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مقدمه
امروزه بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی میکنند که بیش از یکسوم آنها در سکونتگاههای غیررسمی اقامت
دارند و با افزایش بیشازحد فقر شهری مواجهند .سکونتگاههای غیررسمی ،فضایی از نوعی وضعیت خاص زندگی هستند که با
برنامهریزی رسمی ،قواعد قانونی و استانداردهای نهادی مطابقت ندارد .زمانی که فقر ،حاصل ابعاد متنوعی از مصائب و
محرومیتهاست ،این وضعیت پویا و پیچیده میشود ( .)Olajide, 2013: 1از عوامل عمدة ناپایداری در مناسبات شهری،
بهویژه در کشورهای درحالتوسعه ،گونهای از شهرنشینی با مشکالت حاد مرسوم به «اسکان غیررسمی» است که بنا بر
مشاهدات جهانی در حال گسترش فزایندهای است .اسکان غیررسمی یا خودجوش شکل رایج رشد شهری در بیشتر کشورهای
درحالتوسعه است که بیش از مناطق بهصورت غیررسمی و نه برنامهریزی شده اشغال میشود که این امر ناشی از نیاز شدید به
مسکن ،بهویژه از سوی گروههای کمدرآمد است ( .)Zeilhofer, and Topanotti, 2008: 14امروزه مسائل و مشکالت
زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی در شهرها بر ضرورت رسیدن به توسعة پایدار تأکید دارند .بهطوریکه رشد فزایندة
برنامههای توسعه (چه آگاهانه و چه خودبهخود) در دهة  8392به هشدارهای زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی منجر شد .در
پاسخ به مسائل و بحرانهای ناشی از اتفاقات یادشده ،مفاهیم و رویکردهای جدیدی برای توسعههای آتی مطرح شد که از آن
جمله میتوان به توسعة پایدار اشاره کرد (عزیزی .)99 :8911 ،از سوی دیگر ،اندیشة محلهمحوری در شهر مسیر پر نشیب و
فرازی را طی کرده است .این اندیشه همراه با شروع قرن بیستم و افزایش سریع جمعیت در شهرها و مشکالت ناشی از آن،
توجه نظریهپردازان شهرسازی را برای حل مشکالت اجتماعی و زیستی مردم به خود جلب کرده است (غروی الخوانساری،
 .)02 :8911پایداری یکی از مفاهیم مهم برنامهریزی است که از آغاز آن در اقتصاد و تفکر زیستمحیطی پدید آمده و بعدها
بهطور گستردهای برای ارزیابی توسعه استفاده شده است (.)Hiremath, et al., 2013
افزایش جمعیت ،همراه با گسترش جامعة صنعتی ،آلودگی و نابودی محیطزیست به مشکالت جدیدی تبدیل و شده و
زنگ خطر در جهان را به صدا درآورده است؛ از اینرو توسعة هجای رشد مدنظر قرار گرفت (سرایی و علیزاده شورکی،
8939؛ نوتون0280 ،؛ بکر .)0222 ،توسعة پایدار ،حالت تعادل و توازن میان ابعاد مختلف توسعه (ملکی و دامنباغ)8930 ،
در سه اصل پایداری محیطزیست ،پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی (محمودی و ماجد8938 ،؛ متکان و همکاران،
0221؛ مورفی )82 :0280 ،و یکی از اهداف اساسی در جغرافیاست که تقویت ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی،
زیستمحیطی و کالبدی را جستوجو میکند (میرکتولی و همکاران.)8930 ،
توسعة شهری پایدار بر این اصل استوار است که فضای شهر درون محله شکل میگیرد و بر پایة آن تداوم مییابد؛ از
اینرو توسعة محلهای اقدامی کلیدی برای رسیدن به توسعة پایدار است .از جمله مهمترین بازتابهای شهرنشینی معاصر،
پیدایش و گسترش محلههای آسیبپذیر (اسکان غیررسمی) در مرکز یا پیرامون شهرهاست که شهر اردبیل نیز در زمرة این
شهرها قرار دارد .در این شهر ،محلههای اسکان غیررسمی را میتوان بخشهای فراموششده و برنامهریزینشدهای در
مقایسه با سایر محلههای شهری دانست که از نظر پایداری بسیار شکننده است .با وجود اینکه ناپایداری مشکلی دیرینه و
امری بدیهی در محلههای اسکان غیررسمی است ،از یکسو چنانکه باید این سکونتگاهها بررسی نشده است و مشخص
نیست کدامیک پایداری بیشتری از دیگری دارد تا برای برنامهریزی و توسعة پایدار اقدام شود .از سوی دیگر ،از آنجا که
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مدیریت و بهبود وضعیت همة این محلهها در برهة زمانی و همزمان ممکن نیست ،شناخت میزان شدت و ضعف ناپایداری
هریک از شاخصهای پایداری با تکیه بر انتخاب مدلی کاربردی که بتواند شرایط این محلهها را به بهترین شیوه نشان دهد،
به عملکرد و تصمیمگیری بهتر مدیران شهری متناسب با اولویت مداخله در سطح این محلهها برای توانمندسازی در راستای
توسعة پایدار شهری کمک شایانی میکند؛ از اینرو هدف اساسی پژوهش حاضر ،واکاوی و سنجش سطح پایداری در
محلههای پانزدهگانة غیررسمی شهر اردبیل با تأکید بر ابعاد و معیارهای حاکم بر پایداری محلهای (اجتماعی-فرهنگی،
اقتصادی ،زیستمحیطی و کالبدی) با رویکردی نظاممند برای پاسخگویی به پرسشهای زیر است.
 پیرو معیارهای پایدار محلهای ،سکونتگاههای غیررسمی (محلههای پانزدهگانه) شهر اردبیل از نظر پایداری در چه
سطحی قرار دارند؟
 سکونتگاههای غیررسمی (محلههای پانزدهگانه) شهر اردبیل ،رفاه انسانی و رفاه اکوسیستم در چه سطحی قرار دارند؟
با توجه به اهمیت موضوع ،مطالعات متعددی از سوی پژوهشگران در زمینة پژوهش حاضر صورت گرفته است.
فلینت ( )0223به مطالعة جامعه و محله پرداخته است و این دو را اشکال چندبعدی سازمانهای انسانی میداند که دارای
تشابه یا به بیانی نوعی از سکونتگاههای شهری است .شین و همکاران ( )0288با بررسی کاربرد شاخصهای پایداری
شهری ،تجربههای مختلف را بهکمک شاخصهای پایداری شهری بینالمللی مقایسه کردهاند به بررسی و مقایسه این
شاخصها در  3شهر از کشورهای جهان پرداختهاند .در این بررسی ،پژوهشگران تجربة طرحهای توسعة پایدار شهری را
در سطح شهرهای ملبورن ،هنگکنگ ،اسکندر ،بارسلونا ،مکزیکوسیتی ،تایپه ،سنگاپور ،شاندیگار و پونا با استفاده از 819
شاخص در چهار بعد محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی ،حکمروایی و  99طبقه بهصورت مقایسهای بررسی و نتایج را بهصورت
درصدی از صفر تا  822نشان دادهاند .بهطورکلی طرحهای پایداری شهرهای اسکندر در کشور مالزی و بارسلونا در کشور
اسپانیا در هر چهار بعد ،بیشترین انطباق و شباهت را با فهرست شاخصهای توسعة پایدار شهری بینالمللی دارند.
شیعه ( )8912در مقایسة محلههای تهران با معیارهای یک محلة پایدار ،از نظرگاه شهرسازی معیار یک محلة پایدار را از
دیدگاه اجتماعی -فرهنگی ،زیستمحیطی ،اقتصادی و کالبدی بررسی کرده است .عزیزی ( )8911با بررسی محلة نارمک
تهران نتیجه گرفت این محله پایدار است و اصول و معیارهای پایداری محله ،مانند هویت ،سرزندگی ،دسترسی ،تنوع ،تأمین
خدمات و امنیت در حد باالیی در این محله تحقق یافته است .عالیی ( )8911در بررسی «تشکیل شوراهای محلهای ،راهی
برای حل مشکالت شهری» بر اهمیت و ضرورت استفاده از توانمندیهای ساکنان محلهها بهعنوان راهحل اصولی برای رفع
مشکالت زندگی شهری تأکید کرده است .کیانی و همکاران ( )8938با سنجش و ارزیابی ظرفیت زیست اجتماعی محلهها
در شهرهای کوچک با مدل الکتر در شهر درق ،به رتبهبندی محلهها پرداختند و نتیجه گرفتند پایداری محلههای قدیمی بر
سایر محلهها برتری دارد .ساسانپور و همکاران ( )8939با بررسی ارزیابی پایداری محلههای شهری در شهر سقز با استفاده
از مدل الکتر ،به رتبهبندی محلهها پرداختند و نتیجه گرفتند از مهمترین دالیل ناپایداری محلهها ،کمتوجهی مسئوالن
شهری و نبود مشارکت مردم محله در امور محلهای است .محمدی و پاشازاده ( )8939در سنجش سطح پایداری محلههای
شهر اردبیل با تأکید بر محلههایی با هستههای روستایی ،از آزمونهای آماری  tتکنمونهای و واریانس یکطرفه یا آنوا و
آزمون تعقیبی شفه و رتبهبندی کروسکال والیس استفاده کردند .نتایج پژوهش نشان میدهد وضعیت محلهها ازنظر خوانایی
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و تعلقخاطر بهتر و از نظر معیارهای هویت ،سرمایة اجتماعی و تراکم بدتر است .محلههای کلخوران و مُالباشی نیز بهترتیب
با مجموع میانگینهای  9/00و  9/01در وضعیت ناپایدار و محلههای گلمغان ،مُالیوسف و نیار با مجموع میانگینهای
 9/19 ،9/93و  9/28در وضعیت ناپایدار قرار دارند .مرور مطالعات در زمینة سنجش پایداری محلهای نشان میدهد وجه
تمایز پژوهش حاضر با سایر مطالعات در مدل استفادهشده در این پژوهش است که با وجود سنجش سطح پایداری
محلههای هدف به ارزیابی رفاه انسانی و رفاه اکوسیستم نیز توجه دارد.

مبانینظری
اسکانغیررسمی

رشد سریع شهرنشینی و افزایش تصاعدی جمعیت شهری ،با مشکالتی مانند ازدیاد و گسترش مناطق زاغهای و سکونتگاههای
غیرقانونی و غیررسمی ،درصد باالی بیکاری ،بهوجودآمدن گروه فقیر شهری و محرومیت از حداقل امکانات و خدمات شهری و
در مفهوم کلی با فقر شهر همراه است (صالحی امیری و خدایی .)81 :8932 ،واژة سکونتگاههای غیررسمی برای اولینبار در
نوشتههای آبرام و تورنز ،بهویژه پس از کنفرانس مسکن ونکوور کانادا در سال  8392رواج یافت .با تعریف این واژه ،روشهای
مقابلهای و دشمنیجویانه به روشهای حمایت سکونتگاهها تغییر کرد .این سکونتگاهها شیوة سکونتی ناپایداری هستند که در
نتیجة پاسخ خودجوش اقشار کمدرآمد شهری به تأمین سرپناه خارج از بازار رسمی زمین و مسکن و مسکن شکل گرفتهاند و
راهحل تأمین سرپناه فقرا با قیمتی معقول هستند (حبیبی و گرامی.)8939 ،
سنششوارزیابیپایداری

ارزیابی و توسعة پایدار دو رکن جداییناپذیر هستند که با همکاری یکدیگر در حل مشکالت اجتماعی و اقتصادی و منابع
مهمی که بخش عمدهای از سکونتگاههای شهری و روستایی جهان را درگیر کردهاند ،نقشی تأثیرگذار دارند .پیوند میان
ارزیابی و پایداری بدین معناست که پایداری در قالب هدفی قابلاندازهگیری درآید .به همین منظور ،پایداری گاه بهعنوان
هدف درنظر گرفته میشود و گاه بهعنوان نتیجه؛ بنابراین در این برداشت ،ارزیابی پایداری بهمثابة معیاری برای
اندازهگیری موفقیت مطرح شده است .ارزیابی پایداری ابزاری است که با آن میتوان به تصمیمسازان و سیاستگذاران
کمک کرد تا تصمیم بگیرند برای ساختن جامعهای پایدارتر چه اقداماتی داشته باشند .بهطورکلی هدف اندازهگیری یا
سنجش پایداری ،ارائة نمای کلی از وضعیت پایداری در سطح فضاست که میتواند بهصورت طیفی از پایداری کامل تا
ناپایداری کامل امتداد یابد و درنهایت زمینههای شناسایی عوامل مؤثر بر پایداری را فراهم کند (نظمفر و همکاران:
 .)98 :8939از جمله مدلهای سنجش پایداری که کاربرد فراوانی دارد ،نقشهسازی چندمعیاره ،مدل داشبورد پایداری،
بارومتر پایداری و مدل  RADARاست (یاریحصار و همکاران.)33-31 :8932 ،
تنسعةپایدار

پایداری از سال  8032میالدی در فرهنگ واژگان انگلیسی کاربرد داشته و برگرفته از ریشة التین  Sustainاست و معادل
فعل «نگهداشتن» یا «نگهداریکردن» است ،اما در چند دهة اخیر این واژه به معنای کنونی آن یعنی «آنچه میتواند در
آینده تداوم یابد» کاربرد یافته است .پیدایش مفهوم پایداری در دهة  8392را میتوان نتیجة رشد منطقی آگاهی تازه به
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مسائل جهانی محیطزیست و توسعه دانست که از عواملی مانند نهضتهای زیستمحیطی دهة  8922میالدی ،انتشار
کتابهایی از قبیل محدودیتهای رشد و اولین کنفرانس سازمان ملل درمورد محیطزیست و توسعه که در سال  8390در
استکهلم برگزار شد تأثیر پذیرفته است (مفیدی .)819 :8931 ،توسعة پایدار حاصل تکامل طوالنیمدت است که با توجه به
خواستها و نیازهای مردم و با درنظرگرفتن شرایط سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و محیطی تغییر یافته و به مفهوم امروزی
درآمده است ( .)Michael et al., 2014: 497از دیدگاه هال ،توسعة پایدار شهری شکلی از توسعة امروزی است که توان
توسعة مداوم شهرها و جوامع شهری را برای نسلهای آینده تضمین میکند (موحد و همکاران .)91 :8939 ،دراکاکیس
( )0222در فرایند شهرنشینی پایدار ،اصول و رهیافتهای توسعة پایدار را اصلی در مطالعات توسعة شهرها میداند که به
برابری و مساوات در رشد اقتصادی ،عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی ،دسترسی مناسب به خدمات و نیازهای اساسی و
ارتقای آگاهی از محیطزیست حرکتی مناسب بهسوی کارایی بیشتر در استفاده از منابع ،محیطزیست و عدالت اجتماعی توجه
دارد و شهرها را بهسوی پایداری سوق خواهد داد (بردی و همکاران .)99 :8930 ،درمجموع توسعة شهری با رویکرد توسعة
پایدار را میتوان مبنایی برای تجدیدنظر در توزیع زیرساختها و امکانات اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،محیطی و...
شهری تلقی کرد که هدف آن بهبود فرایند شهرنشینی و روند شهرگرایی ،ترمیم محیطزیست شهری ،سامانمندکردن
اقتصاد شهری و تقویت جنبههای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی زندگی شهری از طریق سنجش میزان پایداری
سکونتگاههای شهری یا به عبارت دیگر دستیابی به عدالت اجتماعی است (.)Morberg et al., 2013:766-767
درحقیقت ،توسعة پایدار انسان را به ایجاد جامعهای رؤیایی ،فراتر از جامعة امروزی دعوت میکند و بر واقعیت آن
برای نسلهای آتی تأکید دارد ()Pripco, 2005: 5؛ بنابراین میتوان توسعه را فرایندی همهجانبه دانست که از رهگذر
آن باید جامعه به از میان برداشتن عوامل توسعهنیافتگی مثبت (گرسنگی ،فقر ،بیماری ،آسیبپذیری اجتماعی ،بیکاری
و )...با سرعت معین به پیش رود و منجر به پایداری جوامع شود (سرور و موسوی .)82 :8932 ،ارزیابی میزان پایداری در
توسعة سکونتگاههای شهری گونهای از توسعة پایدار است که همة جنبههای توسعه ،از جمله جنبههای انسانی و
محیطی را دربرمیگیرد .دستیابی به این هدف زمانی میسر خواهد بود که رویکرد توسعة پایدار بهعنوان رویکردی ارزشمند
و دستیافتنی به بطن اصلی برنامههای توسعه رسوخ کند و رویکرد اصلی مدیران و برنامهریزان تلقی شود ( Dimitrova,

 .)2014: 124به عبارت دیگر توزیع بهینة خدمات و امکانات باید بهگونهای هدایت شود که به نفع همة اقشار و
گروههای اجتماعی جامعه باشد و عدالت اجتماعی و فضایی تحقق یابد (پاگ .)839 :8919 ،عدالت فضایی در شهرها
بدان معناست که مکان زندگی هر فرد وی را از استحقاق اجتماعی محروم نکند و نابرابریهای فضایی تنها هنگامی
موجه باشد که بهبود حیات همگانی را در پی داشته باشد (مبارکی و عبدلی.)10 :8930 ،
مللهایومعیارهایدسریابیبهآن
تنسعةپایدار 

توسعة پایدار کوچکترین پارة شهری ،توسعة پایدار محلهای است که در مقیاس محله به معنای ارتقای کیفیت زندگی در
آن و شامل همة ویژگیها و اجزای زیستمحیطی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی بدون ایجاد مانعی برای نسل آینده
است (مصطفوی و همکاران .)1 :8939 ،انگارة محلة پایدار ابتدا در دهة  8332در آمریکا بهدنبال مطرحشدن الگوی
توسعة پایدار شهری و در جهت عملیکردن اهداف آن این انگاره شکل گرفت .در سال  ،0229ادارة معاونت
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نخستوزیری بریتانیا شعار «ساخت محلة پایدار» را سرلوحة کار خود قرار داد .گزارشی که برای این نهاد تهیه شد ،محلة
پایدار را چنین تعریف میکند« :برآوردن نیازهای متنوع زمان حال و آیندة ساکنان ،فرزندانشان و دیگر کاربران ،مشارکت
در ایجاد کیفیت باالتر زندگی ،ایجاد فرصتها ،گزینههای متنوع دستیابی به اهداف با کاراترکردن استفاده از منابع طبیعی،
ارتقای محیط طبیعی ،ترقی اتحاد و سازگاری اجتماعی و تقویت داراییهای اقتصادی» (فتوحی و مفیدی.)9 :8932 ،
برخی ویژگیهای محلة پایدار عبارتاند از:
رضایت به کلیت محلة مسکن ،ایمنی (نسبت به ترافیک یا حوادث و جرم) ،زیباشناسی (نسبت بهظاهر پذیرفته) ،قابلیت
دستیابی و دسترسی به امکانات و تسهیالت ،تعامالت اجتماعی (روابط اجتماعی دوستانه و مشترک) ،پویایی و رونق (هزینههای
قابلکنترل اقامت در محله و ارائة فرصتها) ،آمیختگی (حوزة فعالیتها ،انتخاب مسکن) ،سالمت زیستمحیطی (سروصدای
کمتر ،آلودگی و خطرات صنعتی نادر و کم) ،تراکم (جمعیتی و ساختمانی) (.)Bahadure Kotharkar, 2017: 87
ارزیابی پایداری محله ،به تراکم ،وضعیت زیرساخت ،مسائل اجتماعی (سالمت ،فقر ،جرم و جنایت،
مقرونبهصرفهبودن ،عدالت) ،پدیدههای مسائل زیستمحیطی (انرژی ،گازهای گلخانهای ،آلودگی خطرات صنعتی) و
تأسیسات حملونقل (روشها ،امکانات حملونقل مالکیتها) توجه ویژهای دارد ( Sharifi and Murayama, 2014:

 .)245به عقیدة کارتر اجزای اصلی محله پایدار عبارتاند از تراکم و جابهجایی ،اختالط کاربریها ،تنوع گونههای
ساختمانی و نوع تصرف عالوهبر تنوع گونههای معماری ،قابلیت پیادهروی و دوچرخهسواری؛ ،طراحی شهری حساس به
منابع آب ،بهرهوری انرژی ،اکولوژی و قطعههای باز ،قلمرو عمومی ،پاسخگویی فرهنگی ،شخصیت مجزا و مدیریت
محلی ( .)Carter, 2010: 136-137همچنین راکو معتقد است با اختالط مناسب گروههای اجتماعی مختلف،
فرصتهای شغلی و دسترسی به محیط مصنوع ،محلههای پایدار نقش فزاینده و مهمی در برونرفت از محرومیتهای
اجتماعی در زمانهای مشابه و شکلهای گوناگون در مکانهایی دارند که در رقابت با یکدیگرند (.)Raco, 2007: 172
کاندن هفت قانون و قاعدة اصلی را برای ایجاد محلههای پایدار عنوان میکند:
 .8احیای ترامواهای شهری،
 .0طراحی یک سامانه خیابانکشی بههمپیوسته،
 .9مکانیابی خدمات تجاری ،ایستگاههای حملونقل و مدارس در فاصلة پنجدقیقهای پیادهروی،
 .9مکانیابی مشاغل باارزش در نزدیکی خانههای افراد،
 .1یجاد تنوعی از گونههای مختلف خانهسازی،
 .2خلق سیستم زنجیروار از پارکها و مناطق طبیعی،
 .9ایجاد و بهکارگیری زیرساختهای سبکتر ،سبزتر ،ارزانتر و هوشمندتر.
به عقیدة وی ،برای خلق محلههای پایدار به برقراری همة این هفت قانون در کنار یکدیگر احتیاج است و برقراری
یک یا چند پارامتر بدون ایجاد پارامترهای دیگر به ایجاد پایداری در مقیاس محلی منجر نخواهد شد ( Condon, 2010:

 .)161به عقیدة پاور ،برآوردن نیازهای نسلهای امروز و آینده ،ایمنی و توازن میان اجزای زیستمحیطی ،اقتصادی و
اجتماعی همان محله ،پذیرش نیازهای محلههای دیگر و احترام به آنها در مقیاس وسیعتر و رویکردی جامع در
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پایدارکردن آن محله و برآوردن نیازهای تکتک افراد محله از اصول حاکم در این محلههاست .وی معیارهای پایداری
محلهها را اینگونه معرفی میکند :جامع و امن ،برخوردار از عدالت اجتماعی ،حساسیت زیستمحیطی ،طراحی اجرای
مناسب ،خدماترسانی پاسخده ،شبکة ارتباطات مناسب و منسجم ،ایجاد قابلیتهایی برای پیشرفت و ترقی (ایجاد مشاغل
و بهرهبردن از پتانسیلها) و مدیریت صحیح (بهزادفر و همکاران.)2 :8932 ،
با توجه به آنچه بیان شد ،با مراجعه به معیارهای صاحبنظران دربارة پایداری محلهای ،معیارهایی که با شرایط
محلههای هدف انطباق داشتند و قابلاندازهگیری بودند ،انتخاب شدند .برای سنجش پایداری محلههای اسکان غیررسمی
شهر اردبیل ،ابعاد چهارگانة اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و کالبدی انتخاب شد و بهمنظور وضعیت
شاخصهای در هریک از ابعاد مذکور ارائة برخی معیارها و زیرمعیارها صورت گرفت (جدول .)8
مللهای
جدول.8ابعاد،معیارهاوزیرمعیارهایپایداری 

اجتماعی-فرهنگی

شاخصها/زیرمعیارها
معیار
بعد
ساختمانها و عناصر شاخص در محله ،قدیمیبودن محله ،وجود نهادهای رسمی و غیررسمی
هویت
شناخت غریبه در محله ،امنیت تردد کودکان و بانوان در شب ،امنیت در ساعات پایانی شب ،بزهکاری در محله ،فضای تاریک و بیدفاع
امنیت
در محله ،امنیت عابر پیاده در محله ،مکانهای حادثهخیز ،اعتماد اهالی محله به یکدیگر ،خدمات نظامی امنیتی
وجود مراکز خرید و گذراندن اوقات فراغت ،وجود فضای عمومی کافی برای برگزاری مراسم ،برگزاری برنامههای فرهنگی ،وجود
سرزندگی
مکانهای فرهنگی-ورزشی ،فضای کافی برای پیادهروی و دوچرخهسواری ،وجود محل کافی بازی برای کودکان
میزان تمایل به ترک محله ،میزان همکاری برای رفع مشکالت محله ،میزان مراودات اجتماعی با همسایگان و اهل محله ،عالقه و
تعلقخاطر مکانی
احساس به محله ،احساس عضویت و مسئولیت در محله
میزان جمعیت شاغل در محله ،میزان درآمد ساکنان ،وجود برنامههای اشتغال در محله ،میزان ترغیب فعالیتهای خانگی
اشتغال
قیمت زمین تجاری و مسکونی ،نوسان قیمت زمین در محله نسبت به منطقه
ارزش ملک
سابقه و دوام شغلی ،میزان رضایت شاغالن از فعالیت در محله ،سودآوری فعالیتهای تجاری ،توزیع مکانی مناسب فعالیتها در محله،
نظام فعالیتها
میزان ارتباط فعالیت با نوع نیاز ساکنان ،میزان خودکفایی محله
میزان استفاده از مصالح بومی و بازیافتشونده ،وضعیت مکانیابی صحیح کاربریها ،میزان ساختمانهای استاندارد در مصرف انرژی،
صرفهجوییها
میزان صرفهجویی در بهرهوری انرژی ،میزان استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر
رضایت از جمعآوری زباله توسط مأموران شهرداری ،نظافت کوچه ،خیابان و مجاری ،میزان مخزن زباله در معابر ،وجود مراکز خرید زبالة
نظافت و پسماند
قابلبازیافت در محله
سروصدا در محله ،آلودگی هوا ،آسیبپذیری ناشی از خانههای متروکه و بیاستفاده ،آلودگی ناشی از انباشت زباله و حشرات موذی،
آلودگی (هوا ،صوتی و
آلودگی ناشی از اراضی بایر ،آلودگی ناشی از کارگاه و صنایع آالینده ،آلودگی ناشی از نوشتهها و اعالنات روی دیوارها ،میزان رضایت از
بصری)
سیمای مطلوب محله
سرانة فضای سبز در محله ،نسبت فضای سبز به فضای مسکونی ،تعداد پارکها و فضای سبز
فضای سبز
تراکم جمعیتی و ساختمانی مناسب ،توان مناسب محله در ارائة خدمات ،ظرفیت تأسیسات زیربنایی و شبکة ارتباطی ،میزان قابلیت
ظرفیت و تراکم
جایگزینی خدمات در محله
قابلتحمل محله
دسترسی به خدمات محلهای ،دسترسی به وسایل حملونقل عمومی ،میزان دسترسی به مدارس و مراکز آموزشی ،دسترسی به مساجد
و مراکز مذهبی ،دسترسی به مراکز بهداشتی-درمانی ،دسترسی به مکانهای ورزشی-تفریحی ،دسترسی به فضای بازی برای کودکان،
دسترسی و خدمات
کیفیت پوشش معابر ،وضعیت مناسب شبکه معابر (خیابانها و کوچهها) ،رضایت از تأسیسات ،تعداد انشعاب و نحوة بهرهبرداری از آب
شرب ،برق ،گاز ،تلفن
میزان تنوع در انتخاب مسکن براساس درآمد ،میزان تنوع مسکن براساس ساختار فرهنگی ،تنوع در معماری و گونههای ساختمانی،
تنوع
میزان تنوع در ارائه خدمات برای گروههای مختلف جمعیتی
پیداکردن نشانی ،شناختن مرز محله از سوی ساکنان ،وجود عناصر و نشانههای شاخص
خوانایی
منبع :نوریان و عبدالهی ثابت8912 ،؛ کاظمیان و همکاران8932 ،؛ عزیزی8911 ،؛ نگارندگان
اقتصادی
زیستمحیطی
کالبدی
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با توجه به مطالب مذکور ،مدل مفهومی پژوهش در شکل  8آمده است که متغیرهای بررسیشده در این پژوهش را
شامل میشود.


پایداری محلهای

هویت

امنیت

اشتغال
سرزندگی

تعلقخاطر مکانی

ارزش ملک

نظام فعالیتها

صرفهجوییها

نظافت و پسماند

آلودگی

فضای سبز

دسترسی و خدمات

ظرفیت قابلتحمل محله

تنوع

خوانایی

بعد اقتصادی

بعد اجتماعی -فرهنگی

بعد زیستمحیطی

بعد کالبدی


شکل.8مدلمیهنمیپژوهش

رو

پژوهش

پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و کاربردی است که اطالعات آن با توجه به ماهیت مسئله و هدف پژوهش به شکل
مطالعههای میدانی و استفاده از پرسشنامه ،مصاحبه ،مشاهده و مطالعات کتابخانهای-اسنادی گردآوری شده است.
بهمنظور سنجش پایداری محلهها ،چهار بعد اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و کالبدی انتخاب شدند .جامعة
آماری را شهروندان سکونتگاههای غیررسمی (محلههای پانزدهگانه) شهر اردبیل تشکیل دادند که حدود  31.910نفر
هستند که  910نفر براساس فرمول کوکران برای نمونه انتخاب شدند .برای پایایی بیشتر پژوهش ،نگارندگان حجم نمونه
را به  912نفر افزایش دادند .بدینصورت که برای هر محله  92پرسشنامه به روش تصادفی توزیع و تکمیل شد .بهمنظور
تعیین روایی پرسشنامه از دیدگاههای متخصصان و استادان ،و برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ
استفاده شد .نتایج محاسبة آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه  2/198بهدست آمد که نشاندهندة قابلیت اعتماد باالی
ابزار پژوهش است .همة مراحل پردازش دادهها با نرمافزارهای  Excelو  SPSSانجام شد و درنهایت سنجش و ارزیابی
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سنششسط پایدار

پایداری سکونتگاههای غیررسمی شهر اردبیل با استفاده از مدل بارومتری پایداری که اعتبار علمی باالیی در این زمینه
دارد صورت گرفت .برای نمایش سطح پایداری محلههای هدف روی نقشه نیز از نرمافزار  Arcgiاستفاده شد.

بارومرریپایداری
فشارسنج پایداری ابزاری برای اندازهگیری و برقراری ارتباط با رفاه جامعه و پیشرفت آن بهسوی پایداری است .این ابزار
روشی نظاممند برای ساماندهی و تلفیق شاخصها ارائه میدهد .بهطوریکه کاربران بتوانند به نتیجهگیری درست دربارة
شرایط مردم و اکوسیستم دست یابند (خدابخشی و نظافت .)9 :8931 ،همزمان با تدوین شاخصهای توسعة پایدار در
آژانس  ،08کمسیون ملل متحد ( )CSDفهرستی شامل  892شاخص منتشر کرده که دربردارندة تمام وجوه و ابعاد
اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و نهادی بوده است .درنهایت ،بهمنظور ارزیابی هر دو ترکیب اجتماعی و
زیستمحیطی توسعة پایدار ،بارومتری پایداری ارائه شده است که مرکب از دو عنصر اصلی رفاه اکوسیستم و رفاه انسانی
است که هردوی آنها باید برای رسیدن به شرایط پایداری ارتقا یابند ( .)Prescott and Allen, 1995: 4مراحل اجرای
مدل بارومتر پایداری در پژوهش حاضر در ابعاد مختلف پایداری (اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی ،زیستمحیطی کالبدی) به
شرح زیر است.
دادههایخام :در این مرحله ارزش اولیة مربوط به هر نماگر وارد میشود.
 تهیةجداول 
همسن :برخی نماگرهای موجود در جدول دادههای خام با یکدیگر همسو نیستند؛
دادههایخام 
 تهیةجدول 
بدینمعنی که برخی شاخصها جنبة مثبت دارند؛ یعنی هرچه میزان آنها بیشتر باشد ،ارزش باالتری دارند.
درحالیکه شاخص با جنبة منفی ارزش کمتر آن مدنظر است .در این مرحله بهکمک معکوسکردن شاخصهای
منفی همة دادهها همسو میشوند.
هممقیاسبااسریادهازفرمنل:از آنجا که برخی نماگرهای جداول دادهها ،واحد
دادههای  
 تهیةجدول  
متفاوتی دارند ،با بیمقیاسکردن آنها میتوان امکان مقایسه و بررسی آنها را فراهم کرد که از طریق رابطة 8
امکانپذیر است.
xij  Xi Min

()8

min

x max  xj

Rij 

در این رابطه ،که برای بیمقیاسکردن نماگرها با جنبة مثبت بهکار میرود Xij ،برابر ارزش نماگر  Iام،
بیانگر کمینة نماگر  Iام و

برابر بیشینة نماگر  Iاماست.
xj max  xij

()0

XjMax  Xj

Min

در این رابطه که برای بیمقیاسکردن نماگرها با جنبة منفی کاربرد دارد Xij ،برابر ارزش نماگر  Iام،
کمینة نماگر  Iام و

برابر بیشینة نماگر  Iام است.

Rij 

بیانگر
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دادههای نهایی :این مرحله محاسبة ارزش نهایی هریک از نماگرهاست که ارزش هر شاخص
 تهیة جدول  
در ضریب اهمیت ضرب شده است .سطوح پایداری بین صفر و  8خواهد بود؛ صفر به معنای ناپایداری کامل و 8
به معنای پایداری کامل است .طبقهبندی سطوح مختلف پایداری براساس مدل پرسکات و آلن در جدول  0و
شکل  0مشاهده میشود.
طبقهبندیسطنحمخرلفپایداریازدیدگاهپرسکا وآلن
جدول .2

ارز هایپایداری
2-02
02-92
92-22
12-22
12-822

حالتهایپایداری

ناپایداری
ناپایداری بالقوه
پایداری متوسط
پایداری بالقوه
پایدار

شکل.2مدلبارومررپایداری
منبع:یاریحاار8330،

ملدودةمطالعه
محدودة مطالعة پژوهش حاضر محلههای اسکان غیررسمی شهر اردبیل است .با مشاهدات میدانی و مراجعه به طرحهای
انجامشده ،از مجموع محلههای موجود در شهر اردبیل پانزده محله از نظر سکونتی بهعنوان سکونتگاه غیررسمی با
جمعیت  31.910نفر و با مساحت  180هکتار که  80/31درصد کل مساحت شهر را به خود اختصاص دادهاند شناسایی
شدند .در شکل  9موقعیت محلههای اسکان غیررسمی شهر اردبیل آمده است.

یدرسکننرااههایغیررسمیشهراردبیلبهکمکمدلبارومررپایداری

سنششسط پایدار
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مللههایاسکانغیررسمیدرشهراردبیل
شکل.3منتعیت 
منبع:ناارندگان8337،

یافرههایپژوهش

در این مرحله از پژوهش با توجه به دادههای حاصل از پرسشنامه ،برای رسیدن به پرسشهای اصلی پژوهش ،ابعاد
اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی ،زیستمحیطی که هرکدام از آنها مشتمل بر شاخصهای مختلفی است با استفاده از مدل
بارومتر پایداری اندازهگیری شد .سپس تعیین وضعیت پایداری آنها براساس طبقهبندی پرسکات و آلن صورت گرفت و
در ادامه جداول و رادار پایداری و نقشة مرتبط با هریک از ابعاد پایداری به تفکیک ارائه شد .پس از اندازهگیری ابعاد
چهارگانه پایداری محلهای رفاه اکوسیستم و رفاه انسانی ارزیابی ،و خروجی نهایی و سطحبندی سکونتگاههای غیررسمی
شهر اردبیل از نظر پایداری کل برای بازنمایی بهتر نشان داده شد.
وضعیتسکننرااههایغیررسمیشهراردبیلازنظرپایداریاجرمایی–فرهنای



در میان ابعاد توسعة پایدار ،بعد اجتماعی یکی از ابعاد اصلی بهشمار میآید که بیشتر با ابعاد کیفیت زندگی همگام است و
بر مفاهیمی مانند آیندهنگری ،عدالتمحوری ،مشارکت ،توانمندسازی و ...تأکید دارد (مافی و عبدالهزاده ،)29 :8932 ،اما
بهدلیل نبود اجماع بر سر مؤلفهها و جایگاه آن در میان سایر اجزای توسعة پایدار ،در عمل به گونههای بسیار متفاوتی با
آن برخورد شده است .در رویکردهای جدید توسعة پایدار تالش شده پایداری اجتماعی نه بهعنوان یک عنصر در کنار
عناصر دیگر ،بلکه بهمنزلة عنصری دخیل در همة عناصر شامل اقتصاد ،فرهنگ ،محیطزیست و سیاست دیده شود
(واعظزاده و همکاران .)91 :8939 ،بهطورکلی پایداری اجتماعی به معنای رسیدن به وضعیتی است تا همة افراد جامعه
بتوانند نیازهای ضروری خود (دستیافتن به سطح منطقی از آرامش ،داشتن زندگی معنادار و هدفمند و با عالقه
زندگیکردن ،دسترسی به فرصتهای برابر و عادالنه در بهداشت و آموزش برای همه) را برآورده کنند (سالمی و
همکاران.)12 :8932 ،
با توجه به مطالب ذکرشده ،در این بخش ارزش هریک از شاخصهای پایداری اجتماعی-فرهنگی تجزیه و تحلیل
شده و نتایج آن در جدول  9آمده است.
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جدول.3ارز

سکننرااههایغیررسمیشهراردبیل

پایداریاجرمایی-فرهنای
ارز

کاننناسکانغیررسمی

اجرمایی-
فرهنای

سلمانآباد
اسالمآباد
کاظمآباد
پناهآباد
مالباشی
نیار
مالیوسف
گلمغان
میراشرف
اروجآباد
سیدآباد
حسینآباد
ایرانآباد (جین کندی)
کلخوران

2/219
2/912
2/939
2/929
2/811
2/089
2/099
2/028
2/018
2/899
2/021
2/019
2/232
2/891

مهرآباد

2/829

وضعیتپایداری

پایداری متوسط
ناپایداری بالقوه

ناپایدار

سکننرااههایغیررسمیشهراردبیل

شکل.3رادارپایداریاجرمایی-فرهنای

منبع:ناارندگان8337،
براساس نتایج تجزیه و تحلیل بارومتر پایداری که در جدول  9آمده است ،پایداری محلة سلمانآباد از نظر بعد
اجتماعی-فرهنگی با ارزش  2/212متوسط است .پس از آن ،محلههای کاظمآباد ( ،)2/939اسالمآباد ( )2/912و پناهآباد
( )2/929در مرتبة اول تا سوم وضعیت ناپایداری بالقوه و بقیة محلههای هدف در وضعیت ناپایدار قرار دارند .با توجه به
شکل  ،9حرکت رادار بهسوی محلة سلمانآباد است .از میان متغیرهایی با تأثیرگذاری مثبت مربوط به شاخص اجتماعی-
فرهنگی برای محلة سلمانآباد ،که موجب تمایز این محله از سایر محلههای هدف شده است ،میتوان به هویت محلی و
تعلقخاطر باالی ساکنان در مقایسه با سایر محلههای هدف اشاره کرد .براساس یافتههای مشاهدات میدانی نگارندگان
در سطح محلههای هدف ،از مهمترین دالیل تبیین ناپایداری اجتماعی محلههای مورد مطالعه میتوان به هویت کم
محله ،سطح پایین امنیت و سرزندگی و ...اشاره کرد.
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سنششسط پایدار

سکننرااههایغیررسمیشهراردبیلازنظرپایداریاجرمایی-فرهنای

شکل.1سط بندی

سکننرااههایغیررسمیشهراردبیلازنظرپایداریاتراادی

 وضعیت

در این بخش ارزش هریک از شاخصهای پایداری اجتماعی-فرهنگی تجزیه و تحلیل شده و نتایج آن در جدول  9آمده
است.

براساس نتایج تجزیه و تحلیل بارومتر پایداری که در جدول  9آمده است از نظر بعد اقتصادی بهجز محلة سلمانآباد
با ارزش  2/921که در وضعیت ناپایداری بالقوه قرار گرفته است ،سایر سکونتگاههای غیررسمی شهر اردبیل در وضعیت
ناپایدار هستند و بهدلیل ضعف اقتصادیشان نتوانستهاند ،وارد چرخة اصلی اقتصادی شهر شوند .سطح نازل درآمد
ساکنان ،ضعف ترغیب فعالیتهای خانگی در محله ،سطح نازل سابقه و دوام شغلی ،سودآوری پایین فعالیتهای تجاری،
بیکاری و پایینبودن فعالیتهای اقتصادی ،ارزش پایین ملک و ...از مهمترین دالیل ناپایداری اقتصادی محلههای هدف
است.
جدول.3ارز

کاننناسکانغیررسمی
سلمانآباد
نیار
مالباشی
مالیوسف
گلمغان
میراشرف
اروجآباد
سیدآباد
حسینآباد
ایرانآباد (جین کندی)
کلخوران
مهرآباد
اسالمآباد
کاظمآباد
پناهآباد

سکننرااههایغیررسمیشهراردبیل

پایداریاتراادی

ارز اتراادی
2/921
2/039
2/011
2/829
2/839
2/089
2/899
2/091
2/021
2/212
2/889
2/821
2/039
2/039
2/012

وضعیتپایداری
ناپایداری بالقوه

ناپایدار
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سکننرااههایغیررسمیشهراردبیل

شکل.8رادارپایداریاتراادی

منبع:ناارندگان8337،

سکننرااههایغیررسمیشهراردبیلازنظرپایداریاتراادی

شکل.7سط بندی
منبع:ناارندگان8337،

رپایداریزیستملیطی

وضعیتسکننرااههایغیررسمیشهراردبیلازنظ



در این بخش ارزش هریک از شاخصهای پایداری زیستمحیطی تجزیه و تحلیل شده و نتایج حاصل در جدول  1آمده
است.
براساس نتایج تجزیه و تحلیل بارومتر پایداری که در جدول  1آمده است ،همة سکونتگاههای غیررسمی شهر اردبیل
از نظر بعد زیستمحیطی ،در وضعیت ناپایدار و سطح بسیار پایینی قرار دارند .مؤثرترین عوامل دخیل در ناپایداری
زیستمحیطی این محلهها عبارتاند از :آلودگیهای ناشی از انباشت زباله و بوی نامطبوع ناشی از آن ،اراضی بایر،
آلودگی بصری مانند نوشتهها و اعالنات روی دیوار ،فرسودگی و سیمای نامناسب بافت محله ،آلودگی صوتی ناشی از
سروصدای وسایل نقلیه و همسایگان ،کمبود فضای سبز و نبود پارک ،سطح پایین بهداشت محیط ،تخلیة پسماند
ساختمانی در معابر ،جمعآورینکردن بهموقع زبالهها ،جاریشدن فاضالب خانگی در کوچهها ،گرفتگی معابر در نتیجة
باالآمدن فاضالب و تشدید آن در موقع بارندگی که موجب بوی نامطبوع و خسارت و ...میشود.

یدرسکننرااههایغیررسمیشهراردبیلبهکمکمدلبارومررپایداری

سنششسط پایدار
جدول.1ارز

کاننناسکانغیررسمی
نیار
مالباشی
مالیوسف
گلمغان
میراشرف
اروجآباد
سیدآباد
حسینآباد
ایرانآباد (جین کندی)
کلخوران
مهرآباد
اسالمآباد
کاظمآباد
پناهآباد
سلمانآباد

881

سکننرااههایغیررسمیشهراردبیل

زیستملیطی

پایداری

ارز

زیستملیطی


2/029
2/092
2/099
2/092
2/819
2/802
2/032
2/099
2/811
2/098
2/882
2/091
2/093
2/031
2/098

وضعیتپایداری

ناپایدار

سکننرااههایغیررسمیشهراردبیل

زیستملیطی

شکل.1رادارپایداری
ناارندگان8337،

سکننرااههایغیررسمیشهراردبیل

ستملیطی
شکل.3سط بندیپایداریزی 
منبع:ناارندگان8337،
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وضعیتسکننرااههایغیررسمیشهراردبیلازنظرپایداریکالبدی



در این بخش ارزش هریک از شاخصهای پایداری کالبدی تجزیه و تحلیل شده و نتایج آن در جدول  2آمده است.
جدول.8ارز

کاننناسکانغیررسمی
سلمانآباد
اسالمآباد
کاظمآباد
نیار
مالباشی
مالیوسف
گلمغان
میراشرف
اروجآباد
سیدآباد
حسینآباد
ایرانآباد (جین کندی)
کلخوران
پناهآباد
مهرآباد

سکننرااههایغیررسمیشهراردبیل

پایداریکالبدی

ارز کالبدی
2/223
2/989
2/921
2/099
2/080
2/812
2/091
2/022
2/031
2/019
2/099
2/890
2/801
2/039
2/211

وضعیتپایداری
پایداری متوسط
ناپایداری بالقوه

ناپایدار

سکننرااههایغیررسمیشهراردبیل

شکل.80رادارپایداریکالبدی
منبع:ناارندگان

براساس نتایج تجزیه و تحلیل بارومتر پایداری که در جدول  2آمده است ،محلة سلمانآباد با ارزش  2/223از نظر بعد
کالبدی ،پایداری متوسطی دارد .پس از آن ،محل ،کاظمآباد ( )2/921و اسالمآباد ( )2/989در وضعیت ناپایداری بالقوه و
بقیة محلههای هدف در وضعیت ناپایدار قرار دارند .با توجه به شکل  ،82رادار حرکت بهسوی پایداری کالبدی نشاندهندة
حرکت رأس نمودار به محلة سلمانآباد است .براساس مشاهدات میدانی و اطالعات پرسشنامه از میان متغیرهایی با
تأثیرگذاری مثبت مربوط به شاخص کالبدی برای محلة سلمانآباد میتوان به دسترسی به خدمات محلهای ،دسترسی
آسان به وسایل حملونقل عمومی ،خدمات بهداشتی-درمانی ،آموزشی ،بانکها و میزان خوانایی باال و ...و استقرار
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شهرداری منطقة  9شهر اردبیل و فرهنگسرای فجر در این محله ،در مقایسه با سایر محلههای هدف اشاره کرد .همچنین
از مهمترین دالیل تبیین ناپایداری در حوزة کالبدی میتوان به فرسودگی و نقصان در برخی محلههای مورد مطالعه ،نبود
تأسیسات و تجهیزات زیربنایی ،شبکة معابر نامناسب ،نقصان در دسترسی مناسب به حملونقل عمومی ،وضعیت نابسامان
شبکة معابر و پوشش آن ،ساختوساز غیررسمی و بدون استانداردهای الزم ،نارسایی در دسترسی به کاربریهای ضروری
در سطح محله ،نبود تنوع در کاربریها و ...اشاره کرد.

سکننرااههایغیررسمیشهراردبیل

شکل.88سط بندیپایداریکالبدی
منبع:ناارندگان8337،

وضعیتسکننرااههایغیررسمیشهراردبیلازنظررفاهانسانیورفاهاکنسیسرمی



پس از سطحبندی سکونتگاههای غیررسمی شهر اردبیل از نظر ابعاد پایداری (اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی ،کالبدی و
زیستمحیطی) بار دیگر این سکونتگاهها از نظر رفاه انسانی و رفاه اکوسیستم سطحبندی شدند؛ بدینصورت که
امتیازهای مربوط به بعد زیستمحیطی مبنای رفاه اکوسیستم است و ترکیب امتیاز ابعاد (اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی و
کالبدی) نیز مبنای رفاه انسانی در نظر گرفته شده است (شکل .)80

ااههایغیررسمیشهراردبیل
شکل.82رفاهانسانیورفاهاکنسیسرمسکننر 
منبع:ناارندگان8337،
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شکل  80عنصر اصلی مدل میزانسنج یا بارومتر پایداری محسوب میشود که عبارت است از یک نمودار دوبعدی که
بیانگر وضعیت سالمتی اکوسیستم و رفاه انسانی بر مقیاسهای نسبی از صفر تا  8و نشاندهندة رفاه انسانی و رفاه
اکوسیستمی از شرایط خیلی بد تا خوب است .براساس محاسبات همة سکونتگاههای غیررسمی شهر اردبیل از نظر رفاه
اکوسیستم در وضعیت ناپایداری قرار دارند .از نظر رفاه انسانی نیز محلة سلمانآباد در مقایسه با دیگر کانونهای اسکان
غیررسمی با امتیاز  2/191در صدر نمودار و در وضعیت پایداری متوسط قرار دارد .پس از آن محلة کاظمآباد (،)2/921
اسالمآباد ( )2/921و پناهآباد ( )2/920در وضعیت ناپایداری بالقوه و دیگر محلههای هدف در وضعیت ناپایداری قرار
گرفته اند .متوسط میزان پایداری از نظر رفاه اکوسیستم در محدودة مورد مطالعه  2/098و رفاه انسانی نیز  2/093است که
وضعیت ناپایدار هر دو مورد را نشان میدهد و مطابق آن ،رفاه انسانی اندکی پایدارتر از رفاه اکوسیستمی است.
سکننرااههایغیررسمیشهراردبیلازنظرپایداریکل

 سط بندی

در این بخش بعد از میانگینگیری ارزش پایداری هریک از ابعاد پایداری مورد مطالعه ،ارزیابی پایداری کل (تلفیقی از
ابعاد اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و کالبدی) سکونتگاههای غیررسمی شهر اردبیل صورت گرفت که
نتایج آن در جدول  9آمده است.
سکننرااههایغیررسمیشهراردبیل

جدول.7پایداریکل

کاننناسکانغیررسمی
سلمانآباد
اسالمآباد
کاظمآباد
نیار
مالباشی
مالیوسف
گلمغان
سیدآباد
حسینآباد
ایرانآباد (جین کندی)
کلخوران
پناهآباد
مهرآباد
میراشرف
اروجآباد

ارز

پایداریکل
2/128
2/922
2/999
2/092
2/008
2/089
2/098
2/099
2/029
2/819
2/829
2/031
2/820
2/003
2/899

وضعیتپایداری
پایداری متوسط
ناپایداری بالقوه

ناپایدار
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سکننرااههایغیررسمیشهراردبیل

شکل.83رادارپایداریکل
منبع:ناارندگان8337،

براساس نتایج تجزیه و تحلیل بارومتر پایداری که در جدول  9آمده است ،محلة سلمانآباد در ابعاد اجتماعی-
فرهنگی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و کالبدی ،با امتیاز  2/128پایداری متوسط دارد .پس از آن ،محلههای کاظمآباد
( )2/999و اسالمآباد ( )2/922در وضعیت ناپایداری بالقوه و دیگر محلههای هدف وضعیت ناپایدار قرار دارند .با توجه به
شکل  ،80رادار حرکت بهسوی محله سلمانآباد است و باالترین امتیاز را از نظر پایداری کل دارد .محلههای مهرآباد و
ایران آباد (جین کندی) با کسب کمترین امتیاز در این گروه در سطح آخر وضعیت ناپایداری و در بدترین شرایط پایداری
قرار دارند .یافتههای مشاهدات میدانی و پرسشنامه نشان میدهد در میان ابعاد و معیارهای تأثیرگذار ،معیارهای مربوط به
ابعاد اقتصادی و زیستمحیطی بیشترین تأثیر منفی را در سطح پایداری محلههای هدف دارند .با اینکه از نظر معیارهای
پایداری محلهای ،ناپایداری در سطح محلههای هدف بهوضوح مشهود است ،از نظر شاخصهای تلفیقی ،محلة سلمانآباد
که در سطح پایداری متوسط قرار دارد و محلههای کاظمآباد و اسالمآباد که در وضعیت ناپایداری بالقوه هستند ،از دیگر
محلههای هدف وضعیت بهتری دارند .در شکل  ،89خروجی نهایی سطح پایداری سکونتگاههای غیررسمی شهر اردبیل با
توجه به شاخصهای تلفیقی آمده است.

سکننرااههایغیررسمیشهراردبیلازنظرپایداریکل
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بلث
براساس پژوهش حاضر ،بهمنظور دستیابی به توسعة پایدار باید ابعاد مختلف توسعه (اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی،
زیستمحیطی و کالبدی) را همزمان بررسی کرد .در این میان ،براساس نظر بلن ( ،)0222بهترین ابزار شناختهشده برای
سنجش سطح پایداری مدل بارومتر پایداری است؛ زیرا این مدل ابزاری برای اندازهگیری حرکت بهسوی جوامع پایدار با
استفاده از شاخصهای انسانی و زیستمحیطی است ()Araújoat el al., 2013: 166؛ بنابراین این مدل ،از ترکیب دو
شاخص رفاه انسانی و رفاه اکوسیستم تشکیل شده است ( .)Ness et al., 2007: 502همچنین پیامدهای زیستمحیطی و
انسانی را با هم ترکیب میکند و بر مبنای درجهبندی نسبی ،شاخصهای نسبی تراکمی را بهوجود میآورد (جمعهپور:8930 ،
 .)013با توجه به مطالب مذکور مدل بارومتر پایداری میتواند راهگشای نگارندگان در رسیدن به اهداف پژوهش باشد.
عامل نگرانی دربارة توسعة پایدار مناطق ،توجه به فاصله از مرکز است .این عامل ،در پژوهش عامری سیاهوئی و
همکاران ( )8932و ملکی و احمدی ( )8930تحلیل شده است .براساس این دو پژوهش ،عامل فاصله از مرکز ،در پایداری
نواحی مختلف مؤثر است و با دورشدن از مرکز ،پایداری کمتر میشود .نتایج پژوهش حاضر نیز بهوضوح نشان میدهد
این امر درمورد محلههای شهری صادق است؛ یعنی محلههای حاشیهای و دور از مرکز شهر پایداری کمتری دارند که از
مهمترین دالیل آن نارسایی در شاخصهای دسترسی به خدمات شهری است.
براساس پژوهش آگادلو و همکاران ( )0288در میان ابعاد سهگانة پایداری ،بعد زیستمحیطی در عصر حاضر از
اهمیت ویژهای برخوردار است .درحالیکه نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد بعد زیستمحیطی در سطح محلههای
اسکان غیررسمی شهر اردبیل بسیار پایین است .پژوهش حاضر از یکسو با نتایج یافتههای پژوهش بلن ()0222
همخوانی دارد که بارومتر پایداری را بهترین ابزار سنجش سطح پایداری میداند .همچنین این پژوهش از دیگر سو نیز
با نتایج یافته های یو و همکاران ( ،)0282سرایی و علیزاده شورکی ( ،)8939نوتون ( ،)0280بکر ( ،)0222میرکتولی و
همکاران ( )8930و همچنین نظمفر و همکاران ( )8939مطابقت دارد که معتقدند برای ارزیابی پایداری باید ابعاد مختلف
همزمان و به صورت سیستماتیک بررسی شوند.
براساس مطالعات دربارة پایداری ،الزمة سنجش پایداری بررسی ابعاد چهارگانه پایداری (اجتماعی-فرهنگی،
اقتصادی ،زیستمحیطی و کالبدی) است .از میان مدلهای مختلفی که برای سنجش وضعیت پایداری استفاده میشود،
مدل بارومتر پایداری عالوهبر تعیین سطح ابعاد پایداری با فراهمکردن امکان سنجش شکاف میان رفاه انسانی و رفاه
اکوسیستم میتواند واقع یت بهتری از وضعیت موجود مورد مطالعه را منعکس کند.

نریشهگیری

توسعة شهری پایدار مهمترین مقولة برنامهریزی شهری عصر معاصر بهشمار میآید و بر این اصل استوار است که فضای
یک شهر درون محله شکل میگیرد و بر پایة آن تداوم مییابد؛ از اینرو توسعة محله بهعنوان عامل کلیدی برای نیل به
توسعة پایدار قلمداد میشود؛ بنابراین ارزیابی سطح پایداری با استفاده از معیارهای مختلف پایداری در محلههای شهری
گامی مؤثر برای رسیدن به پایداری شهری است .با علم به اینکه شهر اردبیل در دهههای اخیر ،توسعة فیزیکی فزایندهای
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یافته و در کنار آن ناپایداری در برخی محلههای درونشهری بیشتر شده است که این معضل در محلههای اسکان
غیررسمی به صورت بارزتری مشهود است .اگرچه ناپایداری مشکلی دیرینه و امری بدیهی در سطح محلههای اسکان
غیررسمی است ،سکونتگاهها بهاندازة کافی بررسی نشدهاند و مشخص نیست کدام یک ناپایداری بیشتری از دیگری دارند
تا در اولویت مداخله برای برنامهریزی و توسعة پایدار قرار گیرند .برایناساس شناخت میزان شدت و ضعف ناپایداری با
تکیه بر مدلهای مختلف میتواند به عملکرد و تصمیمگیری بهتر مدیران شهری متناسب با اولویت مداخله در سطح این
سکونتگاهها برای توانمندسازی در زمینة توسعة پایدار شهری کمک کند؛ از اینرو هدف پژوهش حاضر ،واکاوی و
سطحبندی وضعیت پایداری در محلههای پانزدهگانة اسکان غیررسمی شهر اردبیل با تأکید بر معیارهای پایداری محلهای
و اولویتبندی آنها برای برنامهریزی آتی است .در این پژوهش ،شاخصها و سنجههای مربوط به پایداری در ابعاد
اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی ،زیستمحیطی ،کالبدی در سطح سکونتگاههای غیررسمی بررسی شد و پس از تحلیل
یافتهها ،با استفاده از مدل بارومتر پایداری تعیین سطوح پایداری سکونتگاههای غیررسمی شهر اردبیل صورت گرفت.
براساس نتایج مدل مزبور ،محلة سلمانآباد با امتیاز  2/128بهعنوان سطح پایداری متوسط ،وضعیت مطلوبتری از سایر
محلههای هدف دارد .پس از آن ،محلة کاظمآباد ( )2/999و اسالمآباد ( )2/922در سطح ناپایداری بالقوه و دیگر
سکونتگاههای غیررسمی در سطح ناپایدار و شرایط نامناسب قرار دارند .محلههای ایرانآباد و مهرآباد نیز در بدترین
شرایط ناپایداری هستند .از نظر رفاه اکوسیستم ،همة سکونتگاههای غیررسمی شهر اردبیل در وضعیت ناپایداری قرار
دارند .از این میان ،محلة سلمانآباد با امتیاز  2/191از نظر رفاه انسانی در مقایسه با کانونهای اسکان غیررسمی در صدر
نمودار و در وضعیت پایداری متوسط قرار دارد .پس از آن محلههای کاظمآباد ( ،)2/921اسالمآباد ( )2/921و پناهآباد
( )2/920در وضعیت ناپایداری بالقوه و دیگر محلههای هدف در وضعیت ناپایداری قرار دارند؛ بنابراین در پاسخ به پرسش
 0پژوهش ،متوسط میزان پایداری از نظر رفاه اکوسیستم در محدودة مورد مطالعه  2/098و رفاه انسانی  2/093است که
وضعیت ناپایدار هر دو دارا نشان میدهد؛ درنتیجه رفاه انسانی اندکی پایدارتر از رفاه اکوسیستمی است .تحلیل وضعیت
پایداری در حوزههای مورد مطالعه مشخص میکند بعد زیستمحیطی و اقتصادی بیشترین تأثیر منفی را بر سطح
پایداری سکونتگاههای غیررسمی شهر اردبیل دارد .بر مبنای یافتههای پژوهش ،پیشنهادهای زیر برای تحقق اهداف
توسعة پایدار محلهای در سطح سکونتگاههای غیررسمی شهر اردبیل مطرح میشود:
 سوقدادن برنامهها در جهت اصل عدالت فضایی و بهکارگیری رویکرد سیستمی بهجای رویکرد بخشی دربرنامهریزیها در توسعة محلههای اسکان غیررسمی بهصورت یکپارچه؛
 تقویت تشکلهای خودجوش محلی در همبستگی اجتماعی و حفظ هویت محلهای؛ ایجاد بانک اطالعات از تخصصها و مهارتهای ساکنان محله بهعنوان سرمایههای انسانی؛ شناخت پتانسیلهای توسعه؛ دسترسی به اطالعات درمورد تصمیمات محلی؛ارتقای سطح مشارکتهای اجتماعی؛
 -حمایت و گسترش شبکههای اجتماعی و تشکلهای مدنی غیردولتی ( CBOو )NGO؛
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 برگزاری کالسهای آموزشی در حیطة آشنایی با حقوق و وظایف شهروندی؛ انتشار نشریه و خبرنامة محلی و دسترسی رایگان ساکنان در راستای افزایش آگاهی و اطالع آنان از مسائل ومشکالت جاری محله؛
 شناسایی ظرفیتهای توسعة محله و دیدگاههای ساکنان در طرحها و برنامههای شهری که یکی از پیششرطهایموفقیت در ساماندهی و ارتقای سطح پایداری محلههای اسکان غیررسمی قلمداد میشود؛
 شناسایی ذینفعان مؤثر در محیط محله و بهکارگیری مشارکت آنها که از جمله روشهای مناسب برایپایدارسازی همة ابعاد حیات محلی خواهد بود؛
 ارائة برنامههای اشتغالزا در محله و تشویق و جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی؛ کاهش عوارض نوسازی واحدهای مسکونی؛ توسعة خدمات و زیرساختها؛ تنوع دسترسی آسان و خدمات و مسکن و بهرهمندشدن محلهها از خوانایی و نشانههای الزم؛ اختالط تعامالت بیشتر و کاربریها ،معنایافتن هویت در محلهها ،امنیت و سالمت محلهها ،افزایش مشارکتها،اشتغالزایی در سطح محلهها ،بهرهمندی زمین و مسکن از ارزش افزودة مناسب؛
 افزایش سطح نظافت محلهها و سرانة فضای سبز ،ارتقای مشارکت شهروندان در مدیریت شهری ،برنامهریزیبرای کاهش مسائل اجتماعی و اقتصادی مانند برنامههای توانمندسازی؛
 کارآفرینی آموزش و اعتمادسازی ،تسریع در ارائة مجوزها برای راهاندازی برخی فعالیتهای اقتصادی و خدماتیمطابق با نیاز محله از سوی خود ساکنان؛
 پیوند انسان و محیط با افزایش فضای سبز و پارک برای گذران اوقات فراغت و افزایش سرزندگی محلهای وفرهنگسازی برای اجتناب از هرگونه آلودگی بصری ناشی از نوشتهها و اعالنات روی دیوارها و صوتی.
با توجه به وضعیت نامناسب محلههای مورد مطالعه و پیشنهادهای مطرحشده ضروری است برنامههای توسعهای بر
مبنای قوتها و ضعفهای هر محله و براساس سطوح پایداری هریک از این سکونتگاهها اجرا شود .بهمنظور تحقق این
امر و کاهش شکاف وضعیت این سکونتگاهها در مقایسه با سایر سکونتگاههای شهری برنامهریزی برای توانمندسازی در
ابعاد اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی ،زیستمحیطی ،کالبدی در جهت اصل عدالت فضایی ضروری است پهنههای اسکان
غیررسمی ناپایدار در اولویت مداخله و برنامهریزی قرار بگیرند و سیاستها و برنامههای توسعة الزم از سوی مسئوالن و
مدیران شهری اعمال شوند .در مرحلة بعدی ،توجه همزمان به گسترش خدمات و بهبود وضعیت کنونی در ابعاد مذکور در
سکونتگاههای غیررسمی ناپایداری بالقوه ضروری است و توسعة همة پهنههای غیررسمی شهر اردبیل در درازمدت
اهمیت دارد.
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