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مقدمه
رشد ،زوال و پژمردگی شهری ،یکی از فراگیرترین و نافذترین فرایندهای جغرافیایی است که پیامدهای گوناگونی در
عرصة شهر و نواحی پیرامونی آن برجای میگذارد (زنگانه .)5 :6911 ،با رشد شتابان شهرنشینی و گسترش فیزیکی
شهرها ،پدیدة پژمردگی (زوال) شهری بافت مرکزی بسیاری از شهرهای بزرگ توسعهیافته و درحالتوسعة جهان را در بر
گرفته است .پژمردگی شهری تنزل عملکردی و کالبدی بافت مسکونی و در پی آن فضای اجتماعی شهر است؛
بهطوریکه مهمترین چالشهای که شهرهای کنونی و آینده با آن روبهرو خواهند بود ،تغییرات جمعیتی و سالخوردگی
جمعیت ،کوچکشدن شهرها و فرایندهای شهرنشینی از یک سو و وضعیت رشد اقتصادی غیررسمی و تهدیداتی مانند
رکود و زوال شهری و ناتوانی در ایجاد شغل برای همه ،ضعف ارتباطی میان رشد اقتصادی و توسعة اجتماعی از سوی
دیگر خواهد بود که به بخشهای زیادی فشار وارد کرده و حرکت جمعیت به بخشهای کممهارت و کمدرآمد و نیروی
کار بازار را سوق داده است (کالرک.)6911 ،
بررسیهای موجود حاکی از آن است که فرایندهای رشد و زوال شهری پدیدهای جدید محسوب نمیشود؛ چراکه
شهرها همیشه در طول تاریخ در دورهای در حال رشد و در دورة دیگر در حال زوال بودهاند (زنگانه.)1 :6911 ،
جمعیتزدایی عامل اصلی زوال شهری است؛ با این حال ابعاد خاص کاربری زمین و فرسودگی زمین شهری که بهطور
بالقوه میتواند بر جمعیتزدایی اثر بگذارد ،ارزیابی نشده است ( .)Gu, et al., 2019: 506واضح است که فرسودگی
بافت شهری از درون خود بافت پدید میآید و هر بافت نوساز هم میتواند ریشههای فرسودگی و ناسازگاری را از همان
ابتدا درون خود داشته باشد (میرکتولی و همکاران .)91 :6916 ،امروزه در کشورهای درحالتوسعه ،مراکز شهرها
مکانهایی هستند که افراد فقیر در آن زندگی میکنند .دلیل این امر در پایداری تأمین معاش در این بخشهاست
(پاکشیر و صرافی .)18 :6901 ،نزدیکی به مکانهای بازاری و دسترسی به طیف گستردهای از فعالیتهای غیررسمی جزء
ضروری راهبردهای بقای آنها بهویژه برای کودکان و زنان غیرماهر است ( .)Razzu, 2005: 400در این محدودهها،
فقر شهری اعم از فقر کالبدی و فقر خدماتی متراکم شده و بهدلیل فقر اقتصادی ساکنان امکان تغییر خودبهخودی و
ارتقای محیط زندگی مناسب تقریباً از بین رفته است (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران .)5-9 :6931 ،این امر
سبب تخلیة بافتهای مذکور از ساکنان بومی و قدیمی و حرکت سکونتی آنان بهسوی فضاهای جدید یا پیرامونی شهر
شده (قربانیان )31 :6901 ،و بهتبع آن ،مهاجرت قشرهای کمدرآمد و روستایی به این بافتها افزایش یافته است
(سلیمانی و همکاران.)12 :6911 ،
در سدة اخیر و بهطور دقیقتر بعد از اقدامات دوره پهلوی اول در تفکیک و تغییر شکل کالبدی و فیزیکی یکبارة
بافتهای شهری در سطح ایران ،به تبعیت از اقدامات هوسمان در پاریس و فرانسه بوده است (حبیبی .)6935 ،در دهة
اخیر ،در داخل و خارج از کشور مطالعات و پژوهشهای تخصصی دربارة زوال بخش مرکزی و فرایندهای آن صورت
گرفته که در ادامه به برخی از آنان اشاره شده است .ویور و باگچیسن ( ،)1869به بررسی نقش قدرت و سیاست در نحوة
برخورد با پدیدة زوال شهری در ایاالتمتحده پرداختند و نتیجه گرفتند که مداخالت سیاسی (مدیریت شهری) برای
کاهش زوال شهری ضروری است .یافتهها نشان میدهد که آنالیز فضایی همراه با اطالعات جغرافیای شهری در راستای
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شناسایی مکانهای روبهزوال مؤثر است و به مدیران شهری و شهرداری برای درک شرایط و دوری از سیاستزدگی
کمک میکند .حسینی و همکاران ( )1863راهبردهای تجدید حیات واحدهای همسایگی روبهزوال را بررسی کردهاند.
آنان بهترین و مؤثرترین راهکار جلوگیری از زوال شهری و احیای دوباره را مشارکتدادن مردم در این امر دانستهاند و در
این پژوهش میزان مشارکت مردم در امر احیا را بررسی کردهاند .نتایج نشان میدهد ظرفیت مشارکت جامعة مورد مطالعه
از چهار جنبة مالی ،فکری ،ابزاری و جسمی پایینتر از سطح مناسب بود ،اگرچه تمایل ساکنان به مشارکت در امر احیا
باال بوده است.
افسیسر ( )1860در پژوهش خود خاطرنشان کرده است که بسیاری از دولتها و حکومتها جوانان و نوجوانان را
یکی از علل وقوع پدیدة زوال (پژمردگی) شهری دانستهاند که این مقاله درصدد رد این ادعاست .اگرچه در برخی موارد
جوانان و نوجوانان در احیای لیما تحت تأثیر عواطف منفی قرار گرفتهاند ،در بسیاری از موارد نقش مثبت داشتهاند.
همچنین برای احیای موزون و مناسب لیما به درک دقیق نیازهای جوانان ،کودکان خیابانی و نوجوانان نیاز است .سلیمانی
و همکاران ( )6911به بررسی ویژگیهای اقتصادی  -اجتماعی و تغییرات ساکنان محدوده طی یک دهه اخیر پرداختهاند.
نتایج نشان میدهد گسترش پیرامونی شهر و بیتوجهی به بخش مرکزی شهرها سبب خروج ساکنان بومی و جایگزینی
آنها بهوسیلة گروههای فقیر اجتماعی شده که نتیجة آن فرسودگی و زوال در بخشهای مرکزی است .این وضعیت با
تئوریهای پاالیش و چرخة زندگی در تحلیل ویژگیهای زوال مناطق مرکزی شهر اراک قابلاثبات و است و
مصداقهای بیشماری دارد.

زنگانه و همکاران ( )6913با بررسی پویایی فضایی-کالبدی بخش مرکزی شهر رشت نتیجه گرفتند که عوامل
مبتنی بر اجتناب از شرایط نامطلوب ،مهمترین عوامل تصمیمگیری برای جداییگزینی و جابهجایی خانوارها و درنتیجه
پویایی فضایی کالبدی بخش مرکزی شهر رشت است .همچنین براساس یافتههای پژوهش حاضر مشخص شد که
ساختار اقتصاد سیاسی حاکم بر شهر رشت ،با تغییر در چرخههای سرمایهگذاری -سرمایهزدایی و اولویت ارزش مبادالتی
بر ارزش مصرفی زمین و امالک ،بر روند روبهافول بخش مرکزی شهر رشت از نظر سکون و بازساختهای فضاهای
فعالیتی اثرگذار بوده است.
بهطورکلی بافتهای شهری در ارومیه و بهویژه بخش مرکزی آن نیز دچار تغییراتی شدند .ایجاد خیابانهای جدید
در قلب این بخش و جداسازی این فضاها آسیبهایی به بازار سنتی و محدودههای تاریخی وارد کرد که در بخش مرکزی
واقع شده بودند .با توجه به شرایط و رویدادها ،وضعیت اکولوژیک اجتماعی این منطقه و نحوة جایگزینی و تصرف برخی
مشاغل و مساکن انجام شده است که میتوان گفت این روندها تاکنون نیز در سطح روبهنزول و پایدارتر ادامه داشته
است .کاهش جمعیت محدوده ،مهاجرت بخشی از ساکنان قدیمی ،وضعیت نامناسب دسترسی به خدمات ،مهاجرتهای
درونشهری ،تخریب بخشی از بافت و ناهمگونی بصری از جمله مهمترین عوامل زوال محدوده هستند .بافت مرکزی
شهر ارومیه در منطقة  2این شهر قرار دارد .این منطقه با مساحتی بالغ بر  6188هکتار ،دارای  51محله است (سرشماری،
 .)6915 ،6905همچنین عمدهترین مراکز و راستههای تجاری و خدماتی شهر در این منطقه مستقر بودهاند و جمعیت این
منطقه در سال  6915بالغ بر  658هزار نفر بوده است .برایناساس کاهش تدریجی جمعیت این بخش و جایگزینی
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مهاجران بهجای اقشار بومی ضمن آنکه موجب تنزل انسجام و هویت فرهنگی و اجتماعی این بخش از شهر شده،
تضعیف حس تعلق و دلبستگی ساکنان به بافت را بههمراه داشته است .این امر در درازمدت موجب انحطاط کالبدی شده
است و بر کیفیت زندگی ساکنان این بخش تأثیر گذاشته و سیمای شهر را دستخوش تغییر کرده است؛ بنابراین در این
پژوهش عوامل اصلی ایجاد پدیدة زوال شهری و پارامترهای تأثیرگذار بر آن در بخش مرکزی شهر ارومیه بررسی،
شناسایی و تجزیه و تحلیل شده است و همزمان تأثیر این عوامل درصورت برطرفنشدن در آینده بخش مرکزی شهر نیز
باید مدنظر قرار بگیرد.

مبﺎنینظﺮي
تاریخچة زوال شهری نشان میدهد این پدیده در معنای خاص از دهههای پایانی قرن نوزدهم متداول شد که رشد گسترده
جمعیت شهری بهموازات رشد سرمایهداری صنعتی ،بستر شکلگیری مسائل شهری جدید را فراهم کرد (زنگانه:6911 ،
 .)603در حال حاضر ،زوال شهری با مفاهیمی توصیفی و کارکردی همراه است ( .)Bradbury, et al., 1982: 18در
معنای توصیفی به کاهش جمعیت یا فرصتهای شغلی اشاره دارد و در معنای کارکردی به معنای تغییراتی است که کارکرد
شهر یا دیگر تودههای شهری را مختل میکند (تلخابی و همکاران .)253 :6913 ،مفهوم افت 6و زوال 1شهری درحقیقت
تمرکز فضایی مشکالت است که به شکل سطح باالی بیکاری ،فقر و آلودگی محیطی ظاهر میشود .افت شهری ماهیتی
پیچیده و چندبعدی ،شامل ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی ،محیطی و ذهنی است (توبچی .)11 :6901 ،زوال شهری در
معنای خاص از دهههای پایانی قرن نوزدهم زمانی متداول شد که رشد گستردة جمعیت شهری بهموازات رشد سرمایهداری
صنعتی ،زمینهساز شکلگیری محلههای فقیرنشین شهری ،فساد شهری و مخاطرات زیستمحیطی در شهرها شده است .تا
سالهای  6108 - 6138مسئلة زوال شهری تنها به کشورهای پیشرفته از جمله ایاالتمتحدة آمریکا ،بریتانیا و آلمان
منحصر بود .معضل انحطاط شهری بهطور گسترده از سالهای  6118آغاز شد و کمکم شهرهایی با بیش از  688هزار نفر
جمعیت را در بر گرفت ()Rienits, 2006؛ بهطوریکه در سراسر دنیا بیش از  262شهر با جمعیت بیشتر از  6میلیون نفر بین
سالهای  1888تا  1885که دچار زوال شهری شدهاند ،در کشورهای ایاالتمتحدة آمریکا ،مکزیک ،اوروگوئه و کرة جنوبی
مشاهده شده است ( .)Fol, 2010: 674مامفورد ( )6116بر این عقیده است که شهرها در طول زمان دورههای مختلفی را
پشت سر میگذارند؛ بهطوریکه بعد از طی یک دوره شکوفایی ،کمکم دچار انحطاط و زوال و در آخر مرگ میشوند و این

امر در تمامی تمدنها رخ خواهد داد (شکوئی .)6905 ،گدس در کتاب تکامل شهری و مامفورد نیز در کتاب فرهنگ شهرها
تأکید دارند که تکامل شهرها در شش مرحله انجام میگیرد:
 مرحلة نوزاد شهری 9:شهر درحقیقت به شکل جامعة روستایی است.
 مرحلة شهر 2:اجتماع خانوادهها و شرکت روستاها روی مقر دفاعی مناسب برای دفاع شهر و ساکنان پیرامون خود
بهوجود میآید.
1. Blight
2. Decline
3. Eopolis
4. Polis
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 مرحلة مادرشهری 6:شهر در ناحیه معینی از شهرهای دیگر پیشی میگیرد و در این مرحله با تضاد جامعة شهری
و برخوردهای طبقاتی روبهروست و در عین حال مؤسسات مالی و اداری معتبری دارد.
 دورة کالنشهری 1:دورة قبل از زوال شهر است که در پرتو تأثیرات تکامل اقتصادی ،ثروت و قدرت حکومت
شهر رشد خارقالعاده مییابد.
 دورة تباه شهری 9:رفتارهای فردی و اجتماعی در شهر به مرحلهای تحملناپذیر میرسد و شهر انگلی در بطن
ناحیه و کشور است.
 دورة مردهشهری 2:در اثر جنگ ،بیماری و قحطی شهر از پا میافتد و در حالت شهر مدفن تمدنها قرار میگیرد.

گدس بر این باور است که برحسب ضرورت تاریخی شهرها این مراحل اوج و حضیض را میپیمایند؛ در صورتی که
مامفورد این مراحل را اجتنابناپذیر نمیداند (فرید .)0-3 :6910 ،کیم و همکاران ( )1818سیاستها و روشهای
اجرایی متولیان شهری و دولتها را بر شهرهای روبهزوال تأثیرگذار میدانند .اگرچه از دست دادن جمعیت و اشتغال
بهدلیل افت محیطزیست و خدمات در بخش مرکزی شهر ،پدیدهای است که بهطور گسترده و روزافزون در شهرهای
بزرگ بهوجود میآید و هماکنون نیز مسئلهای جدی برای مدیریت برنامهریزی شهری بهشمار میآید ( Pacione,

 .)2009باید دانست که آیا میتوان زوال بخش مرکزی شهر را تنها به یک عامل واحد نسبت داد ،اما بهنظر میرسد
که میتوان این پدیده را با چند عامل از قبیل فرسودگی کلی بافت شهری بخش مرکزی که بهدلیل قدمت باال توان
زیستپذیری ندارد ،درک از زندگی خوب و یافتن آن در حومههای شهری ،افزایش تحرک فردی ،تواناکردن مردم
برای سکونت و زندگی در فاصلة بیشتری از بخش مرکزی شهر و دسترسی به مسکن جدیدتر و ارزانتر در هر جایی
و امثال آن درنظر گرفت ( .)Yalkinta, 2008عامل دیگر در زوال بخش مرکزی ،این حقیقت است که این فرایند
تأثیرات تکاثری منفی خود را دارد و همانطور که مردم و کارخانهها به بیرون شهر حرکت میکنند ،منابع درآمدی
بخش مرکزی نیز نابود میشود ( .)Pitkin, 2011این امر سبب کاهش سرمایهگذاری در نگهداری زیرساخت و
خدمات اجتماعی و فرسودگی کالبدی این بخش میشود .چنین از دست رفتنهایی به معنای حذف حمایتها از بخش
تجاری و خردهفروشی بخش مرکزی نیز محسوب میشود؛ از اینرو باید اقدامی صورت بگیرد؛ زیرا در غیر این صورت
احیای بخش مرکزی شهرها فایدهای نخواهد داشت ( .)Witherick, 2001: 135مسکن ناکافی ،اعتیاد به الکل و
مواد مخدر ،جرم و جنایت و مهاجرت از محلههای شهری از دیگر نشانههای زوال بخش مرکزی شهر هستند.
روشپژوﻫﺶ
با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش ،رویکرد حاکم بر فضای پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و راهبرد آن
قیاسی و در چارچوب روشهای تحلیلی و همبستگی با تأکید بر نگرش سیستمی است .در این میان ،از مفاهیم و

1. Metropolis
2. Megalapolis
3. Ternapolis
4. Negropolis
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الگوهای پژوهش کمی و کیفی نیز بهره گرفته شده است .مواد پژوهش شامل منابع کتابخانهای -اسنادی ،بلوکهای
آماری ،نقشهها و سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن و غیره و بررسیهای پیمایشی شامل مشاهده و غیره است.
فرایند توسعة شهر ارومیه و زوال بخش مرکزی با توجه به دادههای آماری و اطالعات طی یک دورة  98ساله از سال
 6915-6915بررسی و ارزیابی شده است .دادههای اسنادی -آماری به روشهای تحلیلی -مقایسهای تجزیه و تحلیل
شدند .جامعة آماری در این پژوهش ساکنان بافت تاریخی و قدیمی شهر ارومیه است .در این پژوهش برای برآورد حجم
نمونه از فرمول کوکران استفاده شد.
در پژوهش مورد نظر جمعیت منطقه مورد مطالعه  698هزار نفر هستند که براساس فرمول مذکور حجم نمونه 902
پرسشنامه خواهد بود .بهمنظور تحلیل دادههای میدانی از نرمافزارهای  SPSSو  GISاستفاده شده است .در این پژوهش،
سه شاخص تراکم جمعیتی ،امنیت عمومی -اجتماعی ،جمعیت فعال در بعد ویژگیهای اجتماعی ،دو شاخص میزان
جابهجایی جمعیت و حس تعلق ساکنان به محله ،در بعد تعامل اجتماعی ،چهار شاخص کیفیت بناها ،میزان سازگاری
کاربریها ،استخوانبندی ساختمانها و میزان نفوذپذیری کالبدی در بعد کالبدی و دو شاخص دسترسی به فضاهای
عمومی و دانهبندی اراضی در بعد کیفیت محیط ،چهار شاخص میزان دسترسی به خدمات بهداشتی ،میزان دسترسی به
خدمات آموزشی ،میزان دسترسی به خدمات فراغتی و میزان دسترسی به خدمات فرهنگی در بعد خدماتی استخراج شد
تا از این طریق میزان زوال شهری در منطقة مرکزی شهر ارومیه بررسی شود .همچنین برای مشخصکردن مناسببودن
دادهها بهمنظور بهکارگیری مدل تحلیل عاملی از شاخص  kmoو آزمون بارتلت استفاده شد که عدد  8/31بهدست آمد
که نشان میدهد دادههای مورد نظر (نمونه) برای تحلیل عاملی مناسب هستند.
شﺎخصﻫﺎيمورداستفﺎدهدراینپژوﻫﺶ

ﺟدول.1عواملو

عنوانابعﺎد
بعد اول :ویژگیهای اجتماعی
بعد دوم :تعامل اجتماعی

بعد سوم :کالبدی

بعد چهارم :کیفیت محیط

بعد پنجم :دسترسی به خدمات رفاهی
منبع:نگﺎرندگﺎن

شﺎخص
تراکم جمعیتی
امنیت عمومی-اجتماعی
جمعیت فعال
حس تعلق ساکنان
میزان جابهجایی جمعیت
کیفیت بناها
میزان نفوذپذیری
میزان سازگاری کاربریها
استخوانبندی ساختمانها
دسترسی به فضای عمومی
دانهبندی اراضی
میزان دسترسی به خدمات بهداشتی
میزان دسترسی به خدمات آموزشی
میزان دسترسی به خدمات فراغتی
میزان دسترسی به خدمات فرهنگی
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محدودةموردمطﺎلعه
شهر ارومیه در بستر بسیار مساعد طبیعی (زمینهای بسیار مطلوب کشاورزی و منابع آب فراوان) استقرار یافته و همین
عامل نقش مهمی در رشد و توسعة شهر داشته است .از دیگر عوامل مهم میتوان به توسعة راهها و خانهسازیهای
اطراف آنها و پدیدة مهاجرت اشاره کرد که سبب الحاق اراضی پیرامونی به شهر ،شهرکسازیهای تعاونی و توسعه و
ایجاد سکونتگاههای نابسامان و حاشیهنشینیها شده است .مسئلة مالکیتها از دیگر عواملی است که در توسعة شهر تأثیر
داشته است .مالکان بزرگ در اطراف محدودة شهری در قسمت شمال غربی و جنوب زمینهای خود را تفکیک کرده و به
متقاضیان فروختهاند؛ بنابراین از این جهت شمال غربی و جنوب شهر رشد یافته است.
ﺟدول.2عواملمؤثﺮدرگستﺮشﻓﯿزیکیشهﺮارومﯿهبهتفکﯿکﻫﺮبخﺶ

اجتماعی – فرهنگی
اقتصادی
جغرافیای طبیعی
سیاسی
کالبدی – فضایی

تمایالت و گرایشهای مردم ،جداییگزینی اجتماعی
قیمت زمین ،صنایع و کارگاهها
زمینهای کشاورزی و باغها ،آبهای زیر سطح ،شیب تند و کوههای اطراف و جهت باد
طرحهای شهرکسازی ،واگذاری زمین به مردم و تعیین محدودة شهری
شبکة ارتباطی و جادههای بینشهری ،کمربندیها و کنار گذرها

در بررسی بافت کالبدی شهر سه دسته از تشکیالت سازمان و نظام شهری را میتوان معین کرد که این سه دسته
ارتباط تنگاتنگی با سابقة رشد و گسترش شهر دارند .دستة اول که قدیمیترین قسمت شهر را شامل میشود ،هویتی بارز
دارد و با وجود آنکه دستخوش تغییرات فراوان در طول نیمقرن گذشته بوده و در برخی قسمتها بخشی از مشخصههای
خود را حفظ کرده است ،این محدوده بازار قدیمی شهر و ساختمانهای قدیمی را در برگرفته است و به همین دلیل مرکز
اصلی شهر است .بافت دوران میانی شهر از نظرگاه توزیع جغرافیایی نیز شکل میانی داشته و با حلقهزدن به دور بافت
اولیه شهر ،بهکمک ساختوسازهای دستة سوم محاصره شده است .شکل عمومی بافت این قسمت از شهر دنبالة تغییرات
بافت اولیه است این بافت با رشدی آرام هستة تاریخی و بافت قدیمی شهر را در بر گرفت و عمدتاً توسعههای دهههای
 58 - 98را شامل میشود .در بافت دستة سوم ،با شدیدترشدن تغییر و تحوالت در اوضاع اجتماعی و اقتصادی کشور،
بافت جدیدی دور بافت قبلی شهرها شکل گرفت .همة ساختوسازهای دستة دوم و سوم جز در موارد استثنایی تبدیل
زمینهای بسیاری از باغها و مزارع به تودههای بیشکل ساختمانهاست .منطقة  2ارومیه که بخش مرکزی این شهر در
آن واقع شده است ،در سرشماری  6915دارای  698هزار نفر جمعیت و  6188هکتار مساحت بوده و بخش قابلتوجهی از
بافت تاریخی و قدیمی ارومیه را در خود جای داده است.

 220

يبﺮنﺎمهریزيشهﺮي،دورة،9شﻤﺎرة،1بهﺎر1011

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ
پژو 

شکل.1محدودةموردمطﺎلعه

شکل.2وضعﯿتآمﺎرتوصﯿفیﺟﻤعﯿتشهﺮارومﯿه

زنگﺎنهوﻫﻤکﺎران:تحلﯿلیبﺮوضعﯿتزوالشهﺮيدربخﺶمﺮکزيشهﺮارومﯿه...

 225

شکل  1وضعیت سواد ،تأهل ،اشتغال ،جمعیت شش سال به باال و بافت فرسوده را در سطح مناطق پنجگانه ارومیه در دورة
 6915نشان میدهد .کمترین آمار سطح سواد در سطح شهر ارومیه مربوط به منطقة  1با حدود  00/1درصد مردان باسواد و
 33/6درصد زنان باسواد است .در این میان منطقة  6ارومیه بهترین وضعیت را در مقایسه با چهار منطقة دیگر داشته و به
عبارت دیگر مطلوبترین منطقه به لحاظ شاخص باسوادی در میان زنان و مردان بوده است .همچنین براساس شکل ،1
بیشترین آمار اشتغال در سطح مناطق ارومیه بهترتیب به مناطق  1و  9ارومیه با  91/6و  99/0درصد و کمترین آمار بیکاری نیز
بهترتیب به مناطق  5و  6با  99/1درصد و  99/1درصد مربوط بوده است؛ درحالیکه منطقة  2ارومیه که بخش عمدهای از
بخش مرکزی در آن واقع شده ،بین مناطق با بیشترین نرخ اشتغال و کمترین نرخ اشتغال قرار گرفته است ،همچنین سهم
زنان و مردان منطقة  2ارومیه با میزان  21/1و  58/6درصد تقریباً با یکدیگر برابر بوده است؛ درحالیکه بیشترین میزان
تولورانس مربوط به منطقة  5با حدود  20/6درصد مردان و  56/0درصد زنان بوده است .وضعیت مردان متأهل و بیهمسر در
سطح مناطق پنجگانة ارومیه نشان میدهد که بیشترین مردان متأهل در منطقة  6قرار دارند .منطقة  1با  12/5درصد مردان
متأهل در رتبة بعدی قرار دارد و کمترین مردان متأهل در شهر ارومیه با حدود  11/0درصد مربوط به منطقة  2هستند .درنهایت
وضعیت بافت فرسوده و بافت نوساز نشان میدهد که بیشترین میزان بافت نوساز بهترتیب به منطقة  5با  06/5درصد بافت
نوساز و منطقة  6با  33/83درصد بافت نوساز مربوط است و بیشترین درصد بافتهای فرسوده بهترتیب به مناطق  1و  2ارومیه
با  28/6درصد و  95/2درصد مربوط بوده است .برایناساس منطقة مورد مطالعه این پژوهش ،یعنی منطقة  2جزء بافت فرسودة
شهر ارومیه قرار دارد و بیشترین میزان این بافتها نیز در خود بخش مرکزی واقع شدهاند.

یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ

مفهوم افت و زوال شهری تمرکز فضایی مشکالت است که به شکل سطح باالی بیکاری ،فقر و آلودگی محیطی ظاهر
میشود .افت (زوال) شهری ماهیتی پیچیده و چندبعدی شامل ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی ،محیطی و ذهنی دارد.
پس از بررسیهای کامل سه شاخص تراکم جمعیتی ،امنیت عمومی -اجتماعی و جمعیت فعال در بعد ویژگیهای
اجتماعی ،دو شاخص میزان جابهجایی جمعیت و حس تعلق ساکنان به محله ،در بعد تعامل اجتماعی ،چهار شاخص
کیفیت بناها ،میزان سازگاری کاربریها ،استخوانبندی ساختمانها و میزان نفوذپذیری کالبدی در بعد کالبدی ،دو
شاخص دسترسی به فضاهای عمومی و دانهبندی اراضی در بعد کیفیت محیط ،چهار شاخص میزان دسترسی به خدمات
بهداشتی ،میزان دسترسی به خدمات آموزشی ،میزان دسترسی به خدمات فراغتی و میزان دسترسی به خدمات فرهنگی
در بعد خدماتی استخراج شد تا میزان زوال شهری در منطقة مرکزی شهر ارومیه بررسی شود .در اولین اجرای نرمافزار،
بدون درخواست دوران عوامل ،با استفاده از روش تجزیه به مؤلفههای اصلی ،تعداد عاملهایی که قابلاستخراج هستند،
مشخص شدند .برای تعیین تعداد عاملهایی که باید برای مجموعة دادهها در این تحلیل استخراج شوند ،از معیار کایسر
استفاده شد که براساس آن ،تنها عاملهای دارای مقدار ویژة  6یا بیشتر ،بهعنوان منبع ممکن تغییرات در دادهها پذیرفته
شدهاند .جدول  ،9نشاندهندة عوامل استخراجشده و درصد تغییرات آنهاست .همچنین نشان میدهد مقدار ویژة پنج
عامل بیشتر از  6بوده و این عوامل تجمع  19/61درصد تغییرات دادهها را تبیین میکنند (جدول .)9
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استخﺮاجشدهودرصدتﻐﯿﯿﺮات

ﺟدول.0عواملتجﻤعو

مقﺎدیﺮویژه()Initial Eigenvalues
عﺎمل
6
1
9
2
5
1
3
0
1
68
66
61
69
62
65

ﺟﻤع
5/281
9/993
1/302
6/301
6/513
6/261
6/936
8/101
8/119
8/011
8/066
8/319
8/356
8/166
8/252

واریﺎنس
19/883
69/310
61/112
3/181
1/311
1/811
5/096
2/181
2/811
9/019
9/221
9/939
9/612
6/510
6/65

درصدتجﻤعی
19/883
91/335
20/111
5/180
19/2
11/211
35/159
31/251
09/555
03/930
18/013
12/1
13/912
10/05
688

Extraction sums of squared loading

ﺟﻤع
5/281
9/993
1/032
6/301
6/513

درصدتجﻤعی
19/883
91/335
20/111
51/180
19/1

واریﺎنس
19/883
69/310
61/112
3/181
1/311

منبع:نگﺎرندگﺎن

انتخﺎ روشدورانعوامل

برای تعیین نوع دوران عوامل (متعامد یا مورب) ،ابتدا تحلیل عاملی با دوران مورب و با استفاده از روش دایرکت اوبلیمین
صورت گرفت و ماتریس ضرایب همبستگی میان عوامل استخراجشده که یکی از خروجیهای  SPSSاست ،بررسی شد
(جدول  .)2ماتریس ضرایب همبستگی میان عوامل نشان میدهد که هیچیک از ضرایب همبستگی این ماتریس از قدر
مطلق  8/91بزرگتر نیست؛ بنابراین دلیلی برای همبستهبودن عوامل وجود ندارد؛ یعنی دوران باید متعامد باشد .با اجرای
تحلیل عاملی ،این بار با دوران متعامد و با استفاده از روش دوران واریمکس ،پنج عامل استخراج شد که ارتباط آنها با
شاخصهای پانزدهگانه نشاندهندة زوال شهری مشخص شد.
استخﺮاجشده

ﻫمبستگیعوامل
ﺟدول.0مﺎتﺮیسضﺮایب 

عﺎمل
6
1
9
2
5

1
6/888
8/801
-8/805
8/838
8/865

2
8/801
6/888
8/881
8/823
8/165

0
-8/805
8/881
6/888
-8/689
-8/819

0
8/838
8/823
-8/689
6/888
8/883

5
8/865
8/165
-8/819
8/883
6/888

بعد از دوران برخی از متغیرها با بیش از  6عامل ،بار عاملی باالی  8/2دارند .این متغیرها را در ذیل عاملی درنظر
میگیریم که بیشترین مقدار عددی بارعاملی را با آن عامل دارند و ارتباط این متغیرها با سایر عوامل را درنظر نمیگیریم.
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همچنین عالمت منفی در این جدول تنها نشاندهندة جهت مخالف این شاخص با دیگر شاخصهاست ،نه مقدار عددی
کمتر؛ بنابراین ،پنج عامل و شاخصهای زیر هر عامل مشخص شدهاند.
نﺎمگ اريعوامل
تفسﯿﺮو 
با توجه به ارتباط هریک از عوامل استخراجشده با شاخصهای نشانگر زوال شهری و هماهنگی با مبانی نظری و تجربی

در این زمینه ،عوامل استخراجشده به شرح ستون سوم جدول  5نامگذاری شدند.
شﺎخصﻫﺎوبﺎرعﺎملیﻫﺮکدامدرتحلﯿلعﺎملی

ﺟدول.5

عنوانعﺎمل
عامل اول :ویژگیهای اجتماعی
عامل دوم :تعامل اجتماعی

عامل سوم :کالبدی

عامل چهارم :کیفیت محیط

عامل پنجم :دسترسی به خدمات رفاهی

بﺎرعﺎملی
8/011
8/009
8/325
8/305
8/025
8/116
8/210
-8/280
8/151
8/516
8/511
8/015
8/318
8/303
8/365

شﺎخص
تراکم جمعیتی
امنیت عمومی-اجتماعی
جمعیت فعال
میزان مدت سکونت
میزان جابهجایی جمعیت
کیفیت بناها
میزان نفوذپذیری
میزان سازگاری کاربریها
استخوانبندی ساختمانها
دسترسی به فضای عمومی
دانهبندی اراضی
میزان دسترسی به خدمات بهداشتی
میزان دسترسی به خدمات آموزشی
میزان دسترسی به خدمات فراغتی
میزان دسترسی به خدمات فرهنگی

در نامگذاری عوامل ،نکات مطرحشده در مبانی نظری مدنظر قرار گرفتند؛ برای مثال ،عامل اول ارتباط باالیی (بیشتر
از  )8/1با هر دو متغیر ذیل این عامل دارد :تراکم جمعیتی ( ،)8/011امنیت عمومی-اجتماعی ( )8/009این دو متغیر از
شاخصهای اجتماعی هستند که در متون مبانی نظری به آن دو اشاره شده است.
محﺎسبﺎتامتﯿﺎزعﺎملی
از روش رگرسیونی برای محاسبة امتیازات عاملی استفاده شد .در نرمافزار  ،SPSSروش رگرسیونی ،روش منتخب

نرمافزار است .ممکن است امتیازات عاملی محاسبهشده با این روش به عوامل همبسته منجر شود؛ زیرا هدف این
پژوهش ،تعیین میزان زوال شهری در منطقة مرکزی شهر ارومیه (منطقه  )2است؛ بنابراین همبستهبودن یا نبودن
امتیازات عوامل پنجگانة استخراجشده در نتیجة این مطالعه بیتأثیر است.
()6

X i  X min
X max  X min

I in 
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پس از بهدستآوردن امتیازهای هر عامل ،براساس اطالعات موجود از سالهای  6905 ،6935 ،6915و  ،6915این
امتیازات در نرمافزار  SPSSمحاسبه شد و جدول  1بهدست آمد .با توجه به جدول ،در فاصلة زمانی سالهای  6915و
 6935کیفیت این منطقه افزایش چشمگیری داشته است ،اما هرچه از سال  6935به  6915حرکت کردیم ،مشاهده شد
که نمرة شاخص مرکب بهشدت کاهش یافته و این نشاندهنده فرسودهشدن منطقة مدنظر است.
بهمنظورارزیﺎبیزوالشهﺮيدرمنطقةمﺮکزيشهﺮارومﯿه
استخﺮاجشده 

ﺟدول.6امتﯿﺎزاتعوامل

سﺎل
6915
6935
6905
6915

عﺎملاول
8/51
8/50
8/21
8/22

عﺎملدوم
8/51
8/25
8/10
8/61

عﺎملسوم
8/3
8/55
8/95
8/90

عﺎملچهﺎرم
8/21
8/12
8/99
8/63

عﺎملپنجم
8/2
8/15
8/16
8/96

شﺎخصمﺮکب
1/59
1/39
5/16
2/05

منبع:نگﺎرندگﺎن

بهطورکلی نتایج روش تحلیل عاملی بیانگر آن است که به لحاظ عامل اول ،یعنی ویژگیهای اجتماعی بخش
مرکزی ارومیه طی دورههای مورد بررسی ( )6915 -6915غیر از دورة  6935با کسب مقدار  8/50که روند روبهرشد و
افزایشی داشته ،در دورههای  6905و  6915بهترتیب مقدار  8/21و  8/22را به خود اختصاص داده و میزان شاخص افت
و کاهش یافته است .به لحاظ عامل دوم یعنی تعامل اجتماعی ،وضعیت بحرانیتر بوده است؛ بهطوریکه میزان امتیاز از
 8/51در سال  6915به  8/25در سال  8/10 ،6935در سال  6905و  8/61در سال  6915رسیده است .این امر حاکی از
آن است که حس تعلق به مکان در محدودة بخش مرکزی بهشدت کاهش یافته و همزمان میزان جابهجایی جمعیت رو
به فزونی بوده و روند افزایشی داشته است .از لحاظ عامل سوم ،یعنی ابعاد کالبدی باید گفت میزان امتیاز از  8/3در دورة
 6915به  8/55در دورة  6935و  8/95در دورة  6905رسیده است و همچنان که مشاهده میشود وضعیت تا دورة 6905
بحرانی و میزان شاخص بهشدت با افت روبهرو بوده است ،اما در دورة  6915با توجه به ساختوسازهای جدید و
بهسازیهای صورتگرفته میزان شاخص دوباره افزایش یافته و به  8/90رسیده است .وضعیت در عامل بعدی ،یعنی
کیفیت محیط متفاوت است؛ بهنحوی که از میزان  8/21در دورة  6915به  8/12در دورة  6935افزایش یافته است ،اما
ناگهان با افت شدید در دورة  6905به  8/99یعنی حدود نصف دورة قبل کاهش یافته و این روند کاهش با همان سرعت
افت به  8/99در دورة  6915رسیده که حاکی از آن است که دسترسی به فضاهای عمومی و دانهبندی اراضی با افت و
زوال روبهرو شده است .به عبارت دیگر بیشترین میزان افت در میان پنج عامل بررسیشده در بخش مرکز ارومیه به
عامل کیفیت محیط مربوط است .به لحاظ خدمات رفاهی یا همان عامل پنجم نیز وضعیت تا دورة  6905به نسبت
مناسب بوده است؛ یعنی شاخص از  8/2در دورة  6915به  8/15در دورة  6935و  8/16در دورة  6905رسیده است ،اما با
افت یکباره ،این میزان به  8/96در دورة  6915رسیده است .این امر حاکی از آن است که دسترسی به خدمات فرهنگی،
آموزشی ،بهداشتی و غیره در دورة  6915بهشدت کاهش یافته و با افت روبهرو شده است .درنهایت شاخص مرکب در
روش تحلیل عاملی برای عامل ویژگیهای اجتماعی در دورة  1/59 ،6915بهدست آمد .که میتوان گفت در مقایسه با
دورههای  6905و  6915بهمراتب وضعیت تراکم جمعیت ،امنیت عمومی و اجتماعی و جمعیت فعال مناسبتر بوده است.
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شاخص مرکب در دورة  6935در مقایسه با سه دورة دیگر باالترین امتیاز را کسب کرده است ()1/39؛ بهطوریکه
میتوان گفت طی چهار دورة مورد بررسی در این پژوهش ،بخش مرکزی ارومیه بهترین و مناسبترین وضعیت خود را
طی دورة  6935گذرانده و سپس وضعیت افت و زوال آن آغاز شده است .وضعیت شاخص مرکب در دورة  6905با افت
محسوس در مقایسه با دو دورة  )1/59( 6915و  )1/39( 6935به میزان  5/16رسیده که این امر نشاندهندة شروع زوال
و افت در بخش مرکزی ارومیه است .در دورة  6915شاخص مرکب با افت شدید در مقایسه با دورة  6905و دورههای
دیگر به میزان  2/05رسیده است؛ بهطوریکه میزان شاخص در تمامی عاملهای مورد بررسی بهشدت کاهش یافته و
همین امر موجبات زوال بیشتر این محدوده را فراهم کرده است.

دﻫهﻫﺎي1085و1095
شکل.0وضعﯿتزوالبخﺶمﺮکزيارومﯿهدر 

با توجه به اطالعات موجود از سال  6915 -6915مشخص شد که هر چه از سال  6905به سمت  6915حرکت
میکنیم ،بهدلیل بیتوجهی به امکانات ،کالبد و دسترسی به خدمات زوال و فرسودگی بیشتر میشود و این سبب شده
است که مشکالت اجتماعی نیز برای مردم بهوجود آید .در شکل  9فرایند زوال شهری حاصل از نتایج بررسی در تحلیل
عاملی برای دهة  6915 - 6905مشاهده میشود (بهدلیل نبود اطالعات برای دهههای  15و  35و کاملنبودن آنها
نقشة وضعیت زوال مشخص نشده است) .لکههای قرمز میزان افزایش زوال بخش مرکزی در دهههای  6905و  6915را
بهخوبی نشان داده است .براساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی میزان زوال از دهة  6905در مقایسه با دهههای  6915و
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 6935رو به افزایش بوده و این افزایش در دهة  6915بهطور فزایندهای توسعه یافته است (محدودة اصلی بخش مرکزی
تقریباً مرکز شهر است که اطراف آن با رنگ آبی مشخص شده است).
برای بررسی شاخصهای زوال شهری با توجه به دهة مورد بررسی ( 6905 ،6935 ،6915و  )6915از تحلیل
واریانس یکطرفه استفاده شده است .نتایج حاصل از اجرای آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی

6

برای مقایسة زوال شهری با توجه به دهة مورد بررسی در جدولهای  3و  0آورده شده است.
یکراﻫهبﺮايمقﺎیسةزوالشهﺮيبﺎتوﺟهبهدﻫةموردبﺮرسی
ﺟدول.2تحلﯿلواریﺎنس 

بینگروهی
درونگروهی
کل

مقایسة زوال شهری با
توجه به دهة مورد بررسی

منبع

درﺟة

مﯿﺎنگﯿن

تﻐﯿﯿﺮ
1/116
611/110
611/521

آزادي
9
11
11

مج ورات
6/39
8/619

سطح

F

معنﺎداري
8/888

68/115

برای تفسیر نتیجة آزمون و تحلیل واریانس مبنی بر معناداربودن یا نبودن تفاوت میانگین متغیر مورد بررسی در میان
گروهها ،باید براساس معناداری مقدار  Fعمل کنیم؛ یعنی وقتی سطح معناداری ( ).Sigآزمون  Fکوچکتر از  8/85باشد،
فرض تفاوت میانگین گروهها تأیید و در مقابل فرض یکسانی آماری آنها رد میشود .براساس جدول  ،3متغیر زوال
شهری و شاخصهای آن با سطح معناداری ( )P<8/86( )Sig.تفاوت معناداری را در بین سالهای بررسیشده نشان داده
است؛ یعنی مقدار آزمون فیشر در متغیر زوال شهری با توجه به دهة مورد بررسی در سطح خطای کوچکتر از  8/86و با
اطمینان  11درصد معنادار است ،اما این تفاوت در میانگینها مشخص نیست .برای مشخصشدن تفاوت میانگینها در
متغیر زوال شهری با توجه به دهة مورد بررسی ،از آزمون تعقیبی توکی در جدول  0استفاده شده است.
بهمنظوربﺮرسیتفﺎوتمﯿﺎنگﯿنزوالشهﺮيبﺎتوﺟهبهدﻫةموردبﺮرسی
ﺟدول.8آزمونتعقﯿبیتوکی 



زوال شهری با
توجه به دهة
مورد بررسی

سﺎلﻫﺎيموردبﺮرسی
6915
6935
6905

6935
6905
6915
6905
6915
6915

تفﺎوت

انحﺮاف

ﯿﺎنگﯿنﻫﺎ

م
-8/119
-8/320
-6/80
-8/205
-8/135
-8/991

استﺎندارد
8/826
8/812
8/801
8/819
8/632
8/601

سطحمعنﺎداري
8/888
8/888
8/888
8/888
8/888
8/888

با توجه به مقدار بهدستآمده براساس جدول  0در متغیر زوال شهری ،مقدار این متغیر در میان سالهای مورد بررسی
تفاوت معناداری در میانگین نمرات وجود دارد  .بیشترین تفاوت در میانگین نمرة زوال شهری در بین سالهای 6915-6915
( ،)sig: 80888به میزان  -6/80مشاهده شد که در آن زوال شهری در سال  6915در مقایسه با سال  6915از وضعیت
1. Tukey HSD
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بهتری برخوردار است .سایر تفاوتهای معنادار در زوال شهری در بین سالهای مورد بررسی بهترتیب شامل  6915تا 6905
به میزان  8/320میانگین اختالف ( ،)sig: 80888سالهای  6915تا  6935به میزان  8/119میانگین اختالف (80888
 ،)sig:سال  6935با  6915به میزان  ،8/135میانگین اختالف ( 6935 ،)sig: 80888با  6905به میزان  ،8/320میانگین
اختالف ( )sig: 80888و سال  6905با  6915به میزان  8/991میانگین اختالف ( )sig: 80888بودند که در تمامی اختالف
میانگینهای ذکرشده سال  6915در مقایسه با سایر سالها ،سال  6935از سایر سالها و سال  6905در مقایسه با سال
 6915وضعیت زوال شهری مطلوبتری داشتند؛ بهطورکلی بر اساس یافتههای باال باید گفت سؤال پژوهش تأیید میشود.

نتﯿجهگﯿﺮي

بخش مرکزی شهر ارومیه بهدلیل موقعیت ویژة جغرافیایی ،اجتماعی ،اقتصادی و حتی سیاسی و کارکردهای شهری در
مقیاسهای فراملی ،ملی و منطقهای بهنوعی با پدیدة زوال شهری روبهروست .خروج سرمایهگذاریهای بزرگ و
واحدهای پیشرفتهتر تولیدی و جذب فعالیتهای فرعی و سنتی منطقة مرکزی شهر ارومیه را با روند هرچه ضعیفتر زوال
شهری در دهههای قبل روبهرو کرده است .کاهش تدریجی جمعیت این بافت (بهویژه در سالهای منتهی به  )6905و
جایگزینی مهاجران و افراد جدید موجب نوعی بیانسجامی در این بافت و درنهایت سبب احساس تعلق و دلبستگی
ساکنان جدید به این بخش شده است .نتیجة بلندمدت این فرایند کهنگی و قدمت بافتها از یک سو و بیعالقگی
ساکنان و مالکان به نوسازی منطقه از سوی دیگر ،موجب فرسودگی کالبدی و تجهیزات و تأسیسات موجود شده است.
بهطورکلی زوال شهری گسترده یا ضعیف در هر شهر مخاطرهای است که در شکل مطلوب روند توسعة شهری را کند
کرده و در شکل نامطلوب موجب از بین رفتن شهر یا بخشهایی از آن یا از دست رفتن کارکرد شهر یا نواحی شهری
میشود .بهطورکلی در این پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی  65شاخص استخراجشده از مبانی نظری در پنج عامل
ویژگیهای اجتماعی ،تعامل اجتماعی ،کالبدی ،کیفیت محیط و دسترسی به خدمات رفاهی طبقهبندی شده و امتیاز هر
شاخص بهدست آمده است .در دورههای  6915-6915نیز وضعیت زوال در بخش مرکزی ارومیه بررسی و واکاوی شده
است (جدول  .)1نتایج بهدستآمده بیانگر این است که در فاصلة زمانی سالهای  6915و  6935کیفیت این منطقه
افزایش چشمگیری داشته است (شاخص مرکب بهدستآمده برای ابعاد اصلی مورد بررسی در سال  ،6915عدد  1/59و
برای سال  ،6935عدد  1/39بهدست آمده است) ،اما هرچه به سالهای  6905و  6915نزدیکتر میشویم ،وضعیت زوال
در این بخش بدتر شده و شاخصهای مورد بررسی افت کرده است و زوال این محدوده را بیشتر نشان میدهند (شاخص
مرکب بهدستآمده برای سال  ،6905عدد  5/16و برای سال  ،6915عدد  2/05را نشان داده است).
یافتههای حاصل متغیر زوال شهری طی دورههای  6915-6915نشان میدهد که نمرة این زوال بخش مرکزی شهر
ارومیه در بین سالهای مورد بررسی ،روند افزایشی داشته است؛ بهطوریکه میزان زوال شهر در سال  6915در کمترین
حد ممکن در سال  6915به بیشترین میزان خود رسیده است .بیشترین آسیب به این بخش از شهر در فاصلة سالهای
 6905 -6935بوده است .تبعات این امر افت کیفیت سکونتگاهی ،مساکن کهنه و نازلبودن محیط زندگی است که بهتبع
این شرایط ،تمایل به ادامة سکونت در ساکنان اولیه کاهش یافته و جابهجاییهای درونشهری شکل گرفته است .نتیجة
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این جریان ،خالیماندن مساکن قدیمی و جایگزینی آن توسط گروههای جدید است که جرقههای اولیه افت محیطی را
ایجاد کرده است.
بهمنظور جلوگیری از توسعة فرایند زوال بخش مرکزی ارومیه راهکارهای زیر پیشنهاد میشود.
 حفظ و گسترش میزان احساس تعلق به محله در میان ساکنان بخش مرکزی شهر ارومیه و تقویت حس
هممحلهای و غیره با توجه به کاهش و افت تعامل اجتماعی در این محدوده؛
 بهرهگیری از ظرفیتهای عظیم تاریخی و هویتیبودن بافت بهمنظور بازآفرینی فرهنگ مبنا با توجه به بافت
تاریخی و ارزشی بخش مرکزی ارومیه؛
 برنامهریزی در راستای ایجاد فضاهای تفریحی گردشگری با توجه به پتانسیلهای باالی بخش مرکزی و وجود
فضاهای تاریخی بکر؛
 بهرهگیری از پتانسیل باالی فضاهای متروکه و مخروبة موجود در بافت برای بازآفرینی و بهسازی با تأکید بر
رویکرد جشنوارهسازی فضاهای شهری و برگزاری جشنوارههای فرهنگی و قومی با توجه به وجود قومیتهای
مختلف در ارومیه؛
 بهرهگیری از حضور همیشگی مردم در فضاهای عمومی بهمنظور سرزندگی فضا و رونق کسبوکار و تأمین
امنیت از طریق نظارت عمومی با عنایت به اینکه در شاخص دسترسی به فضاهای عمومی و خدمات رفاهی با
افت شدید در محدوده روبهرو هستیم.
 برنامهریزی در راستای جلوگیری از مهاجرت جمعیت فعال از بخش مرکزی شهر با توجه به مهاجرت
صورتگرفته در دهههای اخیر در این محدوده؛
 برنامهریزی در راستای جذب قشر اجتماعی باالی جامعه به بخش مرکزی شهر در راستای جلوگیری از افزایش
اختالف شدید سطح طبقاتی اجتماعی محدوده با بافتهای نوساز اطراف.
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