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 چکیده
ريت ريزی و مديزيستی در بخش مرکزی شهر اردبیل به منظور هدايت برنامههدف اين پژوهش بررسی وضعیت پايداری محیط

از پیمايش صورت گرفته بر روی نمونه آماری های مورد تحلیل از منابع اسنادی و همچنین شهری در جهت ارتقاء پايداری است. داده

ل فراهم آمده ای فايهای پیمايشی يک لايه شیپ نقطهاند. با توجه به مختصات نقاط برداشت، از دادهدست آمدهشهروندان ساکن به

ها تحلیل اند که مبنایهای را تشکیل دادهای اسنادی نیز با نقاط يادشده انطباق يافته و در مجموع يک لايه واحد نقطهو شیپ فايل

اطلاعات یستميابی سها با استفاده از پارامترهای آماری و جدول توصیفی نقشه تولید شده با امکانات میانقرار گرفته است. تحلیل

 ها دلالت بر اين دارندکه محدوده مطالعاتی در سطح متوسط و نزديک به پايین از پايداریجغرافیايی صورت گرفته است. يافته

( 3تر از رقم متوسط )بوده که پايین 04/5شاخص پايداری مورد بررسی  00زيستی قرار گرفته است. میانگین ارقام مجموع محیط

شاخص ديگر سطح پايینی از پايداری را  04است. تنها وجه مثبت از پايداری، میانگین طول سفرهای شهری است. رقم مربوط به 

ر و در تهای مرکزی محدوده،سطح پايداری پايینه نابرابری حادی مشهود نیست اما در هستهدهند. به لحاظ فضايی گرچنشان می

گیری بايد گفت که ارتقاء سطح پايداری از سويی مستلزم ايجاد و درونی غربی و جنوب بالاتر است. به عنوان نتیجهحواشی شمال

ردد و از سوی ديگر مرهون تجديد نظر در مقررات بخشی حاصل گسازی فرهنگ مربوط است که بايستی با آموزش و آگاهی

 ساختمانی و شهرسازی با محور قرار دادن پايداری محیط زيستی و توسعه فضای سبزاست. 

 
 تحلیل فضایی، محیط زیست، پایداری، بخش مرکزی شهرها، اردبیل. گان کلیدی: واژه
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 مقدمه

بخش مرکزی هر شهر قسمتی از شهر است که درآن تراکم فعالیتهای تجاری، اداری، خدماتی و گاهی آموزشی و مذهبی 
های شهر به مراتب بالاتر است به همین دلیل قیمت املاک و یا بهای سر قفلی و اجاره آنها در در مقایسهه با دیگر قسمت

(. ریموند مورفی جغرافی دان معروف، بخش مرکزی شهرها را این گونه 73: 1731گیرد )مرصوصی،الاترین سطح قرار میب
بخشد زیرا نه تنها نیازهای در این بخش از شهر، تمرکز بخش خدمات به انسان ارزش و اعتبار می»توصهی  کرده اسهت 

(. مرکز شهههر نقش 73همان،«)سههازدشهههری را نیز برفرف می کند، بلکه نیازهای همه ناحیهمحدوده شهههر را تامین می
دة ها و فراهم کنناسهاسی و مهمی در حیات شهردارد، این ناحیه نماینده بیشترین ارزش زمین، عمده ترین سرمایه گذاری

. بخش (1: 1731های اقتصهادی و اجتماعی است )برزگر و همکاران،چهارچوب مکانی متمرکز برای فعالیتها و داد و سهتد
ترین بخش هر شههههر در فول تاریو بوده اسهههت. این بخش رفه کننده نیازهای مختل  فرهنگی، مرکزی شههههرها فعال

ها و نواحی شهههری دیگر شهر بازرگانی و اجتماعی شههر اسهت که هرگونه اختلال و آسهیب و ناکارآمدی در آن در بخش
زی شهههرها پهنه هایی چند کارکردی )تاریخی، اقتصههادی، (. بخش مرک272: 1711یابد )بختیاری و همکاران،بازتاب می

های مهم و برتر شهری را در خود جای سهیاسی و کالبدی و فضایی( هستند که عمده عملکرد -اجتماعی، ترافیکی، اداری
نند. کتر و بیشتری را در عرصه کارکردی شهرها  ایفا میهای شهر نقش مهماند و از این نظر نسهبت به سایر قسمتداده

های مهم و برتر هر شههر در بخش مرکزی آن دامنه عملکردی این محدوده را گسترش داده و اسهتقرار مجموعه فعالیت
(. مرکز شهههر انوا  1733شههود.)خدرفرج کرده ، باعث جذب جمعیت از فواصههل زیاد و فراتر از فضههای شهههری به آن می

کند در از ارتبافات و تماس اجتماعی را حاصهههل می درجه بالایی کند وها و عملکردهای متفاوت را باهم متحد میفعالیت
های مختل  درآن، جذاب ترین و منحصر به فردترین واحد محیطی را هر بافت شهری، مرکز به دلیل تمرکز بالای فعالیت

ایی و (. نواحی مرکزی شههرها به سبب قرار داشتن در مرکز جغرافیMitkovic and piuic, 2004: 41شهود)شهامل می
های تاریخی و فرهنگی و سهههولت دسههترسههی، اسههتقرار بازار و مراکز تاریخی و خدماتی و همونین برخورداری از وی گی

های متولی امور اجتماعی کم نظیر دارای ظرفیت بالایی برای ایجاد اشههتغال و کسههب درآمد برای شهههروندان و دسههتگاه
اند پاسخگوی زندگی معاصر قدیمی این قسهمت از شهرها نتوانستهشههری هسهتند. با این حال در ابلب شههرها محلات 

یزی راند. از سوی دیگر، افزونی سرسام آور و برنامههای اخیر پیوسته مسیر رکورد و پسروی را فی نمودهباشهند و در دهه
به  ها وها و فعالیتنشده جمعیت در شهرها و به وی ه در شهرهای بزرگی چون شهر اردبیل که با تراکم روزافزون جمعیت

موازات آن ازدحام وسههایل نقلیه موتوری و مصههارف بالای انرسی فسههیلی همراه بوده، بخش مرکزی شهههرها را در مسههیر 
ای قرار داده که نه تنها بر وفق پایداری توسعه و ایجاد شهرهای پایدار به عنوان یک رویکرد های بالبا ناخواستهدگرگونی

وده بلکه بیشهتر از این رویه فاصهله گرفته است. قله و قمه فضاهای سبز، آلودگی در هوا، آب و پسهندیده و مورد توجه نب
های فسیلی، بیرقابل نفوذ شدن سطوح، ایجاد زمین، سهروصهدا و شلوبی، بدمنظر ساختن فضا، مصارف روزافزون سوخت

ه نابه آشکارکننده نبود توسعه پایدار شهری بای از مسهالل معتاقلیم خرد و تغییرات نامطلوب آب و هوایی و ... تنها گوشهه
وی ه در رکن مهم محیط زیسهتی آن در بخش مرکزی شهرهای ایران و ازآن جمله محلات بخش مرکزی شهر اردبیل به 

 عنوان محدوده مطالعاتی در این مقاله هستند.

های فضایی موجود از تفاوتهدف این پ وهش تحلیل عوامل ناپایداری زیسهت محیطی در بخش مرکزی شهر اردبیل و  
 این نظر در چهارچوب سؤالات زیر است: 

 زیستی در بخش مرکزی اردبیل به چه صورت است؟های پایداری محیطوضعیت شاخص

 زیستی در بخش مرکزی اردبیل چگونه است؟های پایداری محیطتوزیه فضایی شاخص
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  مبانی نظری

 نظريه ها و رويکردها

های اقتصادی و اجتماعی، مهم ترین مراکز مصرف منابه و تولید کننده عیت، فشردگی فعالیتشهرها به خافر تراکم جم
-روند. شهرهای جهان حدود سه چهارم، منابه فبیعی مورد نیاز جهانیان را به مصرف میمواد زالد و آلودگی به شمارمی

های جمعیت، و فشردگی فعالیت(. شهرها به خافر تراکم European Environment Agency, 2015: 9رسانند)
 روند. متراکم شدن واقتصادی و اجتماعی، مهم ترین مراکز مصرف منابه و تولید کننده مواد زالد و آلودگی به شمارمی

ره زمین ک ها در سطوح کوچکی با عنوان شهر، خود مسبب بسیاری از اختلالات در اکوسیستمها و فعالیتفشرده شدن انسان
وند، شنسانی در سطوح محلی است. امروزه ساکنان شهرها که بیشتر از نص  جمعیت جهان را شامل میو محیط زیست ا

(. شهرهای جهان حدود سه چهارم، منابه فبیعی 1: 1711اند )فصیحی، های زمین فشرده شدهدرصد از خشکی 7/2تنها در 
(. انبوه جمعیت مصرف کننده European Environment Agency, 2015: 9رسانند)مورد نیاز جهانیان را به مصرف می

های متراکم موجب ایجاد انبوه زباله گردیده و استفاده فراوان از وسایل نقلیه موتوری انوا  آلودگی هوا ساکن در ساختمان
های کشاورزی و جنگلی (. شهرها با پیشروی در زمین113: 1711و آلودگی صوتی را سبب شده است )تقی زاده و روشناس،

ها و تاسیسات شهری را جایگزین نموده و ها، زیرساختاندازهای فبیعی، ساختماناراضی پوشیده از گیاه و دارنده چشم و
 ,Haalandاند )ها اختلال ایجاد نمودهشناختی زمین در اکوسیستمبه این فریق با کاهش فضای سبز و برهم زدن تعادل آب

2015: 763.) 
زیست و واکنشی منطقی نسبت به مسالل جهانی محیط و سبک زندگی امروز بر محیط در پاسو به تهدیدات شهرنشینی

زیست، توسعه و شهرنشینی ظاهر گردید) حکمت نیا و زنگی مفهوم پایداری در ادبیات محیط 1131زیست و توسعه، در دهة 
است.  زیستی آنآنها رکن محیط ترین(. پایداری دربردارندة سه رکن اساسی است که نخستین و شاید مهم71: 1737آباد، 

زیستی تحول و تطوری مورد نظر است که ثبات و پایداری جامعه را برهم نزند، بلکه به رشد و اعتلای آن در پایداری محیط
کمک کند، در برنامه ریزی برای تحقق پایداری در توسعه، ضمن به کارگیری منابه موجود در جامعه، در فرآیند تحول و 

زیستی بر (.پایداری محیط 1: 1711عه، بقای منابه و جامعه در اولویت دارد )کلانتری خلیل آباد و همکاران، تطور آن جام
های تجدیدناپذیر، جلوگیری از اتلاف منابه انرسی، کاهش تولید پسماندها و استفاده کاهش استفاده از منابه فبیعی و انرسی

(. رهیافت پایداری در مقابل  الگوی سنتی توسعه و مسالل برخاسته Elliott, 2006: 98کند)از مواد تجدیدپذیر تاکید می
ها، آلودگی هوا، آب و آلودگی صوتی، افزایش افسار گسیخته جمعیت، ازآن چون نابودی منابه فبیعی، تخریب اکوسیستم
ری نقش انسان  درارتباط با (. در پایدا21: 1711ها قرار دارد )معمار،رواج بی عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی انسان

های ناشی از اقدامات مختل  فبیعت هموون نقش مراقب و ناظری است که همواره به محاسبه سود و زیان و هزینه
ود. ششود.در واقه انسان ولی و نگهداری کننده زمین تلقی میپردازد که برای انسان و سیستم های فبیعی ایجاد میمی

ما »توان از این ضرب المثل بومیان آمریکای شمالی دریافت نمود که رورت پایداری را مییک بیان جامه و موجز از ض
 در (. (. پایداری11: 1731گلکار،«)ایم، بلکه آن را از فرزندان خود به امانت گرفته ایمزمین را از پدران خود به ارث نبرده

 شود،گفته می نامحدود آیندة در تداوم کارکرد برای جاری هر سیستم یا اکوسیستم جامعه، توانایی به خود وسیه معنای
 روی از اندازه بیش ارب تحمیل دلیل به یا است وابسته آن به سیستم که منابعی رفتن تحلیل نتیجة در اجباربه اینکه بدون
تی، زیسزیستی شهر عناوین کلی فضای سبز و تنو  . در پایداری محیط(Gilman R,1996:7)شود  کشیده ضع  به ها،آن

 تراکم، استفاده بهینه از منابه انرسی و حمل و نقل مورد توجه قرار دارند.
نخستین عنوان، فضای سبز است که ارزش حیاتی آنها برای شهرها و ساکنان آنها اثبات شده است. فضاهای سبز شهری 

(، کاهش آلودگی Loures, et al., 2008(، ایجاد تنو  زیستی )Heidt and Neef, 2008: 93وهوای شهرها )با تنظیم آب
ایجاد سطوح سایه و کاهش دادن مصرف انرسی برای سرمایش  ،( james et al., 2015: 134هوا و آلودگی صوتی )
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(Zang et al, 2014: 66) و ایجاد محیط آرامش( بخشHe et al., 2016: 60 و همونین با کارکردهای تفریحی و )
 زیستی تاثیرگذار هستند.( در ارتقاء پایداری محیط31: 1711خود )همتی،  شناسانههای زیباییفرابتی و ارزش

ی مغایر اصول پایدارهای روزانه و اتلاف زمین جاییخافر افزایش دادن مسافت جابهرویی شهرها بهدر عین حال که پراکنده
ند کر منابه، بر وفق پایداری عمل نمیها و فشار باست، تراکم بیش از اندازه در واحد سطح نیز با متمرکز ساختن آلاینده

(OECD, 2021: 12در استفاده بهینه از انرسی به .)های پایداری محیط زیست شهر، از یک سو عنوان یکی دیگر از مؤلفه
گردد و از سوی دیگر استفاده از منابه انرسی پاک و استفاده دادن هر چه بیشتر مصرف انرسی در شهرها تاکید میبر کاهش

نقل به عنوان وریزی حمل(. و بالاخره  برنامه Kumar, 2020:27دن از منابه فسیلی انرسی مورد تاکید قرار دارد )نکر
یا  زیستی بایستی مبتنی بر کاهش سفر، ترویج سفرهای پیادهکننده انرسی )فسیلی( در پایداری محیطترین مصرفبزرگ
 Büyüközkan, et)  قل عمومی متکی بر منابه تجدیدپذیر انرسی باشدنوسواری و استفاده هر چه بیشتر از حملدوچرخه

al., 2018: 165 .) 
در خصوص پایداری و توسعه پایدار شهری مطالعات و تحقیقات زیادی در ایران و جهان صورت گرفته که در ادامه به 

با  داریجهان از نظر مفهوم توسعه پا یشهرها( در پ وهشی با عنوان 2121و همکاران )1نیمتس شود:مواردی چند اشاره می
های توسعه اجتماعی، در حوزه گذاریاند که پایداری شهری مستلزم سرمایهبه این نتیجه رسیده 2سوات استفاده از مدل

( در  تحقیقی با 2121و همکاران ) 7لیگوریو های انسانی است.پاکسازی و نیز حفظ فبیعت شهری از تاثیرات سوء فعالیت
موضوعات مختل  از پایداری چون توسعه شهری، مدیریت  ،داریتوسعه پا یو شهرها برای داریپا نیب یمرزها یابیردعنوان 

ت شهر اند که لازم اساند. آنها نتیجه گرفتهعمومی، مسالل زیست محیطی و تاثیر فرهنگی بر شهروندان را یررسی کرده
( در 2121و همکاران )1کوشاکوی شود.فنی نهادی پشتیبانی  های فرهنگی یاهای محلی و کمک پایدار توسط مدیریت
و  IT2F-AHP یبیترک کردیرو قیاز فر هیترک یکلان شهرها یبرا یداریپا یابیارزو مطالعه تحقیقی با عنوان 

COPRAS شاخص برای ارزیابی شهرهای پایدار در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و نهادی استفاده  17، از
ی های ارزشمندی در مورد شهرنشیناند. آنها در این تحقیق بینشاند و از یک روش ترکیبی در این پ وهش بهره بردهکرده

ی های توسعه( در پ وهشی با عنوان اهداف توسعة پایدار بر عملی کردن شاخص2111و همکاران )1اند. هاکاراله کرده
یری گها را با توجه به اهداف، قابل اندازههایی، این شاخصة ساختارها و فرمولاند تا با ارالپایدار تمرکز نموده و کوشش نموده

( در پ وهشی با عنوان تاثیر تراکم بر پایداری اجتماعی، به ارتباط بین عناصر شکل 2112و همکاران ) 1دمپسی سازند.
پرسشنامه پستی و مصاحبه عمیق  ها در این پ وهش، براساس ارسالاند. روش جمه آوری دادهشهری و پایداری پرداخته

جتماعی های پایداری اهای پ وهش نشان داده که به فور کلی بین تراکم مسکونی و جنبهیافته های متمرکز بوده ودر گروه

( 2112) 3الکساندرو تومالتی .ای یک اثر مثبت بر استفاده از خدمات محلی و تسهیلات داردتراکم محله رابطه وجود داشته و

منطقه شهرداری بریتیش  21با عنوان  رشد هوشمند و توسعه پایدار، با بررسی ارتباط تراکم و توسعه شهری در در پ وهشی
و کاهش استفاده از خودرو و همراه با کارایی اکولوسیک و اقتصادی هاکُلمبیا در امریکا به ارتباط تراکم با کارایی زیر ساخت

 اند.اشاره کرده
زیستی استان اردبیل برای ( در پ وهشی با عنوان سنجش و ارزیابی محیط1711ز تحقیقات داخلی، نظم فر و همکاران)اما ا

های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و مدل تحلیل شبکه مدل بارومتر پایداری استفاده ارزیابی میزان پایداری از مؤلفه
(، در تحقیقی با عنوان ارزیابی پایداری زیست 1717صیدایی و همکاران) اند. بندی نمودههای استان را رتبهکرده و شهرستان

                                                 
1 - Niemets 

2 - SWOT: Srength; Weakness; Opportunity;Threat 
3 . -Ligorio 
4 . -Kusakci 
5 . Hawk 
6 . Dempsey 
7. Alexanro Tomulti 
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اند که شرایط محیطی و به این نتیجه رسیده استفاده کرده FPPSIمحیطی شهر اصفهان با تاکید بر آلودگی هوا از مدل 
ربیعی فر و همکاران  ا کرده است.به سمت ناپایداری سوق پید 1711تا  1731های هوا در سال شهر اصفهان از نظر آلودگی

( تحقیقی را با موضو  ارزیابی توسعه پایدار شهر زنجان از دیدگاه زیست محیطی با استفاده از روش سوات  انجام 1711)
ها هدیدها و تهای به دست آمده به درستی در جهت بلبه بر ضع اند که از نقاط قوت و فرصتو به این نتیجه رسیده داده

( در 1733و بالاخره اینکه، قرخلو و همکاران) ها بالب هستند.ها بر فرصتها و تهدیدها بر قوتنشده است و ضع  استفاده
اند جه رسیدهتوصیفی به این نتی-های بیر رسمی شهرسنندج، با روش تحلیلیپ وهش تحلیل پایداری شهری در سکونتگاه

 بسیار پایین است.که میزان پایداری در تمامی متغییرهای انتخاب شده 
 

 روش تحقیق

 محدوده مورد مطالعه

جمعیت ساکن را در 13133هکتار مساحت داشته و  3/111محدوده جغرافیایی تحقیق بخش مرکزی شهر اردبیل است که 
ترین مراکز تجاری شهر را در برگرفته است. از (. این محدوده بازار سنتی شهر اردبیل و بزرگ1خود پذیرفته است )شکل 

بازارسنتی قیصریه، بازار زرگران، بازار مسگران، بازار چاقوسازان، بازار توان ترین مراکز تجاری در این قسمت میمعروف
 .را نام بردسازان، بازار خیافان و بازارچه )پاساسهای( به سبک امروزی نجاران، بازار دوچرخه

 

 
 . موقعیت محدوده مطالعاتی )بخش مرکزی شهر اردبیل(0شکل 

 

 داده و روش کار

اند. ستههای مورد تحلیل دو دتحلیلی انجام شده است. داده –این پ وهش یک تحقیق کاربردی است که با روشی توصیفی 
مرکز آمار ایران، شیپ فایل  1711دسته نخست از منابه اسنادی چون شیپ فایل سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

یستگاه سنجش آلودگی هوا و آمارهای منتشرنشده سازمان حفاظت محیط زیست کاربری اراضی شهر اردبیل، آمارهای ا
 هایها قرار داده شده است. دسته دوم دادهاردبیل استخراج شده و در شیپ فایل مرکز آمار به عنوان پایگاه مبنای داده

نفر   1321درصد خطا از مجمو    1نفر بر مبنای مدل کوگران با  711آماری به تعدادحاصل از پیمایش هستند که از نمونه
( در محدوده مطالعاتی به دست آمده است. توزیه نمونه در 1711جامعه  آماری سرپرستان خانوار ساکن )مرکز آمار ایران، 

فوری که به تعداد نسبتاً یکسان از محلات تعداد نمونه انتخاب گردد. سپس در بندی شده بوده بهصورت فبقهجامعه به
 11ساخته مشتمل بر اند. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه محققصورت تصادفی انتخاب شدهافراد نمونه به داخل محلات،
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پرداختند. در گام بعدی  با توجه به نشانی هر ها میفی  لیکرت به ارزیابی گویه 1گویان بایستی در گویه بوده که پاسو
لاعات افای در صفحه گسترده اکسل قرار گرفته و به سیستمامههای پرسشنوی، داده UTMگو و تعیین مختصات فرد پاسو

-پترین همسایگی، از شیای حاصل گردد. پس از آن به روش نزدیکفایل نقطهجغرافیایی وارد شدند تا از آنها یک شیپ
نظور ایجاد ه مای، حاصل گردید. بنقطههای منضم به نقاط با مختصات همسان با شیپ فایلهای چند ضلعی نیز دادهفایل

ماری، آ شده از نمونههای چندضلعی و افلاعات کسبهای آماری یا پهنهامکان تهیه شیپ فایل واحد از افلاعات سطح بلوک
های چند ضلعی با توجه به رقم استاندارد مربوط به هر متغیر و یا از روی های مربوط به نقاط متناظراز لایهابتدا کمیت

قرار گرفتند تا  1تا  1های لیکرت( در فی  1تا  1ترین عدد صحیح در فی  کارشناس خبره )نزدیکمیانگین ارزیابی سه 
در سیستم افلاعات   Krigingای حاصل گردد. در نهایت، با استفاده از ابزار از مجمو  متغیرها یک شیپ فایل نقطه

 یر قرار گرفتند. یابی شده استخراج گردیده و مورد تحلیل و تفسدرون جغرافیایی، نقشه
 

 پژوهشهای يافته

ورت گرفته های صدر تحلیل پایداری محیط زیستی محدوده مطالعاتی، با توجه به مبانی نظری تحقیق و پیشینه پ وهش
ها گفته، تمامی شاخصاند. به شرح پیششاخص مورد استفاده قرار گرفته 11در این موضو  و شرایط محیط محلی، 

به آنها  1تا  1گانه انطباق یافتند و امتیازاتی از های پنچهای اسنادی نیز با فی های مربوط به دادهمقیاس شده و کمیتهم
فوری که رقم بالاتر نشانگر سطح بالاتر پایداری در هر شاخص باشد. میانگین امتیاز هر شاخص و مرتبه اختصاص یافت به

 . آمده است 1نسبی هر کدام در جدول 
 

 زيستی و میانگین  امتیاز هر شاخصی پايداری محیطها. شاخص0جدول 
 امتیاز شاخص مرتبه

 127/7 فول سفرهای شهری 1
 233/7 مصرف بنزین  2
 111/7 مصرف گاز خانگی 7
 111/7 آلودگی صوتی 1
 131/2 مصرف برق خانگی 1
 131/2 نظافت محیط 1
 127/2 زیبایی محیط 3
 312/2 مصرف آب شبکه 3
 173/2 سفرهای پیادهمیزان  1
 113/2 استفاده از وسیله نقلیه شخصی 11
 113/2 سرانه مسکونی 11
 727/2 میزان تفکیک پسماند در مبداء 12
 271/2 استفاده از نور مصنوعی در روز  17
 113/2 دیجدت رقابلیشده از منابه ب هیاستفاده کمتر از مواد ته 11
 111/2 سکونت در ساختمان مقاوم 11
 111/2 تراکم جمعیت 11
 713/1 استفاده از دوچرخه در سفرهای شهری 13
 131/1 پوشش فضای سبز 13
 1 بندی حرارتی ساختمان محل سکونتعایق 11

 133/2 هامیانگین کل شاخص
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کلی سطح فور گیرد دلالت بر این دارد که به( قرار می1/2-1/7( که در فی  متوسط )133/2ها )رقم میانگین کل شاخص
مربوط  زیستی ندارد. بالاترین امتیازاتزیستی در بخش مرکزی شهر اردبیل، تناسب زیادی با پایداری محیطپایداری محیط

شاخص: فول سفرهای شهری، مصرف سرانه بنزین در سال، مصرف گاز خانگی، آلودگی صوتی و مصرف برق در  1به 
قرار دارند. مطابق افلاعات گردآوری شده از نمونه آماری، میانگین  7رقم منازل است که در فی  متوسط و اندکی بالاتر از 

نفری  و مرکز استان، رقم متناسبی است.  111711کیلومتر است که برای یک شهر  1/11فول سفرهای شهری حدود 
کمتر از نیم لیتر لیتر یعنی  1/111دهد که میانگین سرانه مصرف بنزین در سال افلاعات حاصل از نمونه آماری نشان می

کند مترمکعب گاز فبیعی در خانه مصرف می 312روز است. همونین هر فرد به فور متوسط در یک سال حدود در شبانه
ها، در مرتبه نسبی سوم مطلوبیت قرار دارد اما  به لحاظ مطلق مصرف بالایی محسوب که گرچه در قیاس با بقیه شاخص

متر مکعب برآورد شده است )دنیای اقتصاد،  131بیعی در مصارف خانگی کشور حدود شود. میانگین مصرف سرانه گاز فمی
های حرارتی در هوای سرد منطقه و دلیل دیگر آن عدم استفاده از عایقوتواندآب( یکی از دلایل این موضو  می1717

ند. این ابندی حرارتی دانسته شدهایقها فاقد عکه در بیان نمونه آماری تقریباً تمامی ساختمانها  باشد. چنانساختمان
آماری، شاخص آلودگی صوتی رقمی در حد متوسط هاست. در بیان نمونهموضو  مسبب هدرروی بالای انرسی در ساختمان

ورت مطلق صها اگر بهمانند دیگر شاخصنماید اما بهها، وضعیت نسبتاً بهتری را گواهی میدارد و در قیاس با بقیه شاخص
لحاظ آلودگی صوتی وضعیت مناسبی ندارد. شاخص مرتبه پنجم به لحاظ تناسب سطح بگیریم محیط زندگی به در نظر

کیلووات ساعت است. علاوه  1311زیستی مصرف برق خانگی است. مصرف سرانه برق در یک سال حدود پایداری محیط
 کیلووات 2111ن سرانه مصرف برق در ایران میزابر فرهنگ مصرف، آب و هوا نیز در میزان مصرف برق تاثیرگذار است. 

هوایی شهر اردبیل مصرف برق در وسایل سرمایشی که ودر شرایط آب (1111)دنیای اقتصاد،  ساعت برای هر نفر است
 معمولاً بیشترین مصرف به آنها اختصاص دارد، بالا نیست. 

اش دهند. ریخت و پضعیت متوسطی را نشان مینظافت و زیبایی محیط دو شاخصی هستند که در نگاه  نمونه آماری، و
های زندگی عامل اصلی برهم زدن نظافت و پاکیزگی است که از سویی سبک زندگی و فرهنگ زباله در اماکن و محیط

باشد ) و روب میشهروندی در آن دخالت دارد و از سوی دیگر بیانگر ضع  مدیریت شهری در خصوص پسماند ورفت
Fasihi et al. 2021: 3 در بخش مرکزی شهر اردبیل عواملی مسبب بدمنظر بودن محیط و آلودگی بصری هستند که .)

توان موارد زیر را نام برد : بافت فرسوده و قدیمی، بافت ترافیکی و همونین کمبود خدمات شهری از قبیل از آن جمله می
 مخزن موجود است.  112فقط تعداد  1سطل زباله به فوری که در ناحیه یک منطقه 

اخص . شبه همین ترتیب در مصرف آب شرب شبکه از سویی فرهنگ مصرف و از فرف دیگر سبک زندگی دخالت دارند
اخیر در محدوده مطالعاتی وضعیت مطلوبی ندارد اما به شکل نسبی نیز پایین تر از حد متوسط قرار دارد. مصرف سرانه آب 

تر لیتر( کمی پایین 111لیتر است که از رقم میانگین کشوری ) 173روز در حدود شهری در محدوده مطالعاتی در شبانه
 های مصرف بهینه، مطلوب نیست. که و شاخص زیستیاست اما به لحاظ پایداری محیط

( اما بسیار 2-1-1/7دهد که در فی  متوسط )را نشان می 173/2روی در سفرهای شهری امتیاز میانگین شاخص پیاده
( قرار دارد و گویای آن است که شهروندان در محدوده مطالعاتی بر سفرهای پیاده 1/1-1/2نزدیک به وضعیت ضعی  )

وها هم رندارند. در بخش مرکزی اردبیل خیابانها تنگ و باریک و شلوغ بوده، شیب زیادی دارند و عرض پیاده تاکید چندانی
برای سفرهای  روی رببت چندانیابلب کافی نیست. کفپوش بسیاری از معابر و به فور کلی شرایط فیزیکی مسیرهای پیاده

تواند مزید بر علت گردد. به همین دلیل شاخص دی از سال نیز میآورد. هوای سرد و یخبندان در مدت مدیپیاده فراهم نمی
از سفرهای  دهد و نسبت بالاییاستفاده کمتر از وسایل نقلیه شخصی در سفرهای شهری نیز وضعیت مطلوبی را نشان نمی

 گیرند. شهری با وسایل نقلیه شخصی صورت می
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های مسکونی )انحراف . نابرابری در توزیه سرانهمتر مربه است 27/12سرانه مسکونی در بخش مرکزی اردبیل 
( سبب شده که مطابق نظر خبرگان، شاخص اخیر نیز در وضعیت متوسط و بسیار نزدیک به فی  ضعی  11/11معیار=

 ارزیابی گردد. 
ند کنیک میدرصد از مواد قابل بازیافت را در مبداء از سایر پسماندها تفک 11شهروندان ساکن در محدوده مطالعاتی حدود 

که رقم بایینی است و از این رو از نگاه نمونه خبرگان شاخص اخیر از نظر پایداری محیط زیستی در سطحی ضعی  قرار 
ص ها نسبتاً بالا است و این شاخگرفته است. در محدوده مطالعاتی میزان استفاده از نور مصنوعی در هنگام روز در ساختمان

 دهد که شهروندان تاکیداست. به همین ترتیب، افلاعات حاصل از نمونه آماری نشان می را نیز در فی  ضعی  قرار داده
ارند. کالاهایی های پلاستیکی ندشوند مثل کیسهچندانی بر استفاده کمتر از کالاهایی که از مواد بیرقابل بازیافت تهیه می

 هند.   داولیه آنها را منابه بیرقابل تجدید تشکیل میهای پلاستیکی گرچه خود قابل بازیافت هستند اما مواد خام چون کیسه
سر درصد از خانوارها در مساکنی به 3مرکز آمار ایران، در حدود  1711مطابق آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

زیابی خبرگان، ار گردند. به این لحاظ درلحاظ کلی مقاوم محسوب میبرند که از اسکلت بتونی یا فلزی برخوردار بوده و بهمی
 شاخص اخیر نیز در فی  ضعی  قرار داده شده است. 

های تا نفر در هکتار است اما در بلوکهای آماری میانگین تراکم 7/121تراکم نسبی جمعیت محدوده مطالعاتی حدود 
های آماری ت بلوکنشانگر نابرابری زیاد در تراکم جمعی 3133نفر در هکتار هم وجود دارد. رقم انحراف معیار  111/33

است. در صورتی که تراکم جمعیت بلوکها مورد نظر باشد از نگاه نمونه خبرگان شاخص اخیر نیز در فی  پایداری ضعی  
ی با پایداری های بسیار پایین تناسبها به دلیل تراکم بالای جمعیت و برخی دیگر به دلیل تراکمگیرد. برخی قسمتقرار می

راکم کم شود به همان ترتیب تاکم زیاد سبب فشار بر منابه و آلودگی و تخریب محیط زیست میمحیط زیستی ندارند. تر
 (.3-3: 1711گردد )نسترن و همکاران، نیز سبب اتلاف زمین به عنوان یک منبه حیاتی می

ز، بهای تحت پوشش فضای سهای پایداری محیط زیستی سه شاخص نسبت زمینترین شاخصو بالاخره اینکه ضعی 
درصد از سطح  31/1در مجمو  ها هستند. بندی حرارتی ساختمانمیزان استفاده از دوچرخه در سفرهای شهری و عایق

اند که رقم بسیار ناچیزی است و از این رو در ارزیابی خبرگان در فی  ضعی  قرار گرفته های سبز پوشاندهمحدوده را پهنه
و وهوایی سرد و شیب زیاد پهنه شهری، استفاده از دوچرخه در سفرهای شهری چندان معمول است. به دلیل شرایط آب

 نیست و شرایط ضعیفی از این شاخص نیز مشهود بوده است. 
( دلالت بر این دارد که 2های پایداری محیط زیستی در محدوده مطالعاتی )شکل بررسی توزیه فضایی مجموعه شاخص

الاتر های با سطح پایداری بهای محدوده پایین تر است و قطعهیل سطح پایداری از بقیه قسمتهای مرکزی شهر اردبهسته
در بالب ساعات ازدحام افراد و وسایل نقلیه زیاد  های مرکزیشرقی قرار دارند. در هستهبربی و جنوبهای شمالدر لبه

ها و مراکز خدمات وی ه استقرار مطبو ادارات و به است. عواملی چون بازارها، مراکز خرید، مراکز اراله خدمات اجتماعی
زنند و موجبات آلودگی صوتی، الودگی بصری و مصرف درمانی و آموزشی )خصوصی( متعدد به این مسئله دامن میبهداشتی

اوج خود  آورد. تراکم جمعیت روزانه در این محدوده در ساعاتی از روز بهزیاد سوخت و در نتیجه آلودگی هوا را فراهم می
 رسد. در محدوده میانی بخش مرکزی تراکم ساختمانی بسیار بالاست و وسعت فضای سبز بسیار ناچیز است.می

در قسمت شمال بربی و جنوب شرقی به علت کمتر بودن بازارها، مراکز خرید و مراکز اراله خدمات اجتماعی، حجم ترافیک 
ب کمتر شدن آلودگی صوتی، مصرف کمتر سوخت شده و نوسازتر و شلوبی و ازدحام جمعیت کمتر است و همین امر سب

بودن بناها و بلبه کمتر نقش تجاری هم باعث شده تا آلودگی بصری کمتر باشد. همونین در این قسمت، نزدیکی به 
 بازارها و مراکز خدماتی هسته مرکزی شهر، ضرورت استفاده از خودرو شخصی در سفرهای شهری را کاهش داده است. 
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 زيستی در محدوده مطالعاتیهای پايداری محیط. توزيع شاخص5شکل 

 

 و پیشنهاد گیرینتیجه

پایداری محیط زیستی از یک سو با مصرف منابه ارتباط دارد. استفاده مفرط از منابه اعم از اینکه تجدیدپذیر یا بیرقابل 
به حتی  ای که مقدور استتجدیدناپذیر باید در هر زمینهتجدید باشند مغایر اصول پایداری است. در این میان مصرف منابه 

زیستی کامل در زمینه مصرف منابه محقق گردد. یکی از دلایل سطح پایین پایداری محیط صفر تنزل یابد تا پایداری محیط
ی( منابه رزیستی در بخش مرکزی شهر اردبیل اتلاف منابه تجدیدپذیر و اتکاء به مصرف حتی بیرمتعارف )به لحاظ پایدا

تر است اما به لحاظ مطلق بر وفق پایداری نیست. تجدیدناشونده است. مصرف سرانه آب گرچه از متوسط کشوری پایین
های ساختمانی به لحاظ زیاداز حد بودن سبب فشار بر محیط گردیده و در برخی دیگر به تراکم جمعیت در برخی بلوک

به اینکه  ها بالاست. با عنایتنتیجه داده است. استفاده از نور مصنوعی در ساختمانبودن، استفاده بیربهینه را لحاظ پایین
کاء شود، این موضو  تناسبی با اصول پایداری ندارد. اتدر کشور ما انرسی برق نیز عمدتاً با مصرف منابه فسیلی تولید می

یاده هوا سبب شده که سفرهای پوط و آبو نقل شخصی زیاد است و کالبد شهر، شیب زمین، شرایط فیزیکی محیبه حمل
مورد تاکید ساکنان نبوده و در سبک زندگی جایگاهی نداشته باشد. به همین ترتیب سفر با دوچرخه نیز معمول نگردد. 

ا در برابر هنبودن ساختمانزیستی و عایقسازی با اصول پایداری محیطتوجهی به انطباق ساختمانوهوایی و بیشرایط آب
ت، مصرف سرانه بالای گاز فبیعی را رقم زده است. جداسازی پسماندهای قابل بازیافت در مبداء رقم پایینی را به خود حرار

ان از الامکشمول مبدل نشده است. ابلب خانوارها تاکیدی بر پرهیز حتیاختصاص داده و این موضو  به یک فرهنگ همه
تجدید یا مواد بیرقابل بازیافتی که امکان جایگزینی آنها هست، ندارند.  مصرف کالاها و مواد تهیه شده از منابه بیرقابل

است.  زیستی است بسیار ناچیزناپذیر پایداری محیطهای تحت پوشش فضای سبز که جزء اساسی و جدایینسبت زمین
ط است، ر محیتوجهی به نماسازی و زیبایی منظر و پوشش کم فضای سبز که یک نقش مهم ایجاد زیبایی و آرمش دبی

سبب شده که زیبایی فضا به عنوان یک شاخص از پایداری محیط زیستی چندان رضایتبخش نباشد. درصد ناچیزی از 
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پذیری بناها زیاد است. و نهایت اینکه تنها وجه لرزه مقاوم بوده و آسیبهای مسکونی در برابر حوادثی چون زمینساختمان
 ی در محدوده مطالعاتی فول سفرهای شهری است.  زیستهای پایداری محیطمثبت از شاخص

 گردد:  زیستی اقدامات زیر پیشنهاد میدر راستای بهبودبخشی به وضعیت پایداری محیط
سازی و تغییر در سبک زندگی و الگوهای رفتاری شهروندان میسر است که حصول پایداری در درجه نخست با فرهنگ

های محلی و فضاهای فرهنگی جون مساجد و مدارس محقق اد با استفاده از رسانهبایستی با آموزش و ارتقاء آگاهی افر
گیری هر فضای ممکن اعم از ادارات، حیاط مساجد و مدارس، گذرها گردد. توسعه فضای سبز شهری با استفاده و به خدمت

 ها، حیاط منازل و حتی با تسهیل و تشویق بام سبز و دیوار سبز. و خیابان
 

 منابع
(، مرکز شهرو چگونگی تعیین محدوده آن، نشریه جستارهای 1731برزگر،محمدرضا، جمالی، ابراهیم، کریمی صالح، محمدجعفر ) .1

 .13-32: 12شهرسازی شماره 
(، تحلیل بازآفرینی پایدار بخش مرکزی شهرها 1711، لیلی، ساسانپور، فرزانه، شماعی،علی، سلیمانی مهرنجانی، محمد )بختیاری .2

، 1با رویکرد سناریویسی )مورد مطالعه: بخش مرکزی شهر همدان(، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، سال هفتم، شماره 
 DOI:  10.22067/gusd.v7i1.87650 .271-211: 12، شماره پیاپی 1711بهار و تابستان 

(، کاربرد روش جاپای اکولوؤیک در ارزیابی پایداری زیست محیطی مطالعه 1713تقی زاده دیوا،س، سیدعلی، روشناس، ساسان ) .7
  :gps.2019.10DOI/086210.30488. 113-131: 77موردی: شهرستان گرگان، آمایش جغرافیایی فضا، شماره

(، ،بررسی و تحلیل سطوح پایداری در محلات شهر یزد و اراله راهکارهایی در بهبود 1737حکمت نیا،حسن، زنگی آبادی، علی ) .1
 . 73-11: 32روند آن، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 

محیطی شهر اصفهان با تاکید (، ارزیابی پایداری زیست 1717الهدی، )صیدایی،سید اسکندر، حسینی،سیده سمیه، یزدانبخش، بنت .1
 DOI: 10.22108/gep.2018.97857.0 . 117-121: 1شماره  21بر آلودگی هوا، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره 

 .https://donya-e-eqtesad.com: 7131ماره روزنامه ، هدفمندی مصرف گاز خانگی، ش1717دنیای اقتصاد )روزنامه(،  .1
 .https://donya-e-eqtesad.com: 1213، شماره معمای مصرف برق در ایران، 1111دنیای اقتصاد )روزنامه(،  .3

(، ارزیابی توسعه پایدار شهر زنجان از دیدگاه زیست محیطی 1711الله، حقیقت نایینی،بلامرضا )الله، زیاری،کرامتربیعی فر، ولی .3

 .111-171: 1712ای سال چهارم، شماره شانزدهم، بهار های شهری و منطقه، مطالعات و پزوهش swotبر پایه تکنیک 
ریزی شهری، ماهنامه شهرداریها، سال نهم، شماره ههای ساخت شهر و برنام(، جایگاه مرکزشهر در نظریه1733فرج کرده، خدر ) .1

31  :71-21. 
 ص. 137ها و فنون ارزیابی محیط زیست شهری، تهران: انتشارات پیام مؤل ، (، روش1711اله )فصیحی، حبیب .11

رسمی)مورد: های بیر تحلیل پایداری شهری در سکونتگاه(، 1733کند، ناصح، زنگنه شهرکی،سعید )قرخلو، مهدی، ینگی .11
 .1-11: 11شماره  11شهرسنندج(، پ وهشهای جغرافیایی، دوره 

 شاخصهای پذیری تحقق میزان ارزیابی(، 1711کلانتری خلیل آباد، حسهین، ابوبکری، فاهر، قادری، رضها، پورعلی،محمدعلی ) .12
: 71شماره  11دوره  1711مستان نشریه مدیریت شهری پاییز و ز شهر پیرانشهر(،: نمونه) مرزی منافق در شهری توسعه پایدار

221-213.  

 .17-12: 1731،  زمستان 3(، فراحی شهری پایدار در شهرهای حاشیه کویر، نشریه هنرهای زیبا، شماره 1731گلکار،کوروش ) .17
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=33227 

 .73-11: 12شماره -1731رشد آموزش جغرافیا، زمستان (، تحلیل و بررسی بخش مرکزی شهر قم، 1731مرصوصی، نفیسه ) .11
 ای. انتشارات جامعه شناسان. چاپ اول(، توسعه پایدار محله1711معمار، ثریا ) .11
هفتمین کنفرانس بین المللی (، معایب و مزایای تراکم کم و تراکم زیاد،  1711نسترن، مهین، نورالی، همایون، یادگاری، علی ) .11

 /https://civilica.com/doc/701538 ، اصفهانتوسعه پایدار و عمران شهری
(. سنجش و ارزیابی پایداری محیطی )مطالعه موردی: استان اردبیل(، 1711نظم فر،ح، عینی،س،عشقی چهاربرج، ، احمدرضا،غ،) .13
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