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  هاي پايداري شهري در شهر تبريز تحليل و ارزيابي كيفي سنجه
  

  ، ايراندانشگاه تبريز ،ريــريزي شه رنامهــرافيا و بـاد جغــاستير، ــدل ريم حسين زادهــك
  رانـــ، ايريزـــگاه تبــدانش ،ريـــريزي شه رنامهـيار جغرافيا و بـدانشرباني، ــول قــرس

  *، ايراندانشگاه تبريز ،ريزي شهري ي دكتري جغرافيا و برنامهدانشجوفيروزجاه،  پري شكري
  
  چكيده

از ايـن رو، ايـن   . امروزه شهرها، بويژه شهرهاي بزرگ با رشد باالي جمعيت و توسعه بي حد كالبدي مواجه هسـتند 
يعت، كاهش گونه توسعه سبب شده است تا شهرها با مسائل و تنگناهايي چون جدايي محل كار از سكونت، دوري از طب

بـر ايـن اسـاس،    . فضاهاي تفريحي و گذران اوقات فراغت، كاهش فضاي باز و در نهايت، عدم سرزندگي مواجه گردنـد 
هاي پايداري شهري و ميزان رضايتمندي شـهروندان از سـرزندگي محـيط زنـدگي      هدف از اين پژوهش، شناسايي سنجه

هايي در سطح چهار محـدوده شـهر تبريـز توزيـع و      پرسشنامه بدين منظور، با استفاده از روش پيمايشي، .خودشان است
اي ميـزان رضـايتمندي سـاكنان از وضـعيت پايـداري       هـاي خـي دو و دوجملـه    تكميل گرديد و با بهره گيري از آزمـون 

دهد كه ميزان رضايتمندي شـهروندان از سـرزندگي شـهري در     هاي تحقيق نشان مي يافته. هاي شهري مشخص شد بافت
كنـد؛   هاي مورد مطالعه تاييد مـي  دو وجود نارضايتي را در محدوده آزمون خي. ت مختلف شهر تبريز پايين استچهار باف
هاست و همچنين نسبت مشاهده شـده   اي كه در بافت جديد ميزان نارضايتي از محيط شهري بيشتر از ساير بافت به گونه

بر ايـن  . ، مراكز خريد هفتگي و مركز شهر پايين استدر دسترسي به مراكزي چون فضاي سبز، مراكز تفريحي و ورزشي
رو،  از ايـن  . كالبدي شهر تبريز با پايداري شهري متناسب نيسـت  –توان چنين استنباط نمود كه توسعه فضايي  اساس، مي

هاي پايداري شهري، بويژه دسترسي به فضاي سـبز و مراكـز تفريحـي و ورزشـي و افـزايش سـرانه ايـن         توجه به سنجه
  .تواند موجب افزايش سرزندگي محيط شهري و پايداري توسعه شهر گردد ها مي بريكار

  

  . دو، شهر تبريز هاي پايداري، سرزندگي، آزمون نسبت، آزمون خي سنجه :هاي كليدي واژه
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  مقدمه - 1
   طرح مساله - 1- 1

طي صد سال اخير، شهرها درصد زيادي از جمعيت  
براي اولين بار در  .جهان را به سوي خود جذب كرده اند

تاريخ، تعداد كساني كه در شهرها زندگي مي كنند، به 
. همان اندازه افراد ساكن در بيرون از شهرها رسيده است

 2030پيش بيني سازمان ملل برآورد كرده است تا سال 
درصد مردم جهان در نواحي شهري، زندگي  60بيش از

از سطح  درصد 2با اينكه شهرها تنها حدود . خواهند كرد
اند، آنها بيش از نيمي از جمعيت  زمين را اشغال كرده

ميليون  55جهان را در اختيار دارند، كه با نرخي حدود 
). 157: 1385قرخلو، (نفر در سال، در حال افزايش است 

توسعه روزافزون جامعه شهري، متاثر از رشد بي 
رويه جمعيت و مهاجرت، به ساخت و سازهاي 

و گسترش مهار نشدني شهرها  ريزي بدون برنامه
منجر شده و تغييرات زيادي در ساخت فضايي آنها 

وجود آورده است كه لزوم هدايت آگاهانه و  به
دنبال  طراحي فضاي زيست مناسب براي شهرها را به

با اين نرخ باالي شهرنشيني، رشد فزاينده . داشته است
 در - خودي چه آگاهانه و چه خودبه -هاي توسعه  برنامه
محيطي، اقتصادي و  -به هشدارهاي زيست  1970دهه 

هاي  در پاسخگويي به مسائل و بحران. اجتماعي منجر شد
الذكر، مفاهيم و رويكردهاي  ناشي از اتفاقات فوق

توان  هاي آتي مطرح گرديد كه مي جديدي براي توسعه
، عدالت )Sustainable development(توسعه پايدار 

،  شهرنشيني )Environmental justic(محيطي  -زيست 
را ) Smart growth(جديد و اخيرا نيز توسعه هوشمند 

مطرح شدن توسعه ).  Barton,et al, 2003 :18(نام برد 
پايدار به عنوان شعار اصلي هزاره سوم نيز ناشي از 
تأثيرات شهرها بر گسترة زيست كره و ابعاد مختلف 

اري و بدون شك، بحث از پايد. زندگي انساني است
توسعه پايدار بدون توجه به شهرها و شهرنشيني بي معنا 

شهرها به عنوان عامل اصلي ايجاد كننده . خواهد بود
روند و در واقع، پايداري  ناپايداري در جهان به شمار مي

بر . شهري و پايداري جهاني هر دو مفهومي واحد هستند
اين اساس، با توجه به پيچيدگي ذاتي شهرها و ابعاد 

ختلف تاثيرگذاري آنها، شناخت عوامل اصلي و كليدي م
در جهت دستيابي به پايداري شهري ضروري به نظر 

در اين راستا، رضايتمندي شهرنشينان از . رسد مي
ها و نيازهاي  وضعيت موجود شهرها و توجه به خواسته

تواند مديران شهري را در دستيابي به پايداري  آنان مي
  .يداري اجتماعي ياري رساندبيشتر شهرها، بويژه پا

عنوان يكي از كالنشهرهاي كشور و  شهر تبريز به
بزرگترين كالنشهر شمال غرب، در چند دهه اخير از 

اي برخودار بوده است؛  رشد و توسعه سريع و گسترده
نفر  000،403از 1345كه جمعيت آن درسال  طوري به
يعني در . رسيده است 1385نفر در سال  1،398،000به
همچنين رشد و . برابر گرديده است 5/3ي چهار دهه ط

توسعه فيزيكي شهر در طي اين چهار دهه درخور توجه 
هكتار به  2127از 1345مساحت شهردر سال . است

رسيده كه نشان دهندة رشد  1385هكتار در سال 12000
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رود  همچنين انتظار مي. برابري توسعه فيزيكي آن است 6
نفر  1،925،000ر تبريز بهجمعيت شه 1400كه در افق 

كه با توجه ) 126: 1386مهندسين مشاور زيستا، ( برسد
بيشترين درصد ) درصدي 73/1( 1385به نرخ رشد سال 

جمعيت آينده، عالوه بر رشد طبيعي، از مهاجران شهرها 
با توجه به توسعه . و روستاهاي اطراف تامين گردد

ل فيزيكي سالهاي اخير و توسعه جديدي كه در حا
محيطي،  -هاي زيست  گسترش است، عالوه بر بحران

هاي اجتماعي، از قبيل پراكنش  مسائل و ناپايداري
هاي شهري و عدم دسترسي مناسب به  نامناسب كاربري

هاي مختلف به  خدمات و امكانات شهري را در بافت
اي با حداقل   بنابراين براي توسعه. همراه داشته است

ايداري از اهميت فراواني هاي پ مسائل، شناخت سنجه
  .برخوردار است

  

  اهميت و ضرورت تحقيق - 2- 1
كالبدي شهرها توجه  –هاي توسعه فضايي  در برنامه

هاي پايداري شهري از اهميت بااليي برخوردار  به سنجه
عنوان يكي از كالن شهرهاي كشور،  شهر تبريز به. است

د اي به اطراف خو در چند دهه اخير شاهد رشد فزاينده
كه اين نوع رشد و توسعه نتوانسته است با . بوده است

سنجه هاي پايداري شهري متناسب باشد و در حال 
هاي جديد با  هاي شهر، بويژه بافت حاضر، در بيشتر بافت

اي در خصوص دسترسي برابر به  هايي عمده نارسايي
بنابراين بررسي و مطالعه . امكانات شهري مواجه است

عنوان يكي از  و خدمات شهري به دسترسي به امكانات

هاي پايداري شهرها حايز اهميت فراوان بوده،  شاخص
ها و  انجام مطالعات اساسي جهت شناخت محدوديت

تواند  ريزي مناسب در اين خصوص مي كمبودها و برنامه
ها و  آينده بهتري را براي دسترسي مناسب به فرصت

غان هاي مختلف شهر به ارم امكانات شهري در بافت
  .آورد
  

  هدف تحقيق - 3- 1
بر مبناي مسأله فوق، هدف از اين مطالعه، بررسي و 
سنجش ميزان رضايتمندي شهروندان از سرزندگي و 

هاي مختلف شهر  پايداري محيط زندگي خود در بافت
بافت سنتي، بافت طراحي شده، بافت روستايي، (تبريز

  .است) اي بافت حاشيه
  

  پيشينه تحقيق - 4- 1
وط به رشد اقتصادي و توسعه و ارتباط مباحث مرب

اي براي  آنها با محيط زيست و جوامع انساني، مقدمه
اي كه از  توسعه ؛ايجاد پارادايم جديد مفهوم توسعه شد

كند و بر عدالت اجتماعي   محيط زيست حمايت مي
 ,M . Harris(پيشرفته و تعابيري مانند آن تاكيد دارد 

ايدار شهري، شكلي از رو، توسعه پ از اين). 5: 2004
تواند توسعه مداوم شهرها و  توسعه امروزي است كه مي

 Hall,1993(هاي آينده را تضمين كند  جوامع شهري نسل

هاي مختلفي در  در اين ارتباط، مطالعات و پژوهش). 22:
نقاط گوناگون دنيا انجام گرفته است كه به بعضي از آنها 

  . نماييم طور اختصار اشاره مي به
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ITLUM )مدل كاربري زمين و حمل و نقل يكپارچه (
كار  در گذشته با عنوان نتيجه پايداري شهري در اروپا به

برده شد و اخيرا تعدادي از دانشمندان اروپايي 
 1هايي را در اين زمينه، از قبيل سيستم پاراتاكوس پروژه

ريزي و  برنامه( 2و پروپوليس) 1998كمسيون اروپا، (
براي كاربري زمين و حمل ونقل  هايي تحقيق سياست

 ,Wegener(اند  ، ارائه نموده)براي افزايش پايداري شهري

2003 and 2004 Lautso, et al,2002, Spiekermann 
and .(  

هاي ياد شده با پنج هدف كلي براي  اين سيستم
رسيدن به آينده شهري پايدارتر در شهرهاي اروپايي 

 -2و منابع طبيعي؛ حداقل مصرف فضا  -1: توسعه يافتند
حفاظت از  -3هاي شهري؛  كارآمد نمودن اداره جريان

تامين دسترسي برابر به منابع  -4سالمت جمعيت شهري؛ 
 مراقبت از تنوع فرهنگي و اجتماعي -5و خدمات؛ و 

)Maoh, 2009 :a.321 .(  
اين مدل در هفت مادر شهر اروپا اجرا شد كه هدف 

كاربري زمين و حمل  هاي مشي آن، توسعه و آزمايش خط
هاي ارزيابي جامع  و نقل يكپارچه ، ابزارها و متدولوژي

هاي شهر پايدار بلند مدت و  به منظور تعريف استراتژي
 ,Lautso(شرح تأثيرات آنها در شهرهاي اروپا بوده است 

شاخص  35موضوع و  9در اين پژوهش ). 6: 2004
گيري سه قلمرو پايداريي و  كليدي براي اندازه

هاي مرتبط با آن از قبيل انتشار گازهاي  شاخص
اي، آلودگي هوا، مصرف منابع طبيعي، كيفيت  گلخانه

فضاي باز، قرارگيري جمعيت در معرض آلودگي هوا و 

                                                      
1 - Partacus 
2 - Propolis 

ها و امكانات شهري و  صدا، دسترسي برابر به فرصت
 ,Spiekermann( فوائد اقتصادي مشخص شدند

2004:270.(  
به مدل پروپوليس، در پژوهش حاضر، با استناد 

ها و امكانات شهري، از زير  شاخص دسترسي به قابليت
هاي شاخص اجتماعي براي بررسي ميزان  مجموعه

رضايتمندي شهروندان از پايداري وضعيت موجود 
  . استفاده شده است

همچنين پژوهشي در كشور مكزيك در چارچوب 
توسعه پايدار شهري انجام گرفته است كه در اين تحقيق، 

گيري از مدل پروپوليس، به ساختار جديدي براي  ا بهرهب
براي دوره بيست  3»پويا سامانه«پايداري شهري با عنوان 

  .(Duran and Paucar, 2007:1-45)ساله دست يافتند 

پژوهشي كه توسط عزيزي در زمينه محله مسكوني 
پايدار در نارمك تهران انجام گرفته حاكي از آن است كه 

هاي اين تحقيق  يافته. محله پايدار است محله نارمك يك
پرسشنامه، مصاحبه، و (كه از طريق مطالعات ميداني 

دهد  صورت گرفته است، نشان مي) هاي ميداني برداشت
كه اصول و معيارهاي پايداري محله، نظير هويت، 
سرزندگي، دسترسي، تنوع، تامين خدمات و امنيت، در 

: 1385عزيزي، ( حد بااليي در نارمك تحقق يافته است
35-46.(  

تحقيقي توسط مثنوي در منطقه استرات كاليد 
انگلستان صورت گرفته است كه در اين مطالعه، جهت 
بررسي رابطه بين عواملي همچون تراكم و كاربري 
اراضي از يك سو، و دسترسي به امكانات شهري و 

هايي را در چهار  الگوهاي سفر از سوي ديگر، پرسشنامه

                                                      
3 - System Dynamics 
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و استيووارت نت هيل، هيندلند، ايست مينز محدوده گار
دهد در  هاي تحقيق نشان مي فيلد تكميل نمود كه يافته

شهر متراكم ميزان دسترسي به امكانات شهري براي 
  ).104-89: 1380مثنوي، (ساكنان بيشتر است 

  
  هاي تحقيق سؤال - 5- 1

ها  در اين پژوهش سعي بر آن است تا به اين سؤال
  :پاسخ داده شود

آيا توسعه چند دهه اخير شهر تبريز، با  -1- 5- 1
  هاي پايداري شهري متناسب بوده است؟  سنجه
راهكارهاي مناسب براي دستيابي به -2- 5- 1
  هاي پايداري شهري كدامند؟  سنجه
  

  مواد تحقيق و مراحل آن - 6- 1
 - روش پژوهش حاضر، تركيبي از روش پيمايشي 

مندي تحليلي است كه براي بررسي ميزان رضايت
هاي مختلف شهر تبريز از ميزان  شهروندان بافت

هايي در  پايداري و سرزندگي محيط زندگي، پرسشنامه
هاي سننتي، طراحي  اعم از بافت ،سطح چهار محدوده

حجم نمونه بر . اي توزيع شد شده، روستايي و حاشيه
برآورد گرديد و از بين شهروندان ) 1(اساس فرمول 

نفر  120ي ساده تعداد شهر تبريز به روش تصادف
 17گيري نيز يك پرسشنامه  ابزار اندازه. انتخاب شدند

اي ليكرت نظر  سؤالي بود كه بر روي طيف پنج درجه
شهروندان را در مورد ابعاد مختلف پژوهش 

براي تعيين پايايي پرسشنامه از روش . گيري نمود اندازه
حاصل  904/0آلفاي كرونباخ استفاده شد كه ضريب 

. كه نشان دهنده پايايي باالي ابزار بوده است گرديد
به صورت ) 1(برآورد حجم نمونه ها مطابق با فرمول

  :زير است

n=
2

2

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ ×Ζ

ε

σα
          )       1(فرمول                 

كه  (مقدار احتمال نرمال استاندارد  Zدر اين رابطه، 
استخراج هاي نرمال استاندارد  بر اساس جدول احتمال

دقت  εانحراف معيار و  σسطح خطا،  α، )شود مي
  ).219: 1387مومني، (مورد نظر محقق است 

درصد است و  95سطح اطمينان در اين تحقيق 
انحراف معيار  همچنين،. در نظر گرفته شد 12/0دقت 

اي ليكرت با  فرمول فوق با توجه به طيف پنج گزينه
  :خواهد بود 5تا  1مقادير 

2
αΖ =1.96  

 =σ 667.0
6

15
=

−  

ها از پرسشگران خواسته شد تا در  در اين پرسشنامه 
ابتدا نظر خود را در مورد تاثير موارد مطرح شده در 
پرسشنامه بر ميزان سرزندگي و پايداري يك شهر با 

هاي خيلي زياد، زياد، متوسط، كم و خيلي كم بيان  پاسخ
دامه از آنها خواسته شد تا ميزان رضايت از نمايند و در ا

ها از  براي تحليل داده. محيط زندگي خود را ابراز دارند
) نسبت(اي  هاي دوجمله روش آمار استنباطي مانند آزمون

و نيز از روش آمار توصيفي از ) دو خي(و كاي اسكوئر 
در اين پژوهش . جدول توزيع فراواني استفاده شده است

بهره  SPSS 16تر و دقيقتر از نرم افزار براي تحليل به
  . گرفته شده است
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  ها  متغيرها و شاخص - 7- 1
هايي  منظور دستيابي به اهداف پژوهش، پرسشنامه به

اند كه بدين  در چهار بافت مختلف شهر تكميل گرديده
منظور، از هشت متغير دسترسي به مراكز آموزشي، 

هفتگي، فضاي بهداشتي، مراكز خريد روزانه، مراكز خريد 
سبز، مراكز تفريحي و ورزشي، مركز شهر و حمل و نقل 

هاي  عمومي جهت بررسي سرزندگي و پايداري بافت
در اين راستا، از شاخص . مختلف شهر استفاده شده است
هاي  ها و قابليت فرصت(اجتماعي پايداري شهري 
جهت تحليل پايداري ) دسترسي به امكانات شهري

  . است شهري بهره گرفته شده
  

  بررسي محدوده مورد مطالعه - 8- 1
به بعد و به خصوص از دهه  1330از اواسط دهه 

به اين طرف، شروع مرحله جديدي براي شهر  1340
هاي اقتصادي بود  تبريز از لحاظ رشد جمعيت و فعاليت

كه به دنبال خود توسعه فيزيكي و تغيير در الگوي توزيع  
به همراه داشت  هاي اجتماعي را ها و گروه فعاليت

كه گسترش ناشي از   طوري  ؛ به)4: 1380عظيمي، (
ها و خدمات  نيازهاي جديد شهري، استقرار فعاليت

هاي گذشته  اي و ملي در دهه مربوط به سطوح منطقه
استقرار فرودگاه و صنايع در . بيش از پيش شتاب گرفت

. شمال غرب و غرب شهر از اين دسته عوامل هستند
طور پراكنده  كه به تناسب در درون و بهسطوح مسكوني 

شد، با شدت گرفتن نرخ رشد  در حاشيه ساخته مي
جمعيت از توسعه سنتي تغيير شكل داد و سطوح 

اي مانند وليعصر و ديگر محالت جديد به اضافه  يكپارچه
اي در شمال و  سطوح ناشي از ساخت و سازهاي حاشيه

ر عرصه، مهندسين مشاو(جنوب شهر را به وجود آورد 
1373  :92.(  

منظور ارزيابي ميزان سرزندگي و  در اين پژوهش، به
پايداري شهري چهار محدوده در شهر تبريز مطالعه شدند 

كه در چهار بافت ) اميرخيز، قراملك، زعفرانيه و سيالب(
  :اند كه عبارتند از متفاوت شهر واقع شده

اين بافت پس از توسعه اوليه شهر،  :بافت سنتي) الف
فراتر از هسته مركزي و با عبور از حصار شهر شكل 

ويژگي اين بافت، تسلط كاربري مسكوني . گرفته است
هاي تنگ و پر پيچ و خم  ها، كوچه نسبت به ساير كاربري

  . است
توسعه شهر به طرف اراضي بال  :بافت روستايي) ب 

فصل پيراموني، باعث بلعيده شدن روستاهاي همجوار در 
و در نتيجه، اين روستاها را در محدوده  كالبد خود شده

با مراجعه به اسناد مربوط به پنج . خود وارد نموده است
هاي برخي نقاط روستايي آن  دهه اخير شهر تبريز، به نام

خوريم كه امروز از آنها به عنوان محالت شهر  زمان بر مي
شود؛ محالتي همچون خطيب، حكم آباد ،  نام برده مي

جمشيد آباد جاميش آوان، عموزين الدين، قراملك، الله، 
الك ديزج و بارنج، ائل گلي، آخماقيه، رواسان و از جمله 

  . ها هستند اين
سطوح وسيعي از توسعه اخير  :بافت طراحي شده)ح

شهر در سمت غرب، شرق و جنوب شرقي را بافت 
از لحاظ . خود اختصاص داده است طراحي شده به

هاي جديد شهر و  يتتاريخي، اين بافت حاصل فعال
در اين بافت، عالوه بر . ارتباطات سواره است

ها نيز طراحي و اجرا  هاي مسكوني، ساير كاربري كاربري
  ). 122-123:  1385مهندسين مشاور زيستا ، (اند  شده
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اي عمدتاً در شمال و  بافت حاشيه: اي بافت حاشيه) د
جنوب شهر قرار گرفته و شامل مناطقي، همچون 

، باغات غرب تبريز، نظير  متري خليل آباد 42اد ، حيدرآب
، سيالب،  ) چشمه لي باغ (باغ امير و كوي شهيد مرادي 

،  آباد ، شمس ، پينه شلوار ، آخر طالقاني ، قرباني  قوشخانه
فلسفه وجودي اين مناطق . هستند... انتهاي ماراالن و 

تاثيرات مستقيم و غير مستقيم موقع جغرافيايي آنهاست 
  ).81: 1386بابايي اقدم ، (

  هاي مورد مطالعه بر روي نقشه شهر تبريز موقعيت محدوده - 1شماره  شكل

  ها و مباني نظري مفاهيم، ديدگاه - 2
مباحث مربوط به رشد اقتصـادي و توسـعه و ارتبـاط    

اي بـراي   آنها با محيط زيسـت و جوامـع انسـاني، مقدمـه    
اي كـه از   توسـعه  ايجاد پارادايم جديد مفهوم توسعه شد؛

كنـد و بـر عـدالت اجتمـاعي      محيط زيست حمايـت مـي  
ايــن توســعه . پيشــرفته و تعــابيري ماننــد آن تاكيــد دارد

هـا   ريـزي  رويه سبب شده است كـه بسـياري از برنامـه    بي
پاسخگوي مشكالت متعدد نباشند و شهرها و ساكنان آنها 

حـد ابعـاد    را با تنگناهـاي متعـددي، چـون گسـترش بـي     
، سلطه حركت سواره، جدايي محل كار از مسكن، كالبدي

جدايي محل كار و محل گذران اوقات فراغـت، دوري از  
. طبيعت و كاهش فضاهاي باز و باهويت، مواجـه سـازند  

در واقع، اين نوع شهرها بـا شـهر پايـدار فاصـله زيـادي      
  ).109: 1386صابري فر، (دارند 

ني هـاي جوامـع انسـا    توسعه پايدار براي تمامي بخش
ضرورتي انكـار ناشـدني اسـت، لـيكن جوامـع شـهري،       
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باتوجه به شرايط و وضعيت كنوني، اولويت دارنـد، چـرا   
كه روند توسعه مناطق شهري در كل و بـه خصـوص، در   
كشورهاي درحال توسعه ابعـاد بسـيار وسـيعي بـه خـود      

سهم ايـن گونـه    1960گرفته است؛ به طوري كه در سال 
منطقه شهري بـوده   9جهان، كالن شهر در  19كشورها از 

كـالن   50بـه   2000كه اين تعـداد در سـال   است، درحالي
مادرشــــهر رســــيده اســــت  66شــــهر از مجمــــوع 

)Lo,Fu.Chen,1998:31  .( عنـوان   بـه  "پايداري"اصطالح
هاي عمـومي و خصوصـي    اصولي براي راهنمايي واكنش

محيطي، اقتصـادي و   -رود كه بر شرايط زيست  كار مي به
). PCPC, 2005:2(گـذارد   رايج و آينده اثر مـي اجتماعي 

افـزايش   1990عالقه به ارزيابي پايداري شهري از اواخر 
طـور   تواند بـه  پايداري يك سيستم شهري مي. يافته است
هايي تعريف شود  عنوان توسعه شهري و جريان گسترده به

هـاي   كه بتوانـد نيازهـاي رايـج را بـدون تبـاهي توانـايي      
تفكـر  ). Maoh,2009:a.30(رآورده سازد هاي آينده ب نسل

امروزه در توسعه شهري اين است كـه شـهرها بايـد هـر     
اندازه امكان دارد با محيط زيست طبيعي سازگار باشند و 

به عبارت . در حفظ تعادل چرخه طبيعي حيات عمل كنند
ديگر، شهرها بايد به سـوي پايـداري گـام بردارنـد و بـه      

زاده،  رهنمـا و عبـاس  (يند توسعه پايدار شهري توجه نما
1387 :92.(  

  

  هاي پژوهش تحليل و ارزيابي يافته - 3
براي بررسي نگرش شهروندان در مـورد يـك محـيط    
شهري پايدار و سرزنده، از آنان خواسته شد تـا نظرهـاي   
خود را در ارتباط با دسترسي به هشت نـوع از امكانـات   

خيلي  هاي خيلي زياد، زياد، متوسط، كم و شهري با پاسخ
هـايي در سـطح    بـدين منظـور، پرسشـنامه   . كم بيان دارند

چهـار محــدوده اميرخيــز، قراملـك، زعفرانيــه و ســيالب   
 16گيـري از نـرم افـزار     در ادامـه، بـا بهـره   . توزيع گرديد

SPSS دو ميــزان رضــايتمندي  و بــا اســتفاده آزمــون خــي
هـاي مختلـف شـهر تبريـز از سـرزندگي و       ساكنان بافت

. زنـدگي محاسـبه و ارائـه گرديـده اسـت     پايداري محيط 
هـاي مشـاهده    گيري از آزمون نسبت، نسبت سپس با بهره

شده در هر متغير مشخص گرديد كـه نتـايج بـه تفكيـك     
  .شود صورت زير ارائه مي ها به بافت
امير (تحليل ميزان رضايتمندي بافت سنتي  - 1- 3
  از پايداري وضعيت موجود ) خيز

شـود،   مشـاهده مـي   1ره گونه كه در جدول شما همان
دو مشاهده شـده از مقـدار بحرانـي جـدول در      مقدار خي

بنـابراين،  . بزرگتـر اسـت   =Sig 010/0سطح معنـاداري  
گـردد كـه سـاكنان     فرضيه صفر رد و اين فرضيه تاييد مي

اميرخيــز از ســرزندگي و پايــداري محــيط زنــدگي خــود 
  .رضايت مطلوبي ندارند

  زان رضايتمندي ساكنان محدوده اميرخيز از پايداري وضعيت موجودآزمون خي دو مي -1جدول شماره 

  شاخص                     
  محدوده  

  سطح معناداري  درجه آزادي  خي دو

  010/0  3  333/11  اميرخيز
  مطالعات ميداني پژوهشگران: مĤخذ                        
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ها،  به ترتيب از سمت چب گروه 2جدول شماره 
هاي هر گروه، نسبت  ها، تعداد داده يف گروهنحوه تعر

را ) Sig( مشاهده شده، نسبت آزمون و سطح معناداري
چهار  از آنجايي كه مقدار سطح معناداري. دهد نشان مي

ز آموزشي، مراكز بهداشتي، مركز شهر و حمل مراك(متغير 
است، فرض برابري  0/0 5كمتر از ) و نقل عمومي

شود، ولي در  رد مي 4/0موفقيت براي چهار متغير فوق با 
 4/0مورد ساير متغيرها فرض تساوي نسبت مورد نظر با 

بدين منظور نسبت مشاهده شده براي گروه . شود رد نمي
  .كنيم مقايسه مي 4/0اول را با 

با توجه به اين كه نسبت مشاهده شده براي گروه اول 
در مورد متغيرهاي دسترسي به مراكز آموزشي، مراكز 
بهداشتي، مراكز خريد روزانه، مركز شهر و حمل و نقل 

است، پرسشگران از وضعيت اين  4/0عمومي بيشتر از 
در مورد متغيرهاي فضاي سبز به . متغيرها رضايت دارند

تر است،  پايين 4/0ه نسبت مشاهده شده از دليل اينك
شهروندان از ميزان پايداري محيط مسكوني خود رضايت 

نسبت مشاهده شده براي متغيرهاي مراكز خريد . ندارند
. است 4/0هفتگي و مراكز تفريحي و ورزشي مساوي با 

رو، اين متغيرها اختالف معناداري با نسبت آزمون  از اين
توان  ر، با توجه به جدول ذيل ميعبارت ديگ به. ندارند

چنين استنباط نمود كه ميزان رضايتمندي ساكنان بافت 
سنتي شهر تبريز در دسترسي به فضاي سبز، مراكز خريد 
هفتگي و مراكز تفريحي و ورزشي كمتر از خوب ارزيابي 

  .شده است
  

  در اميرخيز نسبت مشاهده شده دو گروه به تفكيك دسترسي به مراكز شهري -2جدول شماره 

  گروه تعريف گروه تعداد نسبت مشاهده شده نسبت آزمون سطح معناداري

048/0 4/0 

6/0 
4/0  

1 

17 
13  
30  

3<=  
3> 

  گروه اول
  گروه دوم
  جمع

  مراكز آموزشي

021/0  4/0  
6/0 
4/0  

1 

18 
12  
30 

3<=  
3>  

  گروه اول
  گروه دوم
  جمع

  مراكز بهداشتي

097/0 4/0  
5/0 
5/0  

1 

15 
15  
30 

3<=  
3>  

  گروه اول
  گروه دوم
 جمع

مراكز خريد 
 روزانه

578/0  4/0 

4/0 
6/0  

1  

12 
18  
30 

3<=  
3>  

  گروه اول
  گروه دوم
 جمع

مراكز خريد 
  هفتگي

 

175/0 4/0 

5/0 
5/0  

1 

15 
15  
30 

3<=  
3>  

  گروه اول
  گروه دوم
  جمع

  فضاي سبز

175/0 4/0 

5/0 
5/0  

1 

15 
15  
30 

3<=  
3>  

  گروه اول
  گروه دوم
  جمع

ي و مراكز تفريح
  ورزشي
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  ... نسبت مشاهده شده دو گروه به تفكيك دسترسي به مراكز شهري -  2ادامه جدول شماره 

048/0 4/0 

6/0 
4/0  

1 

17 
13  
30 

3<=  
3>  

  گروه اول
  گروه دوم
  جمع

  مركز شهر

008/0 4/0 

6/0 
4/0  

1 

19 
11  
30  

3<=  
3>  

  گروه اول
  گروه دوم
  جمع

حمل و نقل 
  عمومي

  پژوهشگرانمطالعات ميداني : مĤخذ
تحليل ميزان رضايتمندي بافت روستايي  - 2- 3
  از پايداري وضعيت موجود ) قراملك(

دو مشاهده شده  ، مقدار خي3مطابق با جدول شماره 
  =021/0Sigاز مقدار بحراني جدول در سطح معناداري 

پس فرضيه صفر رد و فرضيه مقابل تاييد . بزرگتر است
رضايتمندي ساكنان به عبارت ديگر، ميزان . گردد مي

محدوده قراملك از پايداري محيط زندگي خود پايين 
  . است

  آزمون خي دو ميزان رضايتمندي ساكنان محدوده قراملك از پايداري وضعيت موجود -3جدول شماره 

  شاخص                        

  محدوده
  سطح معناداري  درجه آزادي  خي دو

  021/0  3  733/9  قراملك

  مطالعات ميداني پژوهشگران: مĤخذ                                          
ها،  به ترتيب از سمت چب گروه 4جدول شماره 
هاي هر گروه، نسبت  ها، تعداد داده نحوه تعريف گروه

را ) Sig(مشاهده شده، نسبت آزمون و سطح معناداري
چهار  از آنجايي كه مقدار سطح معناداري. دهد نشان مي

مراكز آموزشي، مراكز بهداشتي، مركز خريد روزانه ( متغير
است، فرض  05/0كمتر از ) و مراكز تفريحي و ورزشي

شود،  رد مي 4/0برابري موفقيت براي چهار متغير فوق با 
ولي در مورد ساير متغيرها فرض تساوي نسبت مورد نظر 

بدين منظور، نسبت مشاهده شده . شود رد نمي 4/0با 
  .كنيم مقايسه مي 4/0را با براي گروه اول 

با توجه به اين كه نسبت مشاهده شده براي گروه اول 
در مورد چهار متغير دسترسي به مراكز آموزشي، مراكز 
بهداشتي، مراكز خريد روزانه و حمل و نقل عمومي 

است، پرسشگران از وضعيت متغيرهاي فوق  4/0بيشتر از 
يحي و در مورد متغيرهاي مراكز تفر. رضايت دارند

ورزشي و دسترسي به مركز شهر به دليل كمتر بودن 
، شهروندان از ميزان پايداري  4/0نسبت مشاهده شده از 

مقدار نسبت . محيط مسكوني خود رضايت ندارند
مشاهده شده براي گروه اول متغيرهاي فضاي سبز و 

است كه رضايت  4/0مراكز خريد هفتگي مساوي 
رو،  از اين. د متوسط استشهروندان از اين متغيرها در ح
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توان چنين استنباط نمود كه ميزان رضايت ساكنان  مي
بافت روستايي از دسترسي به مراكز تفريحي و ورزشي، 

مركز شهر، فضاي سبز و مراكز خريد هفتگي كمتر از 
  . خوب ارزيابي شده است

  

  ي در قراملكنسبت مشاهده شده دو گروه به تفكيك دسترسي به مراكز شهر - 4جدول شماره 

 نسبت آزمون سطح معناداري
نسبت مشاهده

  گروه تعريف گروه تعداد شده

048/0 4/0 
6/0 
4/0  

1 

17 
13  
30 

3<=  
3> 

  گروه اول
  گروه دوم
  جمع

  مراكز آموزشي

021/0  4/0 
6/0 
4/0  

1 

8 
12  
30 

3<=  
3>  

  گروه اول
  گروه دوم
  جمع

مراكز  
  بهداشتي

000/0 4/0 
9/0 
1/0  

1 

27 
3  
30 

3<=  
3>  

  گروه اول
  گروه دوم
 جمع

مراكز خريد  
 روزانه

578/0 4/0 
4/0 
6/0  

1 

20 
10  
30 

3<=  
3>  

  گروه اول
  گروه دوم
 جمع

مراكز خريد 
 هفتگي

431/0 4/0 
4/0 
6/0  

1 

11 
19  
30 

3<=  
3>  

  گروه اول
  گروه دوم
  جمع

  فضاي سبز

017/0  4/0 
2/0 
8/0  

1 

6 
24  
30 

3<=  
3>  

  گروه اول
  گروه دوم
  جمع

مراكز تفريحي 
  و ورزشي

578/0 4/0 
3/0 
7/0  

1 

10 
20 
30 

3<=  
3>  

  گروه اول
  گروه دوم
  جمع

  مركز شهر

175/0 4/0 
5/0 
5/0  

1 

15 
15 
30 

3<=  
3>  

  گروه اول
  گروه دوم
  جمع

حمل و نقل 
  عمومي

  مطالعات ميداني پژوهشگران: مĤخذ

تحليل ميزان رضايتمندي بافت طراحي شده  - 3- 3
  وجود از پايداري وضعيت م) زعفرانيه(

شود،  مشاهده مي 5طور كه در جدول شماره  همان
مقدار خي دو مشاهده شده از مقدار بحراني جدول در 

بنابراين، . بزرگتر است =Sig 000/0سطح معناداري 
گردد كه ميزان  فرضيه صفر رد و اين فرضيه تاييد مي

رضايتمندي ساكنان محدوده زعفرانيه از سرزندگي و 
  . سيار پايين استپايداري محيط زندگي ب
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  آزمون خي دو ميزان رضايتمندي ساكنان محدوده زعفرانيه از پايداري وضعيت موجود -5جدول شماره 
  شاخص                

  محدوده
  سطح معني داري  درجه آزادي  خي دو

  000/0  3  333/27  زعفرانيه
  پژوهشگرانمطالعات ميداني : مĤخذ                                         

  

ها،  به ترتيب از سمت چب گروه 6جدول شماره 
هاي هر گروه، نسبت  ها، تعداد داده نحوه تعريف گروه

را )  .Sig(مشاهده شده، نسبت آزمون و سطح معناداري
از آنجايي كه مقدار سطح معناداري تمام . دهد نشان مي

درصد است، فرض برابري موفقيت  5متغيرها كمتر از 
بدين منظور، . شود رد مي 4/0هاي فوق با براي متغير

مقايسه  4/0نسبت مشاهده شده براي گروه اول را با 
  .كنيم مي

با توجه به اين كه نسبت مشاهده شده براي گروه اول 
در مورد پنج متغير دسترسي به مراكز آموزشي، مراكز 

بهداشتي، مراكز خريد روزانه، مراكز خريد هفتگي و 
است، پرسشگران از  4/0تر از حمل و نقل عمومي بيش

در مورد . وضعيت متغيرهاي فوق رضايت دارند
متغيرهاي فضاي سبز، مراكز تفريحي و ورزشي و 
دسترسي به مركز شهر به دليل اينكه نسبت مشاهده شده 

كمتر است، شهروندان از ميزان پايداري محيط  4/0از 
 بنابراين، ميزان رضايتمندي. مسكوني خود رضايت ندارند

ساكنان بافت جديد شهر تبريز از دسترسي به فضاي سبز، 
مراكز تفريحي و ورزشي و مركز شهر كمتر از خوب 

  . ارزيابي شده است

  نسبت مشاهده شده دو گروه به تفكيك دسترسي به مراكز شهري در زعفرانيه -6جدول شماره 
  گروه تعريف گروه تعداد نسبت مشاهده شده آزمون نسبت سطح معناداري

000/0 4/0 
8/0  
2/0  

1 

27  
3  
30 

3<=  
3> 

  گروه اول
  گروه دوم
  جمع

  مراكز آموزشي

000/0 4/0  
8/0 
2/0  

1 

23 
7  
30 

3<=  
3>  

  گروه اول
  گروه دوم
  جمع

  مراكز  بهداشتي

000/0 4/0 
1 
0  
1 

30 
0  
30 

3<=  
3>  

  گروه اول
  گروه دوم
 جمع

 مراكز خريد روزانه

008/0 4/0 
6/0 
4/0  

1 

19 
11  
30 

3<=  
3>  

  وه اولگر
  گروه دوم
 جمع

 مراكز خريد هفتگي

002/0 4/0 
1/0 
9/0  

1 

4 
26  
30 

3<=  
3>  

  گروه اول
  گروه دوم
  جمع

  فضاي سبز

000/0  4/0 
0 
1  
1 

0 
30  
30 

3<=  
3>  

  گروه اول
  گروه دوم
  جمع

  مراكز تفريحي و ورزشي
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  ... نسبت مشاهده شده دو گروه به تفكيك دسترسي به مراكز شهري  - 6ادامه جدول شماره

006/0 4/0  
2/0 
8/0  

1 

5 
25  
30 

3<=  
3>  

  گروه اول
  گروه دوم
  جمع

  مركز شهر

000/0 4/0 
9/0 
1/0  

1 

28 
2  
30 

3<=  
3>  

  گروه اول
  گروه دوم
  جمع

  حمل و نقل عمومي

  مطالعات ميداني پژوهشگران: مĤخذ
اي  تحليل ميزان رضايتمندي بافت حاشيه - 4- 3
  از پايداري وضعيت موجود ) سيالب(

، مقدار خي دو مشاهده شده 7با جدول شماره  مطابق
 =Sig 003/0از مقدار بحراني جدول در سطح معناداري 

توان چنين استنباط نمود كه فرضيه  پس مي. بزرگتر است
به عبارت بهتر، . گردد صفر رد و فرضيه مقابل تاييد مي

ميزان رضايتمندي ساكنان محدوده سيالب از سرزندگي و 
  .ي خود كم استپايداري محيط زندگ

  

  آزمون خي دو ميزان رضايتمندي ساكنان محدوده سيالب از پايداري وضعيت موجود -7جدول شماره 

 شاخص
  محدوده

  سطح معناداري  درجه آزادي  خي دو

  003/0  3  000/14  سيالب
  مطالعات ميداني پژوهشگران: مĤخذ

ها،  به ترتيب از سمت چب گروه 8جدول شماره 
هاي هر گروه، نسبت  ها، تعداد داده نحوه تعريف گروه

را ) Sig(مشاهده شده، نسبت آزمون و سطح معناداري 
) Sig(از آنجايي كه مقدار سطح معناداري . دهد نشان مي

مراكز بهداشتي، مركز خريد روزانه، مراكز (هفت متغير 
خريد هفتگي، فضاي سبز، مراكز تفريحي و ورزشي، 

است،  05/0تر از كم) مركز شهر و حمل و نقل عمومي
رد  4/0فرض برابري موفقيت براي چهار متغير فوق با 

شود، ولي در مورد متغير دسترسي به مراكز آموزشي  مي
بدين . شود رد نمي 4/0فرض تساوي نسبت مورد نظر با 

 4/0منظور، نسبت مشاهده شده براي گروه اول را با 
  .كنيم مقايسه مي

ه براي گروه اول با توجه به اين كه نسبت مشاهده شد
است، پرسشگران از  4/0در مورد پنج متغير بيشتر از 

وضعيت متغيرهاي دسترسي به مراكز آموزشي، مراكز 
بهداشتي، مراكز خريد روزانه، مراكز خريد هفتگي و 

در مورد متغيرهاي . حمل و نقل عمومي رضايت دارند
فضاي سبز، مراكز تفريحي و ورزشي و دسترسي به مركز 

،  4/0دليل كمتر بودن نسبت مشاهده شده از  شهر به
رضايت  شهروندان از ميزان پايداري محيط مسكوني خود
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  . شده استيعني ميزان رضايتمندي كمتر از خوب ارزيابي  ندارند؛
  نسبت مشاهده شده دو گروه به تفكيك دسترسي به مراكز شهري در سيالب -8جدول شماره 

  گروه تعريف گروه تعداد مشاهده شدهنسبت آزمون نسبت سطح معناداري

175/0 4/0 

5/0 
5/0  

1 

15 
15  
30 

3<=  
3> 

  گروه اول
  گروه دوم
  جمع

  مراكز آموزشي

000/0 4/0 

8/0 
2/0  

1 

23 
7  
30 

3<=  
3>  

  

  گروه اول
  گروه دوم
  جمع

  مراكز  بهداشتي

000/0 4/0 

9/0 
1/0  

1 

28 
2  
30 

3<=  
3>  

  گروه اول
  گروه دوم
 جمع

مراكز خريد  
 روزانه

003/0  4/0 

7/0 
3/0  

1 

20 
10  
30 

3<=  
3>  

  گروه اول
  گروه دوم
 جمع

مراكز خريد 
 هفتگي

000/0 4/0  
0/0 

1  
1 

1 
29  
30 

3<=  
3>  

  گروه اول
  گروه دوم
  جمع

  فضاي سبز

000/0  4/0 

0/0 
1  
1  

0 
30  
30 

3<=  
3>  

  گروه اول
  گروه دوم
  جمع

مراكز تفريحي و 
  ورزشي

000/0 4/0 

1/0 
9/0  

1 

3 
27  
30 

3<=  
3>  

  وه اولگر
  گروه دوم
  جمع

  مركز شهر

000/0 4/0 

9/0 
1/0  

1 

28 
2  
30 

3<=  
3>  

  گروه اول
  گروه دوم
  جمع

حمل و نقل 
  عمومي

  مطالعات ميداني پژوهشگران: مĤخذ

نشان  1و نمودار شماره  9طور كه جدول شماره  همان
مي دهند، درصد رضايتمندي ساكنان از سرزندگي محيط 

در تمام محدوده مورد مطالعه، كه  طوري مسكوني پايين؛ به
درصد ساكنان پاسخ متوسط به پايين را ابراز  3/93

اند و در زعفرانيه كه يك منطقه طراحي شده و  داشته

درصد پاسخ دهندگان  3/63بافت جديد شهري است، 
. اند رضايت كمي از محيط زندگي خود ابراز نموده

سعه توان چنين استنباط نمود كه روند تو بنابراين، مي
هاي پايداري شهري  فضايي شهر تبريز با سنجه - كالبدي

  .متناسب نيست
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  هاي مورد مطالعه درصد رضايتمندي ساكنان از پايداري و سرزندگي محيط مسكوني در محدوده -9جدول شماره 
 ميزان ورودي

  محدوده
  مجموع  خيلي كم  كم  متوسط  زياد  خيلي زياد

  100  7/16  3/43  3/33  7/6  0  امير خيز
  100  7/36  3/13  3/43  7/6  0  قراملك
  100  3/3  3/63  7/26  7/6  0  زعفرانيه
  100  10  7/36  7/46  7/6  0  سيالب

  

  محاسبات پژوهشگران: منبع ،درصد رضايتمندي ساكنان از پايداري و سرزندگي محيط مسكونينمودار  -2شماره  شكل
  

   گيري نتيجه بندي و جمع - 4
و سرزندگي شهر در اين تحقيق، وضعيت پايداري 

هاي خي دو و  تبريز در چهار محدوده و با كمك آزمون
ابتدا . تحليل و ارزيابي گرديد) نسبت(اي  دوجمله

هاي مورد نظر توزيع  هايي در سطح محدوده پرسشنامه
شدند و سپس وضعيت رضايتمندي هر محدوده با 

اي محاسبه و ارائه  دو و دوجمله هاي خي استفاده از آزمون
اين پژوهش، ميزان رضايتمندي شهروندان از در  .شد

ها و  پايداري شهري با استفاده از هشت متغير قابليت

هاي دسترسي به امكانات شهري سنجش و  فرصت
  .ارزيابي شده است

دو  دست آمده از آزمون خي طور كلي، نتايج به به
حاكي از آن است كه ميزان رضايتمندي شهروندان از 

هاي مورد  هيچ يك از بافتپايداري محيط شهري در 
مطالعه مطلوب نبوده است و حتي اين نارضايتي در بافت 

هاي ديگر از شدت بيشتري  جديد شهري نسبت به بافت
نسبت مشاهده شده در چهار بافت . برخوردار بوده است

 :دهد كه شهري نشان مي

صد
در
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،  8و  6، 4، 2با توجه به آماره موجود در جداول  -
دسترسي به مراكز آموزشي و نسبت مشاهده شده در 
 4/0ها اختالف معناداري با  بهداشتي در تمام محدوده

ندارند، بجز منطقه سيالب كه نسبت مشاهده شده در 
و نشان دهندة رضايت پايين در   4/0گروه اول كمتر از 

  .دسترسي به مراكز آموزشي است
در زمينه دسترسي به مراكز خريد روزانه و هفتگي  -

ق رضايت باال بوده است، بجز در امير خيز در همه مناط
كه دسترسي به مراكز خريد هفتگي اختالف معناداري با 

  .وجود ندارد 4/0
نسبت مشاهده شده براي گروه اول در مورد  -

دسترسي به فضاي سبز و مراكز تفريحي و ورزشي در 
محالت امير خيز، قراملك، زعفرانيه و سيالب كمتر از 

نده رضايتمندي پايين ساكنان از است كه نشان ده 4/0
  .كيفيت و كميت اين مراكز در منطقه مسكوني خود است

دسترسي به مركز شهر تنها در امير خيز بيشتر از  -
است كه نشان دهنده دسترسي باالست و در بقيه  4/0

) 1/0(و سيالب ) 2/0(، زعفرانيه )3/0(قراملك (محالت 
  .دسترسي به مركز شهر پايين بوده است) 

نسبت مشاهده شده براي دسترسي به حمل و نقل  -
عمومي در محدوده مورد مطالعه نشان دهندة رضايتمندي 
باالي ساكنان از اين متغير است، بجز در قرا ملك كه 

  . اختالف معناداري با نسبت آزمون ندارد
توان چنين استنباط نمود كه در ميان  بنابراين، مي

و نقل عمومي از سطح امكانات شهري، دسترسي به حمل 
رضايتمندي بااليي برخوردار بوده است، اما دسترسي به 
فضاي سبز و مراكز تفريحي و ورزشي رضايت پاييني 
ابراز شده است كه نشان دهنده اهميت كم اين فضاها در 

البته، اين بي توجهي . ساخت و ساز شهري تبريز است
ايش هايي چون آلودگي هوا، بويژه افز موجب ناپايداري

در سطح شهر گرديده كه علت عمدة آن   PM10غلظت 
بنابراين، مديران و . كمبود فضاي سبز شهري است

ريزان شهري بايد تمهيدات الزم را جهت افزايش و  برنامه
بهبود دسترسي به خدمات و امكانات شهري اتخاذ نمايند 
تا در آينده شاهد افزايش پايداري و سرزندگي در 

شهر در خصوص دسترسي به هاي مختلف  محدوده
  . امكانات شهري مناسب باشيم

  
  پيشنهادها - 5

افزايش سرانه فضاي سبز و مراكز تفريحي و  - 1- 5
هاي مختلف شهر تا همه شهروندان به  ورزشي در بافت

  .ها بهره مند گردند نسبت مناسب از اين كاربري
نظارت متخصصان شهري و شهروندان در  - 2- 5

هاي  شهر متناسب با سنجهگسترش فضايي شهر، تا 
  .هاي ساكنين شهر گسترش يابد پايداري شهري و خواسته

با توجه به ميزان رضايتمندي ساكنان از محيط  - 3- 5
شود  هاي مختلف شهر، پيشنهاد مي زندگي خود در بافت

كه در توسعه جديد شهري به سرزندگي ، تنوع كاربريها 
خاذ و هويت مكاني محالت مسكوني توجه بيشتري ات

  .گردد
در بازسازي و بهسازي محالت قديمي و  - 4- 5
هاي شهروندان  هاي فرسوده شهر، توجه به خواسته بافت

تواند  در دسترسي به امكانات و خدمات شهري مي
ريزان شهري را در دستيابي به مناطق پايدار  برنامه

  . اجتماعي ياري رساند
افزايش شبكه حمل و نقل عمومي منظم و  - 5- 5

ر جهت دسترسي مناسب و آسان شهروندان به مدرن د
خدمات شهري و مركز شهر، كاهش ترافيك و آلودگي 
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هاي پايداري  هواي شهر و در نهايت، افزايش سنجه
  .شهري
هاي مديريت شهري  تقويت و اصالح سياست - 6- 5

  .در جهت دستيابي به پايداري در توسعه شهري
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