعیتوکلپایداریارز غیررسمیاسکانکاننن
 متوسط پایداری 128/2 آباد سلمان

 922/2 آباد اسالم
 بالقوه ناپایداری

 999/2 آباد کاظم

 092/2 نیار

 ناپایدار

 008/2 مالباشی

 089/2 مالیوسف

 098/2 مغان گل

 099/2 سیدآباد

 029/2 آباد حسین

 819/2 (کندی جین) آباد ایران

 829/2 کلخوران

 031/2 آباد پناه

 820/2 مهرآباد

 003/2 میراشرف

 899/2 آباد اروج
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اردبیلشهرغیررسمیهایسکننرااهکلپایداریرادار.83شکل

8337منبع:ناارندگان،

-آباد در ابعاد اجتماعی نآمده است، محلة سلما 9تحلیل بارومتر پایداری که در جدول  وبراساس نتایج تجزیه 

آباد  های کاظم پس از آن، محله ی متوسط دارد.داریپا 128/2ی و کالبدی، با امتیاز طیمح ستیز ی،اقتصاد فرهنگی،

دارند. با توجه به  قرار ناپایدار های هدف وضعیت و دیگر محله ی بالقوهداریناپا وضعیت در (922/2) آباد و اسالم (999/2)

های مهرآباد و  و باالترین امتیاز را از نظر پایداری کل دارد. محله استآباد  سوی محله سلمان به کتحر ، رادار80شکل 

وضعیت ناپایداری و در بدترین شرایط پایداری  در سطح آخر با کسب کمترین امتیاز در این گروه ایران آباد )جین کندی(

مربوط به  یارهایمع ،رگذاریتأثی ارهایمع وابعاد  دهد در میان ینشان م پرسشنامهی مشاهدات میدانی و ها افتهقرار دارند. ی

های هدف دارند. با اینکه از نظر معیارهای  منفی را در سطح پایداری محله ریتأثی بیشترین طیمح ستیزو  یابعاد اقتصاد

آباد  ی، محلة سلمانی تلفیقها شاخص، از نظر استمشهود  وضوح بههای هدف  ی، ناپایداری در سطح محلها محلهپایداری 

که در وضعیت ناپایداری بالقوه هستند، از دیگر  آباد اسالمو  آباد کاظمی ها محلهکه در سطح پایداری متوسط قرار دارد و 

ی غیررسمی شهر اردبیل با ها سکونتگاهی داریپا سطح ، خروجی نهایی89 های هدف وضعیت بهتری دارند. در شکل محله

 آمده است. ی تلفیقیها شاخصتوجه به 

 

 شهراردبیلازنظرپایداریکلیغیررسمیهاسکننرااهبندی.سط 83شکل
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هاویافرهبلث
 فرهنگی، اقتصادی،-یاجتماع)توسعه  مختلفابعاد  دیبا داریبه توسعة پا یابیدست منظور به براساس پژوهش حاضر،

 یشده برا ابزار شناخته نیبهتر (،0222)نظر بلن  اساسبر ،انیم نیا کرد. در یبررس زمان هم را ی و کالبدی(طیمح ستیز

با  داریجوامع پا یسو حرکت به یریگ اندازه یبرا یمدل ابزار نیا رایز ؛است یداریمدل بارومتر پا یداریسنجش سطح پا

 دو بیترک از ،مدل نیا بنابراین ؛(Araújoat el al., 2013: 166است ) یطیمح ستیز و یانسان یها شاخص ازاستفاده 

 و یطیمح ستیز یامدهایپ (. همچنینNess et al., 2007: 502شده است ) لیتشک ستمیرفاه اکوس و یشاخص رفاه انسان

: 8930 ،پور جمعه) آورد یوجود م به را یتراکم ینسب یها شاخص ی،نسب یبند درجه یبر مبنا و کند یم بیبا هم ترک را یانسان

 راهگشای نگارندگان در رسیدن به اهداف پژوهش باشد. تواند یمومتر پایداری با توجه به مطالب مذکور مدل بار .(013

 و یاهوئیس یپژوهش عامر در ،عامل نیا مرکز است. ازتوجه به فاصله  ،مناطق داریتوسعة پا  دربارة ینگران عامل

 یداریپا در ،مرکز ازعامل فاصله شده است. براساس این دو پژوهش،  لیتحل (8930) یاحمد و ی( و ملک8932)همکاران 

 دهد یمنشان  وضوح به نتایج پژوهش حاضر نیز .شود یکمتر م یداریپا ،شدن از مرکزدوربا  ومختلف مؤثر است  ینواح

ی دارند که از کمتری و دور از مرکز شهر پایداری ا هیحاشهای  های شهری صادق است؛ یعنی محله این امر درمورد محله

 ی دسترسی به خدمات شهری است.ها شاخصدر دالیل آن نارسایی  نیتر مهم

 ازعصر حاضر  در یطیمح ستیبعد ز ی،داریپا ةگان ابعاد سه انیم در( 0288) آگادلو و همکارانپژوهش براساس 

های  سطح محله در یطیمح ستیبعد ز دهد میحاضر نشان  پژوهش جینتاکه  یحالدربرخوردار است. ی ا ژهیو تیاهم

( 0222) بلنی پژوهش ها افتهی با نتایج سو کاست. پژوهش حاضر از ی نییپا اریبسیل اسکان غیررسمی شهر اردب

.  همچنین این پژوهش از دیگر سو نیز داند یمکه بارومتر پایداری را بهترین ابزار سنجش سطح پایداری خوانی دارد  هم

 و یرکتولیم (،0222)بکر  (،0280)تون نو(، 8939ی )شورک زادهیعل و ییسرا (،0282همکاران ) با نتایج یافته های یو و

 مختلفابعاد  یدبا پایداری یابیارز یبرامعتقدند   که دارد ( مطابقت8939فر و همکاران ) ( و همچنین نظم8930) همکاران

 .شوند یبررس سیستماتیکصورت   به و زمان هم

فرهنگی، -)اجتماعی پایداری براساس مطالعات دربارة پایداری، الزمة سنجش پایداری بررسی ابعاد چهارگانه

، شود یمی مختلفی که برای سنجش وضعیت پایداری استفاده ها مدلی و کالبدی( است. از میان طیمح ستیزاقتصادی، 

کردن امکان سنجش شکاف میان رفاه انسانی و رفاه  بر تعیین سطح ابعاد پایداری با فراهم مدل بارومتر پایداری عالوه

 یت بهتری از وضعیت موجود مورد مطالعه را منعکس کند.واقع تواند یماکوسیستم 

گیرینریشه
ی فضا که است استوار اصل نیا برآید و  شمار می ی عصر معاصر بهشهرریزی  لة برنامهمقوترین  ی پایدار مهمشهر ةتوسع

 به لینی برای دیکلعامل عنوان  به محلهة توسعرو  یابد؛ از این می تداومگیرد و بر پایة آن  می شکل محلهدرون  شهر کی

ی شهر های محلهی در داریپا مختلفی ارهایمعاز  استفاده بای داریپا سطحی ابیارزشود؛ بنابراین  می قلمداد داریپاة توسع

ای   فیزیکی فزایندهتوسعة های اخیر،  ی است. با علم به اینکه شهر اردبیل در دههشهری داریپا به دنیرسبرای  مؤثری گام
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های اسکان  ی بیشتر شده است که این معضل در محلهشهر درونهای  ی در برخی محلهداریناپاکنار آن یافته و در 

های اسکان  صورت بارزتری مشهود است. اگرچه ناپایداری مشکلی دیرینه و امری بدیهی در سطح محله غیررسمی به

یک ناپایداری بیشتری از دیگری دارند   داماند و مشخص نیست ک اندازة کافی بررسی نشده ها به سکونتگاه، استغیررسمی 

شناخت میزان شدت و ضعف ناپایداری با اساس  براین یرند.قرار گیزی و توسعة پایدار ر برنامهتا در اولویت مداخله برای 

ی بهتر مدیران شهری متناسب با اولویت مداخله در سطح این ریگ میتصمبه عملکرد و  تواند یمی مختلف ها مدلتکیه بر 

، واکاوی و حاضرپژوهش  هدف رو نیاز ا برای توانمندسازی در زمینة توسعة پایدار شهری کمک کند؛ ها سکونتگاه

ی ا محلهبر معیارهای پایداری  دیتأکة اسکان غیررسمی شهر اردبیل با گان های پانزده ی وضعیت پایداری در محلهبند سطح

ی مربوط به پایداری در ابعاد ها سنجهو  ها شاخصین پژوهش، ر ادی آتی است. زیر برنامهها برای  بندی آن و اولویت

ی غیررسمی بررسی شد و پس از تحلیل ها سکونتگاهمحیطی، کالبدی در سطح  یستزفرهنگی، اقتصادی،  -اجتماعی

فت. ی غیررسمی شهر اردبیل صورت گرها سکونتگاهها، با استفاده از مدل بارومتر پایداری تعیین سطوح پایداری  یافته

تری از سایر  مطلوب سطح پایداری متوسط، وضعیت عنوان به 128/2آباد با امتیاز  براساس نتایج مدل مزبور، محلة سلمان

دیگر  و( در سطح ناپایداری بالقوه 922/2) آباد اسالم( و 999/2) آباد کاظمهای هدف دارد. پس از آن، محلة  محله

آباد و مهرآباد نیز در بدترین  های ایران محله رایط نامناسب قرار دارند.و ش ناپایدار در سطح ی غیررسمیها سکونتگاه

ی غیررسمی شهر اردبیل در وضعیت ناپایداری قرار ها سکونتگاهاز نظر رفاه اکوسیستم، همة  شرایط ناپایداری هستند.

 صدر ی اسکان غیررسمی درها کانونا از نظر رفاه انسانی در مقایسه ب 191/2امتیاز  آباد با دارند. از این میان، محلة سلمان

 آباد پناهو ( 921/2) آباد (، اسالم921/2) آباد های کاظم قرار دارد. پس از آن محله نمودار و در وضعیت پایداری متوسط

بنابراین در پاسخ به پرسش  وضعیت ناپایداری قرار دارند؛ های هدف در محله و دیگر ناپایداری بالقوه وضعیت ( در920/2)

است که  093/2رفاه انسانی  و 098/2رفاه اکوسیستم در محدودة مورد مطالعه  از نظرمتوسط میزان پایداری  پژوهش، 0

یل وضعیت تحل .استرفاه انسانی اندکی پایدارتر از رفاه اکوسیستمی  ؛ درنتیجهدهد وضعیت ناپایدار هر دو دارا نشان می

یر منفی را بر سطح تأث محیطی و اقتصادی بیشترین یستزبعد کند  مشخص می مطالعه موردی ها حوزهپایداری در 

ی زیر برای تحقق اهداف ها شنهادیپهای پژوهش،  ی غیررسمی شهر اردبیل دارد. بر مبنای یافتهها سکونتگاهپایداری 

 شود: های غیررسمی شهر اردبیل مطرح می ی در سطح سکونتگاها محلهتوسعة پایدار 

 در یبخش کردیرو یجا به یستمیس کردیرو یریکارگ به و هت اصل عدالت فضاییها در ج دادن برنامه سوق-

 یکپارچه؛ صورت بههای اسکان غیررسمی  در توسعة محله ها یزیر برنامه

 ی؛ا محلهبستگی اجتماعی و حفظ هویت  ی خودجوش محلی در همها تشکلتقویت  -

 ی انسانی؛ها هیسرما عنوان به ی ساکنان محلهها مهارتو  ها تخصصایجاد بانک اطالعات از  -

 ی توسعه؛ ها لیپتانسشناخت  -

 دسترسی به اطالعات درمورد تصمیمات محلی؛  -

  ی اجتماعی؛ها مشارکتارتقای سطح 

 ؛(NGO و CBO) غیردولتی مدنی های تشکل و اجتماعی های شبکه گسترش و حمایت -
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 شهروندی؛  یفوظا و حقوق با آشنایی حیطة در آموزشی های کالس برگزاری -

 و مسائل از آنان اطالع و آگاهی افزایش راستای در ساکنان رایگان دسترسی و محلی خبرنامة و نشریه انتشار -

  محله؛ جاری مشکالت

 های شرط پیش از یکی شهری که های برنامه و ها طرح در ساکنان های دیدگاه و محله توسعة های ظرفیت شناسایی -

 شود؛ می قلمداد غیررسمی اسکان های محله پایداری سطح تقایار و ساماندهی در موفقیت

 مناسب برای های روش جمله که از ها آن مشارکت کارگیری به و محله محیط در مؤثر نفعان ذی شناسایی -

 ؛بود خواهد محلی حیات ابعاد همة پایدارسازی

 ؛خصوصی خشب گذاران سرمایه جذب و تشویق و محله در زا اشتغال های برنامه ةارائ -

 مسکونی؛ واحدهای نوسازی عوارض کاهش -

 ها؛ زیرساخت و خدمات توسعة -

 الزم؛ های نشانه و خوانایی از ها محله مندشدن ه و بهر مسکن و خدمات و آسان  تنوع دسترسی -

 ها، ارکتمش افزایش ها، محله سالمتو  تیامن ها، محله در ها، معنایافتن هویت کاربری و بیشتر اختالط تعامالت -

 مناسب؛ افزودة ارزش از مسکن و ی زمینمند بهره ها، محله سطح در زایی اشتغال

 ریزی برنامه شهری، مدیریت در شهروندان مشارکت ارتقای سبز، فضای سرانة و ها محله نظافت افزایش سطح -

 توانمندسازی؛ های برنامه مانند اقتصادی و اجتماعی مسائل کاهش برای

 خدماتی و اقتصادی های فعالیت برخی اندازی راه برای ارائة مجوزها در تسریع ،اعتمادسازی و زشآمو کارآفرینی -

 ساکنان؛ خود از سوی محله نیاز با مطابق

 و ای محله سرزندگی افزایش و فراغت اوقات گذران برای پارک و سبز فضای افزایش با محیط و انسان پیوند -

 .صوتی و دیوارها روی اعالنات و ها نوشته از ناشی بصری آلودگی هرگونه از اجتناب برای سازی فرهنگ

بر  ای ی توسعهها برنامه شده ضروری است ی مطرحها شنهادیپو مطالعه  موردهای  محلهنامناسب  با توجه به وضعیت

تحقق این  منظور اجرا شود. به ها سکونتگاهپایداری هریک از این  سطوحبراساس و  هر محلههای  ها و ضعف مبنای قوت

ی در توانمندسازیزی برای ر برنامهشهری  های ها در مقایسه با سایر سکونتگاه امر و کاهش شکاف وضعیت این سکونتگاه

های اسکان  پهنه جهت اصل عدالت فضایی ضروری است محیطی، کالبدی در یستزفرهنگی، اقتصادی،  -اجتماعیابعاد 

ی توسعة الزم از سوی مسئوالن و ها برنامهها و  یاستسبگیرند و  قرار یزیر هبرنامو  در اولویت مداخله غیررسمی ناپایدار

در ابعاد مذکور در  به گسترش خدمات و بهبود وضعیت کنونی زمان همة بعدی، توجه در مرحلمدیران شهری اعمال شوند. 

 درازمدتاردبیل در  ی غیررسمی شهرها پهنهی غیررسمی ناپایداری بالقوه ضروری است و توسعة همة ها سکونتگاه

 اهمیت دارد.
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