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چکیده

امروزه بافتهای حاشیهای و روستایی ناشیاز الحاق روستاهای همجوار یا سکونتگاههای غیررسمی ،دارای چالشهای متنوعی بوده و روش-

های صرفکالبدی برای حل این چالشها جوابگو نمیباشد .لذا بهرهگیری از راهبردهایی که بتوانند ظرفیت این بافتها را درنظرگرفته و
پاسخگوی چالشهای موجود باشند اجتنابناپذیراست .در این راستا با توجه به جامعیت رویکرد نوشهرگرایی ،هدف از این تحقیق ارزیابی
تحققپذیری معیارهای نوشهرگرایی درشهرهای سنتی نمونهموردی بافت حاشیهای و روستایی اردبیل و شامل محدودههای جینکندی ،ایران-

آباد ،عالیآباد ،میر اشرف ،سیدآباد ،کلخوران ،گلمغان ،مالیوسف ،مالباشی و نیار میباشد .تحقیق شامل دو بخش کیفی و کمی میباشد .در
بخش کیفی شاخصهایی برای ارزیابی تحققپذیری معیارهای نوشهرگرایی در محدوده مورد مطالعه با تکنیکدلفی و  3بارگردش اطالعاتی
شناسایی و پرسشنامهای تدوین شد .در بخشکمی بروش میدانی دادههای الزم از طریق پرسشنامه از شهروندان گردآوری و مورد تجزیه و
تحلیل قرارگرفت .روایی پرسشنامه توسط کارشناسان حلقهدلفی و پایایی آن توسط آزمونآلفای کرونباخ تایید و برای تجزیه و تحلیل دادهها

از آزمونهای  tتکنمونهای ،رتبهبندی فریدمن و آنالیز واریانس در نرمافزار  SPSS22استفاده شد .نتایج تحقیق ،نشان میدهد در محالت
مربوط به بافت حاشیهای و روستایی شهر اردبیل ،از بین71معیار مورد ارزیابی فقط معیارهای حفظ و تقویت ساختارهای سنتی و تعامالت
اجتماعی در محالت بافت محقق شدهاند و  51معیار بعدی محقق نشدهاند .همچنین رتبه تحقق پذیری شاخصها و معیارها متفاوت بوده و
محالت مربوط به بافت مورد مطالعه از لحاظ تحقق شاخصها و معیارهای نوشهرگرایی در وضعیت مناسبی قرارندارند.
واژگان کلیدی :نوشهرگرایی ،شهرسنتی ،بافت حاشیهای و روستایی ،شهراردبیل.

 -1این مقاله برگرفتهاز رساله دوره دکتری نوبسنده اول با عنوان ارزیابی تحقق پذبری معیارهای نوشهرگرایی در شهرهای سنتی نمونه موردی شهر
اردبیل با راهنمایی نویسندگان دوم و سوم و با مشاوره نویسنده چهارم می باشد.
( -2نویسنده مسئول) mahsa_faramarzi@yahoo.com
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مقدمه
دردهههای اخیر رشد شتابان شهرها موجب بهمریختگی فضایی و رشد نابسامان شهری ،توزیع ناعادالنه کاربریها،
مکانیابیهای نامناسب و بهمخوردن نظام توزیع خدمات شده است که بهنوعی در همه شهرهای ایران به چشم می-
خورد ) .(Bozy et al, 2010: 201این رشد روزافزون باعث پدیدآمدن محالت جدید و حاشیهای شده و تأمین
حهای توسعه
یباشد که در طر 
خدمات مناسب جهت سکونت و رفاه آنها ،از چالشهای مهم شهرهای امروزی م 
شهری اهمیت پیداکردهاند ) .(Pormahamadi and shafaati, 2015: 102با این وجود شهرداریها و سازمانها کمتر
توانستند الگوی رشد و توسعه شهرهارا به صورت مناسب پیش ببرند به همین علت امروزه بسیاری از شهرهای
ایران دچار رشد و گسترش فضایی نامنسجم و کمتراکمی شده که در اصطالح برنامهریزی شهری ازآن به رشد
اسپرال یا گسترشافقی شهر نام میبرند ) .(Rezaeei Bazanjani et al, 2019درجستجو براي يافتن شیوههای حل
این چالشها مباحث متعددي مانند توسعه محلهای ،مشاركت محلي ،توسعه پايدار محلهمحور در قالب توسعهپایدار
مطرح شدهاند که از جمله میتوان به معیارهای مطرح در رویکرد نوشهرگرایی اشاره کرد ) .(Ferri, 2005در
منشورنوشهرگرایی ایده طراحی محلههای فشرده با کاربری ترکیبی ،امکان ایجاد تنوعی از گونههای ساختمانی با
جمعیت متنوع ،رابطه میان کاربری ترکیبی و روابط متقابل اجتماعی و برانگیختن حس اجتماعی مطرح میشود.

نوشهرگرایی بخاطر جامعیت و ارائه معیارهای مختلف در حوزههای محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی و به-
عنوان رویکرد شهرسازی انسانگرا به اصول شهرسازی سنتی توجه نموده و برای ارتقای آن در انطباق با زندگی

مدرن تالش میکند) .)Watson, 2010: 275لذا آگاهی از میزان تحققپذیری معیارهای آن در بافتهای مختلف
شهری میتواند منجر به برنامهریزی موثرتر شده و پایداری را در ابعاد مختلف به ارمغان آورد.
روند شهرنشینی در شهر اردبیل نشان میدهد جمعیت شهر از  42 7 65نفر در سال  1335به  374 9 52نفر در سال
 59 13رسیده است ) .(Statistical Center of Iran,2017این افزایش جمعیت در کنار الحاق روستاهای همجوار به
شهر ،باعث گسترش بیرویه شهر ،پدیدآمدن بافتهای حاشیهای و روستایی و کاهش کیفیتزندگی شهری شده
است .لذا امکان استفاده از معیارهای نوشهرگرایی در توسعه متوازن بافتهای شهری مساله تحقیق و ارزیابی تحقق-
پذیری معیارهای آن در بافت حاشیهای و روستایی شهرهایسنتی( نمونه موردی اردبیل) هدفتحقیق میباشد.
سواالت تحقیق عبارتنداز-1:شاخصهایی که بتوان معیارهای نوشهرگرایی را از طریقآنها ارزیابیکرد کدامند؟ -2
ت حاشیهای و روستایی اردبیل چگونه است؟ -3
وضعیت تحققپذیری شاخصها و معیارهای نوشهرگرایی در باف 
رتبه تحققپذیری شاخصها و معیارها چگونه است؟
روش تحقیق بکاررفته در این پژوهش توصیفی -تحلیلی و به لحاظ گردآوری اطالعات از نوع کتابخانهای و میدانی
یباشد .در بخشاول درابتدا با استفاده از شاخصهای شناسایی انواع بافتها
و شامل دو بخش کیفی و کمی م 
درمبانینظری و نقشههای موجود ،محالت مربوط به بافت حاشیهای و روستایی شناساییگردید و سپس شاخص-
هایی برای ارزیابی معیارهای نوشهرگرایی براساس مطالعات کتابخانهای و تکنیکدلفی با  3بار گردشاطالعاتی
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شناسایی و با استفاده از آنها پرسشنامهای با طیفلیکرت  5گزینهای (کامالنامناسب ،نامناسب ،قابلقبول ،مناسب،

کامالمناسب) تدوین گردید .رواییپرسشنامه توسط کارشناسان حلقهدلفی و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای-
کرونباخ تایید شد .جامعهآماری در این مرحله لیست  85نفره از کارشناسان علوم مرتبط با شهرسازی بودند و نمونه-
آماری  20نفر کارشناس از بین آنها بودند که بصورت هدفمند انتخاب شدند .شرایط انتخاب کارشناسان عبارت بود
از -1داشتن حداقل مدرک کارشناسیارشد با حداقل  3سال تجربهکاری  -2داشتن حداقل  03سال سن  -3شناخت
عرصه تحقیق که به اعضاء حلقه دلفی معروف شدند .در بخش دوم اطالعات الزم از طریق پرسشنامه از ساکنان
گردآوری و سپس با استفاده از آزمون  tتکنمونهای ،آنالیزواریانس و فریدمن در نرمافزار  SPSS22دادههای
گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و یافتههای تحقیق مشخص و در نهایت با توجه به یافتههای
تحقیق ،پیشنهادات الزم بیان و از تحقیق نتیجهگیری شد .جامعهآماری تحقیق دراین بخش تمامی ساکنان بافت و
نمونهآماری با استفاده از فرمول کوکران  583نمونه تعیین که برای اطمینان بیشتر  408نمونه درنظرگرفته شد.
معیارهای ورود به مطالعه ساکنین محالت عبارتبودند از -1 :رضایت شفاهی جهت شرکت در مطالعه  -2سکونت
باالی سه سال در محله  -3دارا بودن حداقل تحصیالت کارشناسی  -4آشنایی کامل با وضعیت محله .شکل ()1
یدهد.
روند پژوهش را به اختصار نشان م 
ارائه پیشنهادات و
نتیجهگیری

استفاده از تکنیک دلفی

 -1پیادهمداری-2حفظ و تقویت ساختارهای سنتی  -3تراکم باال

ویافتههای کیفی

دربافت -4تاکید بر حملونقل عمومی و متنوع -5کیفیت معماری و
طراحی محیط  -6برنامهریزی دوسویه- 7استفاده از مشارکت

یافتههای حاصل از
داده های میدانی

شناسایی شاخصهای ارزیابی
معیارها و تدوین پرسش نامه

ساکنان -8توجه به بافت های واجد ارزشتاریخی-9کاربریهای
متنوعومختلط - 10حفظ و تقویت فضاهای باز عمومی و سبز - 11
گونههای مختلف مسکن در بافت - 12ارتباطپذیری و پیوستگی و

تجزیه و تحلیل

گردآوری اطالعات

دادههای میدانی

بروش میدانی

سلسلهمراتب  - 13بهداشتوپاکیزکیمحیط

- 14افزایش امنیت و

ارزیابی تحقق
پذیری معیارهای
نوشهرگرایی در
بافت های حاشیه
ای و روستایی
اردبیل

ایمنی - 15تعامالت اجتماعی -61وجود ساختارهای برنامهریزی و
مدیریتی  - 17پایداری در ساختار محله.
شکل ( :)1روند انجام پژوهش)Source: (Authors

مبانی نظری
در دهههای اخیر پس از اشاعه مفاهیم پسامدرنیسم و موج شهرگرایی ،نظریههای جدیدی با محوریت توسعه پایدار
گها ،حفاظت از منابع و توجه به حیات نسلهای بعد ،تمرکز دارند .این
شکل گرفتند .اکثراین نظریهها ،بر خردهفرهن 
جنبشها که بعضًاًا با محوریت توسعه کالبدی مطرح گشتهاند ،در جهت تغییر الگوهای مکانیابی ،برنامهریزی و
طراحیشهری و برمبنای پاسخ به مشکالت حاشیهنشینی و پراکندگی شکل گرفتند .در این میان نوشهرگرایی برمبنای
بهکارگیری اصولسنتی بهنوعی رهبری نسل پسامدرن برنامهریزان و طراحانشهری را بردرعمهحلدهه داشته و زیرنظریههایی

مانند  1TNDو 1TODدارای قرابتزیادی با آن است ) .(Katabchi et al, 2013: 42براساس معیارهای مطرح در
پایداری در ساختار محله

1

-Traditional Neighborhood Development
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نوشهرگرایی که برپایه انسان محوری ،پرهیز از پراکندگی ،استفاده از ظرفیتهای سنتی شهرها در کنار توجه به حمل
و نقل هوشمند و استفاده از پیشرفتهای علمی برای خلق یک محیط پایدار ،باکیفیت و پیادهمدار است میتوان گفت
شعار جهانی بیاندیشیم و محلی عمل کنیم محور عملکردی این رویکرد بوده و واژه نو درکنار شهرگرایی به معنای
نوسازی و مدرنیزاسیون صرف نبوده بلکه نگرش نو به شهرسازی برای طراحی شهری با سمت و سوی تاکید
برخصوصیات سنتی شهرهاست ) .(Safavi et al, 2017دراین میان تجارب شهرسازی سنتی نیز در اختالط کاربری-
لونقل روان و انسانمحور ،مشارکت اجتماعی مردم و مدیریت اقتصاد مردم جزء
ها ،تنوع مسکن ،فضاهای باز ،حم 
الینفک زندگی شهری بوده است ) .(Talkhabi et al, 2016لذا با توجه به معیارهای پیشنهادی در طراحی محالت
ایرانی و اسالمی بر پایه اصول نوشهرگرایی که عبارتنداز پیوستگی فضایی ،وحدت و تنوع فضایی ،سلسله مراتب،
تاکید بر روابط اجتماعی و اهمیت دادن به محله ) .(Latifi and Safari, 2014همچنین با توجه به اصول معماری و
شهرسازی ایرانی– اسالمی که عبارتنداز مردمواری ،پرهیزاز بیهودگی ،خودبسندگی ،درونگرایی و پایداری )2005

 .(Pirnia,میتوانگفت که اصول شهرسازی سنتی با معیارهای نوشهرگرایی سازگاری زیادی داشته و دارای اهداف
مشترکی برای خلق محیط شهری پایدار میباشند و استفاده آگاهانه از اصول جدید در کنار ارزشهای سنتی و تکامل
آنها با نگاه نو ،بستر مناسبی برای توسعه شهرها را فراهم خواهدکرد ) .(Safavi et al, 2018لذا با درنظرگیری
چالشهای موجود در شهرهایسنتی و نبود رویکرد مدون و جامع برای حل آنها ،استفاده از معیارهای نوشهرگرایی
را در نیل به پایداری بافتهای مختلف شهری اجتنابناپذیرکرده و ارزیابی تحققپذیری آنها در بافتهای مختلف
شهری ضروری است .همچنین شیوه جدیدی در نحوه اداره شهرها الزم است که مبتنی بر نگرش نوینی از حاکمیت
و حکمرانی باشد تا در اداره شهر به گونه ای عمل نماید که نه تنها دولت بلکه مشارکت مردمی را نیز به یاری
طلبیده و زمینه و توان جذب همکاری آنان را داشته باشد) .(Haydari and Azar, 2019بافت مورد مطالعه در این
تحقیق محالت بافت حاشیهای و روستایی اردبیل میباشد .بافتهای حاشیهای و روستایی از اد ﺎﻏ م ﺎﻳ ا ﺎﺤﻟ ق مناطق
غیررسمی و روستاهای همجوار بوجودآمده و باعث رشد افقی شهر و پدیدارشدن محدودههای مختلط شهري-
روستایی و ترکیب اجتماعی متنوع شدهاند .ولی علیرغم آن اثرات این شکلگیری بر پارامترهای پایداری بررسی
نشده و ا ﻦﻳ

ﺪﻳﺪﭘ ه ﻲﻃ

ﻲﻜﻳ دو د ﻪﻫ ا ﺮﻴﺧ  ،در ﺎﻴﻏ ب ﺎﻫﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ي ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ

ﺮﻬﺷ ي و ﻮﺻﻪﺑ ر ﻲﺗ

ًﺎﺗﺪﻤﻋ ﻮﺧ د ﻮﺟ ش ،ز ﻪﻨﻴﻣ

ﺎﺳ ز الحاق و اد ﺎﻏ م ﺎﻴﺴﺑ ري از ﺎﻬﻫﺎﮕﺘﻧﻮﻜﺳ ي غیررسمی و روستاهای اطراف به شهر شده و بر چالشهای موجود
افزوده است) .(Saeedi et al, 2013شاخصهای شناسایی بافت حاشیهای و روستایی عبارتنداز وجود نامنظمی
کالبدی و اجتماعی؛ شکلگیری از کوچههای مهاجرنشین حاشیهای یا الحاق روستاهای همجوار به شهر؛ استفاده
بیشتر از خودرو جهت دسترسی به مرکز شهر و کاربریهای عمومی؛ عدم وجود نظم هندسی در معابر؛ عدم رعایت
ضوابط ساخت و ساز در ابنیه؛ وجود مشاغل کشاورزی و دامداری ) .(Bagshar engineers, 2017:240با توجه به
این شاخصها و بررسی آنها در سطح محالت بصورت میدانی محالت کلخوران و سیدآباد ،نیار ،مالباشی،
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مالیوسف ،جینکندی ،ایرانآباد ،عالیآباد و میراشرف بهعنوان بافت حاشیهای و روستایی عرصه تحقیق انتخاب
شدند .منظور از معیارهای نوشهرگرایی که تحققپذیری آنها در عرصهتحقیق مورد ارزیابی قرارگرفته است  17معیار
پیادهمداری؛ حفظ و تقویت ساختارهای سنتی؛ تراکم باال در بافت؛ تاکید بر حمل و نقل عمومی و متنوع؛ کیفیت
معماری و طراحی محیط؛ برنامهریزی دوسویه؛ استفاده از مشارکت ساکنان؛ توجه به بافتهای واجد ارزش تاریخی
در محله؛ کاربریهای متنوع و مختلط؛ حفظ و تقویت فضاهای باز عمومی و سبز؛ گونههای مختلف مسکن دربافت؛
ارتباطپذیری ،پیوستگی و سلسلهمراتب دسترسیها؛ بهداشت و پاکیزکی محیط؛ افزایش امنیت و ایمنی؛ تعامالت
اجتماعی و وجود ساختارهای برنامهریزی و مدیریتی در محله میباشد ) .(Faramarzi et al, 2019درخصوص
ارزیابی تحققپذیری معیارهای نوشهرگرایی در اردبیل یا امکان سنجی بکارگیری رویکرد نوشهرگرایی مطالعات
جامعی صورت نگرفته ولی در خصوص پیشینه تحقیقات مشابه میتوان به برخی از مطالعات صورتگرفته ذیل
اشارهکرد.
نطمفر و محمدی در تحقیقی با عنوان سنجشکیفیت شهری درمنطقه 2اردبیل اقدام به سنجش شاخصهای کیفیت

شهری مانند رضایت ازمحله ،روابطاجتماعی ،بهزیستیفردی و رفاه ،حمل و نقل ،اقتصاد ،دسترسی ،امنیت ،محیط-
زیست و مسکن نمودهاند که نتایج حاکی از تفاوتمعنادار بین محالت از لحاظ شاخصهای کیفیتزندگی
است) .(Nazmfar and Mohamadi, 2015بیدهندی و همکاران در تحقیقی با عنوان تحلیل عواملموثر بر پایداری
شهری در شهراردبیل اقدام به تحلیل و دستهبندی عواملموثر بر پایداریشهری در شهراردبیل از دیدگاه شهروندان
نمودهاند که براساس نتایجتحقیق ،به ترتیب عوامل طراحیمحیطی ،اجتماعی ،مدیریتی ،اقتصادی و زیربنایی و
زیستمحیطی درجایگاه اول تا پنجم عواملموثر بر پایداری شهری قرار دارند) .(Bidhandi et al, 2018لذا تحقیق-
حاضر از لحاظ شناخت شاخصهایی با قابلیت ارزیابی تحققپذیری معیارهاینوشهرگرایی در شهرهایسنتی و
همچنین ارزیابی معیارهاینوشهرگرایی در بافت حاشیهای و روستایی یک شهرسنتی مانند اردبیل بدیع می باشد.
محدوده مورد مطالعه
یباشد .این شهر در شمال غربی کشور و در موقعیت جغرافیایی 38
شهر اردبیل مرکز استان و شهرستان اردبیل م 
عشده است و متوسط ارتفاع آن از سطح دریا
درجه و  15دقیقه عرض شمالی و  48درجه و  17دقیقه طول شرقی واق 
یباشد .اردبیل به عنوان یکی از شهرهای سنتی و تاریخی ایران دارای عناصر هویتبخش زیادی در
 1345متر م 
پیکره ،چهره ،سیما و روحیه میباشد .معروفترین عناصر هویتبخش در بعد کالبدی و پیکره شهر عبارتنداز:
مجموعه تاریخی شیخ صفیالدیناردبیلی ،بازارتاریخیسرپوشیده ،بقعه شیخکلخوران ،پیادهراه اسفریس ،اماکن متبرکه،
نارینقلعه ،مسجدجمعه ،محالت تاریخی ششگانه گازران ،عاليقاپو ،قنبالن ،پيرعبدالملک ،اوچدکان و طوي .پلهای
تاریخی هفت چشمه ،یعقوبیه و ابراهیمآباد ،رودخانه بالیغلو و دریاچه شورابیل ) .(Jafari et al, 2018شهر اردبیل
حول مسجدجمعه و بازار شکلگرفته و توسعهیافته است .با احداث و توسعه خیابانهای امامخمینی(ره) ،خیابانهای
شعاعی (کارگر ،سعدی ،کاشانی و )...و همچنین توسعه حریم غربی رودخانه بالیغلو و ساخت کمربندی اول ،دوم و
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سوم ،شکل کلی شهر به صورت شعاعیحلقوی درآمده و با توسعههای اخیر و اهمیت شورابیل شهر به سمت
جنوب گسترش یافتهاست .شهر اردبیل در طی سالیان گذشته ،بیشتر دارای رشد افقی در جهات جنوبی  -شمالی
یباشد .در این رشد افقی ،قسمتهای جنوبی شهر
بوده است و دارای رشد افقی کمتری در جهت غربی  -شرقی م 
بیشتر با برنامه و طرح قبلی توسعهیافتهاند ،اما قسمتهای شمالی شهر ،بدون برنامه و طرح قبلی و به دنبال هجوم و
سکونت مهاجرانی که توان مالی کمتری داشتهاند ،بهوجود آمدهاند و به قسمتهای شمالی شهراردبیل هویت و شکل
حاشیهنشینی دادهاند .در سمت شرق شهر نیز دونوع توسعه اتفاق افتاده است ،یکی توسعه فیزیکی مربوط به پیوستن
روستای نیار به محدودۀ شهری است که هنوز هم ازنظر کالبد ،ماهیتی روستایی دارد و دیگری توسعه فیزیکی مربوط

یشدهای مانند زرناس میباشد .در سمت غربی شهر نیز دونوع توسعه اتفاق افتاده-
کهای احداثی برنامهریز 
به شهر 
است یکی پیوستن روستاهای همچون گلمغان ،مالیوسف (بهشت زهرا) و مالباشی با ماهیت و کالبد روستایی و
کهای نوسازی همچون کارشناسان بوده است.
دیگری شهر 
اردبیل در حال حاضر از لحاظ فضایی به ()5منطقه شهری تقسیم شده و بهطورکلی در شهر اردبیل چهار نوع بافت
قابل شناسایی است -1 .بافتارگانیک (بافت قدیمی ،بازار و هسته مرکزی)  -2بافت نیمهارگانیک (بافت نیمهمنظم و
تهای آمادهسازی و شهرکها)  -4بافت حاشیهای و
مناطق مابین هستهاولیه و توسعههای جدید)  -3بافتمنظم (باف 

روستایی (محالت حاشیهای و روستاهای الحاق شده به شهر) ).(Bidhandi et al, 2017

یهای بسیار مهم و جاذب سفر ،همچون مراکز مهم اقتصادی (بازار سنتی ،مراکز خرید و
بافتارگانیک دارای کاربر 
یالدین ،موزه مردمشناسی) ،درمانی (میدان سرچشمه محل تجمع مطب پزشکان) و
پخش) ،توریستی (بقعه شیخصف 
کاربریهای دیگری همچون مذهبی ،اداری ،آموزشی ،مسکونی و ...است .این بافت شامل محالت قدیمی ،بازار-
مرکزی ،هسته اولیه شهر را شامل شده و عامل برنامهای برآن تاثیرگذار نبوده و تحتتاثیر شرایط فرهنگی و تاریخی
شهرهای سنتی ایران شکل گرفتهاست .تراکم دراین بافت بیشتر از مناطق دیگر بوده و دارای شبکه معابر کمعرض و
پیادهمدار و نامنظم بوده و با وجود انواع کاربریهای متنوع ،نمادهایی از مشارکتها و تعامالت اجتماعی برخواسته
از مفهوم محله در آنها دیده میشود .این بافت کال در منطقه شماره یک شهری واقع است.
یهای مختلفی همچون مسکونی ،اداری،
یدهند .دارای کاربر 
بافتهای نیمهارگانیک بیشتر مساحت شهر را تشکیل م 
یگیرند .کمربندی اول
آموزشی ،تجاری ،تفریحی و ...هستند .قسمت اعظم بار سفرهای درونشهری را در برم 
(بزرگراه شهدا) اصلیترین معبر گذرنده از مناطق این بافت بوده و حول هستهمرکزی شهر در قسمتهایی از مناطق
شماره دو ،سه ،چهار و پنج شهری پراکندهاند .این بافت نمایانگر دورانگذر از بافتارگانیک به بافتمنظم و آماده-
سازی و شهرکهای جدید است و بیشتر در حدفاصل بافتارگانیک و منظم قرار دارند .نسبت به بافت ارگانیک
معابر عریضتر و منظمتری دارند و سلسله مراتب دسترسی در این بافت با توجه به وجود خیابانهای جمع و پخش
کننده و کمربندی از سمت بافت ارگانیگ به سمت این بافت میباشد.
بافت منظم و آمادهسازی شامل شهرکهای جدید فراوانی در اطراف شهر بهخصوص در مناطق بیرونی کمربندی دوم
وقسمتهای جنوبی اردبیل هستند .سلسلهمراتب دسترسی و نحوه اتصال کوچهها به معابرفرعی ،جمع و پخش کننده،
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کمربندی و بزرگراه در بافت منظم نشان میدهد که در ساخت آنها رشتهای از قوانین شهری و محدویتهای تعیین شده
رعایت شده است .قطعات و پالکها بصورت تفکیکی و از پیش تعیین شده بوده و قبل از احداث آنها طرح توسعه برای آنها
تدوین و زیرساختهای مورد نیاز درنظر گرفته شدهاست .عمدتا معیارهای مشخصی را در الگوی سطح اشغال ،شکل شبکه
معابر ،نوع دسترسی و تراکم در خود رعایت مینماید که یک نوع نظم هندسی را القاء می نماید .عرض معابرآن نسبت به
بافت ارگانیک و نیمه ارگانیک بیشتر است و اکثرا ماشین در رفت وآمد بر پیادهروی غلبه دارد ودر مناطق دو ،سه ،چهار و پنج
منطقه شهری از این بافت وجود دارد.
بافت حاشیهای و روستایی اردبیل که محدوده مورد مطالعه در این پژوهش میباشد از کوچههای مهاجرت نشین و یا از الحاق
لگرفتهاند و موجب شدهاند بافت اجتماعي شهر به علت مهاجرت از شهرهای همجوار و الحاق
روستاهای حاشیهای شک 
برخی از روستاهای نزدیک به شهر داراي بافت مختلط شهري ،روستایی باشد .نامنظمی کالبدی درمحالت این بافت با توجه
به نبود معابر منظم و سلسلهمراتب دسترسی دیده میشود .محدودههای مربوط به این بافت درحاشیهشمالی شهر شامل سیدآباد

و کلخوران ،حاشیهشمالغربی شامل ایرانآباد ،عالیآباد ،میراشرف و جینکندی ،حاشیهشرقی شامل نیار و در نهایت حاشیه-
غربی شهر شامل گلمغان ،مالباشی و مالیوسف میباشد .کلخوران روستایی در شمال شهر اردبیل بوده که به علت توسعهافقی
اردبیل به شهر الحاق شدهاست .دسترسی از کلخوران به مرکز شهر و کاربریهای عمومی بیشتر با خودرو صورت میگیرد.
شغل بیشتر ساکنان کشاورزی و دامداری بوده و مجموعه تاریخی بقعهکلخوران و آرامگاه شیخجبرائیل پدر شیخصفیالدین
اسحق اردبیلی جد سالطین صفوی در آنجا قراردارد .سیدآباد محدوده حاشیهنشین در طرفین راه کلخوران میباشد که بصورت

خطی در در طول راه کلخوران شکل گرفته است .معابر و دسترسیهای آنها فاقد نظم هندسی و محدودیتهای قانونی می-
باشد .سیدآباد و کلخوران جزو منطقه ( )5شهرداری اردبیل میباشند .محالت عالیآباد ،ایرانآباد ،میراشرف و روستای جین-

کندی در شمالغربی اردبیل و در مسیر خیابان وحدت (جاده قدیم مشکینشهر) و داخل محدوده منطقه ( )4شهری میباشند.
روستای جینکندی در اثر توسعه افقی شهر اردبیل به شهر الحاق شده و محالت عالیآباد ،ایرانآباد در طول مسیر جاده شکل
گرفتهاند .تپه تاریخی میراشرف و زيارتگاه ميراشرف نیز در طول این مسیر با گسترششهر به داخل بافتشهري واردشده و
محله مجاور آن به محله ميراشرف معروف شدهاست .نیار یکی از روستاهای حاشیهشرقی شهر اردبیل بوده که بهعلت توسعه
افقی به شهر اردبیل الحاق گردیدهاست .دارای معابری نامنظم بوده و درضلع شرقی بزرگراه شهداء وداخل منطقه ( )2قراردارد.
گلمغان داخل منطقه ( )4شهری و مالیوسف داخل منطقه ()3شهری می باشند و هردو سابقا روستاهایی درحاشیهغربی شهر
اردبیل بودهاند و االن یکی از محالت بافت حاشیهای و روستایی شهر میباشند .تپه باستانی مالیوسف مربوط به دوره اشکانیان
و آرامستان بزرگ بهشتزهراء در محله مالیوسف قراردارد .این محله درامتداد خیابان بهشتزهراء توسعه یافتهاست .مّلّلاباشی
جزئی از منطقه ( )3شهری میباشد .سابقا روستایی در حاشیهغربی شهر اردبیل بوده و االن یکی از محالت اردبیل میباشد.
شهرکهای کارشناسان و بسیجیان بخشهایی از مالباشی است .مالباشی از دیرباز مهد علما و عارفان بوده است و در زمان
صفویه سمتدار (مالباشی) شیخ صفیالدین اردبیلی در این محل سکونت داشته به همینخاطر مالباشی نام نهاده شدهاست.
شکل ( )2مربوط به موقعیت شهراردبیل درکشور ،استان و شهرستان و شکل ( )3مربوط به موقعیت مناطق پنجگانه شهری
اردبیل و موقعیت محالت بافت حاشیهای و روستایی واقع در هر منطقه و جدول ( )1مربوط به موقعیت و مشخصههای
محالت بافت مورد مطالعه می باشد.
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شکل ( : )2نقشه استان ،شهرستان و شهر اردبیل )Source: (Authors

شکل ( :)3موقعیت محالت مربوط به بافت حاشیهای و روستایی در مناطق شهری )Source: (Ardabil Municipality

یافتهها و بحث
یافتههای بخش کیفی تحقیق
دربخش کیفی با درنظرگیری اصول و ویژگیهای شهرسازی سنتی ایران و معیارهای مطرح در مبانینظری جنبش
نوشهرگرایی شاخصهایی برای ارزیابی معیارهاینوشهرگرایی در شهرهای سنتی توسط خبرگان شناساییگردید که با
توجه به سازگاری این شاخصها با ویژگیها و معیارهای مطرح در هردو رویکرد شهرسازیسنتی و نوشهرگرایی و
در مقایسه با تحقیقات انجامشده که بدون شناسایی شاخص برای معیارهای نوشهرگرایی اقدام به بررسی و ارزیابی
آنها در محالت برخی شهرها نمودهاند یک دستآورد بدیع بوده و میتواند بهعنوان شاخصهای پایه ارزیابی
معیارهای نوشهرگرایی در سایر شهرهای سنتی ایران مورد استفاده قرارگیرد .جدول ( )2شاخصهای شناساییشده
برای ارزیابی معیارها را نشان می دهد.
جدول( )1شاخصهای شناساییشده برای ارزیابی معیارهای نوشهرگرایی
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شاخصهای شناساییشده برای ارزیابی معیارها از سهمرحله دلفی

معیار
 -1پایداری

 -1وضعیت استفاده از انرژی خورشیدی  -2وضعیت تفکیک زبالههای تر و خشک توسط ساکنان  -3توجه به مسائل

در ساختار محله

اقلیمی (مثل برخورداری از نور خورشید یا باد)

 -2کیفیت معماری

 -1وضعیت توجه به ضوابط ساخت و ساز (خط آسمان ،نماسازی ،دفع آبهای سطحی ،پرهیز ازالگوهای بیگانه ،همسازی

و طراحی محیط

ابنیه نوساز با معماری تاریخی و سنتی ،توجه به اصول سازه و معماری ،توجه به معماری و شهرسازی ایرانی و اسالمی،
انسجام و كي پارچگي عناصر كالبدي ،طراحي هماهنگ با طبيعت و اقليم محلي)  -2کیفیت معابر و فضاهای عمومی و سبز
 -1میزان فضاهای سبز موجود برای استفاده ساکنان -2وضعیت فاصله منازل از فضای سبز (  10دقیقه پیاده روی قابل

 -3حفظوتقویت فضاهای باز و سبز

قبول)  -3کیفیت مناسب فضاهای سبز  -4میزان توجه به فضاهای سبز و حفاظت از آنها توسط ساکنان

 -4بهداشت

یهای محیطی و صوتی ،انباشت زباله ،آبهای آلوده،
 -1وضعیت آسایش و پاکیزگی محله (میزان آرامش ،بهداشت ،آلودگ 

و پاکیزکی محیط

کارگاههای مزاحم) -2وضعیت جمع آوری منظم زباله و پسماند توسط شهرداری -3سطح رعایت بهداشت توسط اهالی
 -1وضعیت ایمنی و امنیت محله ( سطح روشنایی خیابانها و معابر ،عدم وجود وجود نقاط کور ،تاریک وخلوت ،دیوار

 -5افزایش امنیت

نوشتههای نامناسب ،نظارت و کنترل اجتماعی ،وجود کاربریهای شبانهروزی ،مکانهای تجمع غیرقانونی ،رویت معابر از

و ایمنی

داخل ساختمانها)  -2وضعیت عالئم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی (جهت حفظ ایمنی اشخاص پیاده و اقشارناتوان) -3
فاصله ایستگاه پلیس و اورژانس امداد و نجات و آتش نشانی از نقاط مختلف محله (دسترسی با  10دقیقه پیاده روی)
 -1سطح دسترسی آسان منازل به ایستگاههای حمل و نقل عمومی  -2سطح رضایت از وجود ایستگاههای حمل و نقل

 -6تاکید بر حمل و نقل عمومی و متنوع

عمومی در کنار کاربریهای عمومی (مدرسه ،مهدک کودک پارک و -3 )...سطح تنوع حمل و نقل عمومی
شکننده و در نهایت خیابان
 -1وجود سلسله مراتب دسترسی (کوچه فرعی ،کوچه اصلی ،خیابان فرعی ،خیابان جمع و پخ 

 -7ارتباط پذیری و پیوستگی و سلسله مراتب

اصلی یا اتوبان)  -2وضعیت پیوستگی و ارتباطپذیری معابر (وجود پلهای هوایی ،پیادهروهای دسترسی ،زیرگذرها و
روگذرهای ارتباطی) -3امکان دسترسی راحت به نقاط مختلف محله
 -1میزان دسترسی به مراکز تامین مایحتاجروزمره پیاده (  10دقیقه پیادهروی قابلقبول8 ،دقیقه مناسب 5 ،دقیقه و کمتر خیلی
مناسب 13 ،دقیقه نامناسب و  15دقیقه و بیشتر خیلینامناسب)  -2عرض و شیب مناسب پیادهروها  -3سطح رعایت سرعت

 -8پیاده مداری

مناسب خودروها توسطشهروندان (قابلقبول  03کیلومتردرساعت) -4سطح کیفیتمبلمان و امکانات پیادهروها (وضعیت
نورپردازی ،تفیکیک مناسب فضای اصلی با حاشیه ،عالئم کافی ،پلهای عابر پیاده با پلهبرقی ،مسیر دوچرخه سواری و
فضای سبز مناسب)  -5سطح امکانات برای تردد پیاده و اقشارناتوان  -6میزان فضاها يي براي مكث ،استراحت و نشستن

 -9گونههای مختلف مسکن
 - 10کاربریهای متنوع و مختلط

کهای ساختمانی و ساختمان ویالیی)  -2سطح
 -1وجودگونههای مختلف مسکن (آپارتمان چند واحده ،تک واحده ،بلو 
تنوع مسکن ازحیث (مالکیتی یا اجارهای ،زیربناهای مختلف ،تعداد اطاق)  -3تنوع مسکن برای سطوح درآمدی مختلف
 -1سطح وجود کاربریهای عمومی در مقیاس محله  -2سطح وجود کاربریهای الزم فعال در شب  -3سطح وجود
کاربریهای متنوع درطبقات ساختمانهای چند طبقه  -4سطح وجود مراکز خدماتی وتجاری مختلط
)Source: (Research findings

ادامه جدول( )1شاخصهای شناساییشده برای ارزیابی معیارهای نوشهرگرایی
 - 11افزایش تراکم در بافت
 - 12ساختار برنامهریزیو
مدیریتی

 -1وضعیت بازیافت زمین  -2سطح استفاده بهینه از فضاها و طبقات  -3سطح فضاهای خالی و بالاستفاده (زمینهای بایر و بالاستفاده ،خرابهها و
ساختمانهای کلنگی رهاشده)  -4وضعیت توسعه و بهبود بافتهای فرسوده
طزیست،
یها ,انجمنهای مردمنهاد و طرفدار محی 
سطح عالقه به نظام شورایی و وجود انجمنها و کارگروههای محلی جهت اداره محله (وجود شورایار 
تشکلهای صنفی و حمایتی ،تشکلهای مذهبی درمحله)

 - 13برنامهریزی دوسویه
 - 14استفاده از مشارکت
ساکنان

وضعیت برنامهریزی دوسویه و هماهنگی ساکنان محله و شهرداری در توسعه محله (وجود جلسات منظم با شهرداری ،توجه به پیشنهادات ساکنین توسط
شهرداری و همکاری ساکنین با شهرداری).
 -1وضعیت جلب مشارکت ساکنان از سوی شهرداری جهت همکاری در امورمحله و میزان همکاری ساکنان با شهرداری  -2وضعیت همکاری اهالی محله
با سازمانهای مردم نهاد  -3وضعیت مشارکت زنان در امورمحله

 - 15تعامالت اجتماعی

وضعیت تعامالت اجتماعی بین ساکنان در محله و ارتباط همسایگان

 -61توجه به بافتهای

 -1میزان توجه به همگونی ساخت و سازها در کنار اماکن تاریخی (ازلحاظ رعایت هماهنگی نما ،رعایت خط آسمان ورهماهنگی احداثیهای جدید با

تاریخی

عناصرتاریخی)  -2میزان توجه به حفظ ابنیه واجد عناصر تاریخی توسط اهالی و شهرداری

- 17

حفظ

و

تقویت

 -1وضعیت رعایت آداب و رسوم سنتی  -2ارتباط متقابل همسایگان  -3رعایت ضوابط و ویژگیهای ساخت و ساز سنتی

ساختارهای سنتی

یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها

)Source: (Research findings

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال سیزدهم ،شماره اول ،زمستان 9931
 44فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده از سطح محالت ،معلوم شدن وضعیت تحققپذیری
شاخصها و معیارها و رتبه تحقق هریک از آنها در بافت مورد مطالعه طبقنظر شهروندان میباشد .با توجه به
جامعیت شاخصهای ارزیابی معیارها درحوزههای کالبدی ،محیطی ،اجتماعی ،انسانی ،تاریخی و سنتی و دربرگرفتن
ابعاد متنوع الزم برای زندگی شهری درشهرهای سنتی ،نتایج حاصل از بررسی تحقق معیارها و رتبه آنها ،نقاط
ضعف و قوت بافت مورد مطالعه را نشان داده و اطالعات بدستآمده امکان برنامهریزی کاراتری را برای توسعه
متوازن شهری فراهم میکند .جداول ( )3الی ( )91وضعیت تحققپذیری شاخصها و رتبهآنها و جدول (  ) 20نحوه
تحققپذیری معیارها و رتبهبندی آنها را نشان میدهد .مثبت بودن  tبه معنای تحققپذیری ،عالمت دوستاره (**)
بهمعنای تاییدآزمون درسطحاطمینان  99درصد و یکستاره (*) بهمعنای تاییدآزمون درسطحاطمینان  95درصد و P

نشان دهنده سطح معناداری میباشد .تمامی جداول برگرفته از یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای
گردآوری شده بوده و توسط نگارندگان تنظیم شده است.
یهای مختلط و متنوع
جدول ( .)2بررسی تحقق پذیری معیار کاربر 
میانگین و انحراف معیار

شاخص

()M ± st.d

مقدار ) 47 ( t
**

وجود کاربریهای عمومی در سطح محله

2/ 33 ± 0/ 47

وجود کاربریهای الزم فعال در شب

2/61 ± 0/ 37

وجود کاربریهای متنوع درطبقات ساختمانهای چند طبقه

2/ 34 ± 0/ 47

**

وجود مراکز خدماتی وتجاری مختلط

1/ 66 ± 0/ 47

**-91/93

اختالف از میانگین

وضعیت تحقق

رتبه

**

-9/ 69

-0/ 66

عدم تحقق

دوم

- 15 / 33

-0/ 83

عدم تحقق

سوم

-9/ 69

-0/ 66

عدم تحقق

اول

-1/ 33

عدم تحقق

چهارم

** :معناداری در سطح  99درصد اطمینان P ،نشان دهنده سطح معناداری می باشد)Source: (Research findings

یهای مختلط و متنوع بهصورت معناداری کمتر از متوسط
براساس نتایج جدول ( )2میانگین شاخصهای معیار کاربر 

( )3م 
یهای مختلط و متنوع در بافت حاشیهای و روستایی
یباشد (  .)P > 0/ 01بنابراین شاخصهای معیار کاربر 
محقق نشده و بر اساس آزمون رتبهبندی فریدمن «وجود کاربریهای متنوع در طبقات» رتبه اول تحققپذیری و«
وجود مراکز خدماتی وتجاری مختلط»رتبه آخر را در تحققپذیری دارا است.
جدول ( .)3بررسی تحقق پذیری معیار حفظ و تقویت فضاهای باز عمومی و سبز
میانگین و انحراف معیار

شاخص

()M ± st.d

میزان فضاهای سبز موجود برای استفاده ساکنان

1/ 50 ± 0/ 50

فاصله منازل این محله از فضاهای سبز

1/ 83 ± 0/ 37

مقدار ) 47 ( t
**

اختالف از میانگین

وضعیت تحقق

رتبه

**

- 20 / 56

-1/ 50

عدم تحقق

چهارم

- 21 / 46

-1/61

عدم تحقق

دوم

کیفیت فضاهای سبز

1/ 66 ± 0/ 47

میزان توجه به فضاهای سبز و حفاظت ازآنهاتوسط ساکنان

2/61 ± 0/ 69

**

-91/93

-1/ 33

عدم تحقق

سوم

**

-8/ 31

-0/ 83

عدم تحقق

اول

** :معناداری در سطح  99درصد اطمینان P ،نشان دهنده سطح معناداری می باشد )Source: (Research findings

براساس جدول ( )3میانگین شاخصهای معیار حفظ و تقویت فضاهای باز عمومی و سبز بهصورت معناداری کمتر

یباشد (  .)P > 0/ 01بنابراین شاخصهای معیار حفظ و تقویت فضاهای باز عمومی و سبز در بافت
از متوسط ( )3م 

حاشیهای و روستایی محقق نشده و بر اساس آزمون رتبهبندی فریدمن «میزان توجه به فضاهای سبز و حفاظت از
قپذیری و « میزان فضاهای سبز موجود » رتبه آخر را در تحققپذیری دارا است.
آنها» رتبه اول تحق 
جدول ( .54بررسی تحقق پذیری معیار ارتباط پذیری و پیوستگی و سلسلهمراتب
شاخص

میانگین و انحراف معیار

مقدار ) 47 ( t

اختالف از میانگین

وضعیت تحقق

رتبه

ارزیابی تحققپذیری معیارهای نوشهرگرایی45 ...
()M ± st.d
رعایت سلسلهمراتب دسترسی در معابر محله

2/61 ± 0/ 90

**

-6/ 36

-0/ 83

عدم تحقق

اول

وضعیت پیوستگی و ارتباط پذیری معابر

1/ 50 ± 0/ 50

**

- 20 / 56

-1/ 50

عدم تحقق

سوم

امکان دسترسی به مناطق مختلف با استفاده از معابر موجود

2/ 00 ± 0/ 58

**

- 11 / 87

-1

دوم

عدم تحقق

** :معناداری در سطح  99درصد اطمینان P ،نشان دهنده سطح معناداری می باشدSource: (Research findings).

براساس نتایج جدول ( )4میانگین شاخصهای معیار ارتباطپذیری و پیوستگی و سلسلهمراتب بهصورت معناداری
کمتر از متوسط ( )3م 
یباشد (  .)P > 0/ 01بنابراین شاخصهای این معیار محقق نشدهاند .براساس آزمون رتبهبندی
فریدمن « رعایت سلسلهمراتب دسترسی معابر » رتبه اول و «وضعیت پیوستگی و ارتباط پذیری معابر» رتبه آخر را
قپذیری دارا است.
در تحق 
جدول ( .)5بررسی تحقق پذیری معیار پیاده مداری
میانگین و انحراف معیار

شاخص

()M ± st.d

مقدار ) 47 ( t

1/ 50 ± 0/77

**

- 13 / 46

عرض و شیب مناسب پیادهروها

1/ 66 ± 0/ 47

**

-91/93

رعایت سرعت مناسب خودروها توسط شهروندان

2/ 83 ± 0/ 90

کیفیت مبلمان و امکانات پیادهروهای محله

1/ 66 ± 1/ 11

**

سطح امکانات برای تردد اقشار ناتوان

1/ 00 ± 0/ 00

-

کیفیت فضاهای براي مكث ،استراحت و نشستن

2/ 83 ± 1/ 07

میزان دسترسی از محله با پیاده برای تامین مایحتاج روزمره

-1/ 27

اختالف از میانگین
-1/ 50

عدم تحقق

-1/ 33

پنجم

عدم تحقق

سوم

حالت بینابین

دوم

عدم تحقق

چهارم

-

عدم تحقق

ششم

-0/61

حالت بینابین

اول

-0/61
-1/ 33

-8/ 26

-1/ 07

وضعیت تحقق

رتبه

** :معناداری در سطح  99درصد اطمینان P ،نشان دهنده سطح معناداری می باشدSource: (Research findings).

براساس نتایج جدول ( )5میانگین شاخصهای معیار پیاده مداری بهصورت معناداری کمتر از متوسط ( )3میباشد
(  .)P > 0/ 01بنابراین شاخصهای پیاده مداری در بافت حاشیهای و روستایی محقق نشده است .ولی در مورد

یتوان اظهارنظر کرد .بر اساس آزمون
«سرعت مناسب خودروها و فضاهایی برای مکث ،استراحت و نشستن» نم 
رتبهبندی فریدمن «فضاها يي براي مكث ،استراحت و نشستن» رتبه اول تحققپذیری و « امکانات برای اقشار ناتوان »
رتبه آخر را در تحققپذیری دارا است.
لونقل عمومی و متنوع
جدول ( .)6بررسی تحقق پذیری معیار تأکید بر حم 
میانگین و انحراف معیار

شاخص

()M ± st.d

1/ 66 ± 0/ 47

نحوه دسترسی ساکنان به ایستگاههای وسایل نقیله
رضایت از حمل و نقل عمومی در کنار کاربریهای عمومی
وضعیت حمل و نقل عمومی از لحاظ تنوع

مقدار ) 47 ( t
**-91/93

-1/ 33

عدم تحقق

اول

-91/ 29

-1/ 33

عدم تحقق

دوم

عدم تحقق

سوم

**

1/ 65 ± 0/47
1/ 00 ± 0/ 00

اختالف از میانگین

وضعیت تحقق

رتبه

-

-

** :معناداری در سطح  99درصد اطمینان P ،نشان دهنده سطح معناداری می باشدSource: (Research findings).

لونقل عمومی و متنوع بهصورت معناداری کمتر از
براساس نتایج جدول ( 6میانگین شاخصهای معیار تأکید بر حم 
متوسط ( )3م 
لونقل عمومی و متنوع در بافت حاشیهای و
یباشد (  .)P > 0/ 01بنابراین شاخصهای تأکید بر حم 
روستایی محقق نشده است .بر اساس آزمون رتبهبندی فریدمن « نحوه دسترسی ساکنان به ایستگاههای وسایل نقیله
قپذیری و «وضعیت حمل و نقل عمومی از لحاظ تنوع » رتبه آخر را در تحققپذیری دارا است.
» رتبه اول تحق 
جدول ( .)7بررسی تحقق پذیری معیار گونههای مختلف مسکن
شاخص
وجود گونههای مختلف مسکن در محله

میانگین و انحراف معیار

()M ± st.d

2/ 50 ± 0/77

مقدار ) 47 ( t
**

-4/ 48

اختالف از میانگین
-0/ 50

وضعیت تحقق
عدم تحقق

رتبه
دوم
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تنوع مسکن در محله

2/ 66 ± 0/ 47

**

-4/ 84

تنوع مسکن برای سطوح مختلف درآمدی

2/ 33 ± 0/ 75

**

-6/ 13

عدم تحقق

-0/ 33

عدم تحقق

-0/ 66

اول
سوم

** :معناداری در سطح  99درصد اطمینان P ،نشان دهنده سطح معناداری می باشد )Source: (Research findings

براساس نتایج جدول ( )8میانگین شاخصهای معیار گونههای مختلف مسکن بهصورت معناداری کمتر از متوسط
( )3م 
یباشد (  .)P > 0/ 01بنابراین شاخصهای گونههای مختلف مسکن در بافت حاشیهای و روستایی محقق نشده
قپذیری و « تنوع مسکن از حیث
است .بر اساس آزمون رتبهبندی فریدمن « تنوع مسکن در محله » رتبه اول تحق 
قپذیری دارا است.
قابلیت استفاده برای سطوح مختلف درآمدی » رتبه آخر را در تحق 
جدول ( .)9بررسی تحقق پذیری معیار تراکم باال
میانگین و انحراف معیار

شاخص

()M ± st.d

مقدار ) 47 ( t

2/ 00 ± 0/ 58

**

- 11 / 87

استفاده بهینه ازفضاها و طبقات

2/61 ± 0/ 69

**

-8/ 31

سطح فضاهای خالی و بالاستفاده

1/ 66 ± 0/ 47

وضعیت بازیافت زمین و استفاده مجدد از زمین

تهای فرسوده
سطح توسعه و بهبود باف 

1/ 50 ± 0/77

اختالف از میانگین
-1

وضعیت تحقق

رتبه
دوم

عدم تحقق

-0/ 83

عدم تحقق

اول

**-91/93

-1/ 33

عدم تحقق

دوم

- 13 / 46

-1/ 50

عدم تحقق

چهارم

**

** :معناداری در سطح  99درصد اطمینان P ،نشان دهنده سطح معناداری می باشد )Source: (Research findings

براساس نتایج جدول ( )7میانگین شاخصهای معیار تراکم باال بهصورت معناداری کمتر از متوسط ( )3میباشد
(  .)P > 0/ 01بنابراین شاخصهای تراکم باال در بافت حاشیهای و روستایی محقق نشده است .براساس آزمون
قپذیری و« توسعه و بهبود
رتبهبندی فریدمن « وضعیت بازیافت زمین و استفاده مجدد از زمین» رتبه اول تحق 
قپذیری دارا است.
تهای فرسوده» رتبه آخر را در تحق 
باف 
جدول ( .)8بررسی تحقق پذیری معیار حفظ و تقویت ساختارهای سنتی
میانگین و انحراف معیار

ش اخ ص

()M ± st.d

رعایت رسوم سنتی ،ارتباط همسایگان ،رعایت ضوابط ساخت و ساز سنتی (نما ،فضا ،عملکرد و)...

مقدار ) 47 ( t
**

3/ 87 ± 0/ 63

9/ 47

اختالف از میانگین
0/87

وضعیت تحقق
محقق شده

رتبه
-

** :معناداری در سطح  99درصد اطمینان P ،نشان دهنده سطح معناداری می باشد )Source: (Research findings

براساس نتایج جدول ( )8میانگین شاخصهای معیار حفظ و تقویت ساختارهای سنتی بهصورت معناداری باالتر از

یباشد (  )P > 0/ 01و بنابراین شاخصهای حفظ و تقویت ساختارهای سنتی در بافت
متوسط ( )3م 
حاشیهای و روستایی محقق شده است.
تهای واجد ارزش تاریخی
جدول ( .)9بررسی تحقق پذیری معیار توجه به باف 
میانگین و انحراف معیار

شاخص

()M ± st.d

تو سازها در کنار اماکن تاریخی
توجه به همگونی ساخ 

1/ 83 ± 0/ 37

تهای واجد عناصر تاریخی
توجه به حفظ باف 

3/ 00 ± 0/ 58

مقدار ) 47 ( t
**

- 21 / 46

0/ 00

اختالف از میانگین

وضعیت تحقق

رتبه

-1/61

عدم تحقق

دوم

0/ 00

عدم تحقق

اول

** :معناداری در سطح  99درصد اطمینان P ،نشان دهنده سطح معناداری می باشد )Source: (Research findings

تهای واجد ارزش تاریخی در تمامی موارد
براساس نتایج جدول ( )9میانگین شاخصهای معیار توجه به باف 
تهای واجد
یباشد (  .)P > 0/ 01و بنابراین شاخصهای توجه به باف 
بهصورت معناداری کمتر از متوسط ( )3م 

ارزش تاریخی در بافت حاشیهای و روستایی محقق نشده است .بر اساس آزمون رتبهبندی فریدمن « میزان توجه به

ارزیابی تحققپذیری معیارهای نوشهرگرایی47 ...

توسازها
قپذیری و« میزان توجه به همگونی و هماهنگی ساخ 
تهای واجد عناصر تاریخی» رتبه اول تحق 
حفظ باف 
قپذیری دارا است.
در کنار اماکن تاریخی » رتبه آخر را در تحق 
جدول (  .) 10بررسی تحقق پذیری معیار افزایش امنیت و ایمنی
میانگین و انحراف معیار

شاخص

مقدار ) 47 ( t

()M ± st.d

اختالف از میانگین

3/ 00 ± 0/ 00

-

-

وضعیت عالئم و تابلوهای راهنمایی مسیرها و رانندگی

1/ 83 ± 0/ 37

**

فاصله ایستگاه پلیس و اورژانس امداد از نقاط مختلف محله

2/ 00 ± 0/ 58

ایمنی و امنیت محله

**

وضعیت تحقق

رتبه
اول

عدم تحقق

- 21 / 46

-1/61

عدم تحقق

سوم

- 11 / 87

-1/ 00

عدم تحقق

دوم

** :معناداری در سطح  99درصد اطمینان P ،نشان دهنده سطح معناداری می باشد )Source: (Research findings

براساس نتایج جدول (  ) 10میانگین شاخصهای معیار استفاده از افزایش امنیت و ایمنی بهصورت معناداری کمتر از

متوسط ( )3م 
یباشد (  .)P > 0/ 01بنابراین شاخصهای افزایش امنیت و ایمنی در بافت حاشیهای و روستایی محقق
نشده است .بر اساس آزمون رتبهبندی فریدمن «وضعیت ایمنی و امنیت محله» رتبه اول تحققپذیری و «وضعیت
قپذیری دارا است.
عالئم و تابلوهای راهنمایی مسیرها و رانندگی» رتبه آخر را در تحق 
جدول ( .)11بررسی تحقق پذیری معیار کیفیت معماری و طراحی محیط
میانگین و انحراف معیار

شاخص

مقدار ) 47 ( t

()M ± st.d

اختالف از میانگین

وضعیت تحقق

رتبه

توساز
وضعیت طراحی و توجه به ضوابط ساخ 

1/ 66 ± 0/ 75

**

- 12 / 26

-1/ 33

عدم تحقق

اول

وضعیت کیفیت معابر و فضاهای عمومی و فضای سبز

1/ 50 ± 0/ 50

**

- 20 / 56

-1/ 50

عدم تحقق

دوم

** :معناداری در سطح  99درصد اطمینان P ،نشان دهنده سطح معناداری می باشد )Source: (Research findings

براساس نتایج جدول (  ) 11میانگین شاخصهای معیار کیفیت معماری و طراحی محیط بهصورت معناداری کمتر از
متوسط ( )3م 
یباشد (  .)P > 0/ 01بنابراین شاخصهای کیفیت معماری و طراحی محیط در بافت حاشیهای و
روستایی محقق نشده است .بر اساس آزمون رتبهبندی فریدمن «وضعیت طراحی و توجه به ضوابط ساختوساز »
قپذیری دارا
قپذیری و «کیفیت معابر و فضاهای عمومی و کیفیت فضای سبز»رتبه آخر را در تحق 
رتبه اول تحق 
است.
جدول (  .) 12بررسی تحقق پذیری معیار بهداشت و پاکیزگی محیط
میانگین و انحراف معیار

شاخص

()M ± st.d

وضعیت آسایش و بهداشت محله

2/ 33 ± 0/ 47

عآوری منظم زباله و پسماند توسط شهرداری
جم 

2/61 ± 0/ 37

رعایت بهداشت توسط اهالی

2/ 33 ± 0/ 75

مقدار ) 47 ( t

وضعیت تحقق

رتبه

**

-9/ 69

-0/ 66

عدم تحقق

اول

- 15 / 33

-0/ 83

عدم تحقق

دوم

**

-6/ 13

-0/ 66

عدم تحقق

اول

**

اختالف از میانگین

** :معناداری در سطح  99درصد اطمینان P ،نشان دهنده سطح معناداری می باشد )Source: (Research findings

براساس نتایج جدول (  ) 12میانگین شاخصهای معیار بهداشت و پاکیزگی محیط بهصورت معناداری کمتر از متوسط

( )3م 
یباشد (  .)P > 0/ 01بنابراین شاخصهای بهداشت و پاکیزگی محیط در بافت حاشیهای و روستایی محقق

نشده است .بر اساس آزمون رتبهبندی فریدمن «سطح رعایت بهداشت توسط اهالی و وضعیت آسایش و بهداشت
عآوری منظم زباله وپسماند توسط شهرداری» رتبهآخر را در
محله» رتبه اول تحققپذیری و «وضعیت جم 
قپذیری دارا است.
تحق 
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جدول (  .) 13بررسی تحقق پذیری معیار استفاده از مشارکت ساکنان
میانگین و انحراف معیار

شاخص

مقدار ) 47 ( t

()M ± st.d

1/ 33 ± 0/ 47

**

- 24 / 23

همکاری اهالی این محله با سازمانهای مردمنهاد

1/ 50 ± 0/77

**

میزان مشارکت زنان در امور محله

1/50 ± 0/77

جلب مشارکتاهالی توسطشهرداریجهت همکاری درامورمحله

اختالف

**

از

وضعیت تحقق

میانگین
-1/ 66

عدم تحقق

رتبه
دوم

- 13 / 46

-1/ 50

عدم تحقق

اول

- 13 / 46

-1/ 50

عدم تحقق

اول

** :معناداری در سطح  99درصد اطمینان P ،نشان دهنده سطح معناداری می باشد )Source: (Research findings

براساس نتایج جدول (  ) 13میانگین شاخصهای معیار استفاده از مشارکت ساکنان بهصورت معناداری کمتر از

یباشد (  .)P > 0/ 01بنابراین معیار استفاده از مشارکت ساکنان در بافت حاشیهای و روستایی محقق
متوسط ( )3م 
نشده است .بر اساس آزمون رتبهبندی فریدمن «میزان مشارکت زنان در امور محله و میزان همکاری اهالی محله با
سازمانهای مردمنهاد» رتبه اول تحققپذیری و «جلب مشارکت ساکنان از سوی شهرداری جهت همکاری در امور
قپذیری دارا است.
محله » رتبه آخر را در تحق 
جدول (  .) 14بررسی تحقق پذیری معیار تعامالت اجتماعی
میانگین و انحراف معیار

شاخص

()M ± st.d

وضعیت تعامالت اجتماعی ساکنان محله

مقدار ) 47 ( t
**

3/ 66 ± 0/ 47

اختالف از میانگین

9/ 69

0/ 66

وضعیت تحقق

رتبه

تحقق یافته

-

** :معناداری در سطح  99درصد اطمینان P ،نشان دهنده سطح معناداری می باشد )Source: (Research findings

براساس نتایج جدول (  ) 14میانگین شاخصهای معیار تعامالت اجتماعی بهصورت معناداری باالتر از متوسط ()3

یباشد (  )P > 0/ 01و بنابراین شاخصهای معیار تعامالت اجتماعی در بافت حاشیهای و روستایی محقق شده
م
است.
جدول (  .) 15بررسی تحقق پذیری معیار برنامهریزی دوسویه
میانگین و انحراف معیار

شاخص

()M ± st.d

برنامهریزی دو سویه ساکنان محله و شهرداری

1/ 83 ± 0/9

مقدار ) 47 ( t

اختالف از میانگین

**-8/19

-1/61

وضعیت تحقق

رتبه
-

تحقق نیافته

** :معناداری در سطح  99درصد اطمینان P ،نشان دهنده سطح معناداری می باشد )Source: (Research findings

یتوان گفت که میانگین شاخصهای معیار برنامهریزی دوسویه بهصورت معناداری
براساس نتایج جدول (  ) 15م 

یباشد (  .)P > 0/ 01بنابراین شاخصهای برنامهریزی دوسویه در بافت حاشیهای و روستایی
کمتر از متوسط ( )3م 
محقق نشده است.
جدول (  .) 16بررسی تحقق پذیری معیار وجود ساختارهای برنامهریزی و مدیریتی
میانگین و انحراف معیار

شاخص

()M ± st.d

عالقه بهنظام شورایی و وجود انجمن و کارگروههای محلی جهت اداره محله

2/ 00 ± 0/ 58

مقدار ) 47 ( t
**

- 11 / 87

اختالف از میانگین
-1/ 00

وضعیت تحقق

رتبه

تحقق نیافته

-

** :معناداری در سطح  99درصد اطمینان P ،نشان دهنده سطح معناداری می باشد )Source: (Research findings

براساس نتایج جدول ( )61میانگین شاخصهای معیار وجود ساختارهای برنامهریزی و مدیریتی بهصورت معناداری

یباشد (  .)P > 0/ 01بنابراین شاخصهای وجود ساختارهای برنامهریزی و مدیریتی در بافت
کمتر از متوسط ( )3م 
حاشیهای و روستایی محقق نشده است.
جدول (  .) 17بررسی تحقق پذیری معیار پایداری در ساختار محله
شاخص

میانگین و انحراف معیار

مقدار ) 47 ( t

اختالف

از

وضعیت

رتبه

ارزیابی تحققپذیری معیارهای نوشهرگرایی49 ...
()M ± st.d
استفاده از -1انرژی خورشیدی در ساختمانهای این محله-2وضعیت تفکیک
زبالههای تر و خشک توسط ساکنان این محله -3سطح توجه به مسائل اقلیمی مثل

میانگین
**

2/ 33 ± 0/ 75

-6/ 13

-0/ 66

تحقق
تحقق نیافته

-

برخورداری از تابش نور خورشید در ساختمانها یا باد برای تلطیف هوا
** :معناداری در سطح  99درصد اطمینان P ،نشان دهنده سطح معناداری می باشد )Source: (Research findings

بر اساس نتایج جدول (  ) 17میانگین شاخصهای معیار پایداری در ساختار محله بهصورت معناداری کمتر از متوسط
یباشد (  .)P > 0/ 01بنابراین معیار پایداری در ساختار محله در بافت حاشیهای و روستایی محقق نشده است.
( )3م 
جدول (  .) 18بررسی تحققپذیری معیارهای نوشهرگرایی و رتبهبندی آنها
میانگین و انحراف معیار

معیار

()M ± st.d

مقدار ) 47 ( t
**

یهای مختلط و متنوع
کا رب ر 

2/ 12 ± 0/ 12

حفظ و تقویت فضاهای باز عمومی و سبز

1/ 76 ± 0/ 35

**

- 23 / 86

ارتباط پذیری و پیوستگی و سلسلهمراتب

1/88 ± 0/ 60

**

- 12 / 73

اختالف از میانگین

رتبه آزمون فریدمن

- 47 / 99

-0/ 87

هشتم

-1/ 23

شانزدهم

-1/ 11

دهم

پیاده مداری

1/19 ± 0/ 38

**

-91/ 56

-1/ 08

پانزدهم

لونقل عمومی و متنوع
تأکید بر حم 

1/ 50 ± 0/ 35

**

- 29 / 08

-1/ 50

هفدهم

تها
گونههای مختلف مسکن در باف 

2/ 50 ± 0/ 63

**

-5/ 34

-0/ 50

سوم

تراکم باال در بافت

1/ 83 ± 0/ 42

**

- 18 / 82

-1/61

حفظ و تقویت ساختارهای سنتی

3/ 87 ± 0/ 63

**

9/ 47

تهای واجد ارزش تاریخی
توجه به باف 

2/ 41 ± 0/ 45

سیزدهم

0/ 87

اول

-0/ 58

چهارم

افزایش امنیت و ایمنی

2/61 ± 0/ 23

**

- 24 / 23

-0/ 83

هفتم

کیفیت معماری و طراحی محیط

2/ 00 ± 0/ 47

**

- 14 / 54

-1/ 00

نهم

بهداشت و پاکیزگی محیط

2/ 27 ± 0/ 40

**

- 12 / 24

-0/ 72

ششم

استفاده از مشارکت ساکنان

1/44 ± 0/ 66

**-61/22

-1/55

تعامالت اجتماعی

3/ 66 ± 0/ 47

**

9/ 69

0/ 66

برنامهریزی دوسویه

1/ 83 ± 0/ 90

**

-8/19

وجود ساختارهای برنامهریزیومدیریتی درمحله

2/ 00 ± 0/ 58

پایداری در ساختار محله

2/ 33 ± 0/ 75

**-8/19

پانزدهم
دوم

**

-1/61

یازدهم

- 11 / 87

-1/ 00

دوازدهم

**

-6/ 13

-0/ 66

پنجم

** :معناداری در سطح  99درصد اطمینان P ،نشان دهنده سطح معناداری می باشد)Source: (Research findings

تآمده از جدول (  ) 18میانگین معیارهای حفظ و تقویت ساختارهای سنتی و تعامالت اجتماعی
براساس نتایج بهدس 

یباشد (  .)P > 0/ 01بنابراین در محالت
در بافت حاشیهای و روستایی بهصورت معناداری باالتر از متوسط ( )3م 
بافت حاشیهای و روستایی محقق شدهاند .در حالی میانگین  15معیاردیگر پایینتر از متوسط ( )3بوده (  )P > 0/ 01و
بنابراین محقق نشدهاند .بر اساس نتایج آزمون فریدمن معیارحفظ و تقویت ساختارهای سنتی رتبه اول تحقق پذیری
یباشد.
قپذیری را دارا م 
لونقل عمومی و متنوع رتبه آخر تحق 
و تأکید بر حم 
نتیجهگیری و دستاورد علمی و پژوهشی
دراین تحقیق درپاسخ به سوال اول تحقیق ،برای اولین بار شاخصهایی برای ارزیابی تحققپذیری معیارهای-
نوشهرگرایی در شهرهای سنتی با درنظرگیری ویژگیهای شهرسازی سنتی ایران توسط کارشناسان حلقهدلفی
شناساییگردید که به عنوان یک دستآورد بدیع میتوان از آنها برای ارزیابی تحققپذیری معیارهای نوشهرگرایی در
سایر شهرهایسنتی استفاده کرد .درپاسخ به سوالدوم با تجزیه و تحلیل دادهها مشخصشد که درکلیت وضعیت
تحققپذیری معیارها دربافت مورد مطالعه نامناسب بوده و ازبین  17معیار مورد ارزیابی ،معیارهای حفظ وتقویت
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ساختارهایسنتی و تعامالتاجتماعی دربافت حاشیهای و روستایی اردبیل تحققیافتهاند و  15معیار بعدی دراین
بافت محققنشدهاند که این موضوع نشان میدهد با وجود برنامهریزی و اجرای طرحهای توسعه شهری در سالیان
گذشته بخصوص بعد از تشکیل استان اردبیل به مرکزیت شهر اردبیل برنامهها و طرحهای توسعه شهری اجرا شده
در متوازنسازی توسعه در محالت موفق نبودهاند .درپاسخ به سوالسوم نتایج حاصل از آزمون رتبهبندیفریدمن
نشان میدهد که رتبه تحقق معیارها در محالت بافت حاشیهای و روستایی متفاوت بوده و معیارهای حفظ و تقویت
ساختارهای سنتی ،تعامالتاجتماعی و گونههای مختلف مسکن دربافت دربین  17معیار رتبهاول تا سوم و معیارهای
لونقل عمومیومتنوع بهترتیب رتبه پانزدهم تا
پیادهمداری ،حفظوتقویت فضاهای باز عمومیوسبز و تأکید بر حم 
هفدهم را دارند .دالیل تحقق معیارهای تعامالتاجتماعی و حفظوتقویت ساختارهایسنتی عبارتنداز رعایت رسوم-

سنتی ،احترام به قوانینمحلی ،حفظ ساختارهای سنتی ،وجود نوعیاز سیستم مدیریتیسنتی دراداره محالت و
بازخورد قدمت و پیشینه فرهنگی و تاریخی محالتی مانند کلخوران ،نیار و مالباشی در زندگی ساکنان بوده و موانع
عدم تحقق معیارها ،محقق نشدن شاخصهای آنها در بافت ،ضعف مدیریتی و ساختاری ،عدم برنامهریزی صحیح
مدیریتشهری در متوازنسازی توسعه بافتها ،توسعه بیرویه شهراردبیل ،عدم دسترسی مناسب به کاربریهای
عمومی ،نبود زیرساختهای مناسب حمل و نقل عمومی ،مشارکت ناکافی ساکنان در امور محله و عدمآشنایی با
مفهوم پایداری می باشد که منجر بوجودآمدن محالتی در بافت شدهاند که هرچند سابقه چندینساله شکلگیری و یا
الحاق به شهر را دارند ولی هنوز استقالل کافی در تامین نیازهای اجتماعی ،فرهنگی ،کالبدی ،اقتصادی و در نهایت
روزمره زندگی شهری ندارند .با درنظرگیری نتایج از آزمون رتبه بندی فریدمن که رتبه تحقق هر معیار و
شاخصهای آنرا در محالت بافت نشان میدهد مدیران شهری میتوانند برنامهریزی کاراتری را برای توسعه عمومی
بافت بنمایند و ضروری است اوال در توسعه آتی این مناطق طرحهای توسعه شهری از رویکرد صرف کالبدی به
طرحهای چندبعدی تغییررویه دهند .ثانیا سیاستگذاریها و برنامهریزیهای توسعه بافتهای شهری در قالب
معیارهای نوشهرگرایی صورت گیرد .بدینمنظور استراتژیها و راهکارهای پیشنهادی ذیل جهت متوازنسازی توسعه
محالت شهر اردبیل خصوصا بافت مورد مطالعه در راستای نیل به تحققپذیری معیارهای نوشهرگرایی توصیه می-
گردد.
 -1بازنگری در طرحهای توسعه شهری جهت تبدیل محالت بافت حاشیهای و روستایی به هستههای مستقل شهری
با تامین نیازهای بهداشتی ،ورزشی ،آموزشی ،فرهنگی ،اقتصادی و روزمره زندگی و مکانیابی مناسب و تامین
کاربریهای متنوع و عمومی -2مطالعه و اجرای برنامههای توسعه انسانی در محالت بافت با آموزش ،تشویق ،ترغیب
ساکنان جهت مشارکت بیشتر برای تحقق معیارهای نوشهرگرایی با هدف توسعه محالت بافت  -3تبیین نقش و
جایگاه نظام مدیریتی محلی و مشارکتی در اداره محالت بافت از طریق ایجاد ساختارهای برنامهریزی و مدیریتی در
محالت مانند شورایاریها و انجمنهای مردمی و توجه بیشتر شهرداری به پیشنهادهای ساکنین جهت توسعه و اداره
محالت و برنامهریزی برای افزایش مشارکت اهالی محالت در بهداشت و توسعه فضای سبز ،تفکیک ،جمعآوری
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مناسب پسماندهای شهری و نگهداری تأسیسات و امکانات شهری  -4استفاده از ظرفیت تاریخی ،سنتی و بومی
محالتی مثل کلخوران در توسعه فرهنگی و اقتصادی  -5جلوگیری از ساخت و سازهای بیرویه با متناسبسازی
اراضی داخل محالت بافت جهت ساخت و سازهای مسکونی و تجاری از طریق مطالعه و تغییر کاربریهای مورد نیاز
و یا پیشبینی کاربریهای مورد نیاز در طرحهای توسعه آتی  -6شناسایی عوامل و معیارهای محرک توسعه جهت
حها و برنامههای توسعهای توسط مدیران و سیاستگذاران -7
رونق بخشی به مناطق حاشیهای و روستایی در طر 
توجه ویژه به ارتباط محالت حاشیهای به مرکز و محالت پیرامونی از طریق حمل و نقل عمومی و مسیرهای رفت و
برگشت سریع  -8واگذاری اختیارات به نهادهای محلی درچارچوب قوانین مشخص  -9استفاده از توان اکولوژیک
روستاهای مانند نیار ،کلخوران و جینکندی که اخیرا به شهر الحاق شده اند جهت حفظ و تقویت فضاهای سبز،
پیادهمداری و افزایش کیفیت محیط  - 10احترام به ساکنین و توجه به بخش خصوصی جهت سرمایهگذاری در توسعه
کاربریهای عمومی از جمله پارکها و فضاهای تفریحی و ورزشی  - 11افزایش حس تعلق ساکنین جهت جلوگیری
از مهاجرتهای درون شهری ساکنان توانمند این بافت  - 12تبیین رویکردهای نوین نوشهرگرایی از طریق برگزاری
تها ،کنفرانسها و کالسهای آموزشی به دستاندرکاران و مدیران حوزه شهرسازی  - 13حفظ و کیفیتبخشی
نش س 
به فضاهای باز سبز خصوصًاًا محدودههای اتصال خط محدوده شهری به فضاهای غیر محدوده  - 14ساماندهی
نشده  - 15تشویق شهروندان به
کارگاههای مزاحم از طریق انتقال آنها از مرکز محالت بافت به مکانهای تعیی 
قهای مالی و قانونی - 15نظمبخشی به نگهداری دام در محدودههای
ساختوساز در بافتهای فرسوده با ارائه مشو 
بهای
شهری -61برنامهریزی جهت کیفیت بخشی به معابر ،انهار ،کانالها و هدایت اصولی آبهای آلوده و پسآ 
خانگی  - 17نظمبخشی به برداشت و امهاء زباله و پسماندهای شهری  - 18استفاده از مهندسین مشاور برای طراحی
ساختمانها بهمنظور نورگیری و تهویه مناسب ساختمانها -91استفاده از مصالح ،تجهیزات و روشهایی که قابلیت
فهای عایقبندی شده و گرمایش
حفظ انرژی بیشتر در ساختمانها دارند از قبیل در و پنجره دوجداره ،سق 
سهای
مرکزی  - 20باال بردن امنیت ترافیکی ،کالبدی ،اجتماعی و روانی در سطح محالت  - 21استفاده از سروی 
کها ،کارمندان و ...جهت کنترل ترافیک -22احداث و توسعه واحدهای خدماتی در
عمومی برای مدارس ،مهدکود 
سطح محالت برای رفع نیازهای روزمره زندگی در حداقل زمان و با قابلیت دسترسی با پای پیاده  - 23برنامهریزی
جهت افزایش مشارکت ،تبادالت اجتماعی و باالبردن نشاط اجتماعی از طریق پیادهرویهای دستهجمعی،
گردهماییهای محلی ،مراسمات پاکسازی ،مسابقات ورزشی و برنامههای تفریحی  - 24تشویق به کاهش استفاده از
لونقل عمومی  - 25توانبخشی اجتماعی به خانوارهای در معرض آسیب و
قها و تسهیل حم 
اتومبیل با ارائه مشو 
آسیبدیده از طریق اختالط اجتماعی خانوادههای کمبرخوردار با خانوادههای توانمند با پیش بینی مساکن متنوع و
کاربریهای مختلط در اقصی و نقاط محالت بافت  - 26برنامهریزیهای کالبدی ازجمله خیابانکشی و تعریض جهت
حهای موضعی و
افزایش ارزشافزوده مناطق کم برخوردار - 27آموزش مهندسان و توانمندسازی آنها در ارائه طر 
محلی نوشهرگرایی و برنامهریزی محیطی در تعامل با شهروندان و تشویق آنها به سرمایهگذاری در حوزههای
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 کاهش نسبت معابر ب- 29  احداث مسیرهای ویژه و ایمن دوچرخهسواری- 28 مختلف شهرسازی
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Abstract
Today, the rural and marginal textures created by the incorporation of neighboring
villages or the changing of legal boundaries in traditional cities have a variety of
challenges, and the use of purely physical methods to reduce challenges is not
appropriate. Therefore, it is inevitable to utilize strategies that incorporate the native
and traditional capacity of these tissues and respond to existing challenges. For this
purpose, considering the comprehensiveness of the new urbanism approach, the
objective of this study is assessing of the possibility of new urbanism criteria in
traditional cities case study of rural and marginal textures of the city of ardabill And it
includes the areas of Jinkandi, Iranabad, Aliabad, Mir Ashraf, Seyedabad, Kalkhoran,
Golmoghan, Mollayousef, Mollabashi and Niyar. The research consists of two parts,
qualitative and quantitative. In the qualitative section, indicators for assessing the
feasibility of new urbanism criteria in the study area were identified by Delphi
technique with 3 information rotations and a questionnaire was developed through it.
In the quantitative part of the research, using the field method, the necessary data were
collected from the citizens through a questionnaire and then analyzed. The validity of
the questionnaire was confirmed by Delphi experts and its reliability was confirmed by
Cronbach's alpha test and For data analysis, one-sample t-test, Friedman Ranking test
and ANOVA test were used in SPSS 22 software. Based on the results of the research,
out of the 17 criteria evaluated, preserve and reinforce traditional structures and social
interactions have been implemented, And the next 15 criteria have not been
materialized. Also, the feasibility rank of indicators and criteria is different in the
research area and the situation of neighborhoods located in marginal and rural areas is
not suitable.
Keywords: New Urbanism, Traditional city, Sustainable development, Rural and
marginal texture,Ardabill city.
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