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مقدمه
 در گوناگونی پیامدهای که است جغرافیایی هایفرایند نافذترین و فراگیرترین از یکی شهری، پژمردگی و زوال رشد،

 فیزیکی گسترش و شهرنشینی شتابان رشد با (.5 :6911 زنگانه،) گذارد می برجای آن پیرامونی نواحی و شهر ةعرص

 بر در را جهان ةتوسع درحال و هافتی توسعه بزرگ شهرهای از بسیاری مرکزی بافت شهری (زوال) یپژمردگ ةپدید شهرها،

 ؛است شهر اجتماعی فضای آن پی در و مسکونی بافت کالبدی و عملکردی تنزل شهری پژمردگی .است گرفته

 سالخوردگی و جمعیتی غییراتت ،بود خواهند رو هروب آن با آینده و کنونی شهرهای که های چالش ترین مهم که طوری به

 مانند تهدیداتی و غیررسمی اقتصادی رشد وضعیت و سو یک از شهرنشینی هایفرایند و شهرها شدن کوچک جمعیت،

 سوی از اجتماعی ةتوسع و اقتصادی رشد میان ارتباطی ضعف همه، برای شغل ایجاد در ناتوانی و شهری زوال و رکود

 نیروی و درآمد کم و مهارت کم های بخش به جمعیت حرکت و کرده وارد فشار ادیزی های بخش به که بود خواهد دیگر

 (.6911 کالرک،) است داده سوق را بازار کار

 چراکه ؛شود نمی محسوب دجدی ایپدیده شهری زوال و رشد هایفرایند که است آن از حاکی موجود های بررسی

 (.1 :6911 زنگانه،) اند بوده زوال حال در دیگر ةدور در و رشد حال در ای دوره در تاریخ طول در همیشه شهرها

 طور به که شهری زمین فرسودگی و زمین کاربری خاص ابعاد حال این با ؛است شهری زوال اصلی عامل زدایی جمعیت

 یفرسودگ که است واضح (.Gu, et al., 2019: 506) است نشده ارزیابی بگذارد، اثر زدایی جمعیت بر دتوان می بالقوه

 همان از را ناسازگاری و فرسودگی های ریشه تواند می هم نوساز بافت هر و آید می پدید بافت خود درون از شهری بافت

 شهرها مراکز توسعه، درحال کشورهای در امروزه .(91 :6916 ،همکاران و میرکتولی) باشد داشته خود درون ابتدا

 هاست بخش این در معاش تأمین پایداری در امر این دلیل .نندک می زندگی آن در فقیر افراد که هستند هایی مکان

 جزء غیررسمی های فعالیت از ای گسترده طیف به دسترسی و بازاری های مکان به نزدیکی (.18 :6901 صرافی، و پاکشیر)

 ،ها حدودهم این در (.Razzu, 2005: 400) است غیرماهر زنان و کودکان برای ویژه به ها آن بقای راهبردهای ضروری

 و خودی خودبه تغییر امکان ساکنان اقتصادی فقر دلیل به و شده متراکم خدماتی فقر و کالبدی فقر از اعم شهری فقر

 امر این (.5-9 :6931 ایران، شهری بهسازی عمران وسازمان ) است رفته بین از تقریباً مناسب زندگی محیط یارتقا

 شهر پیرامونی یا جدید فضاهای سوی به آنان سکونتی حرکت و قدیمی و یبوم ساکنان از مذکور های بافت ةتخلی سبب

 است یافته افزایش ها بافت این به روستایی و درآمد کم قشرهای مهاجرت آن، تبع به و (31 :6901 قربانیان،) شده

 (.12 :6911 ،همکاران و سلیمانی)

 ةباریک فیزیکی و کالبدی شکل تغییر و تفکیک در لدوره پهلوی او اقدامات از بعد تر دقیق طور به و اخیر ةسد در 

 ةده در .(6935 ،یبیحب) است بوده فرانسه و پاریس در هوسمان اقدامات از تبعیت به ،ایران سطح در شهری های بافت

 صورت آن هایفرایند و مرکزی بخش زوال دربارة تخصصی های پژوهش و مطالعات کشور از خارج و داخل در ،اخیر

 ةنحو در سیاست و قدرت نقش بررسی به ،(1869) سنیباگچ و ویور .است شده اشاره آنان از برخی به ادامه در که گرفته

 برای (شهری مدیریت) یاسیس مداخالت که گرفتند نتیجه و پرداختند متحده ایاالت در شهری زوال ةپدید با برخورد

 راستای در شهری جغرافیای اطالعات با همراه فضایی آنالیز که دهد می نشان ها یافته .است ضروری شهری زوال کاهش
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 زدگی سیاست از دوری و شرایط درک برای شهرداری و شهری مدیران به و است مؤثر زوال روبه های مکان شناسایی

 اند. کرده بررسی را زوال به رو همسایگی واحدهای حیات تجدید یراهبردها (1863) همکاران و حسینی .کند می کمک

 در و اند دانسته امر این در مردم دادن مشارکت را دوباره یاحیا و شهری زوال از جلوگیری راهکار ینمؤثرتر و ترینبه آنان

 مطالعه مورد ةجامع مشارکت ظرفیت دهد می نشان نتایج .اند کرده بررسی را احیا امر در مردم مشارکت میزان پژوهش این

 احیا امر در مشارکت به اننساک تمایل اگرچه ،بود مناسب سطح از تر ینپای جسمی و ابزاری فکری، مالی، ةجنب چهار از

 .است بوده باال

 را نوجوانان و جوانان ها تمحکو و ها دولت از بسیاری که است کرده خاطرنشان خود پژوهش در (1860) افسیسر 

 موارد برخی در اگرچه .ستادعا نای رد درصدد مقاله این که اند دانسته شهری (پژمردگی) لزوا ةپدید وقوع علل از یکی

 .اند داشته مثبت نقش موارد از بسیاری در ،اند گرفته قرار منفی عواطف ریتأث تحت لیما احیای در نوجوانان و جوانان

 یمانیسل .است ازین نوجوانان و خیابانی کودکان جوانان، نیازهای دقیق درک به لیما مناسب و موزون یاحیا برای همچنین

 .اند پرداخته ریاخ دهه کی یط محدوده ناساکن راتییتغ و یاجتماع - یاقتصاد یها یژگیو یبررس به (6911) همکاران و

 ینیگزیجا و یبوم ناساکن خروج سبب شهرها یمرکز بخش به یتوجه یب و شهر یرامونیپ گسترش دهد یم نشان جینتا

 با تیوضع نیا است. یمرکز یها بخش در زوال و یفرسودگ آن ةجینت که شده یاجتماع ریفق یها گروه ةلیوس به ها آن

 و است و اثبات قابل اراک شهر یمرکز مناطق زوال یها یژگیو لیتحل در یزندگ ةچرخ و شیپاال یها یتئور

 .دارد یشمار یب یها مصداق

 عوامل که گرفتند نتیجه رشت شهر مرکزی بخش کالبدی-فضایی پویایی بررسی اب (6913) همکاران و زنگانه 

 درنتیجه و خانوارها جایی هجاب و گزینی جدایی رایب گیری تصمیم عوامل ترین مهم ،نامطلوب شرایط از اجتناب بر مبتنی

 که شد مشخص حاضر پژوهش های یافته براساس همچنین .است رشت شهر مرکزی بخش کالبدی فضایی پویایی

 مبادالتی ارزش اولویت و زدایی سرمایه -گذاری رمایهس های چرخه در تغییر با رشت، شهر بر حاکم سیاسی اقتصاد ساختار

 فضاهای های بازساخت و سکون نظر از رشت شهر مرکزی بخش افول به رو روند بر امالک، و زمین مصرفی ارزش بر

 .است بوده اثرگذار فعالیتی

 جدید های خیابان ایجاد .شدند تغییراتی دچار نیز آن مرکزی بخش ویژه به و ارومیه در شهری های بافت کلی طور به 

 مرکزی بخش در که کرد وارد تاریخی های محدوده و سنتی بازار به هایی آسیب فضاها این جداسازی و بخش این قلب در

 برخی تصرف و جایگزینی ةنحو و منطقه این اجتماعی اکولوژیک وضعیت ،یدادهارو و شرایط به توجه با .بودند شده واقع

 داشته ادامه پایدارتر و نزول روبه سطح در نیز تاکنون روندها این گفت توان می که ستا شده انجام مساکن و مشاغل

 های مهاجرت خدمات، به دسترسی نامناسب وضعیت قدیمی، ساکنان از بخشی مهاجرت محدوده، جمعیت کاهش .است

 مرکزی بافت .هستند محدوده زوال عوامل ترین مهم جمله از بصری ناهمگونی و بافت از بخشی تخریب شهری، درون

 سرشماری،) است محله 51 دارای هکتار، 6188 بر بالغ مساحتی با منطقه این .دارد قرار شهر این 2 ةمنطق در ارومیه شهر

 این جمعیت و اند بوده مستقر منطقه این در شهر خدماتی و تجاری های راسته و مراکز ترین عمده همچنین .(6915 ،6905

 جایگزینی و بخش این جمعیت تدریجی کاهش اساس براین .است بوده نفر هزار 658 بر غبال 6915 سال در منطقه
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 ،شده شهر از بخش این اجتماعی و فرهنگی هویت و انسجام تنزل موجب آنکه ضمن بومی اقشار جای به مهاجران

 شده کالبدی انحطاط جبمو درازمدت در امر این .است داشته همراه به را بافت به ساکنان یبستگ دل و تعلق حس تضعیف

 این در بنابراین ؛است کرده تغییر دستخوش را شهر سیمای و گذاشته تأثیر بخش این ناساکن زندگی کیفیت بر و است

 بررسی، ارومیه شهر مرکزی بخش در آن بر تأثیرگذار مترهایاپار و شهری زوال ةپدید ایجاد اصلی عوامل پژوهش

 نیز شهر مرکزی بخش آینده در نشدن برطرف درصورت عوامل این تأثیر زمانهم و است شده تحلیل و تجزیه و شناسایی

 .بگیرد قرار مدنظر باید

نظريمبانی
 گسترده رشد که شد متداول نوزدهم قرن یانیپا یها دهه از خاص یمعنا در دهیپد نیا دهد یم نشان یشهر زوال ةخچیتار

 :6911 )زنگانه، کرد فراهم را دیجد یشهر مسائل یریگ شکل تربس ،یصنعت یدار هیسرما رشد موازات به یشهر تیجمع

 در (.Bradbury, et al., 1982: 18) است همراه یکارکرد و یفیتوص یمیمفاه با یشهر زوال ،حاضر حال در (.603

 ارکردک که است یراتییتغ یمعنا به یکارکرد یمعنا در و دارد اشاره یشغل یها فرصت ای تیجمع کاهش به یفیتوص یمعنا

 قتیدرحق یشهر 1زوال و 6افت مفهوم (.253 :6913 همکاران، و یتلخاب) کند می مختل را یشهر یها توده گرید ای شهر

 یتیماه یشهر افت .شود می ظاهر یطیمح یآلودگ و فقر ،یکاریب یباال سطح شکل به که است مشکالت ییفضا تمرکز

 در شهری زوال (.11 :6901 ،یچبتو) است یذهن و یطیمح ،یکالبد ،یاجتماع ،یاقتصاد ابعاد شامل ،یبعدچند و دهیچیپ

 داری سرمایه رشد موازات به شهری جمعیت ةگسترد رشد که شد متداول زمانی نوزدهم قرن پایانی های دهه از خاص معنای

 تا .است شده شهرها در محیطی زیست مخاطرات و شهری فساد شهری، فقیرنشین های محله گیری شکل ساز هزمین صنعتی،

 آلمان و بریتانیا آمریکا، ةمتحد ایاالت جمله از پیشرفته کشورهای به تنها شهری زوال ةلئمس 6108 - 6138 های سال

 نفر هزار 688 از بیش با یشهرهای کم کم و شد آغاز 6118 های سال از گسترده طور به شهری انحطاط معضل .بود منحصر

 بین نفر میلیون 6 از بیشتر جمعیت با شهر 262 از بیش دنیا سراسر در که طوری به ؛(Rienits, 2006) گرفت بر در را جمعیت

 جنوبی ةکر و اوروگوئه مکزیک، آمریکا، ةمتحد ایاالت کشورهای در ،اند شده شهری زوال دچار که 1885 تا 1888 های سال

 را مختلفی های دوره زمان طول در اشهره که است عقیده این بر (6116) مامفورد .(Fol, 2010: 674) است شده مشاهده

 این و شوند می مرگ آخر در و زوال و انحطاط دچار کم کم ،شکوفایی دوره یک طی از بعد که طوری به ؛گذارند می سر پشت

 شهرها فرهنگ کتاب در نیز مامفورد و شهری تکامل کتاب در گدس (.6905 ی،)شکوئ داد خواهد رخ ها تمدن تمامی در امر

 :گیرد می انجام مرحله شش در شهرها تکامل که نددار تأکید

 است روستایی ةجامع شکل به درحقیقت شهر 9:شهری نوزاد ةمرحل. 

 خود پیرامون ساکنان و شهر دفاع برای مناسب دفاعی مقر روی روستاها شرکت و ها خانواده اجتماع 2:شهر ةمرحل 

 .آید می وجود به

                                                           
1. Blight 

2. Decline 

3. Eopolis 

4. Polis 
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 شهری ةجامع تضاد با مرحله این در و گیرد می پیشی دیگر شهرهای از معینی ناحیه در شهر 6:مادرشهری ةمرحل 

 .دارد یمعتبر اداری و مالی مؤسسات حال عین در و روست هروب طبقاتی برخوردهای و

 حکومت قدرت و ثروت ،اقتصادی تکامل تأثیرات پرتو در که است شهر زوال از لبق ةدور 1:شهری کالن ةدور 

 .یابد می العاده خارق رشد شهر

 بطن در انگلی شهر و رسد می ناپذیر تحمل ای همرحل به شهر در اجتماعی و فردی رفتارهای 9:شهری تباه ةدور 

 .است کشور و ناحیه

 گیرد می قرار ها تمدن مدفن شهر حالت در و افتد می پا از شهر قحطی و بیماری ،جنگ اثر در 2:شهری مرده ةدور. 

 که صورتی در ؛پیمایند می را حضیض و اوج مراحل این شهرها اریخیت ضرورت برحسب که است باور این بر گدس

 های روش و ها سیاست (1818) همکاران و کیم .(0-3 :6910 )فرید، داند نمی ناپذیر اجتناب را مراحل این مامفورد

 اشتغال و عیتجم دادن دست از اگرچه .دانند می تأثیرگذار زوال روبه شهرهای بر را ها دولت و شهری متولیان اجرایی

 شهرهای در روزافزون و گسترده طور به که است ای پدیده شهر، مرکزی بخش در خدمات و زیست یطمح افت دلیل به

 ,Pacione) دیآ می شمار به شهری ریزی برنامه مدیریت برای جدی ای لهئمس نیز اکنون هم و آید می وجود به بزرگ

 رسد می نظر به اما ،داد نسبت واحد عامل یک به تنها را شهر مرکزی بخش زوال توان یم آیا که دانست باید (.2009

 توان باال قدمت دلیل به که مرکزی بخش شهری بافت کلی فرسودگی قبیل از عامل چند با را پدیده این توان یم که

 مردم کردنتوانا فردی، تحرک افزایش شهری، های حومه در آن یافتن و خوب زندگی از درک ندارد، پذیری زیست

 جایی هر در تر ارزان و جدیدتر مسکن به دسترسی و شهر مرکزی بخش از بیشتری ةفاصل در زندگی و سکونت برای

 فرایند این که است حقیقت این مرکزی، بخش زوال در دیگر عامل (.Yalkinta, 2008) تگرف درنظر آن امثال و

 درآمدی منابع کنند، می حرکت شهر بیرون به ها هخانکار و مردم که طور همان و دارد را خود منفی تکاثری تأثیرات

 و زیرساخت نگهداری در گذاری سرمایه کاهش سبب امر این (.Pitkin, 2011) شود یم نابود نیز مرکزی بخش

 بخش از ها حمایت حذف یامعن به هایی رفتن دست از چنین .شود می بخش این کالبدی فرسودگی و اجتماعی خدمات

 صورت این غیر در زیرا ؛گیردب صورت اقدامی باید رواین از ؛شود می محسوب نیز مرکزی بخش شیفرو خرده و تجاری

 و الکل به اعتیاد ناکافی، مسکن (.Witherick, 2001: 135) داشت نخواهد ای فایده شهرها مرکزی بخش احیای

 .هستند شهر مرکزی خشب زوال های نشانه دیگر از شهری های همحل از مهاجرت و جنایت و جرم مخدر، مواد

پژوهشروش
 آن راهبرد و است یلیتحل-یفیتوص نوع از پژوهش یفضا بر حاکم کردیرو پژوهش، اهداف و موضوع تیماه به توجه با

 و مفاهیم از ،میان این در .است سیستمی نگرش بر تأکید با بستگی هم و تحلیلی های روش چارچوب در و قیاسی

                                                           
1. Metropolis 

2. Megalapolis 

3. Ternapolis 
4. Negropolis 
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 های بلوک اسنادی، -ای کتابخانه منابع شامل پژوهش مواد .است شده گرفته بهره زنی کیفی و کمی پژوهش الگوهای

 .است غیره و مشاهده شامل پیمایشی های بررسی و غیره و مسکن و نفوس عمومی های سرشماری و ها نقشه آماری،

 سال از ساله 98 ةورد یک طی اطالعات و آماری های داده به توجه با مرکزی بخش زوال و ارومیه شهر ةتوسع فرایند

 تحلیل و تجزیه ای مقایسه -تحلیلی های روش به آماری -اسنادی های داده .است شده ارزیابی و بررسی 6915-6915

 حجم برآورد برای پژوهش این در .است ارومیه شهر قدیمی و تاریخی بافت ناساکن پژوهش این در آماری ةجامع .شدند

 .شد فادهاست کوکران فرمول از نمونه

 902 نمونه حجم مذکور فرمول براساس که هستند نفر هزار 698 مطالعه مورد منطقه جمعیت نظر مورد پژوهش در

 پژوهش، این در .است شده استفاده GIS و SPSS افزارهای نرم از میدانی های داده تحلیل منظور به .بود خواهد پرسشنامه

 میزان شاخص دو ی،اجتماع های یژگیو بعد در فعال جمعیت ی،اجتماع -یعموم یتامن یتی،جمع تراکم شاخص سه

 یسازگار یزانم ،بناها یفیتک شاخص چهار اجتماعی، تعامل بعد در محله، به ساکنان تعلق حس و یتجمع ییجا جابه

 یفضاها به یدسترس شاخص دو و کالبدی بعد در یکالبد یرینفوذپذ یزانم و ها ساختمان یبند استخوان ،ها یکاربر

 به یدسترس یزانم ی،بهداشت خدمات به یدسترس میزان شاخص چهار محیط، کیفیت بعد در یاراض یبند دانه و یعموم

 شد استخراج خدماتی بعد در یفرهنگ خدمات به یدسترس یزانم و یفراغت خدمات به یدسترس یزانم ی،آموزش خدمات

 بودن مناسب کردن مشخص برای ینهمچن .دشو یبررس یهاروم شهر یمرکز ةمنطق در یشهر زوال یزانم یقطر ینا از تا

 آمد دست هب 31/8 عدد که شد استفاده بارتلت آزمون و kmo شاخص از یعامل یلتحل مدل یریکارگ هب منظور به ها داده

 .هستند مناسب عاملی تحلیل برای (نمونه) نظر مورد های داده دهد می نشان که

پژوهشایندراستفادهموردهايشاخصوعوامل.1جدول

شاخص ابعادعنوان
 جمعیتی تراکم

 یاجتماع-عمومی امنیت یاجتماع های یژگیو :اول بعد
 فعال جمعیت

 ساکنان تعلق حس
 اجتماعی تعامل :دوم بعد

 جمعیت ییجا جابه میزان

 بناها کیفیت

 کالبدی :سوم بعد
 نفوذپذیری میزان

 اه یکاربر یسازگار یزانم
 ها ساختمان یبند استخوان

 عمومی فضای به دسترسی
 محیط کیفیت :چهارم بعد

 اراضی بندی دانه

 بهداشتی خدمات به دسترسی میزان

 رفاهی خدمات به دسترسی :پنجم بعد
 آموزشی خدمات به یدسترس میزان
 فراغتی خدمات به دسترسی میزان
 فرهنگی خدمات به دسترسی میزان

ارندگاننگ:منبع
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مطالعهموردةمحدود
 نیهم و افتهی استقرار فراوان( آب منابع و یکشاورز مطلوب اریبس یها نیزم) یعیطب مساعد اریبس بستر در هیاروم شهر

 یها یساز خانه و ها راه ةتوسع به توان یم مهم عوامل گرید از است. داشته شهر ةتوسع و رشد در یمهم نقش عامل

 و توسعه و یتعاون یها یساز شهرک شهر، به یرامونیپ یاراض الحاق سبب که کرد اشاره مهاجرت ةدیپد و ها آن اطراف

 ریتأث شهر ةتوسع در که است یعوامل گرید از ها تیمالک ةلئمس است. شده ها ینینش هیحاش و نابسامان یها سکونتگاه جادیا

 به و کرده کیتفک را خود یها نیزم جنوب و یغرب شمال قسمت در یشهر ةمحدود اطراف در بزرگ مالکان است. داشته

 است. افتهی رشد شهر جنوب و یغرب شمال جهت نیا از نیبنابرا ؛اند فروخته انیمتقاض

بخشهرکیتفکبههیارومشهریکیزیفگسترشدرمؤثرعوامل.2جدول

 یاجتماع ینیگز ییجدا ،مردم های شیگرا و التیتما یفرهنگ – یاجتماع
 ها کارگاه و عیصنا ،نیزم متیق یاقتصاد

 باد جهت و اطراف یها کوه و تند بیش ،سطح یرز یها آب ها، باغ و یکشاورز یها نیزم یعیطب یایجغراف
 یشهر ةمحدود نییتع و مردم به نیزم یواگذار ی،ساز شهرک یها طرح یاسیس

 اگذره کنار و ها یکمربند ،یشهر نیب یها جاده و یارتباط ةشبک ییفضا – یکالبد

 

 دسته سه نیا که کرد نیمع توان یم را یشهر نظام و سازمان التیتشک از دسته سه شهر یکالبد بافت یبررس در

 بارز یتیهو شود، می شامل را شهر قسمت نیتر یمیقد که اول ةدست دارند. شهر گسترش و رشد ةسابق با یتنگاتنگ ارتباط

 یها مشخصه از یبخش ها قسمت یبرخ در و بوده گذشته قرن مین لطو در فراوان راتییتغ دستخوش آنکه وجود با و دارد

 مرکز دلیل نیهم به و است برگرفته در را یمیقد یها ساختمان و شهر یمیقد بازار محدوده نیا است، کرده حفظ را خود

 بافت دور به دنز حلقه با و داشته یانیم شکل زین ییایجغراف عیتوز گاه نظر از شهر یانیم دوران بافت است. شهر یاصل

 راتییتغ ةدنبال شهر از قسمت نیا بافت یعموم شکل است. شده محاصره سوم ةدست یسازها و ساخت کمک هب شهر، هیاول

 یها دهه یها توسعه عمدتاً و گرفت بر در را شهر یمیقد بافت و یخیتار ةهست آرام یرشد با بافت نیا است هیاول بافت

 ،کشور یاقتصاد و یاجتماع اوضاع در تحوالت و رییتغ شدندتریشد با سوم، ةدست بافت در .شود یم شامل را 58 - 98

 لیتبد ییاستثنا موارد در جز سوم و دوم ةدست یسازهاو ساخت همة گرفت. شکل شهرها یقبل بافت دور یدیجد بافت

 در شهر نیا یمرکز بخش که هیاروم 2 ةمنطق .هاست ساختمان شکل یب یها توده به مزارع و ها باغ از بسیاری یها نیزم

 از یتوجه قابل بخش و بوده مساحت هکتار 6188 و تیجمع نفر هزار 698 یدارا 6915 یسرشمار در است، شده واقع آن

 است. داده یجا خود در را هیاروم یمیقد و یخیتار بافت
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مطالعهموردمحدودة.1شکل

 

ارومیهشهرجمعیتتوصیفیآماروضعیت.2شکل
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 ةدور در ارومیه گانه پنج مناطق سطح در را فرسوده بافتو  باال به سال شش جمعیت اشتغال، هل،أت سواد، یتوضع 1 شکل

 و باسواد مردان درصد 1/00 حدود با 1 ةمنطق به مربوط ارومیه شهر سطح در سواد سطح آمار کمترین. دهد می نشان 6915

 به و داشته دیگر ةمنطق چهار با مقایسه در را وضعیت بهترین یهاروم 6ة منطق میان این در است. باسواد زنان درصد 6/33

 ،1شکل  براساس همچنین .است بوده مردان و زنان میان در باسوادی شاخص لحاظ به منطقه ترین مطلوب دیگر عبارت

 نیز بیکاری آمار رینکمت و درصد 0/99 و 6/91 با ارومیه 9 و 1 مناطق به ترتیب به ارومیه مناطق سطح در اشتغال آمار بیشترین

 از ای عمده بخش که ارومیه 2 ةمنطق که درحالی ؛است بودهمربوط  درصد 1/99 و درصد 1/99 با 6 و 5 مناطق به ترتیب به

 سهم  همچنین ،است گرفته قرار اشتغال نرخ کمترین و اشتغال نرخ بیشترین با مناطق بین ،شده واقع آن در مرکزی بخش

 میزان بیشترین که درحالی ؛است بوده برابر یکدیگر با تقریباً درصد 6/58و  1/21 میزان با رومیها 2 ةمنطق مردان و زنان

 در همسر بی و متأهل مردان وضعیت .است بوده زنان درصد 0/56 و مردان درصد 6/20 حدود با 5 ةمنطق به مربوط تولورانس

 مردان درصد 5/12 با 1 ةمنطق .دارند قرار 6ة منطق در أهلمت مردان بیشترین که دهد می نشان ارومیه ةگان  پنج مناطق سطح

 درنهایت .هستند 2 ةمنطق به مربوط درصد 0/11 حدود با ارومیه شهر در متأهل مردان کمترین و دارد قرار بعدی ةرتب در متأهل

 بافت درصد 5/06 با 5 ةمنطق به ترتیب به نوساز بافت میزان بیشترین که دهد می نشان نوساز بافت و فرسوده بافت وضعیت

 ارومیه 2 و 1 مناطق به ترتیب به فرسوده های بافت درصد بیشترین و استمربوط  نوساز بافت درصد 83/33 با 6 ةمنطق و نوساز

 ةفرسود بافت ءجز 2 ةمنطق ، یعنیپژوهش این مطالعه مورد ةمنطق اساس این بر .است بودهمربوط  درصد 2/95 و درصد 6/28 با

 .اند شده واقع مرکزی بخش خود در نیز ها بافت این میزان بیشترین و دارد قرار ارومیه شهر

پژوهشهايیافته
 ظاهر یطیمح یآلودگ و فقر ،یکاریب یباال سطح شکل به که است مشکالت ییفضا تمرکز یشهر زوال و افت مفهوم

 .دارد یذهن و یطیمح ،یکالبد ،یتماعاج ،یاقتصاد ابعاد شامل یبعدچند و دهیچیپ یتیماه یشهر زوال() افت .شود می

 های یژگیو بعد در فعال جمعیت و اجتماعی -یعموم یتامن یتی،جمع تراکم شاخص سه کامل یها یبررس از پس

 شاخص چهار اجتماعی، تعامل بعد در محله، به ساکنان تعلق حس و یتجمع ییجا جابه میزان شاخص دو ی،اجتماع

 دو ،کالبدی بعد در یکالبد یرینفوذپذ یزانم و ها ساختمان یبند استخوان ،ها یرکارب یسازگار یزانم ،بناها یفیتک

 خدمات به یدسترس میزان شاخص چهار محیط، کیفیت بعد در یاراض یبند دانه و یعموم یفضاها به یدسترس شاخص

 یفرهنگ خدمات به یدسترس یزانم و یفراغت خدمات به یدسترس یزانم ی،آموزش خدمات به یدسترس یزانم ی،بهداشت

 افزار، نرم اجرای اولین در .شود یبررس یهاروم شهر یمرکز ةمنطق در یشهر زوال یزانم تا شد استخراج خدماتی بعد در

 هستند، استخراج قابل که هایی عامل تعداد اصلی، های مؤلفه به تجزیه روش از استفاده با عوامل، دوران درخواست بدون

 کایسر معیار از شوند، استخراج تحلیل این در ها داده ةمجموع برای باید که هایی عامل تعداد تعیین برای .شدند مشخص

 پذیرفته ها داده در تغییرات ممکن منبع عنوان به بیشتر، یا 6 ةویژ مقدار دارای های عامل تنها آن، براساس که شد استفاده

 پنج ةویژ مقدار دهد می نشان ست. همچنینها آن تغییرات درصد و شده استخراج عواملدهندة  نشان ،9 جدول .اند شده

 (.9 جدول) کنند می تبیین را ها داده تغییرات درصد 61/19 تجمع عوامل این و بوده 6 از بیشتر عامل
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تغییراتدرصدوشدهاستخراجوتجمععوامل.0جدول

 عامل

 Extraction sums of squared loading (Initial Eigenvalues)ژهیوریمقاد

 یتجمعدرصد انسیوار جمع یتجمعدرصد انسیوار جمع

6 
1 
9 
2 
5 
1 
3 
0 
1 
68 
66 
61 
69 
62 
65 

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

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

883/19 
335/91 
111/20 
180/5 

2/19 
211/11 
159/35 
251/31 
555/09 
930/03 
013/18 
1/12 

912/13 
05/10 

688 

281/5 
993/9 
032/1 
301/6 
513/6 
 

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

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

 

نگارندگان:منبع

 عواملدورانروشانتخا 

 اوبلیمین دایرکت روش از استفاده با و مورب دوران با عاملی تحلیل ابتدا ،(مورب یا متعامد) عوامل دوران نوع نتعیی برای

 شد بررسی ،است SPSS های خروجی از یکی که شده استخراج عوامل میان بستگی هم ضرایب ماتریس و صورت گرفت

 قدر از ماتریس این بستگی هم ضرایب از یک هیچ هک دهد می نشان عوامل میان بستگی هم ضرایب ماتریس (.2 جدول)

 اجرای با .باشد متعامد باید دوران یعنی ؛ندارد وجود عوامل بودن بسته هم برای دلیلی بنابراین ؛نیست تر بزرگ 91/8 مطلق

 با ها آن ارتباط که شد استخراج عامل پنج واریمکس، دوران روش از استفاده با و متعامد دوران با بار این عاملی، تحلیل

 .شد مشخص شهری زوال دهندة نشان گانه پانزده های شاخص

شدهاستخراجعواملبستگیهمضرایبسیماتر.0جدول

5 0 0 2 1 عامل
865/8 
165/8 
819/8- 
883/8 
888/6 

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

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

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

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

6 
1 
9 
2 
5 

 

 درنظر عاملی ذیل در را متغیرها این. دارند 2/8 باالی عاملی بار عامل، 6 از بیش با متغیرها از برخی دوران از بعد

 .گیریم مین درنظر را عوامل سایر با متغیرها این ارتباط و دارند عامل آن با را بارعاملی عددی مقدار بیشترین که گیریم می
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 عددی مقدار نه ،ستها شاخص دیگر با شاخص این مخالف جهت ةدهند نشان تنها جدول این در منفی عالمت همچنین

 .اند شده مشخص عامل هر زیر های شاخص و عامل پنج بنابراین، ؛کمتر

عواملگ اريناموتفسیر
 تجربی و نظری مبانی با هماهنگی و شهری زوال نشانگر های شاخص با شده استخراج عوامل از هریک ارتباط به توجه با

.شدند گذاری نام 5 جدول سوم ستون شرح به شده استخراج عوامل زمینه، این در

 عاملیتحلیلدرهرکدامعاملیباروهاشاخص.5جدول

شاخص بارعاملی عاملعنوان
 011/8 جمعیتی تراکم

 009/8 یاجتماع-عمومی امنیت یاجتماع های یژگیو :اول عامل
 325/8 فعال جمعیت

 305/8 سکونت مدت میزان
 اجتماعی تعامل :دوم عامل

 025/8 جمعیت جایی جابه میزان

 116/8 بناها کیفیت

 کالبدی :سوم عامل
 210/8 نفوذپذیری میزان

 -280/8 ها یکاربر یسازگار یزانم
 151/8 ها ساختمان یبند استخوان

 516/8 عمومی فضای به دسترسی
 محیط کیفیت :چهارم عامل

 511/8 اراضی بندی دانه

 015/8 بهداشتی خدمات به دسترسی میزان

 رفاهی خدمات به دسترسی :پنجم عامل
 318/8 آموزشی خدمات به یدسترس میزان
 303/8 فراغتی خدمات به دسترسی میزان
 365/8 فرهنگی خدمات به دسترسی میزان

 

 بیشتر) ییباال ارتباط اول عامل مثال، برای ؛ندفتگر قرار مدنظر نظری مبانی در شده مطرح نکات عوامل، گذارینام در

 از متغیر دو این (009/8) یاجتماع-عمومی امنیت ،(011/8) جمعیتی تراکم :دارد عامل این ذیل متغیر دو هر با (1/8 از

 .است شده اشاره دو آن به نظری مبانی متون در که هستند اجتماعی های شاخص

عاملیامتیازمحاسبات
 منتخب روش ،رگرسیونی روش ،SPSS افزار نرم در .شد استفاده عاملی امتیازات ةمحاسب برای رگرسیونی روش از

 این هدف زیرا ؛شود منجر بستههم عوامل به روش این با شده محاسبه عاملی امتیازات است ممکن. است افزار نرم

 نبودن یا بودن بسته هم بنابراین ؛است (2 منطقه) ارومیه شهر مرکزی ةمنطق در شهری زوال میزان تعیین پژوهش،

 .است تأثیر بی مطالعه اینة نتیج در شده استخراج ةگان پنج عوامل امتیازات

(6) n i min

i

max min

X X
I

X X
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این  ،6915 و 6905 ،6935 ،6915 های سال از موجود اطالعات براساس عامل، هر امتیازهای آوردن دست هب از پس

 و 6915 های سال زمانی ةفاصل در، جدول با توجه به .دمآ دست هب 1 جدول و شد محاسبه SPSS افزار نرم درات امتیاز

 شد مشاهده کردیم، حرکت 6915 به 6935 سال از هرچه اما ،است داشته چشمگیری افزایش منطقه این کیفیت 6935

 .است مدنظر ةمنطق شدن فرسوده دهنده نشان این و یافته کاهش شدت به مرکب شاخص ةرمن که

ارومیهشهرمرکزيةمنطقدرشهريزوالارزیابیمنظوربهشدهاستخراجعواملازاتیامت.6جدول

مرکبشاخصپنجمعاملچهارمعاملسومعاملدومعاملاولعاملسال
6915 51/8 51/8 3/8 21/8 2/8 59/1 
6935 50/8 25/8 55/8 12/8 15/8 39/1 
6905 21/8 10/8 95/8 99/8 16/8 16/5 
6915 22/8 61/8 90/8 63/8 96/8 05/2 

نگارندگان:منبع

 بخش اجتماعی های ویژگی ، یعنیاول عامل لحاظ به که ستا آن بیانگر عاملی تحلیل روش نتایج طورکلی به

 و رشد روبه روند که 50/8 مقدار کسب با 6935 ةدور از غیر (6915 -6915) یبررس مورد های دوره طی ارومیه مرکزی

 افت شاخص میزان و داده اختصاص خود به را 22/8 و 21/8 مقدار ترتیب به 6915 و 6905 های دوره در ،داشته افزایشی

 از امتیاز میزان که طوری به ؛است بوده تر بحرانی وضعیت ،اجتماعی تعامل یعنی دوم عامل لحاظ به .است یافته کاهش و

 از حاکی امر این .است رسیده 6915 سال در 61/8 و 6905 سال در 10/8 ،6935 سال در 25/8 به 6915 سال در 51/8

 رو جمعیت جایی هجاب میزان زمان هم و یافته کاهش شدت به مرکزی بخش ةمحدود در مکان به تعلق حس که ستا آن

 ةدور در 3/8 از امتیاز میزان گفت باید کالبدی ابعادعنی ، یسوم عامل لحاظ از داشته است. افزایشی روند وبوده  فزونی به

 6905 ةدور تا وضعیت شود می مشاهده که همچنان و است رسیده 6905 ةدور در 95/8 و 6935 ةدور در 55/8 به 6915

 و جدید سازهای و ساخت به توجه با 6915 ةدور در اما ،است بوده رو هروب افت با شدت به شاخص میزان و بحرانی

 یعنی ،بعدی عامل در وضعیت .است رسیده 90/8 به و یافته افزایش دوباره شاخص میزان گرفته صورت های یبهساز

 اما است، یافته افزایش 6935 ةدور در 12/8 به 6915 ةدور در 21/8 میزان از که نحوی به ؛است متفاوت محیط کیفیت

 سرعت همان با کاهش روند این و یافته کاهش قبل ةدور نصف حدود یعنی 99/8 به 6905 ةدور در شدید افت با ناگهان

 و افت با اراضی بندی دانه و عمومی فضاهای به دسترسی که ستا آن از حاکی که رسیده 6915 ةدور در 99/8 به افت

 به ارومیه مرکز بخش در شده بررسی عامل پنج میان در افت میزان بیشترین دیگر عبارت به .است شده رو هروب زوال

 نسبت به 6905 ةدور تا وضعیت نیز پنجم عامل همان یا رفاهی خدمات لحاظ به .است مربوط محیط کیفیت املع

 با اما ،است رسیده 6905 ةدور در 16/8 و 6935 ةدور در 15/8 به 6915 ةدور در 2/8 از شاخص یعنی ؛است بوده مناسب

 فرهنگی، خدمات به دسترسی که ستا آن از حاکی امر ینا .است دهیرس 6915 ةدور در 96/8 به میزان این ه،باریک افت

 در مرکب شاخص درنهایت .است شده رو هروب افت با یافته و کاهش شدت به 6915 ةدور در یرهو غ بهداشتی آموزشی،

 با مقایسه در گفت توان می که. آمد دست هب 59/1 ،6915 ةدور در اجتماعی های ویژگی عامل برای عاملی تحلیل روش

 .است بوده تر مناسب فعال جمعیت و اجتماعی و عمومی امنیت جمعیت، تراکم وضعیت مراتب به 6915 و 6905 های هدور
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 که طوری به ؛(39/1) است کرده کسب را امتیاز باالترین دیگر ةدور سه با مقایسه در 6935 ةدور در مرکب شاخص

 را خود وضعیت ترین مناسب و بهترین ارومیه کزیمر بخش ،پژوهش این در بررسی مورد ةدور چهار طی گفت توان می

 افت با 6905 ةدور در مرکب شاخص وضعیت .است شده آغاز آن زوال و افت وضعیتسپس  و گذرانده 6935 ةدور طی

 زوال شروع دهندة نشان امر این که رسیده 16/5 میزان به (39/1) 6935 و (59/1) 6915 ةدور دو با مقایسه در محسوس

 های دوره و 6905 ةدور با مقایسه در شدید افت با مرکب شاخص 6915 ةدور در .است ارومیه مرکزی خشب در افت و

 و یافته کاهش شدت به بررسی مورد های عامل تمامی در شاخص میزان که طوری به است؛ رسیده 05/2 میزان به دیگر

 .است کرده فراهم را محدوده این بیشتر زوال موجبات امر همین

 

1095و1085يهادههدریهاروميمرکزبخشزوالیتوضع.0شکل

 حرکت 6915 سمت به 6905 سال از چه هر شد که مشخص 6915 -6915 سال از موجود اطالعات به توجه با

شده  سبب ینا و شود یم یشترب یفرسودگ و زوال خدمات به یدسترس و کالبد امکانات، به یتوجه دلیل بی به ،کنیم یم

 یلتحل در یبررس یجنتا از حاصل یشهر زوال فرایند 9 شکل در .یدآ وجود به مردم یبرا یزن یاجتماع تمشکال است که

ها  آن نبودن کامل و 35 و 15 یها دهه یبرا اطالعات دلیل نبود به) شود یم مشاهده 6915 - 6905 ةده یبرا یعامل

را  6915 و 6905 یها دهه در یمرکز بخش الزو یشافزا یزانم قرمز یها لکه .است( نشده مشخص زوال یتوضع ةنقش

 و 6915 یها دهه با یسهمقا در 6905 ةده از زوال یزانم یعامل یلتحل از حاصل یجنتا براساس است. داده نشان یخوب به
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 مرکزی بخش اصلی ةمحدود) است یافته توسعه ای یندهفزا طور به 6915 ةده در یشافزا ینا و بوده یشافزا به رو 6935

 (.است شده مشخص آبی رنگ با آن اطراف است که شهر مرکز اًتقریب

 یلتحل از (6915 و 6905 ،6935 ،6915) یبررس مورد ةده به توجه با یشهر زوال یها شاخص یبررس برای

 6یتوک یبیتعق آزمون و طرفه یک یانسوار یلتحل آزمون یاجرا از حاصل یجنتا. است شده استفاده طرفه یک یانسوار

 است. شده آورده 0و  3 های جدول در بررسی مورد ةده به توجه با شهری زوال ةسیمقا یبرا

یبررسمورددهةبهتوجهباشهريزوالةیسمقايبراراههیکواریانستحلیل.2جدول

 
منبع

 تغییر

ةدرج

آزادي

میانگین

 مج ورات
F 

سطح

 معناداري

 با شهری زوال ةمقایس
 بررسی مورد ةده به توجه

 888/8 115/68 39/6 9 116/1 یگروه بین

   619/8 11 110/611 گروهی درون

    11 521/611 کل

 

 میان در یبررس مورد یرمتغ یانگینم تفاوت نبودن یا بودندار معنا بر یمبن یانسوار یلتحل و آزمون ةیجنت یرتفس برای

 باشد، 85/8 از تر کوچک F آزمون .(Sig) داری معنا سطح وقتی یعنی ؛یمکن عمل F مقدار داری معنا براساس یدبا ،ها گروه

 زوال متغیر، 3 جدول اساسبر .شود یم رد ها آن یآمار یکسانی فرض مقابل در و ییدتأ ها گروه یانگینم تفاوت فرض

 داده نشان شده یبررس یها سال ینب در را داری معنا تفاوت (>86/8P) (.Sig) داری معنا سطح با آن یها شاخص و شهری

 با و 86/8 از تر کوچک یخطا سطح در بررسی مورد ةده به توجه با شهری زوال یرمتغ در یشرف آزمون مقدار یعنی ؛تاس

 در ها یانگینم تفاوت شدن مشخص یبرا .یستن مشخص ها یانگینم در تفاوت ینا اما ،است دارامعن درصد 11 یناناطم

 .است شده استفاده 0 جدول در توکی تعقیبی آزمون از ،بررسی مورد ةده به توجه با شهری زوال یرمتغ

 بررسیموردةدهبهتوجهباشهريزوالیانگینمتفاوتیبررسمنظوربهیتوکیبیتعقآزمون.8جدول

بررسیموردهايسال
تفاوت

هایانگینم

انحراف

استاندارد
معناداريسطح

 با شهری زوال
 ةده به توجه
 بررسی مورد

6915 
6935 119/8- 826/8 888/8 
6905 320/8- 812/8 888/8 
6915 80/6- 801/8 888/8 

6935 
6905 205/8- 819/8 888/8 
6915 135/8- 632/8 888/8 

6905 6915 991/8- 601/8 888/8 

 

 بررسی مورد یها سال میان در یرمتغ ینامقدار  ،شهری زوال یرمتغ در 0 جدول اساسبر آمدهدستبه مقدار به توجه با

 6915-6915 هایسال ینب در شهری زوال ةنمر یانگینم در تفاوت بیشترین .وجود دارد  نمرات انگینمی در معناداری تفاوت

(80888 sig:،) وضعیت از 6915 سال در مقایسه با 6915 سال در شهری زوال آن در که شد مشاهده -80/6 زانیم به 

                                                           
1. Tukey HSD 
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 6905تا  6915 شامل یبترت به یبررس مورد یها سال ینب در یشهر زوال در معنادار یها تفاوت یرسا .است برخوردار یبهتر

 80888) اختالف یانگینم 119/8 میزان به 6935 تا  6915 هایسال (،:sig 80888) اختالف یانگینم 320/8 یزانم به

sig:)، اختالف یانگینم ،135/8 میزان به 6915 با 6935  سال (80888 sig:،) 6935 یانگینم ،320/8 انیزم به 6905 با 

 اختالف یتمام در که بودند (:sig 80888) اختالف یانگینم 991/8 یزانم به 6915 با 6905 سال و (:sig 80888) اختالف

 سال در مقایسه با 6905 سال و هاسال سایر از 6935 سال ها،سال سایر در مقایسه با 6915 سال ذکرشده های یانگینم

 .شود می ییدتأ پژوهش سؤال گفت یدبا باال های یافته اساس بر یطورکل به ؛داشتند یتر طلوبم یشهر زوال یتوضع 6915

گیرينتیجه
 در شهری کارکردهای و سیاسی حتی و اقتصادی ،اجتماعی جغرافیایی، ةویژ موقعیت دلیل به ارومیه شهر مرکزی بخش

 و بزرگ یها یگذار هیسرما خروج .روست هروب شهری زوال ةپدید با نوعی به ای منطقه و ملی فراملی، های مقیاس

 زوال ترفیضع هرچه روند با را هیاروم شهر یمرکز ةمنطق یسنت و یفرع یها تیفعال جذب و یدیتول تر شرفتهیپ یواحدها

 و (6905 به یمنته یها سال در ویژه به) بافت نیا تیجمع یجیتدر کاهش است. کرده رو هروب قبل یها دهه در یشهر

 یبستگ دل و تعلق احساس سبب یتدرنها و بافت نیا در یانسجام بی ینوع موجب دیجد افراد و مهاجران ینیگزیجا

 یعالقگ یب و سو کی از ها بافت قدمت و یکهنگ فرایند نیا بلندمدت ةجینت است. شده بخش نیا به دیجد ساکنان

 است. شده موجود ساتیتأس و زاتیتجه و یکالبد یفرسودگ موجب گر،ید سوی از منطقه ینوساز به مالکان و ساکنان

 کند را یشهر ةتوسع روند مطلوب شکل در که ستا یا مخاطره شهر هر در فیضع ای گسترده یشهر زوال یکل طور به

 یشهر ینواح ای شهر کارکرد رفتن دست از ای آن از ییها بخش ای شهر رفتن نیب از موجب نامطلوب شکل در و کرده

 عامل پنج در نظری مبانی از شده استخراج شاخص 65 عاملی تحلیل از استفاده با پژوهش این در طورکلی به .شود یم

 هر یازامت و شده یبند طبقه یرفاه خدمات به یدسترس و یطمح یفیتک ی،کالبد ی،اجتماع تعامل اجتماعی، های ویژگی

شده  یواکاو و یبررس یهاروم یمرکز بخش در زوال یتوضعنیز  6915-6915 یها دوره در آمده است. دست هب شاخص

 منطقه این کیفیت 6935 و 6915 های سال زمانی ةفاصل در کهاست  ینا یانگرب آمده دست هب یجنتا (.1 جدول) است

 و 59/1 عدد ،6915 سال در بررسی مورد اصلی ابعاد برای آمده دست هب مرکب شاخص) است داشته چشمگیری افزایش

 زوال یتوضع ،شویم یم تر یکنزد 6915 و 6905 یها سال به چههر اما ،(است آمده تدس هب 39/1 عدد ،6935 سال برای

 شاخص) دهند یم نشان یشترب را محدوده ینا زوال و کرده است افت یبررس مورد یها شاخص و شده بدتر بخش ینا در

 ست(.ا داده نشان را 05/2 عدد ،6915 سال یبرا و 16/5 عدد ،6905 سال یبرا آمده دست هب مرکب

 شهر مرکزی بخش زوال این ةنمر که دهد می نشان 6915-6915 یها دوره یط یشهر زوال یرمتغ حاصل های یافته

 ینکمتر در 6915 سال در شهر زوال یزانم که یطور به ؛است داشته یشیافزا روند ی،بررس مورد یها سال ینب در ارومیه

 یها سال ةفاصل در شهر از بخش ینا به یبآس یشترینب ت.اس یدهرس خود یزانم یشترینب به 6915 سال در ممکن حد

 تبع به که است یزندگ یطمح بودن نازل و کهنه مساکن ی،سکونتگاه یفیتک افت امر ینا تبعات است. بوده 6905 -6935

 ةیجتن است. شکل گرفته یشهر درون های ییجا هجاب وکاهش یافته  یهاول ناساکن در سکونت ةادام به یلتما یط،شرا ینا



 1011،بهار1رةشما،9ریزيشهري،دورةيبرنامهفیااجغريهاهشپژو  282

 را یطیمح افت یهاول یها جرقه که است یدجد یها گروه توسط آن یگزینیجا و یمیقد مساکن ماندن یخال یان،جر ینا

 است. ایجاد کرده

 .شود می پیشنهاد زیر راهکارهای ارومیه مرکزی بخش زوال فرایند ةتوسع از جلوگیری منظور به

 حس تقویت و ارومیه شهر مرکزی بخش نانساک میان در محله به تعلق احساس میزان گسترش و حفظ 

 ؛محدوده این در اجتماعی تعامل افت و کاهش به توجه با غیره و ای محله هم

 بافت به توجه با مبنا فرهنگ بازآفرینی منظور به بافت بودن هویتی و تاریخی عظیم های ظرفیت از گیری بهره 

 ؛ارومیه مرکزی بخش ارزشی و تاریخی

 وجود و مرکزی بخش باالی های پتانسیل به توجه با گردشگری تفریحی فضاهای ایجاد ایراست در ریزی برنامه 

 ؛بکر تاریخی فضاهای

 بر تأکید با بهسازی و بازآفرینی برای بافت در موجود ةمخروب و متروکه فضاهای باالی پتانسیل از گیری بهره 

 های قومیت وجود به توجه با قومی و فرهنگی های جشنواره ریابرگز و شهری فضاهای سازی جشنواره رویکرد

 ؛ارومیه در مختلف

 تأمین و وکار کسب رونق و فضا سرزندگی منظور به عمومی فضاهای در مردم همیشگی حضور از گیری بهره 

 با رفاهی خدمات و عمومی فضاهای به دسترسی شاخص در اینکه به عنایت با عمومی نظارت طریق از امنیت

 .هستیم رو هروب محدوده در شدید افت

 مهاجرت به توجه با شهر مرکزی بخش از فعال جمعیت مهاجرت از جلوگیری راستای در ریزی برنامه 

 ؛محدوده این در اخیر های دهه در گرفته صورت

 افزایش از جلوگیری راستای در شهر مرکزی بخش به جامعه باالی اجتماعی قشر جذب راستای در ریزی برنامه 

 .اطراف نوساز هایبافت با محدوده اجتماعی یطبقات سطح شدید اختالف
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